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 ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย ซีสเต็มมาติกส์ (systematics) ดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA 
barcoding) ชนิดใหม่ (new taxa)  

 ความส าคัญและที่มาของปัญหา แตนเบียน หรือ parasitic wasps จัดเป็นแมลงกลุ่มเดียวกับผึ้ง 
มด ต่อ และแตนชนิดอ่ืนในอันดับ Hymenoptera มีการด ารงชีวิตแบบแมลงเบียน (parasitoid) คือ แตน
เบียนเพศเมียตัวเต็มวัยจะวางไข่ไว้ภายใน/ภายนอกแมลงให้อาศัย เมื่อไข่ฟัก ตัวอ่อนแตนเบียนจะกัดกิน
เนื้อเยื่อของแมลงให้อาศัย เจริญเติบโต ลอกคราบ และสุดท้ายเจริญเป็นแตนเบียนตัวเต็มวัย ในระยะนี้แตน
เบียนจะท าให้แมลงให้อาศัยตายในที่สุด ถึงแม้ว่าแตนเบียนจะเป็นแมลงที่มีความหลากชนิดสูงมาก เป็นรองแค่
แมลงปีกแข็งในอันดับ Colecoptera แต่ข้อมูลอนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์ Braconidae ทั่วโลก 
โดยเฉพาะประเทศเขตร้อน รวมถึงประเทศไทย ยังมีอยู่ไม่มากนัก หากเทียบกับที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้
ว่าน่าจะมีแตนเบียนในวงศ์นี้สูงถึง 60,000 ชนิด ปัญหาส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการศึกษาอนุกรมวิธานของแตน
เบียนกลุ่มนี้ในไทยคือขาดฐานข้อมูล และรูปวิธานที่ใช้ในการระบุชนิด ท าให้ยากต่อการจัดจ าแนก และขาด
ข้อมูลทางชีววิทยาโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของหนอนผีเสื้อให้อาศัยและแตนเบียน ท าให้ไม่
สามารถน าความรู้ไปต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการควบคุมประชากรของแมลงศัตรูพืชแบผสมผสาน 
(Integrated Pest Management, IPM) ดังนั้นงานวิจัยนี้ศึกษาอนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์ Braconidae 
และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของหนอนผีเสื้อให้อาศัยและแตนเบียนในพ้ืนที่อพ.สธ. และเป็นส่วนหนึ่งของ
จัดท าฐานข้อมูลแตนเบียนวงศ์ Braconidae ที่พบในประเทศไทย 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ศึกษาอนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์ Braconidae และความสัมพันธ์
ระหว่างชนิดของหนอนผีเสื้อให้อาศัยและแตนเบียนในพ้ืนที่อพ.สธ. 

 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง แตนเบียนบราคอนิด จัดเป็น
แมลงในอันดับ Hymenoptera ซึ่งเป็นแมลงอันดับใหญ่ และมีวิวัฒนาการสูงที่สุดในคลาส Insecta อยู่ใน 
Superfamily Ichenumonoidea จัดเป็นแมลงวงศ์ที่มีความหลากชนิดสูงมากวงศ์หนึ่งในอาณาจักรสัตว์ มี
รายงานการค้นพบแตนเบียนบราคอนิดแล้วทั่วโลกมากกว่า 20,000 ชนิด ใน 1,000 สกุล (Yu et al., 2012) 
อย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าน่าจะมีแตนเบียนบราคอนิดทั่วโลกอยู่ถึง 60,000 ชนิด (Dolphin & 
Quicke, 2001; Jones et al., 2009) ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา มีการศึกษาแตนเบียนบราคอนิดในประเทศ
ไทยเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ปัจจุบันมีรายงานแตนเบียนวงศ์นี้ในประเทศไทยถึง 300 ชนิดจากการศึกษาของ 
Butcher & Quicke (Butcher et al., 2012; Quicke et al., 2013; Butcher, 2014; Quicke et al., 
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2017a; Quicke et al., 2017b) อย่างไรก็ดีการศึกษาแตนเบียนบราคอนิดในประเทศไทยยังต้องมีการีศึกษา
อยู่ เพราะยังมีหลายพื้นท่ีที่ยังไม่ได้รับการส ารวจ รวมถึงพ้ืนที่ในโครงการอพ.สธ.  

ลักษณะทางสัณฐานภายนอกที่ส าคัญของแตนเบียนบราคอนิดคือ ปีกคู่หน้าไม่มีเส้นปีก 2m-cu มีเส้นปีก 
1/Rs+M ในขณะที่แตนเบียนวงศ์อิชนิวมอนิดที่มีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการใกล้ชิดกับแตนเบียนบราคอนิด 
จะไม่มีเส้นปีกนี้ submarginal cell ที่ 2 ของปีกคู่หน้ามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (รูปที่ 1) หนวดมี 16 
ปล้อง หรือมากกว่า ขาปล้อง trochanter มี 2 ปล้อง ขนาดล าตัวส่วนใหญ่จะเล็กกว่าแตนเบียนอิชนิวมอนิด 
และมักมีล าตัวสีน้ าตาลแดง น้ าตาล เหลือง ด า ไม่มีสีสดใสเหมือนแตนเบียนอิชนิวมอนิด (Quicke, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
แตนเบียนบราคอนิดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ cyclostome และ non-cyclostome ตามลักษณะ

ของ labrum แบะ clypeus (Wharton et al., 1997) ในกลุ่มของ cyclostome บริเวณ labrum และ
ด้านล่างจะยุบตัวลงเกิดเป็น ovoid cavity ในขณะที่แตนเบียนบราคอนิดในกลุ่ม non-cyclostome จะไม่มี
การยุบตัวแบบนี้ (รูปที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ภาพถ่ายแสดงปีกของแตนเบียนบราคอนิด ชนิด Doryctes undulatus (Cao et al., 2019) 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายแสดงแตนเบียนกลุ่ม cyclostome (A) และ non-cyclostome (B) 
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 แ ต น เ บี ย น บ ร า ค อ นิ ด แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  3 9  ว ง ศ์ ย่ อ ย  ดั ง นี้  Agathidinae, Alysiinae, 
Amicrocentrinae, Aphidiinae, Apozyginae, Braconinae, Brachistinae, Cardiochilinae, 
Cenocoeliinae, Cheloninae (รวมทั้ง Adeliinae), Dirrhopinae, Doryctinae (รวมทั้ง
Ypsitocerinae), Euphorinae (รวมทั้ง Ecnomiinae และ Neoneurinae), Gnamptodontinae, 
Exothecinae, Helconinae, Homolobinae, Hormiinae (รวมทั้ง Lysiterminae), Ichneutinae, 
Khoikhoiinae, Macrocentrinae, Maxfischeriinae, Mendesellinae, Meteorinae, 
Meteorideinae, Mesostoinae, Microgastrinae, Microtypinae, Miracinae, Opiinae, Orgilinae, 
Pambolinae, Rhysipolinae, Rhyssalinae (รวมทั้ง Histeromerinae), Rogadinae (รวมทั้ง 
Betylobraconinae), Sigalphinae, Telengaiinae, Vaepellinae และ Xiphozelinae จากที่กล่าวมา
เป็นแตนเบียนบราคอนิดกลุ่ม cyclostome 16 วงศ์ย่อย และ non-cyclostome 23 วงศ์ย่อย โดย 
Trachypetinae มีการจัดกลุ่มใหม่และยกเป็นวงศ์ใหม่ของ Ichneumonoidea (Quicke et al, 2020)  
 
อนุกรมวิธานของแตนเบียนบราคอนิดในประเทศไทย 
 สามารถพบแตนเบียนบราคอนิดได้ท่ัวไปในระบบนิเวศบก แตนเบียนวงศ์นี้โดยเฉพาะกลุ่มที่มีขนาด
ล าตัวเล็กยังรอรับการศึกษาค้นพบอยู่ ตั้งแต่ปี 2005 มีการศึกษา ค้นพบและตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้แตน
เบียนบราคอนิดในประเทศไทยจ านวนมาก ปัจจุบันมีรายงานแตนเบียนวงศ์นี้มากกว่า 300 ชนิ ดในไทย 
โดยเฉพาะในวงศ์ย่อย Agathidinae, Aphidiinae, Braconinae และ Rogadinae (Yu et a;, 2006) 
และมีการศึกษาอ่ืนๆ ตามมา เช่น Butcher et al., 2012; Quicke et al., 2013; Butcher, 2014; 
Quicke et al., 2017a; Quicke et al., 2017b 
 จากการศึกษาของ Butcher & Quicke (2010) รายงานการค้นพบแตนเบียนชนิดใหม่ในสกุล 
Ischnobracon Baltazar, 1963 ในประเทศไทย เวียดนาม และลาว ได้แก่ I. feliciae, I. hannongbuai 
and I. xanthoflagellaris ต่อมามีการศึกษาทบทวนแตนเบียนสกุล Trigastrotheca Camron, 1906 
โดยมีการค้นพบ 2 ชนิดใหม่ในประเทศไทย ได้แก่ T. pariyanonthae and T. sureeratae เก็บตัวอย่าง
ได้จากอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติดิยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามล าดับ ท าให้ปัจจุบันมีรายงานแตนเบียนสกุล Trigastrotheca ทั่วโลกทัง้สิ้น 14 ชนิด  
 ต่อมาในปี 2012 Butcher และคณะ รายงานการค้นพบแตนเบียนชนิดใหม่สกุล Aleiodes ในไทย
ถึง 179 ชนิด โดยตัวอย่างแตนเบียนส่วนใหญ่มาจาก โครงการ TIGER (Thailand Inventory Group for 
Entomological Research) มีการตั้ง Malaise trap ในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 25 แห่ง โดยท าการ
เก็บตัวอย่างในปี 2006-2008 ท าให้ได้ตัวอย่างแตนเบียนสกุล Aleiodes มากกว่า 1,000 ตัวอย่าง  
 ในปี 2014 Butcher รายงานการค้นพบแตนเบียนชนิดใหม่ในสกุล Yelicones เก็บตัวอย่างจากกับ
ดักแสงบริเวณเขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของโครงการอพ.สธ. 
โดยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้แตนเบียนชนิดใหม่ว่า Yelicones samaesanensis  
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 Quicke และคณะ ในปี 2014 รายงานการค้ันพบแตนเบียนบราคอนิดชนิดใหม่ในสกุลที่ไม่พบบ่อย
นัก คือ Cedria wichasei จากกับดักแสงไฟ ในพ้ืนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีของโครงการอพ.สธ.  
 มีการรายงานการค้นพบแตนเบียนชนิดใหม่โดย Raweearamwong et al. ในปี 2020 มีการ
ค้นพบแตนเบียนชนิดใหม่ในสกุล Trigastrotheca จากกับดักแสงไฟที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตั้งชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า T. doiphukhaensis  
 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่ามีการค้นพบแตนเบียนในวงศ์บราคอนิดอยู่ตลอด ดังนั้นการส ารวจ เก็บ
ตัวอย่าง และศึกษาอนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์นี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือนน าไปใช้ตอบค าถาม
ทางนิเวศต่อไป นอกจากข้อมูลด้านอนุกรมวิธานที่ยังขาดอยู่ ข้อมูลทางชีววิทยาของแตนเบียนยังมีคน
ศึกษาอยู่น้อยมากเช่นกัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างหนอนผีเสื้อให้อาศัยและแตนเบียน ส่วนใหญ่
มักจะจับตัวอย่างแตนเบียนตัวเต็มวัยได้ ท าให้ไม่สามารถทราบข้อมูลว่า แตนเบียนนั้นเบียนแมลงอะไรมา 
จึงไม่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน IPM ได้ วิธีดั้งเดิมที่ใช้ในการศึกษาคือเก็บหนอน
ผีเสื้อมาเลี้ยง รอจนกว่าหนอนผีเสื้อจะเจริญกลายเป็นตัวเต็มวัย (แสดงว่าไม่ถูกเบียน) หรือแตนเบียน
เจริญออกมาจากซากหนอนผีเสื้อให้อาศัย แต่การเลี้ยงแมลงมักประสบปัญหาต่างๆ เช่น ความชื้น ขึ้นรา 
ขาดพืชอาหาร และติดเชื้อโรค ท าให้หนอนผีเสื้อตายก่อนที่จะรู้ว่าถูกเบียนหรือไม่  (Lukhtanov et al., 
2009) นอกจากนี้การระบุชนิดของหนอนผีเสื้อซึ่งอยู่ในระยะตัวอ่อน ท าได้ยาก อาจเกิดการระบุชนิด
ผิดพลาดได้สูงมาก ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จะเก็บตัวอย่างหนอนผีเสื้อจากพ้ืนที่โครงการอพ.สธ. น ามาผ่าใต้
กล้องจุลทรรศน์ หากพบว่าถูกเบียนจะน าตัวอย่างเหนื้อเยื่อของทั้งหนอนผีเสื้อให้อาศัย และแตนเบียน
ส่งไปท าดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อระบุชนิด โดยวิธีนี้ท าให้ทราบข้อมูลความสัมพันธ์ของชนิดหนอผีเสื้อให้อาศัย
และแตนเบียนได้อย่างแม่นย า รวดเร็ว (Hajibabaei et al., 2006) 
 

 ขอบเขตของการวิจัย 
 เก็บตัวอย่างแตนเบียนบราคอนิดโดยใช้ Malaise trap และ กับดักแสงในพ้ืนที่โครงการ อพ.สธ. 
ตัวอย่างแมลงเก็บในแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 และน ากลับมาศึกษาต่อที่ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาแบบ
ผสมผสาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุชนิดในระดับลึกที่สุดเท่าที่
จะท าได้โดยใช้รูปวิธานที่มี หากแตนเบียนตัวใดที่คาดว่าอาจจะเป็นชนิดใหม่ จะท าการดึงขาคู่กลาง 1 ขา 
เพ่ือส่งไปท าดีเอ็นเอบาร์โค้ด ที่ CCDB  เมื่อได้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดมาแล้วจะน ามา BOLD และ BLAST ใน
ฐานข้อมูลของ BOLD และ GenBank นอกจากเก็บแตนเบียนตัวเต็มวัยแล้ว จะเก็บตัวอย่างหนอนผีเสื้อ
เพ่ือน ามาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของหนอนผีเสื้อให้อาศัยและแมลงเบียน โดยใช้มือจับ ร่วมกับ
การใช้ beating sheat (รูปที่ 3) 
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 ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย......................................................... 
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขต biological diversity hotspot มีความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้ง flora และ 

fauna สูงมาก แต่การส ารวจ เก็บตัวอย่าง ฐานข้อมูล รูปวิธานที่ใช้ในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย
ยังมีอยู่จ ากัด โดยเฉพาะแมลง รวมถึงแตนเบียน ผู้วิจัยท าการศึกษาแตนเบียนในประเทศไทยมากว่า 15 ปี จาก
การส ารวจเก็บตัวอย่างพบว่า ตัวอย่างแตนเบียนบราคอนิดที่เก็บได้ มากกว่าร้อยละ 80 เป็นแตนเบียนชนิดใหม่ 
หรือค้นพบ/รายงานครั้งแรกในประเทศไทย ดังนั้นข้อมูลความหลากชนิดของแตนเบียนบราคอนิดยังมีอยู่น้อย
มาก สมควรอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการศึกษา จัดท าฐานข้อมูล ทั้งทางลักษณะทางสัณฐานภายนอกและดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด 

นอกจากนี้ข้อมูลต่างๆ ทางชีววิทยาของแตนเบียนยีงมีอยู่จ ากัดเช่นกัน จึงควรมีการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างชนิดของหหนอผีเสื้อให้อาศัยและแตนเบียน เพ่ือน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมประชากรแมลง
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน  

 เอกสารอ้างอิง 
Butcher, B.A., Smith, M.A., Sharkey, M.J., and Quicke, D.L.J. 2012. A turbo-taxonomic study of 

Thai Aleiodes (Aleiodes) and Aleiodes (Arcaleiodes) (Hymenoptera: Braconidae: 
Rogadinae) based largely on COI barcoded specimens, with rapid descriptions of 179 
new species. Zootaxa 3457: 1-232.  

รูปที่ 3 การใช้ beating sheat ในการเก็บตัวอย่างหนอนผีเสื้อ 
 



 

 

7 
 

Butcher, B.A. 2014. A new species of the Yelicones Cameron (Hymenoptera: Braconidae: 
Rogadinae) from Thailand. Zootaxa 3764: 192-196.  
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Quicke, D.L.J. 2015. The braconid and ichneumonid parasitoid wasps: biology, systematics, 
evolution and ecology. Chichester: Wiley-Blackwell.  

Quicke, D.L.J., Smith, M.A., Hrcek, J., and Butcher, B.A. 2013. Cystomastacoides van Achterberg 
(Braconidae, Rogadinae): first host record and descriptions of three new species from 
Thailand and Papua New Guinea. Journal of Hymenoptera Research 31: 65-78. 

Quicke, D.L.J., Belokobylskij, S.A., Raweearamwong, M., and Butcher, B.A. 2017a. A new 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ................................................................................................................ 
ได้ฐานข้อมูลแตนเบียนบราคอนิดที่พบในโครงการอพ.สธ. และข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของหนอน
ผีเสื้อให้อาศัยและแตนเบียน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมประชากรของแมลงศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน 
 

 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย..……………….……. 
จัดโครงการอบรมการเก็บตัวอย่างแมลงอย่างถูกวิธีจากพ้ืนที่ภาคสนาม การเขียนเลเบลและพินแมลงอย่าง
ถูกต้องตามหลักสากล การจัดกลุ่มแมลง เพ่ือส่งเสริมให้มี parataxonomist ในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าไปสู่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยคนท้องถิ่น 

 วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล......................................................... 
ภาคสนาม 

o วางแผนการเก็บตัวอย่างภาคสนาม และเตรียมอุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างแมลงในภาคสนาม 
พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ  

o เก็บตัวอย่างแตนเบียนบราคอนิดในภาคสนาม โดยใช้กับดักแสงไฟ ส าหรับแตนเบียนที่ออกหากิน
เวลากลางคืน และ Malaise trap ส าหรับแตนเบียนที่ออกหากินเวลากลางวัน ตัวอย่างแมลงเก็บ
ในแอลกอฮอล์รอ้ยละ 95 

o เก็บตัวอย่างหนอนผีเสื้อโดยใช้ปากคีบและ beating sheat ตัวอย่างแมลงเก็บในแอลกอฮอล์รอ้ย
ละ 95 

ห้องปฏิบัติการ 
o น าตัวอย่างแมลงที่เก็บได้จากภาคสนาม มาคัดแยกใต้กล้องจุลทรรศน์ให้เหลือแต่แตนเบียนวงศ์ 

Braconidae  
o น าแตนเบียนมาปักเข็ม เขียนเลเบล ให้เลขประจ าตัวอย่าง (voucher number) พร้อมทั้งถ่ายรูป  
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o ระบุชนิดให้อยู่ในระดับลึกที่สุด อย่างน้อยระดับสกุล ด้วยรูปวิธานต่างๆ เช่น Butcher et al., 
2012  

o หากแตนเบียนตัวใดคาดว่าจะเป็นชนิดใหม่ จะดึงขา 1 ข้างของขาคู่กลางเพ่ือส่งไปท าดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดท่ี Canadian Centre for DNA Barcoding (CCDB), University of Guleph ประเทศ
แคนาดา  

o น าตัวอย่างหนอนผีเสื้อที่เก็บได้มาผ่าใต้กล้องจุลทรรศน์ เพ่ือดูว่าหนอนผีเสื้อถูกเบียนหรือไม่ หาก
ถูกเบียน เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของทั้งหนอนผีเสื้อและแมลงเบียน ส่งไปท าดีเอ็นเอบาร์โค้ดที่ 
CCDB 

 ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย…............................................. 
 
 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
วางแผนออกภาคสนามและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ  

            

เก็บตัวอย่างแมลงในพื้นที่
โครงการอพ.สธ. 

            

ขั้นตอนทางอนุกรมวิธาน 
และดีเอ็นเอบาร์โค้ด 

            

วิ เ ค ร า ะห์ ผ ลและ จั ดท า
รายงาน 

            

 

 เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด  *ดูคู่มือประกอบการเขียน 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ 1 
- 

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของ
แตนเบียนและหนอน
ผีเสื้อให้อาศัยจ านวน 
50 ชนิด 
บทความวิจัยระดับ
นานาชาติ 1 เรื่อง  
 

สนอ งพ ระ ร าช ด า ริ
โครงการอพ.สธ. 

 140,000 บาท  

ปีที่ 2 
- 

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของ
แตนเบียนและหนอน
ผีเสื้อให้อาศัยจ านวน 
50 ชนิด 

สนอ งพ ระ ร าช ด า ริ
โครงการอพ.สธ. 

 140,000 บาท 
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ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
บทความวิจัยระดับ
นานาชาติ 1 เรื่อง  

ปีที่ 3 
- 

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของ
แตนเบียนและหนอน
ผีเสื้อให้อาศัยจ านวน 
50 ชนิด 
บทความวิจัยระดับ
นานาชาติ 1 เรื่อง  

สนอ งพ ระ ร าช ด า ริ
โครงการอพ.สธ. 

 140,000 บาท 

ปีที่ 4 
- 

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของ
แตนเบียนและหนอน
ผีเสื้อให้อาศัยจ านวน 
50 ชนิด 
บทความวิจัยระดับ
นานาชาติ 1 เรื่อง 
ฐานข้อมูลบราคอนิด
ท่ีพบในประเทศไทย  

สนอ งพ ระ ร าช ด า ริ
โครงการอพ.สธ. 

 140,000 บาท 

ปีที่ 5 
- 

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของ
แตนเบียนและหนอน
ผีเสื้อให้อาศัยจ านวน 
50 ชนิด 
บทความวิจัยระดับ
นานาชาติ 1 เรื่อง  
ฐานข้อมูลบราคอนิด
ท่ีพบในประเทศไทย  

สนอ งพ ระ ร าช ด า ริ
โครงการอพ.สธ. 

 140,000 บาท 

 

 เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด *ดูคู่มือประกอบการเขียน 
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ 1 
- 

   140,000 บาท 

ปีที่ 2 
- 

   140,000 บาท 

ปีที่ 3 
- 

   140,000 บาท 

ปีที่ 4 
- 
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ปีที่ 5 
- 

    

 ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่
ห้องปฏิการที่มีเครื่องมือพร้อมพอสมควร เช่นกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ อุปกรณืเก็บตัวอย่างแมลงต่างๆ 
เช่น กับดักแสงไฟ และ Malaise trap  

 งบประมาณของโครงการวิจัย.... 140,000 บาท........................................... 
19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่

เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 7-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร 
*ไม่เบิกเป็นเงินเดือนในส่วนนี้ 

- -  

2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย    
2.1 ค่าวิทยากรในการบรรยาย (คนนอก) 
(600 บาท/คน/เดือน x 2 คน) 
2.2 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยส าหรบัการส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะห์ผล จัดท าฐานข้อมูล 
(8,000 บาท/คน/เดือน x 1 คน x 2 เดือน) 
2.3 เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 
(800 บาท/2 คน/วัน x 5 วัน) 
2.4 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
(1,800 บาท/วัน x 3 วัน x 6 ครั้ง) 
2.5 ค่าจ้างบริการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดบรรยาย อบรม 
2.7 ค่ารับรอง และพิธีการ  
2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารในการเผยแพร่ 
* ค่าท่ีพัก และค่าอาหารระหว่างการออกส ารวจ 
ตั้งเบิกได้ในรูปของเบี้ยเลี้ยงเท่านั้น อัตราการ
เบิกจ่ายตามระเบียบ ทั้งนี้จะใช้เบิกได้เมื่อได้รับ
อนุมัติการเดินทางแล้วเท่านั้น (ติดต่อคุณจุ๋มก่อน
เดินทางเพ่ือท าเรื่องผ่านคณะ) 

 
 

8000 
 
 

4,000 
 

16,200 

 
 

8000 
 
 

4,000 
 

16,200 

 
 

16,000 
 
 

8,000 
 

32,400 
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รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 7-12 

(บาท) 
3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ    
3.1 วัสดุส านักงาน  
เอทานอล หมึกพิมพ์ กระดาษ  
3.2 วัสดุเชื้อเพลิง 
3.3 วัสดุการเกษตร 
3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์  
3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์ 
ขวดขนาดต่างๆ ส าหรับเก็บตัวอย่าง อุปกรณ์ผ่าตัด 
อุปกรณ์ภาคสนามอ่ืนๆ  
3.6 วัสดุอื่นๆ 
*แจกแจงรายละเอียดภายใต้ 3.1-3.6 ตามความ
เหมาะสม เช่น (เอทานอล 2,500 บาท/ลิตรx 3 
ลิตร) 

25,000 
 

8,000 
 
 

6,300 

25,000 
 

8,000 
 
 

6,300 

50,000 
 

16,000 
 
 

12,600 

4. ค่าสาธารณูปโภค 
4.1 ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้านการสื่อสาร 

 
2,500 

 
2,500 

 
5,000 

รวมงบประมาณ 70,000 70,000 140,000 
 
 
19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  

(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีท่ีด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที่1 ( 2565) -  56,400 +5000 

ค่าส่งไปรษณีย์ 

78,600 - -   140,000 

ปีที่2 ( 2566)  -  56,400 +5000 

ค่าส่งไปรษณีย์ 

78,600 - - 140,000 
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ปีท่ีด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที่3 ( 2567)  -  56,400 +5000 

ค่าส่งไปรษณีย์ 

78,600 - - 140,000 

 ปีที4่ (2568) -  56,400 +5000 

ค่าส่งไปรษณีย์ 

78,600 - - 140,000 

ปีที่5 ( 2569)  -  56,400 +5000 

ค่าส่งไปรษณีย์ 

78,600 - - 140,000 

 

 ระดับความส าเร็จของงาน.. 
(P) มีการค้นพบแตนเบียนชนิดใหม่ในประเทศไทย และทราบความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนผีเสื้อให้

อาศัยและแมลงเบียน 
(I) ฐานข้อมูลแตนเบียนบราคอนิดในประเทศไทย และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนผีเสื้อให้อาศัยและ

แมลงเบียน 
(G) การควบคุมประชากรของหนอนผีเสื้อแบบผสมผสาน 
 

ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย ลดการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ลดปัญหาสุขภาพของ
เกษตรกรและผู้บริโภค ไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมมูลค้าการส่งออกสินค้าเกษตร 

 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................ 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................ 

 ค าชี้แจงอ่ืน ๆ 

 ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ
การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ  
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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(ลงชื่อ)..................................................................   
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 
 

(ลงชื่อ).................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

 

 ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
2. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ 

E-mail 
5. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการ

วิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน

ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหาร

โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 
 

หมายเหตุ :  - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน  
การประเมินข้อเสนอการวิจัย 

 - ส าหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 
(ให้ส าเนาแนบในทุกเล่มของข้อเสนอการวิจัย) 

 
 



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา 3 ปี 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย.......................................................................................................................................................  
กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................  
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  ความหลากหลายทางชนิดของผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม และความสัมพันธ์

กับแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารในพ้ืนที่ อพ.สธ. : บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร 
จังหวัดกาญจนบุรีและในพ้ืนที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 

  (ภาษาอังกฤษ) Species diversity of bees, wasps and spiders and their 
relationships to habitat and food in the RSPG area: Srinakarin Dam and Khao 
Wang Khamen,  Kanchanaburi province and in the area of Chulalongkorn 
University,  Saraburi  province 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)  
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of     
   Her Royal Highness Princess Maha ChakriSirindhorn responded by   
     Chulalongkorn University. 
 (กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) 
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ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย   

ชื่อผู้รับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ 
สัดส่วนความ
รับผิดชอบ(%) 

๑.๑ หัวหน้าโครงการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์  
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแมลง: ชีววิทยาของผึ้ง
และความหลากหลายของแมลงและไรภาควิชา
ชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  
โทรศัพท์ 02-218-5276 โทรสาร 02-218-5272 
E-mail: sureerat.d@chula.ac.th 
1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย    
นางสาวหนึ่งฤทัย วิชัยกุล 
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  
โทรศัพท์ 02-218-5010 โทรสาร 02-218-5053 
E-mail: Nungruthai.W@chula.ac.th 

- เขียนโครงการเพื่อน าเสนอ 
- วางแผนและออกแบบงานวิจัย 
- ด าเนินการวิจัย 
- จัดท ารายงานและเขียน
บทความทางวิชาการเผยแพร่ 
 
 
 
 

- ด าเนินการวิจัย 
- ร่วมจดัท ารายงานและเขียน
บทความทางวิชาการเผยแพร่ 
 

 
75 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
1.3 หน่วยงานหลัก  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแมลง: ชีววทิยาของผึ้งและความหลากหลาย

ของแมลงและไร ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท 
ปทุมวัน กทม. 10330  

1.4 หน่วยงานสนับสนุน - 
2.  ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน (Basic research) 
3.  สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และกลุ่มวิชาทรัพยากรสัตว์ 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) - 
5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย  

ภาษาไทย  : ผึ้ง ต่อแตน แมงมุม 
ภาษาอังกฤษ :Bees, Wasps, Spiders 

6. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา  
  ผึ้ง (bees) และต่อแตน (wasps)  เป็นแมลงที่ถูกจัดจ าแนกอยู่ในอันดับไฮมีนอพเทรา 

(Hymenoptera) โดยแมลงในอันดับนี้เป็นแมลงที่มีวิวัฒนาการสูง การด ารงชีวิตมีทั้งแบบมีสังคม 
(social insect) และแบบโดดเดี่ยว (solitary insect) ผึ้งและต่อแตนที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนั้นจะ
เป็นพวกที่เป็นแมลงสังคม มีการน ามาเลี้ยงเพ่ือเก็บผลผลิตหรือล่าเพ่ือการบริโภคเป็นอาหาร โดยจะ
เป็นผึ้งที่ให้น้ าหวานและชันโรงซ่ึงจัดอยู่ในวงศ์เอปิดี (Apidae) ส่วนต่อแตนจะเป็นพวกที่จัดอยู่ในวงศ์
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เวสปิดี (Vespidae)  แต่ในธรรมชาตินั้นแมลงในอันดับนี้ที่อยู่แบบโดดเดี่ยวมีความหลากหลายทาง
ชนิดที่สูงกว่าพวกที่เป็นแมลงสังคมอย่างมาก อาหารส าคัญของแมลงกลุ่มผึ้ง คือ น้ าหวานและเกสร
ดอกไม้ ส าหรับต่อแตนมีการด ารงชีวิตแบบเป็นผู้ล่า นอกจากน้ าหวานและเกสรดอกไม้แล้วยังกิน
เนื้อสัตว์อ่ืนเป็นอาหารอกีด้วย จากพฤติกรรมการหาอาหารซึ่งเกี่ยวข้องกับพืชพรรณต่าง ๆ นี้ จะเห็น
ได้ว่าแมลงกลุ่มนี้มีบทบาทส าคัญในการช่วยผสมเกสรให้แก่พืชดอก ก่อให้เกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชดอกนานาชนิดในธรรมชาติ  

แมงมุม (spider) เป็นสัตว์ขาข้ออีกกลุ่มหนึ่ง ที่จัดจ าแนกอยู่ใน ชั้น Arachnida มีแปดขา 
ร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกประกอบด้วยส่วนหัวและอกรวมเป็นส่วนเดียวกัน ส่วนที่สองคือ
ส่วนท้อง ด ารงชีวิตแบบเป็นผู้ล่าโดยอาหารของแมงมุมคือ แมลงและสัตว์ขนาดเล็กจึงท าให้แมงมุมมี
บทบาทส าคัญในการควบคุมประชากรของแมลง เนื่องจากแมงมุมแต่ละชนิดมีการลักษณะด ารงชีวิต
ในระบบนิเวศวิทยาที่แตกต่างกันออกไป มีความโดดเด่นในด้านการปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศจึง
สามารถใช้แมงมุมเป็นดัชนีบ่งชี้สภาพนิเวศของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

จากวิถีการด ารงชีวิตในธรรมชาติของผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม จะเห็นได้ว่าสัตว์ดังกล่าวมี
บทบาทที่ส าคัญในระบบนิเวศและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี 
ผึ้ง ต่อแตน และแมงมุมหลายชนิดเป็นสัตว์ที่มีพิษ ซ่ึงเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เมื่อถูกต่อย
หรือกัดอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแพ้พิษอย่างรุนแรง ดังนั้นข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจความหลากหลายของผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม จะเป็นตัวช่วยชี้วัดความอุดมสมบูรณ์
ของพ้ืนที่นั้น ๆ และสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนการใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์
และจัดการพ้ืนที่ได้ ตลอดจนการหาแนวทางป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากได้รับพิษจากสัตว์
เหล่านี้ด้วย 

 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๗.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

๗.๒ เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชนิด การกระจายตัวและขนาดประชากรของผึ้ง ต่อแตนและ
แมงมุมในพ้ืนที่ศึกษาอพ.สธ. : บริเวณเข่ือนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรีและ
ในพ้ืนที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  

๗.๓ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของผึ้ง ต่อ แตนและแมงมุมกับแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร และ
ระบุบทบาทเชิงนิเวศของผึ้ง ต่อแตน และแมงมุมในพ้ืนที่ศึกษาอพ.สธ. : บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ 
และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรีและในพ้ืนที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
ผึ้ง และต่อแตนเป็นแมลงที่อยู่ในอันดับ Hymenoptera เป็นแมลงสังคมที่สามารถพบได้ทั่วไป 

มีแพร่กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ของประเทศไทยจัดเป็นกลุ่มที่มีวิวัฒนาการสูง การด ารงชีวิตมีทั้งแบบอยู่
เดี่ยว ๆ และแบบมีสังคม ลักษณะเด่นของแมลงกลุ่มนี้ คือ เพศเมียมีเหล็กใน (sting) ซึ่งเป็น
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โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงมาจากอวัยวะวางไข่เพ่ือใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเองและสมาชิกภายในรัง 
ล าตัวส่วนท้องปล้องแรกส่วนใหญ่คอดกิ่ว อาหารส าคัญของแมลงกลุ่มผึ้ง คือ น้ าหวานและเกสร
ดอกไม้ ส าหรับต่อแตนมีการด ารงชีวิตแบบเป็นผู้ล่า กินทั้งน้ าหวาน เกสรดอกไม้ และเนื้อสัตว์ 
การศึกษาความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจายของแมลงกลุ่มนี้ในประเทศไทยยังมีอยู่ใน
วงจ ากัดจากรายงานที่ผ่านมาพบว่าผึ้งน้ าหวาน 5 ชนิด ชันโรง 32 ชนิด (Klakasikorn et al. 2005;  
Rasmussen, 2008) และผึ้งอ่ืน ๆ อีกมากกว่า 10 ชนิด ส่วนต่อและแตน ยังมีข้อมูลไม่แพร่หลายนัก 
สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากอันตรายจากการได้รับพิษที่ถูกแมลงกลุ่มนี้ต่อยท าให้มีผู้สนใจศึ กษา
ค่อนข้างน้อย   

 แมงมุม (spider) เป็นสัตว์ขาข้อที่จัดจ าแนกอยู่ใน ชั้น Arachnida ร่างกายแบ่งเป็น 
2 ส่วน ส่วนแรกประกอบด้วยส่วนหัวและอกรวมเป็นส่วนเดียวกัน มีขาแปดขา ส่วนที่สองคือส่วน
ท้อง แมงมุมมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประมาณการว่ามีแมงมุมมากกว่า 40,000 ชนิด ทั่ว
โลกในประเทศไทยได้มีการรายงานพบแมงมุมทั้งหมด 44 วงศ์ 148 สกุล 213 ชนิด (Dankittipakul, 
2006) แมงมุมมีความโดดเด่นในด้านการปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศ สามารถปรับตัวตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของแมงมุมมากขึ้ น 
สามารถน าความชุกชุมที่มากของแมงมุมและความหลากหลายในพ้ืนที่อาศัยและลักษณะพฤติกรรม
การหาอาหารมาช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของความแตกต่างของพ้ืนที่ และใช้เป็นดัชนีชี้วัด
ความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปจัดการพ้ืนที่ของมนุษย์
บนความหลากหลายทางชีวภาพ 

9. ขอบเขตของการวิจัย  
๙.๑ ส ารวจและเก็บตัวอย่างของผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม ในพ้ืนที่ศึกษาอพ.สธ. : บริเวณเขื่อนศรี

นครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี  และในพ้ืนที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างสัตว์ในเอธิลแอลกอฮอล์ 95% น ามาศึกษาความหลาก หลาย
ทางชนิดระดับสัณฐานวิทยาในห้องปฏิบัติการ และใช้ในการศึกษาข้ันสูงอ่ืนๆ ต่อไป 

๙.๒ บันทึกข้อมูลชนิดของพืชและสัตว์ที่เป็นอาหาร และพืชที่เป็นที่อยู่อาศัยของผึ้ง ต่อแตน และแมง
มุมในพ้ืนที่ศึกษาอพ.สธ. : บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรีและใน
พ้ืนที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 

๙.๓ เก็บตัวอย่างเกสรที่ได้จากตัวผึ้งและจากดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ศึกษาอพ.สธ. : บริเวณเขื่อน
ศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรีและในพ้ืนที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือน ามาจัดท าสไลด์ของเรณูส าหรับศึกษาจ าแนกและเปรียบเทียบชนิดของพืช
อาหารที่ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๙.๔ บันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งรังของผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม  และอาหารที่
พบ ในพ้ืนที่ศึกษาอพ.สธ. : บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี  และ
ในพ้ืนที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  
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๙.๕ หาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของผึ้ง ต่อแตน และแมงมุมกับแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารใน
พ้ืนที่ศึกษาอพ.สธ. : บริเวณเข่ือนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี และในพื้นที่
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  

๙.๖ ระบุบทบาทเชิงนิเวศของผึ้ง ต่อแตน และแมงมุมในพ้ืนที่ศึกษาอพ.สธ. : บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ 
และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี และในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  

๙.๗  จัดโครงการอบรม เพ่ือเป็นการเผยแพร ่ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและเยาวชนในพ้ืนที่ศึกษา และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และแนวทางการอนุรักษ์ผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม  

10. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
  โครงการศึกษาความหลากหลายของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม และความสัมพันธ์กับ
แหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารในพ้ืนที่อพ.สธ.ฯเป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับชนิดการ
แพร่กระจายและพฤติกรรมบางประการของผึ้ง ต่อ แตนและแมงมุมความสัมพันธ์ของสัตว์เหล่านี้กับ
ที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารภายใต้กรอบความคิดเพ่ือพัฒนาความรู้พ้ืนฐานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการ
วางแผนการใช้ประโยชน์ในการจัดการพ้ืนที่ การหาแนวทางป้องกันอันตรายเกิดขึ้นจากการได้รับพิษ
จากสัตว์กลุ่มนี้ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนตามเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑2.๑ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดและแหล่งที่อยู่อาศัยของผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม ซึ่งหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป 

๑๒.๒ หนังสือ/เอกสารเผยแพร่เรื่องความหลากหลายของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน และแมงมุม 

๑๒.๓ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ 

๑๒.๔ ตวัอย่างของผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม เก็บในพิพิธภัณฑ์ ส าหรับเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการศึกษา
ต่อไป 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย.. 
๑๓.๑ จัดท าหนังสือคู่มือ เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม และแมลงชนิดอ่ืน 

ส าหรับผู้สนใจทั่วไป 
๑๓.๒ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน และแมงมุม แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและ

ผู้สนใจทั่วไป 
 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
๑๔.๑ ส ารวจและเก็บข้อมูลและตัวอย่างของผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม เกสรและอาหาร บันทึกพิกัดจุด

เก็บตัวอย่างและลักษณะรัง ในพ้ืนที่ศึกษาอพ.สธ. : บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร 
จังหวัดกาญจนบุรีและในพ้ืนที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างสัตว์
ในเอธิลแอลกอฮอล์ 95 % เพ่ือใช้ศึกษาความหลากหลายทางชนิดในระดับสัณฐานวิทยา และใช้ใน
การศึกษาขั้นสูงอ่ืนๆ ต่อไป 

๑๔.๒ บันทึกข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารการกระจายตัว และขนาดประชากรของแมลงกลุ่มผึ้ง 
ต่อ แตน  และแมงมุมในพ้ืนที่ศึกษาจากข้อ ๑๔.๑ 

๑๔.๓ น าเกสรที่ได้จากตัวผึ้งและจากดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษาจากข้อ๑๔.๑ มาผ่านขั้นตอนการ
ท าสไลด์ถาวร เพ่ือใช้ศึกษาระบุชนิดของพืชที่เป็นอาหารของแต่ละพ้ืนที่ โดยด าเนินงานที่
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์และระบุบทบาทเชิงนิเวศระหว่างผึ้ง ต่อแตน และแมงมุมกับแหล่งที่
อยู่อาศัยและอาหารของแต่ละพ้ืนที่ 
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สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
   ภาคสนาม  : พ้ืนที่ อพ.สธ. : บริเวณเข่ือนศรีนครินทร์และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี   
                   และในพ้ืนที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  

 ห้องปฏิบัติการ :  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

๑๕.๑ ระยะเวลาท าการวิจัย 1ปี ตั้งแต่ 1ต.ค. 2564– 30ก.ย. 2565 
๑๕.๒ แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
การส ารวจเก็บตัวอย่าง
และข้อมูลชีววิทยา
พ้ืนฐานของผึ้ง ต่อแตน 
แมงมุม เกสรและอาหาร 
ในพ้ืนที่ อพ.สธ. : 
บริเวณเข่ือนศรีนครินทร์
และเขาวังเขมร จังหวัด
กาญจนบุรี และในพ้ืนที่
ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จังหวัด
สระบุรี 

     X        X       X   

การท าสไลด์ถาวรของ
เกสรดอกไม้โดยวิธี 
acetolysis 

      X  X      X  X     X 

ระบุแหล่งที่อยู่อาศัยและ 
แหล่งอาหารของผึ้ง ต่อ 
แตน  และแมงมุม ใน
พ้ืนที่ อพ.สธ. : บริเวณ
เขื่อนศรีนครินทร์และเขา
วังเขมร จังหวัด
กาญจนบุรี และในพ้ืนที่
ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จังหวัด
สระบุรี   

     X        X       X   
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16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด    

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ ๑ 
- 

๑. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด
ของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน  
และแมงมุมในพ้ืนที่ศึกษา 
 
๒ .  ฐ านข้ อ มู ล ชนิ ด ขอ ง
อาหารและพืชอาหารของผึ้ง 
ต่อ  แตน และแมงมุมใน
พ้ืนที่ศึกษา 
 
๓. ตัวอย่างของผึ้ง ต่อ แตน 
แ ล ะ แ ม ง มุ ม  เ ก็ บ ใ น
พิ พิ ธ ภัณฑ์  ส า ห รั บ เ ป็ น
ตัวอย่างอ้างอิง 
 
๔.รายงานฉบับสมบูรณ์
เกี่ยวกับความหลากหลาย
ของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อแตน 
และแมงมุม และ
ความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่
อาศัยและอาหารในพื้นที่
ศึกษา 

๑. ฐานข้อมูลมีข้อมูลครบถ้วน
จากการส ารวจในรอบปี 
 
 
๒. ฐานข้อมูลมีข้อมูลครบถ้วน
จากการส ารวจในรอบปี 
 
 
 
๓. ตัวอย่างที่เก็บรักษาสภาพ
อย่างดี สามารถใช้ในการ
ตรวจสอบอ้างอิงได้ 
 
 
๔. รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพจาก
กรรมการประเมิน 
 
 

 ๑ ปี ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

ปีที ่2 
- 

    

ปีที่ 3 
- 

    

ปีที่ 4 
- 

    

ปีที่ 5 
- 
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17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด   
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ ๑ 
- 

1. ข้อมูลทางพันธุกรรมของ
แมลงกลุ่มผึ้ง ต่อแตน และ
แมงมุม และความสัมพันธ์
กับแหล่ งที่ อยู่ อาศั ยและ
อาหารในพื้นที่ศึกษา 

๑ .  เ ป็ น ฐ า นข้ อ มู ล ที่ มี
ข้อมูลครบถ้วนสามารถ
สืบค้นได้ตามเป้าหมาย
ของโครงการ อพ.สธ. และ
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ป็ น แ ห ล่ ง
ความรู้ได้ในอนาคต  

 ๑ ปี ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

ปีที่ 2 
- 

    

ปีที่ 3 
- 

    

ปีที่ 4 
- 

    

ปีที่ 5 
- 

    

 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่ 

๑. สารเคมีส าหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ  

๒. อุปกรณ์/เครื่องแก้วส าหรับเก็บตัวอย่างและเตรียมสารเคมี  
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19. งบประมาณของโครงการวิจัย  :  ปีงบประมาณ 2565  จ านวน 140,000 บาท 

19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่
เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6 (บาท) เดือนที่ 7-12(บาท) 

1. งบบุคลากร - -  

2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย    
2.1 ค่าวิทยากรในการบรรยาย (คนนอก) 
(600 บาท/คน/เดือน x 2 คน) 
2.2 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยส าหรบัการส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะห์ผล จัดท าฐานข้อมูล 
(5,000 บาท/คน/เดือน x 1 คน x 2 เดือน) 
2.3 เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 
(600 บาท/คน/วัน x 12 วัน) 
2.4 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
(3,500 บาท/วัน x 3 วัน x 4 ครั้ง) 
2.5 ค่าจ้างบริการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดบรรยาย อบรม 
2.7 ค่ารับรอง และพิธีการ  
2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารในการเผยแพร่ 

- 
 

5000 
 
 

3600 
 

21000 
 

- 
- 
- 
- 

- 
 

5000 
 
 

3600 
 

21000 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

10000 
 
 

7200 
 

42000 
 

- 
- 
- 
- 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ    
3.1 วัสดุส านักงาน  
3.2 วัสดุเชื้อเพลิง 
3.3 วัสดุการเกษตร 
3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์  
3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์ (เอธิลแอลกอฮอล์, กรดอะซิ
ติค, กรดซัลฟูริค, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์) 
3.6 วัสดุในการเก็บตัวอย่าง (หลอดเก็บตัวอย่าง, 
ถุงพลาสติก, กล่องแมลง, ปากคีบ) 

2000 
- 

1000 
2000 

30000 
 

5400 

2000 
- 

1000 
2000 

30000 
 

5400 

4000 
- 

2000 
4000 

60000 
 

10800 
 

4. ค่าสาธารณูปโภค 
4.1 ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้านการสื่อสาร 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวมงบประมาณ 70,000 70,000 140,000 
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19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  

ปีที่

ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที่1 ( 2565) - - 59200 80800 - -   140,000 

ปีที่2 ( 2566)  - - 59200 80800 - - 140,000 

ปีที่3 ( 2567)  - - 59200 80800 - - 140,000 

 ปีที4่ (2568) - - 59200 80800 - - 140,000 

ปีที่5 ( 2569)  - - 59200 80800 - - 140,000 

 
20. ระดับความส าเร็จของงาน  
ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด

โครงการวิจัย 
๑. องค์ความรู้พ้ืนฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

การอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม (P) 
๒. การเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่า 

น าไปสู่การอนุรักษ ์ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเพ่ิมรายได้สู่ชุมชนเช่นการเลี้ยงผึ้งและชันโรง เป็นต้น (I) 
๓. ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสาขาอ่ืนๆ 

เช่น การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น.(I) 
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................ 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................ 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ 
23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ  
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
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(ลงชื่อ)   
(ผศ.ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์) 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่ 1๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ลงชื่อ).................................................................   

(................................................) 
ผู้ร่วมวิจัย 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

 
24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 

หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  : นาง สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 

  ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)  : Mrs. Sureerat Deowanish 
2. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   : 3220100521625 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ช านาญการพิเศษ) 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ E-

mail 
   ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแมลง : ชีววิทยาของผึ้งและความหลากหลายของแมลงและไร  

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ. 
10330  

   โทรศัพท์ 02-218-5276 
  โทรสาร 02-218-5272 
  e-mail : sureerat.d@chula.ac.th 
5. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  

 
มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา ปีที่ได้รับ 

Tamagawa University, Japan Dr. Agr. กีฏวิทยา 2540 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ม. สัตววิทยา 2529 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. สัตววิทยา 2526 

 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

  ชีววิทยาของผึ้ง 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการ

วิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
  - 
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน

ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)  

ผลงานวิจัยที่พิมพ์และเผยแพร่   

1. Chomphuphuang, N., Deowanish, S., Songsangchote, C., Sivayyapram, V., 
Thongprem, P. and Warrit, N. (2016). The Mediterranean recluse spider Loxosceles 
rufescens (Dufour, 1820) (Araneae: Sicariidae) established in a natural cave in 
Thailand. Journal of Arachnology. 44(2):142-147. 

2. Sukchit, M., Deowanish, S. and Butcher, B. A. (2015). Decomposition stages and 
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carrion insect succession on dressed hanging pig carcasses in Nan province, 
northern Thailand. Tropical Natural History 15(2): 137–153. 

3. Takahashi, J., Deowanish, S. and Okuyama, H. (2017). Analysis of the complete 
mitochondrial genome of the giant honeybee, Apis dorsata, (Hymenoptera: 
Apidae) in Thailand. Conservation Genetics Resources. 
https://doi.org/10.1007/s12686-017-0942-7 

4. Takahashi, J., Deowanish, S. and Okuyama, H. (2018). Analysis of the complete 
mitochondrial genomes of two dwarf honeybee species, Apis florea and Apis 
andreniformis (Insecta: Hymenoptera: Apidae), in Thailand, Mitochondrial DNA 
Part B, 3:1, 350-353, https://doi.org/10.1080/23802359.2018.1450672 

5.  Thakodee, T., Deowanish, S., and Duangmal, K. (2018). Melissopalynological 
analysis of stingless bee (Tetragonula pagdeni) honey in Eastern Thailand. 
Journal of Asia-Pacific Entomology, 21 : 620–630. 

7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหาร
โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 

 
หมายเหตุ :  - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน 

การประเมินข้อเสนอการวิจัย 
 - ส าหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 

(ให้ส าเนาแนบในทุกเล่มของข้อเสนอการวิจัย) 
 
 



 

 

 
การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดำเนินการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ 

คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาสนับสนุนและจะเปนผูไมมีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป 

 

แบบ คอบช. 1ย/ ด 

แบบเสนอโครงการวิจยั (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของสาํนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

ประจาํปีงบประมาณ 2565 

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

ยนืเสนอขอรบัทุนในกลุ่มเรือง............................................................................................................ 

กรอบการวิจยั...................................................................................................................................... 

กรอบการวิจยัย่อย............................................................................................................................... 

 

ชือโครงการวิจยั (ภาษาไทย)  การสาํรวจไร (Acari) ในพืนทีปกปักทรพัยากร อพ.สธ.-จฬ. 

                    (ภาษาองักฤษ)  A survey of mites (Acari) in the protected areas for natural 

resource of RSPG-CU 

 

ชือแผนงานวิจยั (ภาษาไทย) โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพ 

                                      รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีสนองพระราชดาํรโิดยจุฬาลงกรณ์ 

  มหาวทิยาลยั 

(ภาษาองักฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of Her  

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by  

Chulalongkorn University 

 

ส่วน ก : องคป์ระกอบของข้อเสนอโครงการวิจยั  

1.  ผู้รบัผิดชอบประกอบด้วย 

1.1 หวัหน้าโครงการ:  อาจารย ดร. มารุต เฟองอาวรณ 

  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3140200380820 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท 02-2185267 โทรศพัทมือถือ 089-9288239  

e-mail: marut.f@chula.ac.th    

1.2 ผู้ร่วมงานวิจยั:  - 
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1.3 หน่วยงานหลกั:   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)  

  สถานท่ีตั้ง เลขที่  254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท 02-2185375 โทรสาร 02-2185386 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน: -   

2.  ประเภทการวิจยั:  การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) 

3.   สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาทีทําการวิจยั:    สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 

4. มาตรฐานการวิจยั (ถ้ามี):    - 

5. คาํสาํคญั (Keyword) ของการวิจยั 

   ความหลากหลายทางชีวภาพ, สัตวไมมีกระดูกสันหลัง, ไร, อนุกรมวิธาน, การกระจาย, การ

สำรวจ, biodiversity, invertebrates, mites, Acari, taxonomy, distribution, inventory 

6. ความสาํคญัและทีมาของปัญหา 

  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี มีวัตถุประสงคหลักประการหนึ่งคือเพื่ออนุรักษพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศ และนำความรูจากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาทรัพยากร

กายภาพ การสํารวจและบันทกึวัฒนธรรมและภูมิปญญาของประเทศไทย เพื่อสรางฐานองคความรูทางวิทยาการ 

ท่ีจะนําไปสูการอนุรักษและพัฒนาอยางย่ังยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง  ปจจุบันมีหนวยงานตางๆ รวมสนอง

พระราชดำริกวา 150 หนวยงาน และมีหลายหนวยงานที่มีความพรอมดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของ

แผนแมบท อพ.สธ. วาดวยกรอบการเรียนรูทรัพยากร มีการจัดตั้งพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร ซึ่งเปนพ้ืนที่ปาธรรมชาติ

ด้ังเดิมที่ปกปกรักษาไว พื้นที่ปกปกทรัพยากรที่กระจายอยูตามสวนตางๆ ของประเทศนี้เปนพ้ืนที่ท่ีมีความสำคัญ

ในการอนุรักษทรัพยากรทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมภู มิปญญาทองถ่ิน แมจะไดมีการสำรวจ

ทรัพยากรไปบางแลวตามกรอบการดำเนินงานของแผนแมบท อพ.สธ. (กรอบการเรียนรูทรัพยากร กิจกรรมที่ 1 

และ 2) แตทรัพยากรในพ้ืนที่นั้นๆ โดยเฉพาะทรัพยากรชีวภาพ (พืช สัตว จุลินทรีย) ซึ่งมีอยูเปนจำนวนมากและ

หลากหลายยังไดรับการสำรวจรวบรวมไมครอบคลุมสมบูรณ ในจำนวนน้ีรวมถึงกลุมสัตวจำพวกไร (mite หรือ 

Acari) ดวย กลาวคือยังไมไดมีการสำรวจรวบรวมไรในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากรอยางครอบคุลมมากอน ไรเปนสัตว

ขาปลองขนาดเล็กที่ยากจะมองเห็นดวยตาเปลา แตก็เปนองคประกอบสำคัญในระบบนิเวศของพ้ืนที่ปกปก

ทรัพยากร เปนกลุมสิ่งมีชีวิตที่มีความหลาหหลายทางชนิดสูง มีถิ่นอาศัยยอย (microhabitat) ที่หลากหลาย ทั้ง

ในดิน ในน้ำ ในซากพืชทับถม บนตนไม หรือบนตวัสัตว และมีวิถีชีวิตท่ีหลากหลายเชนกัน โดยอาจเปนพวกกิน

ซาก กินเชื้อรา กินพืช รวมทั้งเปนตวัห้ำหรือปรสิต การสำรวจรวบรวมตัวอยางไรและศึกษาความหลากหลายของ

ไรในพื้นท่ีปกปกทรัพยากร จะชวยเพ่ิมพูนองคความรูเก่ียวกับทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากรให

ครอบคลุมสมบูรณมากย่ิงขึ้นและอาจเปนประโยชนตอกรอบการดำเนินงานดานอื่นๆ ตามแผนแมบท อพ.สธ. 

(กรอบการใชประโยชน และกรอบการสรางจิตสำนึก) ตอไป ในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ปกปกทรัพยากรของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(อพ.สธ.-จฬ.) ในความดูแลของศูนยเครือขายการเรียนรูเพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อำเภอเวียงสา 



 

 

3 

 

จังหวัดนาน และ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรเีปนพ้ืนที่กรณีศึกษา เนื่องจากมีความพรอมมากที่สุดทั้งดานการ

อำนวยการและดานสภาพตามธรรมชาติของพื้นที ่ 

7. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1) เพือ่สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2) เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอยางไรในพื้นที่ปกปกทรัพยากร อพสธ.-จฬ. พรอมทำรหัสพิกัด

และคาพิกัดของไรท่ีพบ 

3) เพื่อจัดทำคลังตัวอยางไรเพื่อการอางอิงทางวิทยาศาสตรและเก็บในพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 

4) เพ่ือจัดทำฐานขอมูลทางอนุกรมวิธานของไรในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร อพสธ.-จฬ. และพัฒนา

เครื่องมอืวินิจฉัยชนดิไร (identification key) 

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ทีเกียวข้อง 

 ไร (mite หรือ Acari) เปนสัตวขาขอจำพวกแมง (Arachnida) มีขนาดเล็กยากที่จะมองเห็นดวยตา

เปลา แตมีความหลากหลายทางชนิดสูง ทั่วโลกมีการคนพบแลวประมาณ 45,000 ชนิด (Krantz and Walter, 

2009) มีวิถีชีวิตที่หลากหลาย โดยอาจเปนพวกกินซาก กินเชื้อรา กินพืช เปนตวัห้ำหรือปรสิต พวกท่ีกินซากพืช

จะมีบทบาทในการชวยเรงกระบวนการยอยสลาย พวกที่กินเชื้อราและจุลินทรียอ่ืนๆ ชวยควบคุมจำนวน

จุลนิทรีย กระตุนการเจริญและการแพรกระจายของจุลินทรีย และพวกที่เปนผูลาก็จะควบคุมประชากรของเหยื่อ

อยางหนอนตัวกลมและสัตวขาขอขนาดเล็กประเภทอื่น  (Walter and Proctor, 1999) รวมทั้งเหยื่อที่เปน

ศัตรูพืชดวยจึงมปีระโยชนในฐานะที่เปนศัตรูธรรมชาติชวยควบคุมศัตรูพืช (Gerson et al., 2008) ไรมักถูกเสนอ

ใหใชเปนตวับงชี้ทางชีวภาพในสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนกลมุท่ีมีปฎิสัมพันธท่ีใกลชิดกับแหลงที่อยูอาศัย มีความ

ชุกชุม มีความหลากหลาย และมีกระจายกวางขวาง (Minor and Cianciolo, 2007; Dirilgen et al., 2016) 

ท้ังน้ีเริ่มมีการใชไรในดินในการเฝาติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมบางแลวในบางประเทศในเขตยุโรป (Dirilgen et 

al., 2016) 

 การศึกษาเชงิอนุกรมวิธานของไรในประเทศไทยในภาพรวมอาจกลาวไดวายังมีอยูนอย งานสวนใหญ

ท่ีมีอยูเปนการสำรวจและศึกษาเก่ียวกับไรศัตรพืูชและไรตัวห้ำและจำกัดวงอยูเฉพาะพ้ืนที่การเกษตร (อังศุมาลย 

จันทราปตย, 2543; อังศุมาลย จันทราปตย และคณะ, 2559) สวนการศึกษาเก่ียวกับไรกลุมอ่ืนเชน ไรในดิน ไร

ในน้ำ ไรปรสิต และไรกลุมอื่นบนตนพืช เปนตน เมื่อเปรียบเทียบกันแลวพบวามีนอยกวามากทั้งในพ้ืนที่

การเกษตรเองและพ้ืนที่ปาธรรมชาติดั้งเดิม มีเพียงผลงานวิจัยเก่ียวกับความหลากหลายของไรกลุมตางๆท่ี

กลาวถึงลาสุดนั้นอยูประปราย Aoki (1965) ไดศึกษาอนุกรมวิธานของไรในดินกลุม Oribatida เปนครั้งแรกใน

ประเทศไทย ตอมามีรายงานเพิ่มเติ่มที่สำคัญเกี่ยวกับไรกลุมนี้โดย Mahunka (2008) และ Fuangarworn and 

Chaisuekul (2011) สำหรับไรในน้ำและไรปรสิตมีรายงานที่สำคัญไวโดย Wiles (2004) และ Chaisiri et al. 

(2016) ตามลำดับ อยางไรก็ตามยังมีไรท่ีรอคอยการคนพบและศึกษาอีกมากในประเทศไทย การขาดแคลนขอมูล

ทางอนุกรมวิธานเปนปญหาหนึ่งท่ีทำใหการประยุกตใชไรในดานตางๆ ไมกาวหนาเทาท่ีควร และอาจเปนเหตุผล

หนึ่งที่ทำใหการศึกษาหลายเรื่องที่เก่ียวของกับไรในประเทศไทยไมสามารถระบุชนิดไปถึงระดับอนุกรมวิธานที่

ละเอียดได (ระดับสปชีสหรือจีนัส) (Fuangarworn et al., 2002; Wiwatwitaya  and Takeda, 2005) 
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 พ้ืนที่ปกปกทรัพยากรของหนวยงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กระจายอยูตามสวนตางๆ ของประเทศ เปน

พ้ืนที่ปาธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปกรักษาไวนี้ เปนพ้ืนที่ที่มีความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรทั้งทางกายภาพ 

ชีวภาพ และวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น แมจะไดมีการสำรวจทรัพยากรไปบางแลวตามกรอบการดำเนินงาน

ของแผนแมบท อพ.สธ. (กรอบการเรียนรูทรัพยากร กิจกรรมที่ 1 และ 2; โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ, 2563: ออนไลน) แตทรัพยากรในพื้นที่น้ันๆ โดยเฉพาะทรัพยากรชีวภาพ (พืช สัตว 

จุลินทรีย) ที่มีอยูเปนจำนวนมากและหลากหลาย ยังไดรับการสำรวจรวบรวมไมครอบคลุมสมบูรณ ในจำนวนน้ี

รวมถึงกลุมสัตวจำพวกไรดวย กลาวคือยังไมไดมีการสำรวจรวบรวมไรในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากรอยางครอบคุลมมา

กอน   

 พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร ในความดูแลของศูนยเครือขายการเรียนรูเพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน และ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรีเปนพ้ืนที่ที่นาสนใจ

ใชเปนพ้ืนที่กรณีศึกษาสำรวจความหลากหลายของไรนอกพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากมีความพรอมมากที่สุดทั้ง

ดานการอำนวยการและดานสภาพความหลากหลายตามธรรมชาติของพ้ืนที่ (นันทนา คชเสนีและคณะ, 2548)  

การสำรวจรวบรวมตัวอยางไรและศึกษาความหลากหลายของไรในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร จะชวยเพิ่มพูนองค

ความรูเก่ียวกับทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนทีป่กปกทรัพยากรใหครอบคลุมสมบูรณมากยิ่งขึ้น   

9. ขอบเขตของการวิจยั 

ทำการศึกษาความหลากหลายของไรในในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากรของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืข

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) อ.เวียงสา จ.นาน 

และพื้นที่ของศูนยเครือขายการเรยีนรูเพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั อ.แกงคอย จ.สระบุรี  

10. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรอืกรอบแนวความคิดของการวิจยั 

 กรอบแนวความคิดของการวิจัย: พ้ืนที่ปกปกทรัพยากรของหนวยงานสนองพระราชดำริฯที่กระจาย

อยูตามสวนตางๆ ของประเทศ เปนพ้ืนที่ที่มีความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และ

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น แมจะไดมีการสำรวจทรพัยากรไปบางแลวตามกรอบการดำเนินงานของแผนแมบท 

อพ.สธ. (กรอบการเรียนรูทรัพยากร กิจกรรมที่ 1 และ 2) แตทรัพยากรในพ้ืนท่ีเหลานี้โดยเฉพาะทรัพยากร

ชีวภาพ (พืช สัตว จุลินทรยี) มีอยูเปนจำนวนมากและหลากหลาย การสำรวจรวบรวมจึงยังไมครอบคลุมสมบูรณ 

ในจำนวนนี้รวมถึงกลุมสัตวจำพวกไร (mite หรือ Acari) อยูดวยท่ียังไมไดดำเนินการสำรวจรวบรวม ไรเปนสัตว

ขาปลองขนาดเล็กท่ียากจะมองเห็นดวยตาเปลา แตก็เปนองคประกอบที่สำคัญในระบบนิเวศของพ้ืนที่ปกปก

ทรัพยากร เปนกลุมสิ่งมีชีวิตที่มีความหลายทางชนิดสูง มีถิ่นอาศัยยอย (microhabitat) ท่ีหลากหลาย ทั้งในดิน 

ในน้ำ ในซากพืชทับถม บนตนไม หรือบนตัวสัตว และมีวิถีชีวิตที่หลากหลายเชนกัน โดยอาจเปนพวกกินซาก กิน

เชื้อรา กินพืช รวมทั้งเปนตัวห้ำหรือปรสิต การสำรวจรวบรวมตัวอยางไรและศึกษาความหลากหลายของไรใน

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากรจะชวยเพิ่มพูนองคความรูเก่ียวกับทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากรใหครอบคลุม

สมบูรณมากยิ่งข้ึนและจะเปนประโยชนตอกรอบการดำเนินงานดานอ่ืนๆ ตามแผนแมบท อพ.สธ. ตอไป 
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12. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 

1) ขอมูลชนิดไรในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร อพสธ.-จฬ. พรอมทำรหัสพิกัดและคาพิกัดของไร โดย

สามารถนำขอมูลรายชื่อไรและพิกัดไปผนวกเขากับฐานขอมูลของโครงการ อพ.สธ. ทำใหขอมูลทรัพยากรชีวภาพ

ในพื้นทีป่กปกทรัพยากรมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

2) ขอมูลทางอนุกรมวิธานและคียในการจำแนกชนิดไรในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร อพสธ.-จฬ. โดย

นักวิจัยที่เก่ียวของ (เชนนักนิเวศวิทยา นักสิ่งแวดลอม) และประชาชนที่สนใจสามารถใชฐานขอมูลไรในพื้นที่ปก

ปกทรัพยากรในการศึกษาวิจัยตอยอดและเรียนรไูด 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรอืผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมายเมือสินสดุการวิจยั 

 จัดทำแผนพับหรือโปสเตอรเก่ียวกับไรในในพื้นที่ปกปกทรัพยากรแจกจายแกผูสนใจและเผยแพร

คียในการจำแนกชนิดไร (identification key) ใหแกนักวิจัยที่เก่ียวของและประชาชนที่สนใจ 

14. วิธีการดาํเนินการวิจยั และสถานทีทาํการทดลอง/เกบ็ข้อมลู 

1) การสำรวจรวบรวมตัวอยางไรควรครอบคลุมถิ่นอาศัยยอยของไรใหมากท่ีสุด ดังนั้นภายในพ้ืนท่ี

ปกปกทรัพยากรจึงตองประเมินลักษณะประเภทของระบบนิเวศและแบงออกตามระบบนิเวศ

หลักเชน ลักษณะปาประเภทตางๆ เปนตน แลวจึงกำหนดบริเวณที่จะเก็บตัวอยาง (sampling 

site) ขนาด 25 X 25 ตารางเมตร จำนวนอยางนอย 3 ซ้ำ โดยแตละซ้ำอยูหางกันอยางนอย 

100 เมตร 

2) ในแตละ sites จะสำรวจและระบุถ่ินอาศัยยอยของไร (microhabiat) ท่ีเปนไปไดใหมากที่สุด 

ไดแก ผิวดิน 0-5 ซม. ซากพืชทับถม มูลสัตว ตอไม ขอนไม เห็ดรา ในกระจุกมอส ในกอเฟรน 

เปลือกไม ก่ิงไม ใบไม หรอืสวนอ่ืนๆ ของพืช (จากพืชนิดเดนท่ีสุด 3-5 ชนิด) 

3) เก็บตัวอยางที่ เปนถิ่นอาศัยยอยนั้นอยางละ 3-5 ซ้ำ เพื่อนำกลับไปสกัดแยกตัวไรใน

หองปฏิบัติการ และทำการบันทึกขอมูลประจำตัวอยางซึ่งรวมถึงขอมูลพิกัด GPS ท้ังนี้จะเก็บ

ตัวอยางฤดูละ 1 ครั้ง (รอนและฝน) 

4) นำตัวอยางที่เปนถิ่นอาศัยยอยมาสกัดแยกตัวไรดวยกรวยเบอรเลสหรือวิธีการกวนน้ำแลวกรอง 

(Walter and Krantz 2009) ตัวอยางสัตวขาปลองตางๆที่สกัดไดรวมท้ังตัวไรจะถูกเก็บรักษา

สภาพไวในสารละลายเอทานอล 70%  

5) เตรียมตัวอยางไรดวยการทำสไลดถาวรตามวิธีมาตรฐาน (Walter and Krantz 2009) 

6)  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ดวยกลองจุลทรรศนเชิงประกอบเพ่ือวินิจฉัย

ชนิดและจัดหมวดหมู ไร พรอมจัดคำบรรยายลักษณะ (description) ภาพประกอบ 

(illustration) และคียในการจำแนกชนิด (Identification key) 

7) วิเคราะหขอมูลความหลากหลายของไรดวยโปรแกรม EstimateS (Collwell et al., 2004) 

8) ตัวอยางไรที่ศึกษาแลวจะนำเขาหรือจัดตั้งคลังตัวอยางไรเพ่ือการศึกษา/อางอิง และเก็บใน

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 

9) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณและเผยแพรผลการวิจัยสกูลมุเปาหมาย 
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15) ระยะเวลาทาํการวิจยั และแผนการดาํเนินงานตลอดโครงการวิจยั 

 ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ต.ค. 2565– 30 ก.ย. 2566 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. วางแผนการสาํรวจ กําหนด

ประเภทระบบนิเวศ 
x x           

2. สาํรวจและเกบ็ตวัอย่าง  x x x x x x x x    

3. เตรยีมตวัอย่างทางไมโครเทคนิค  x x x x x x x x x   

4.ศกึษาลกัษณะทางสณัฐานวทิยา

และอนุกรมวธิาน 
  x x x x x x x x x  

5. วเิคราะหข์อ้มลู      x x x x x x  

6. จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์          x x x 

16) เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตวัชีวดั   

ผลผลิต 
ตวัชีวดั 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เวลา ต้นทุน 

ปีท ี๑ 
- ตวัอย่างไรเพอืการศกึษาอา้งองิ 

- บญัชรีายชอืไรทพีบในพนืทพีรอ้มรหสัพกิดั 

- รายงานวจิยั 

 

1000 ตวัอย่าง 

1 ชุดขอ้มูล 

1 เล่ม 

 

คุณภาพด ี

คุณภาพด ี

คุณภาพด ี

 

12 เดอืน 

 

130,000 บาท 

17) เป้าหมายของผลลพัธ ์(Outcome) และตวัชีวดั 

 

18) ปัจจยัทีเอือต่อการวิจยัทีมีอยู่ 

 ความพรอมของหองปฏิบัติการและครุภัณฑวิจัยที่มีอยูแลวไดแก  

- กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอซูม 2 เครื่อง,  

- กลองจุลทรรศนแบบเชิงประกอบ 1 เครื่อง,  

- กรวยแยกแบบเบอรเลส 18 กรวย 

ผลลพัธ ์ ตวัชีวดั 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เวลา ต้นทุน 

ปีท ี๑ 

- โครงการ อพสธ. มีฐานข้อมูลทรัพยากร

ชีวภาพทีสมบูรณ์มากขึน ช่วยให้สามารถ

ประเมนิศกัยภาพการใชป้ระโยชน์และบรหิาร

จดัการทรพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- นักวจิยัทเีกยีวขอ้งเช่น นักนิเวศวทิยา นักสงิ

แลดล้อม เป็นต้น และประชาชนทีสนใจเรอืง

ธรรมชาติวิทยามีเครืองมือหรือคีย์ใช้ในการ

ตรวจหาชอืชนิดไรต่างๆ  

 

ชุดขอ้มลู 1 ชุด 

 

 

 

เอกสารคยี ์1 เล่ม 

 

 

คุณภาพด ี

 

 

 

คุณภาพด ี

 

 

12 เดอืน 

 

130,000 บาท 
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19) งบประมาณของโครงการวิจยั:  130,000 บาท 

.  รายละเอยีดงบประมาณปีงบประมาณ 2565 

รายการ ปงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 

เดือนที่ 7-12 

(บาท) 

1. งบบุคลากร - - - 

2. งบดำเนินงาน : คาใชสอย    

2.1 จางเหมาผชูวยวิจัยสำหรับการสำรวจ รวบรวม  

วิเคราะหผล จัดทำฐานขอมลู 

(8,000 บาท/คน/เดือน x 1 คน x 2 เดือน)  

2.2 เบ้ียเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 

(800 บาท/1 คน/วัน x 3 วัน x 4 คร้ัง) 

2.4 จางเหมาเชายานพาหนะ 

(1,800 บาท/วัน x 3 วัน x 4 ครั้ง) 

2.5 คาจางบริการวิเคราะหขอมลูและถายภาพ SEM 

(2,000 บาท/ครั้ง X 8 ครั้ง) 

2.8 คาใชจายในการจัดทำเอกสารในการเผยแพร 

 

 

8,000 

 

4,800 

 

10,800 

 

8,000  

- 

 

 

8,000 

 

4,800 

 

10,800 

 

8,000  

2,000 

 

 

16,000 

 

9,600 

 

21,600 

 

16,000  

2,000 

3. งบดำเนินงาน : คาวัสด ุ    

3.1 วัสดุสำนักงาน  

-  กระดาษถายเอกสาร A4 95 บาท/รีม x 4 รีม  

-  กระดาษวาดรูปและเครื่องเขียน 3,065 บาท/ชุด x 1ชุด 

3.2 วัสดุเช้ือเพลิง 

-  คานำ้มันรถ 4 บาท/km. x 700 km.* X 2 (เที่ยวไป

และกลับ) X 4 ครั้ง 

   *กรุงเทพฯ-นาน ระยะทางประมาณ 700 km. 

3.3 วัสดุการเกษตร 

-  กรรไกรตัดหนีบก่ิงไมดามยาว 1,855 บาท/อัน x 1 อัน  

-  พลั่วมือ 45 บาท/อัน x 4 อัน 

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร 

-  หมึกพิมพคอมพิวเตอร 2,150 บาท/ตลบั x 2 ตลับ 

3.5 วัสดุวิทยาศาสตร 

-  เอทิลแอลกอฮอล 99% 200 บาท/ลิตร x 80 ลิตร 

-  ชุดสารเคมเีตรยีมน้ำยาทำสไลด 5000 บาท/ชุด x 2 ชุด 

-  กระจกสไลด 100 บาท/กลอง x 12 กลอง 

-  ถุงและขวดเก็บตัวอยาง 1000 บาท/กลอง x 2 กลอง  

-  กลองเก็บสไลด 285 บาท/กลอง x 12 กลอง 

 

190 

3,065 

 

11,200 

 

 

 

1,855  

180 

 

2,150 

 

8,000 

5,000 

1,200 

2,000 

3,420 

 

190 

- 

 

11,200 

 

 

 

- 

- 

 

2,150 

 

8,000 

5,000 

- 

- 

- 

 

380 

3,065 

 

22,400 

 

 

 

1,855  

180 

 

4,300 

 

16,000 

10,000 

1,200 

2,000 

3,420 

รวมงบประมาณ 69,860 60,140 130,000 
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19.2 แสดงรายละเอยีดภาพรวมของงบประมาณทเีสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  

ปที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค ครุภัณฑ รวม 

ปที่1 ( 2565) - - 63,400 66,600 - - 130,000 

ปที2่ ( 2566)  - - 65,000 65,000 - - 130,000 

ปที3่ ( 2567)  - - 65,000 65,000 - - 130,000 

 ปที4่ (2568) - - 65,000 65,000 - - 130,000 

ปที5่ ( 2569)  - - 65,000 65,000 - - 130,000 

 

20) ระดับความสําเร็จของงาน ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการ

บริหารงานและแผนการดาํเนินงานตลอดโครงการวิจยั 

 ผลผลิตที่ไดคือขอมูลเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพของไรในพื้นท่ีปกปกทรัพยากรสนองพระราชดำริ

โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเปนขอมูลเชิงสัตวชาติพันธุในพ้ืนที่ (fauna หรือ faunistic data) ขอมูลเชิง

อนุกรมวิธาน (taxonomic data) และไดคียในการชวยระบุชนิด (identification key) จัดเปผลสำเร็จที่เปนองค

ความรใูหมที่จะนำไปสกูารวิจัยในระยะตอไป (P) 

21) ขอ้เสนอการวิจยัหรอืส่วนหนึงส่วนใดของข้อเสนอการวิจยันี 

 ไมไ่ดเ้สนอต่อแหล่งทุนอนื 

 เสนอต่อแหล่งทุนอนื........................................................................... 

 ชอืโครงการทเีสนอ.............................................................................. 

 คาดว่าจะทราบผลการพจิารณา........................................................... 

 

22) คาํชีแจงอืน ๆ: - 
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23) ลงลายมือชือหัวหน้าโครงการและนักวิจยัร่วมโครงการเพือให้คํารบัรองในการจดัทํา

ข้อเสนอการวิจยัและดาํเนินการวิจยัตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ เรืองการ

รบัข้อเสนอการวิจยัเพือขอรบัการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ประจาํปีงบประมาณ 2565 

  

(ลงชอื)............ ............  

หวัหน้าโครงการวจิยั 

วนัท.ี.........เดอืน..................พ.ศ. ………… 

 

  

24) คําอนุมติัของผู้บงัคับบญัชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครฐั (หรือผู้ได้รบัมอบ

อาํนาจ) หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รบัมอบอํานาจ) ใน

การยินยอม/อนุญาต ให้ดําเนินการวิจยั รวมทงัให้ใช้สถานที อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการ

ดาํเนินการวิจยั 

 

(ลงชอื)..................................................................   

(................................................) 

ตําแหน่ง............................................................... 

วนัท.ี.........เดอืน..................พ.ศ. .………… 
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ส่วน  ข : ประวติัคณะผู้วิจยัและทีปรึกษาโครงการวิจยั 

1. ชอื - นามสกุล (ภาษาไทย):   นายมารุต เฟืองอาวรณ์ 

 ชอื - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   Mr Marut Fuangarworn 

2. หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 3140200380820 

3. ตําแหน่งปัจจุบนั: อาจารย ์

4. หน่วยงานและสถานทอียู่ทตีดิต่อไดส้ะดวก: 

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนพญาไท เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์02-2185267 โทรศพัทม์อืถอื 089-9288239 

 e-mail: marut.f@chula.ac.th 

5. ประวตักิารศกึษา: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, วท.ด. (สตัววทิยา) ปีทจีบการศกึษา 2560 

6. ทมีคีวามชาํนาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา): Acarology, Entomology, Systematics 

7.  ประสบการณ์ทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทงัในและต่างประเทศ: เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั  

7.1 หวัหน้าโครงการวจิยั : ชอืโครงการวจิยั ศกัยภาพของไรในดนิในการใชเ้ป็นดชันีชวีดัและ

ตดิตามคุณภาพสงิแวดลอ้ม 

7.2 งานวจิยัทเีกียวขอ้งและทําเสรจ็แล้ว : โครงการวจิยัเรอืง ศกัยภาพของไรในดนิในการใช้

เป็นดชันีชวีดัและตดิตามคุณภาพสงิแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560-2563 แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดนิ -

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

7.3 งานวจิยัทกีําลงัทํา : โครงการวจิยัเรอืง ศกัยภาพของไรในดินในการใช้เป็นดชันีชวีดัและ

ตดิตามคุณภาพสงิแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน โดยเป็นหวัหน้าโครงการ 

ระยะเวลา ตุลาคม 2563-กนัยายน 2564 

 

 

 



 

 

 

แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง............................................................................(ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน.......................................................... (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย............................................................................................................... (ระบุหัวข้อเดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ความหลากชนิดของนกในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. และพื้นที่ศูนย์
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
           (ภาษาอังกฤษ) Bird diversity in RSPG - resource conservation areas and areas 
under the Center of Learning Network for the Region, Chulalongkorn University 
 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative 
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by 
Chulalongkorn University 

ส่วน ก   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบ  
 1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ  นายพงชัย หาญยุทธนากร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

หน่วยงานที่สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  

เลขประจ าตัวประชาชน 3 1004 00350 89 4 
โทรศัพท์ 02-218-5269 
โทรสาร 02-218-5261 
E-mail hpongcha@chula.ac.th 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 



 

งานที่รับผิดชอบ  วางแผนงานวิจัย บริหารโครงการ เก็บข้อมูลในภาคสนาม 
วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน  

สัดส่วนงาน: 100%  
  1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย  - 
 
 1.3 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย - 
 
 1.4 หน่วยงานหลัก   

1. หน่วยงาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท ์  02-218-5375 
โทรสาร   02-218-5386 

  
 1.5 หน่วยงานสนับสนุน 

1. หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ. ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 10303 
โทรศัพท์  02-2821850, 02-2820665  
โทรสาร  02-2820665  
2. หน่วยงาน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท์ 02-218-0087 
โทรสาร 02-218-0087 
3. หน่วยงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
 กองทัพเรือ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180 

  
  2. ประเภทการวิจัย  

 - การวิจัยพื้นฐาน 
 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย   
- สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 

4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 



 

(ไม่มี) 
 

5. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
 ภาษาไทย  นก ความหลากหลาย  
 ภาษาอังกฤษ   bird, diversity 

 
6. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรบนเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง รวมทั้งส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ในผืน
ป่าตะวันตก และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในจังหวัดน่าน เป็นพ้ืนที่
ป่าธรรมชาติที่มีการสงวนไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์  ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง
จากการส ารวจ และเปรียบเทียบพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรบนเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง และศูนย์
เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในจังหวัดน่าน ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 
พบว่า พ้ืนที่เหล่านี้มีความหลากชนิดของนกสูง และนกหลายชนิดพบเฉพาะในแต่ละแห่งเท่านั้น ซึ่ง
สะท้อนถึงความสมบูรณ์และลักษณะของระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมรอบข้าง และสภาพดินฟ้าอากาศ 
นอกจากนี้ความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่ก็อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ด้วย
ปัจจัยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล  ความหลากชนิดของนกในพื้นที่หนึ่งๆจึงอาจสามารถใช้
เป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศได ้ 

พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรเหล่านี้บางส่วนได้ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กับประชาชน และเยาวชน ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดูนกเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เริ่มมีผู้นิยมเข้า
มาท าในพ้ืนที่เหล่านี้มากขึ้น  หากมีข้อมูลความหลากชนิดของนกอย่างสม่ าเสมอในพ้ืนที่เหล่านี้ในช่วง
ฤดูกาลต่างๆก็จะช่วยให้กิจกรรมดูนกในพ้ืนที่เหล่านี้มีความสนุกสนาน น่าสนใจยิ่งขึ้น การศึกษานี้จึงมี
เป้าหมายในการส ารวจความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. และพ้ืนที่ศูนย์เครือข่าย
การเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่เหล่านี้
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ได้อีกทางหนึ่ง  

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

6.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
6.2 ศึกษาความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชบนเกาะแสมสารและเกาะ
ใกล้เคียง และพ้ืนที่ของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6.3 จัดท าฐานข้อมูลของนกในพื้นทีเ่พ่ือเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 



 

8. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ท าการส ารวจความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. บนเกาะแสมสาร

และเกาะใกล้เคียง รวมทั้งพ้ืนที่ของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

9. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
 พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชบนเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง และพ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการ

เรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในจังหวัดน่าน มีความแตกต่างกันในแง่ของระบบนิเวศ ท าให้
มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  

 นกเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายสูงทั้งในแง่ของขนาด รูปร่าง สี การด ารงชีวิต และ
พฤติกรรม นักวิทยาศาสตร์ประมาณจ านวนชนิดของนกบนโลกไว้ประมาณ 10,000 ชนิด ซึ่งสูงกว่าจ านวน
ชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (5,500 ชนิด) สัตว์เลื้อยคลาน (8,200 ชนิด) และ สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
(6,300 ชนิด) (Unwin, 2011) ในประเทศไทยเองมีการบันทึกการพบนกไว้มากกว่า 1,000 ชนิด หรือ
ประมาณ 1 ใน 10 ของนกที่มีในโลก และมีการรายงานพบนกชนิดใหม่ๆเพ่ิมขึ้นทุกปี (จารุจินต์, กานต์ 
และวัชระ, 2555) ท าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งดูนกท่ีน่าสนใจแห่งหนึ่งของโลก คนไทยจ านวนมากก็นิยมดู
นกเป็นงานอดิเรก โดยใช้คู่มือทั้งท่ีเป็นภาพวาดและรูปถ่ายในการช่วยจ าแนกนก (รุ่งโรจน์, 2542, โอภาส, 
2541, สุธี, 2556) หรือ คู่มือที่เน้นนกเฉพาะกลุ่ม เช่น คู่มือจ าแนกชนิดนกน้ า (สุธี, 2552) ตลอดจนคู่มือ
ศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย (จารุจินต์, กานต์ และวัชระ, 2555) ซึ่งเป็นคู่มือที่ได้รับ
ความนิยมน ามาใช้ในการจ าแนกของนกในประเทศไทย แต่คู่มือเล่มที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากที่สุด 
คือ Birds of Thailand (Treesucon and Limparungpatthanakij, 2018) 

 ในอดีตมีการรายงานการพบนกตามพ้ืนที่ต่างๆทั้งในรูปแบบหนังสือ เช่น นกที่พบใน
กรุงเทพฯ (Round, 2008) นกในหมู่เกาะแสมสาร (วีณา, 2553) นกน้ าในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนล่าง (กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า, 2556) หรือในพ้ืนที่ขององค์กรที่มีขนาดเล็กลงมา เช่น ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เลอสม, 2556) และตามเวปไซด์หลายแห่ง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า นกในแต่ละพ้ืนที่
มีความแตกต่างกันข้ึนกับรูปแบบของระบบนิเวศ และฤดูกาล นกบางชนิดถูกจัดให้เป็นนกหายากมากของ
ประเทศไทย เช่น นกจับแมลงคิ้วเหลือง และนกแต้วแล้วนางฟ้า ที่พบในปี พ.ศ. 2552 ในบริเวณพุทธ
มณฑล (สุธี, 2556) และมีรายงานน้อยมาก นกบางชนิดพบได้ในบางพ้ืนที่ของประเทศไทยเท่านั้น 
เนื่องจากสามารถด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะจ าเพาะเท่านั้น ในขณะที่นกหลายชนิดยังมีข้อมูล
ไม่มากนัก (จารุจินต์, กานต์ และวัชระ, 2555) ดังนั้นการส ารวจพื้นที่ป่าอ่ืนๆทั้งท่ีเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่อาจท าให้เรามีโอกาสในการพบนกเพ่ิมข้ึน หรือพบนกชนิดใหม่ๆที่ยังไม่มีผู้ค้นพบมาก่อนได้ 

จากการส ารวจพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชบนเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง และพ้ืนที่
ของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยก่อนหน้า
นี้ (พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่า ทุกช่วงเวลาของการส ารวจมีจ านวนนกเพ่ิมข้ึนทุกครั้ง ในหนังสือ “แล...นก 



 

บนเกาะแสมสาร” ในปี พ.ศ. 2559 รายงานว่าพบนกจ านวน 130 ชนิด (พงชัย และศักรินทร์, 2559) และ
หนังสือ “ปักษาพรรณ ในพ้ืนที่เกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง” ในปี 2563 รายงานว่าพบนกจ านวน 
158 ชนิด (พงชัย และศักรินทร์, 2563) การส ารวจความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่หนึ่งๆ จึงควรท าอย่าง
ต่อเนื่อง 

 นกเป็นสิ่งมีชีวิตที่บทบาทหลากหลายในธรรมชาติ เป็นทั้งผู้ล่า ผู้ผสมเกสร ผู้แพร่พันธุ์พืช
หลายชนิด อันเป็นผลมากจากการที่นกแต่ละชนิดมีความต้องการของอาหารไม่เหมือนกัน  (Stiteler, 
2013) ดังนั้นหากมีพ้ืนที่ที่มีอาหารหลายชนิดอยู่ในบริเวณเดียวกันจะดึงดูดให้นกหลายชนิดเข้ามาอาศัย
หรือหากินอยู่ในบริเวณเดียวกัน ความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่หนึ่งๆจึงอาจใช้เป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดม
สมบูรณ์ของพ้ืนที่นั้นได้ด ี

 
11. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า (2556) แหล่งท ารังวางไข่ของนกน้ าที่ท ารังเป็นกลุ่มในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนล่าง. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. กรุงเทพฯ 

จารุจินต์ นภีตะภัฏ, กานต์ เลขะกุล และ วัชระ สงวนสมบัติ (2555) คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะ
กุล นกในเมืองไทย. บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์. กรุงเทพฯ 

พงชัย หาญยุทธนากร, ศักรินทร์ แสนสุข, อัศวิทย์ ศรีศักราภิคุปต์, กฤต อดิเรก, วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
, สุทธิพงศ์ อาศิรพจน์, เลอสรรค์ วสิโนภาส และ กาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์.  2559.  แล...นกบน
เกาะแสมสาร. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-
จฬ).  กรุงเทพมหานคร: สิรบุตรการพิมพ์.  84 หน้า. 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. รายชื่อนกที่พบในแต่ละพ้ืนที่ 
2. ข้อมูลในการวางแผนการอนุรักษ์  
 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
1. ข้อมูลที่ได้อาจน าไปจัดท าแผ่นพับแสดงรายชื่อนกในอนาคต (กลุ่มเป้าหมาย คือ 
เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนผู้สนใจดูนก) 
2. ข้อมูลที่ได้อาจน าไปจัดท าหนังสือแสดงนกท่ีพบในบางพ้ืนที่ (กลุ่มเป้าหมาย คือ 
เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนผู้สนใจดูนก) 
 

14.  วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
1. สถานที่ท าการวิจัย  
  1.1 พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. บนเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง 

1.2 พ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  2.1 วางแผนเส้นทาง และช่วงเวลาท าการส ารวจ โดยท าการส ารวจในแต่ละ 
  สถานที่อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ในช่วงปลายหน้าฝน และ ช่วงฤดูหนาว ช่วงเวลาที่
  ท าการส ารวจ 2 ช่วง คือ ในช่วงเช้าตรู่ และช่วงบ่ายถึงเย็น 

2.2 ท าการส ารวจโดยใช้วิธี line transect ร่วมกับวิธี point transect โดยใช้
กล้องส่องทางไกลแบบสองตา ก าลังขยายอย่างน้อย 7 เท่าส าหรับการส่องหานก 
และใช้กล้องถ่ายรูปคุณภาพสูงส าหรับบันทึกภาพ (หากท าได้) 
2.3 ท าการจ าแนกนกโดยใช้ คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นก 
เมืองไทย (จารุจินต์, กานต์ และวัชระ, 2555 และ Birds of Thailand 
(Treesucon and Limparungpatthanakij, 2018))  

  2.4 บันทึกข้อมูลที่ได้ลงในแผ่นบันทึกผลการส ารวจ เช่น ชื่อนก จุดที่พบนก  
  จ านวนตัว เวลาที่พบ พฤติกรรมที่พบ (กินอาหาร ท ารัง จับคู่)  



 

2.5 จัดท าบัญชีรายชื่อนกที่พบในแต่ละพ้ืนที่ พร้อมทั้งท าแผนที่การกระจายของ
นก  

  2.6 วิเคราะห์ผลการส ารวจที่ได้พร้อมทั้งเขียนรายงาน 
2.7 ท าการจัดเก็บข้อมูลในรูปของฐานข้อมูลลงใน hard disk เพ่ือใช้ส าหรับการ
สืบค้นในภายหลัง 
หมายเหตุ การส ารวจทุกขั้นตอนไม่มีขั้นตอนใดเกี่ยวข้องกับการดัก จับ สัมผัส
ตัวนก ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ตลอดจนไม่มีการเข้าใกล้หรือสัมผัสรัง หรือ
บริเวณท่ีนกใช้ในการจับคู่ ไม่มีการใช้เสียง หรืออาหารล่อ 

 
15.  ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง

ละเอียด) 
1. ระยะเวลาท าการวิจัย 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2569) 
2. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ปี 2565 - 2569 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. วางแผนการส ารวจ / /   / /   / /   
2. ท าการส ารวจพื้นที่   / /  / /  / /   
3. จัดท าบัญชีรายชื่อนก   / /   / /   / / 
4. ท าแผนที่การกระจาย   /   /   /   / 
5.  วิ เคราะห์ผลและเขียน
รายงาน 

  /  /  /   /  / 

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

1. รายงานฉบับสมบูรณ์เก่ียวกับความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. บนเกาะแสมสาร

และเกาะใกล้เคียง พ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน 

รวมทั้งพ้ืนที่สนองพระราชด าริที่ได้ขอความร่วมมือในการส ารวจ  1 ฉบับ ผ่านการประเมินคุณภาพจาก

กรรมการประเมิน ใช้เวลา 1 ปี ต้นทุน 140,000 บาท 

2. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. บนเกาะแสมสารและเกาะ

ใกล้เคียง พ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน รวมทั้งพ้ืนที่

สนองพระราชด าริที่ได้ขอความร่วมมือในการส ารวจ  1 ฐานข้อมูล มีข้อมูลครบถ้วนจากการส ารวจในรอบ

ปี ใช้เวลา 1 ปี 

3. เส้นทางดูนกในพ้ืนที่ 

 
 



 

17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

 บันทึกเข้าเป็นข้อมูลด้านความหลากชนิดของนกในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. บนเกาะ

แสมสารและเกาะใกล้เคียง และพ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จังหวัดน่าน เพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อพ.สธ.  เป็น

ฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้โดยประชาชน และเป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลครบถ้วนสามารถสืบค้นได้ตาม

เป้าหมายของโครงการ อพ.สธ. และสามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ได้ในอนาคต ทุกปี เป็นเวลา 5 ปี ตามแผน

แม่บท และสามารถน าไปใช้ต่อเนื่องได้ในอนาคต ต้นทุน คือ ฐานข้อมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

18. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่
ต้องการเพิ่มเติม 
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เสริมที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

19. งบประมาณของโครงการวิจัย  
19.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจ าแนกตามงบประเภทต่างๆ [ปีงบประมาณ 2565] 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   109,200 
2.1 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยส าหรับการส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะห์ผล จัดท าฐานข้อมูล 
(8,000 บาท/คน/เดือน x 1 คน x 6 เดือน) 
2.2 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
(1,800 บาท/วัน x 3 วัน x 6 ครั้ง) 
2.3 เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 
(800 บาท/2 คน/วัน x 18 วัน) 

24,000 
 
 

16,200 
 

14,400 

24,000 
 
 

16,200 
 

14,400 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   30,800 
3.1 วัสดุเชื้อเพลิง 
(500 บาท/18 วัน) 
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
(internal hard disk ราคา 4,000 บาท x 1 ชิ้น) 
(ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ 2,400 บาท x 1 ชิ้น) 
 

9,000 
 

6,400 

9,000 
 

6,400 

 

รวมงบประมาณ 70,000 70,000 140,000 



 

 
  19.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี  

ปีที่

ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

ค่าธรรมเนียมการ

อุดหนุนสถาบัน 
ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่1 ( 2565) - - 109,200 30,800 - - 140,000 

ปีที่2 ( 2566)  - - 109,200 30,800 - - 140,000 

ปีที่3 ( 2567)  - - 109,200 30,800 - - 140,000 

 ปีที4่ (2568) - - 109,200 30,800 - - 140,000 

ปีที่5 ( 2569)  - - 109,200 30,800 - - 140,000 

 
20. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

  ข้อมูลการกระจายของนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช และ พ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สระบุรีและน่าน) ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จ
เบื้องต้น (P) 

21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 
 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) - 

23.  ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ      

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  การรับ

ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 



 

         
 
 

       (ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร) 
              หวัหน้าโครงการวิจัย 
          วนัท่ี 13 สงิหาคม  พ.ศ. 2563 

24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและ

อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับ

มอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดง

ความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

      (ลงชื่อ)                                  . 

(......................................................) 

ต าแหน่ง................................................................. 
      วันที่...........เดือน............................พ.ศ…............



 

ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงชัย หาญยุทธนากร 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pongchai Harnyuttanakorn 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100400350894 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน    ผศ.ดร. 
เงินเดือน  45,200 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 4 (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
Hpongcha@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 
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6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

Birdwatching 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
a. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 

b. หัวหน้าโครงการวิจัย :  

-การจัดท าฐานข้อมูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - สนองพระราชด าริโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-หนังสือคู่มือความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ



 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-โครงการค่ายเยาวชน เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-โครงการค่ายชีววิทยาระดับอุดมศึกษา เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-กิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา อบต. (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-
จฬ) 
-งานบริหารโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชค าริโดย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-การจัดแสดงนิทรรศการ และการร่วมประชุมวิชาการและนิทรศการ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชค าริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้
โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 

c. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
1. Saiwichai, T., Sangalangkarn, V.,  Ko-ichi, K., Oyama, Y., 
Chaichalotornkul, S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P.,  Singhasivanon, 
P., Maruyama, I., Tancharoen, S. (2010) Green tea supplement 
inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. The 
Southeast Asian J. of Trop. Med. and Pub. Health. 41(1), 250-258. 
2. Mungthin, M., Suwandittakul, N., Chaijaroenkul,  W., Rungsrihirunrat, 
K., Harnyuttanakorn, P., Seugorn,  A., Na Bangchang, K. (2010) The 
patterns of mutation and amplification of Plasmodium falciparum 
pfcrt and pfmdr1 genes in Thailand during the year 1988 to 2003. 
Parasitol Res. 107(3): 539-45.[Epub] 
3. Kumnuan, R., Pattaradilokrat, Chumpolbanchorn, K., Pimnon, S., 
Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P. and Saiwichai, T. (2013) In vivo 
transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria 
parasite Plasmodium falciparum. Vet. Parasitol. 197(3-4), 447-54. 



 

4. Simpalipan, P., Pattaradilokrat, S., Siripoon, N., Seugorn, A., 
Kaewthamasorn, M., Butcher, R.D.J. and Harnyuttanakorn, P. (2014) 
Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in 
Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the 
C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malar. J. 13: 
54. [Epub] 
5. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat, S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
(2014) Effects of artesunate treatment on Plasmodium gallinaceum 
transmission in the vectors Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. 
(short communication) Vet. Parasit. 207 (1-2), pp. 1-9. 
6. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
In vivo transmission blocking activities of artesunate on the avian 
malaria parasite Plasmodium gallinaceum (2015)  Veterinary 
Parasitology., 207, pp. 161-165. 
7. Siripoon, N., Harnyuttanakorn, P., Pattaradilokrat, S. and 
Pumpaibool, T. Growth and drug susceptibility of artificially mixed-
clones of Plasmodium falciparum during in vitro cultivation (2015) J. 
Health Res., 29 (3), pp. 189-196. 
8. Sawaswong, V., Simpalipan, P., Siripoon, N., Harnyuttanakorn, P., 
Pattaradilokrat, S. Allelic diversity and geographical distribution of the 
gene encoding Plasmodium falciparum merozoite surface protein-3 in 
Thailand (2015) Korean Journal of Parasitology, 53 (2), pp. 177-188. 
9. Pattaradilokrat, S., Tiyamanee, W., Simpalipan, P., Kaewthamasorn, 
M., Saiwichai, T., Li, J., Harnyuttanakorn, P. Molecular detection of the 
avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum in Thailand (2015) 
Veterinary Parasitology, 210 (1-2), pp. 1-9. 
10. Cheychom, J., Kanchanakhan, N., Vijaykadga, S., Gaywee, J., 
Harnyuttanakorn, P. Cytochrome b mutation and atovaquone 
susceptibility in Plasmodium falciparum isolates from the Thai-
Cambodian border during 1990-2010 (2015) ScienceAsia, 41 (5), pp. 
340-344. 



 

11. Pattaradilokrat, S., Sawaswong, V., Simpalipan, P., Kaewthamasorn, 
M., Siripoon, N., Harnyuttanakorn, P. Genetic diversity of the merozoite 
surface protein-3 gene in Plasmodium falciparum populations in 
Thailand (2016) Malaria Journal, 15 (1), art. no. 517. [Epub] 

d. บทความ 

1. พงชัย  หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ การอบรมทางวิชาการ เรื่องการ
อนุรักษ์นกยูง เรื่อง เลือกซ้ือกล้องดูนกอย่างไรดี ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้า 63 – 65. 
2. พงชัย หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ ค่ายอนุรักษ์นกยูงส าหรับเยาวชน 
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด หน้า 20 – 23. 
3. พงชัย  หาญยุทธนากร และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล (2552)  ในหนังสือ จากยอด
เขาถึงใต้ทะเล 3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง บทบาทและวิวัฒนาการ
ของชีวิตที่แอบแฝง  ส านักพระราชวัง  เวิร์ค สแควร์  กรุงเทพฯ หน้า 126 – 128 
4. พงชัย หาญยุทธนากร (2552) นกฟินช์ของดาร์วิน และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน วารสาร
วิทยาศาสตร์ ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 
63 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 หน้า 36 – 37. 
5. มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ พงชัย หาญยุทธนากร (2554) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบาง
ชนิดในแหล่งน้ าจืด จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด  

 e.  หนังสือ 
พงชัย หาญยุทธนากร, ศักรินทร์ แสนสุข, อัศวิทย์ ศรีศักราภิคุปต์, กฤต อดิเรก, 
วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, สุทธิพงศ์ อาศิรพจน์, เลอสรรค์ วสิโนภาส และ กาญจน์ 
สฤษดิ์นิรันดร์.  2559.  แล...นกบนเกาะแสมสาร.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชด าริ โดย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ).  กรุงเทพมหานคร: 
สิรบุตรการพิมพ์.  84 หน้า. 
พงชัย หาญยุทธนากร, นพดล กิตนะ, มุกเรขา เชี่ยวชาญชัย และ ศักรินทร์ แสนสุข 
(บรรณาธิการ).  2560.  นกน่านที่ฉันรักษ์.  โครงการเรียน-รู้-รักษ์นก, ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้



 

เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ 
จ ากัด.  123 หน้า. 
พงชัย หาญยุทธนากร  และ ศักรินทร์ แสนสุข. 2560. “คล้องกล้อง...ไปส่อง(นก) 
บริเวณเขาถ้ าเสือ-เขาจ าปา”. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 
100 หน้า.  
พงชัย หาญยุทธนากร, ศักรินทร์ แสนสุข, อัศวิทย์ ศรีศักราภิคุปต์, กฤต อดิเรก, 
วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, สุทธิพงศ์ อาศิรพจน์, เลอสรรค์ วสิโนภาส และ กาญจน์ 
สฤษดิ์นิรันดร์.  2563.  ปักษาพรรณ ในพ้ืนที่เกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง.  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ โดย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ).  กรุงเทพมหานคร: สิรบุตรการพิมพ์.  95 หน้า. 
 

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : 
-การกระจายตัวของนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชและพ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ อพ.สธ. 2560-2564) 
-ความหลากชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนเกาะทะลุ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการ อพ.สธ. 2560-2564) 
 



 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง............................................................................(ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน.......................................................... (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย.................................................................... ........................................... (ระบุหัวข้อเดียวเท่านั้น) 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ความหลากชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร      

จ.กาญจนบุรี (เขาวังเขมร-แปลง 905 - เขื่อนศรีนครินทร์) และ        
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เกาะทะลุ) 

(ภาษาอังกฤษ) Species diversity of Vertebrates in RSPG-resource conservation 
areas at Kanchanaburi Province (Khao Wang Khamen-905 area-
Srinakarin Dam) and Prachuap Khriri Khan Province (Ko Thalu)  

 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ)  Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative 
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
responded by Chulalongkorn University 

 

 

 
 
 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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ส่วน  ก: องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

๑. ๑ หัวหน้าโครงการ  

ชื่อผู้รับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ 
สัดส่วนความ
รับผิดชอบ(%) 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พงชัย หาญยุทธนากร 
ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  
โทรศัพท์ 02-218-5269 โทรสาร 02-218-5261 
E-mail: hpongcha@chula.ac.th 
(หัวหน้าโครงการ) 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ผุสตี ปริยานนท์  
ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  
โทรศัพท์ 02-218-5372  
E-mail: 
(ท่ีปรึกษาโครงการ) 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. มาลินี ฉัตรมงคลกุล  
ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  
โทรศัพท์ 02-218-5265 
E-mail: malinee.c@chula.ac th 
(ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ) 

- เขียนโครงการเพื่อน าเสนอ 
- วางแผนและออกแบบงานวิจัย 
- ด าเนินการวิจัย 
- จัดท ารายงานและเขียน
บทความทางวิชาการเผยแพร่ 
 

 
30 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

15 

 
๑.๒ ผู้ร่วมวิจัย - 

ชื่อผู้รับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ 
สัดส่วนความ
รับผิดชอบ(%) 

๑. อาจารย์ ดร.นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  
โทรศัพท์ 02-218-5267 โทรสาร 02-218-5272 
 

- เขียนโครงการเพื่อน าเสนอ 
- วางแผนและออกแบบงานวิจัย 
- ด าเนินการวิจัย 
- จัดท ารายงานและเขียน
บทความทางวิชาการเผยแพร่ 

15 



 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

35 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ 
สัดส่วนความ
รับผิดชอบ(%) 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 
(เข่ือนศรีนครินทร์ และเกาะทะลุ) 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  
โทรศัพท์ 02-218-5267 โทรสาร 02-218-5272 
๓. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ ธรรมโชติ 
(เขื่อนศรีนครินทร์ และเกาะทะลุ) 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์  02-2185251 

- เขียนโครงการเพื่อน าเสนอ 
- วางแผนและออกแบบงานวิจัย 
- ด าเนินการวิจัย 
- จัดท ารายงานและเขียน
บทความทางวิชาการเผยแพร่ 

15 
 
 
 
 

10 

๑.๓ หน่วยงานหลัก 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 

๑.๔ หน่วยงานสนับสนุน- 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ส านักพระราชวัง 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 

 
๒. ประเภทการวิจัย 

: การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 
 
๓. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาการที่ท าการวิจัย 

: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  
 
๔. ค าส าคัญ (keywords)ของโครงการวิจัย 

ภาษาไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง  
ภาษาอังกฤษ : vertebrates 

 
๕. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินโครงการมาเพ่ือปกปักรักษา

พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตของประเทศไทยไว้เป็นสมบัติของชาติต่อไปในอนาคต พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร 

อพ.สธ. และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ในโครงการกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของประเทศไทย มีทั้งที่เป็นปุา
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ธรรมชาติรวมทั้งเกาะแก่งของทะเลไทย ด้วยความหลากหลายของพ้ืนที่และต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่ต่างๆ 

ก่อให้เกิดท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆจ านวนมาก   

แม้ว่าจะมีการส ารวจสิ่งมีชีวิตต่างๆในพ้ืนที่เหล่านี้หลายครั้ง แต่เนื่องจากขนาดของพ้ืนที่ที่มีขนาด

ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา การส ารวจสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่เหล่านี้เพ่ือติดตามการ

เปลี่ยนแปลงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีความส าคัญต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ด้านสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของสัตว์หลายชนิด 

คณะผู้วิจัยคาดว่าพ้ืนที่เหล่านี้ยังคงมีสัตว์กลุ่มต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากสภาพของ

พ้ืนที่มีความหลากหลายและอาจจะพบสัตว์บางชนิดที่ยังไม่เคยมีรายงานการพบในพ้ืนที่ หรือสัตว์ชนิดที่ยัง

มีข้อถกเถียงด้านอนุกรมวิธาน สัตว์ที่หายากและมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์รวมอยู่ด้วย คณะผู้วิจัยจึงมีความ

ประสงค์จะท าการวิจัยส ารวจพ้ืนที่เหล่านี้ต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับความหลากชนิดของสัตว์มี

กระดูกสันหลัง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ต่อไป รวมถึงการวางแผนอนุรักษ์แหล่งอาศัย และสัตว์บาง

ชนิดในประเทศไทยต่อไป 

 
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

๖.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

๖.๒ เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลความหลากชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร จ.กาญจนบุรี (เขาวังเขมร-แปลง 905 - เขื่อนศรีนครินทร์) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เกาะทะลุ) 
 
๗. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ส ารวจและเก็บข้อมูลหรือตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในพ้ืนทีป่กปักทรัพยากร จ.กาญจนบุรี (เขาวังเขมร-แปลง 905 - 
เขื่อนศรีนครินทร์) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เกาะทะลุ) ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจะไม่มีการทับซ้อนกับโครงการ
อ่ืนๆ ภายใต้ อพ.สธ.-จฬ 

ตัวอย่างสัตว์ด าเนินการเก็บโดยวิธี การถ่ายภาพ การดองในเอธิลแอลกอฮอล์ การท าตัวอย่าง
แห้ง ตามแต่ชนิดของตัวอย่างสัตว์  

จากนั้นน ามาศึกษาความหลากหลายทางชนิดระดับสัณฐานวิทยาในห้องปฏิบัติการ และ
ตัวอย่างบางชนิดอาจน ามาใช้ในการศึกษาขั้นสูงอื่นๆ ต่อไป 
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๘. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
 
ปัจจุบันการลดลงของประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังก าลังเป็นปัญหาที่ส ารวจพบในหลายพ้ืนที่ทั่ว

โลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อันเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ และ
ชีวภาพ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ย่อมมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆในแต่ละพ้ืนที่ แต่สภาพแวดล้อมทางชีวภาพจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
อย่างซับซ้อน เพราะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต่างมีบทบาทในระบบนิเวศแตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์ใน
รูปแบบของสายใยอาหารที่สลับซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงทั้งชนิด และจ านวนของสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ จึงมีผล
ต่อชนิด และจ านวนของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. มีอยู่หลายพ้ืนที่ แต่ พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร จ.กาญจนบุรี (เขาวัง
เขมร-แปลง 905 - เขื่อนศรีนครินทร์) เป็นพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ล้อมรอบด้วยอุทยาน
แห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติไทรโยค และ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  อีกทั้งใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาที่ส าคัญ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่
นเรศวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้ง ท าให้พ้ืนที่เหล่านี้มีมักการอพยพสัตว์ เข้า -ออก ระหว่างพ้ืนที่
เหล่านี้ ส่วนพ้ืนที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นเป็นเกาะในอ่าวไทยที่มีส่วนหนึ่งได้ถูกยกเป็นพ้ืนที่
ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. เมื่อไม่นานมานี้ และได้มีเริ่มมีการส ารวจทรัพยากรในพื้นที่มาระยะหนึ่ง 

การส ารวจสัตว์มีกระดูกสันหลังในพ้ืนที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราสามารถประเมิน
ทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างแม่นย ามากขึ้นกว่าการส ารวจเพียงไม่กี่ครั้ง และสามารถ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรเหล่านี้ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้สามารถวางแผนการอนุรักษ์ 
และปกปักทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน 
 
๙. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information)ที่เกี่ยวข้อง  

พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร จ.กาญจนบุรี (เขาวังเขมร-แปลง 905 - เขื่อนศรีนครินทร์) เป็นพื้นที่ทาง
ทิศตะวันตกของประเทศไทย รวมทั้งพ้ืนที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการส ารวจสัตว์หลายชนิด
มาอย่างต่อเนื่อง และมีข้อมูลอยู่พอสมควร ทั้งสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก นก (ผุสตี และ
คณะ 2554, พงชัย และคณะ 2562) แต่การส ารวจอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการประเมินศักยภาพ
และสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่เหล่านี้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ และอาจใช้ทรัพยากร
เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมในการสร้างจิตส านึกได้อีกทางหนึ่ง 

๑๐. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
 

Francis C.M. 2008. A Field Guide to the Mammals of Thailand and South-East Asia. Tien 

Wah Press, Singapore.  
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Lekagul, B. and J.A. McNeely. 1977. Mammals of Thailand. Association for the 

Conservation of Wildlife, Bangkok.  

Thirakhupt, K. and P. P. van Dijk. 1994. Species diversity and conservation of turtles of 

western Thailand. Nat. Hist. Bull. Siam soc. 42: 207-259. 

Treesucon, U. and Limparungpatthanakij, W. (2018). Birds of Thailand. Lynx and BirdLife 

International Field Guides. Lynx Edicions, Barcelona. 

ก าธร ธีรคุปต์. 2543. สัตวส์ะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลี้อยคลาน. บทความปริทัศน์งานวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย, โดยโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย. หน้า 149-171 

จารุจินต์ นภีตะภัฏ, กานต์ เลขะกุล และ วัชระ สงวนสมบัติ (2555) คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะ
กุล นกในเมืองไทย. บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์. กรุงเทพฯ 

ผุสตี ปริยานนท์, วิเชฏฐ์ คนซื่อ, พงชัย หาญยุทธนากร, นพดล กิตนะ, จิรารัช ศรีจันทร์งาม และ ธงชัย 
งามประเสริฐวงศ์ 2554 การส ารวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุ รายงานวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี 2554 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 41 หน้า 

พงชัย หาญยุทธนากร, ผุสต ี ปริยานนท์, มาลินี ฉัตรมงคลกุล, บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์, มารุต เฟ่ือง
อาวรณ์ และ นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 2562 ความหลากชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังบนเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดินปี 2562 

๑๑.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๑๑.๑ หนังสือ/เอกสารเผยแพร่เรื่องความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดต่างๆ 

๑๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดของสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่สามารถน าไปใช้ใน
การวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป 

๑๑.๓ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ 

๑๑.๔ ตัวอย่างสัตว์ชนิดต่างๆ เก็บในพิพิธภัณฑ์ ส าหรับเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการศึกษาต่อไป 

๑๑.๕ ภาพถ่ายสัตว์ต่างๆที่สามารถน ามาใช้ในการผลิตสื่อ 
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๑๒.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
๑๒.๑ จดัท าหนังสือคู่มือฉบับพกพาได้สะดวก เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ 
ส าหรับผู้สนใจทั่วไป 
๑๒.๒ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

 
๑๓. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
๑๓.๑ การเลือกพ้ืนที่  
 ท าการส ารวจพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือก าหนดเส้นทางการส ารวจ บันทึกพิกัดภูมิศาสตร์และข้อมูลทาง
นิเวศวิทยาอื่นๆ 

๑๓.๒ การศึกษา 

 ๑. การส ารวจ 
- ท าการส ารวจสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก ในพ้ืนที่ที่ก าหนดโดยท า

การส ารวจทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ด้วยวิธี Visual Encounter Survey  
- ท าการส ารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ด้วยวิธีการวางตาข่าย และกับดัก 

๒. การบันทึกผลการส ารวจ 
- จ าแนกชนิดของสัตว์ตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Francis (2008), Lekagul and 

McNeely (1977), Treesucon and Limparungpatthanakij (2018) และ จารุจินต์ และคณะ 
(2555) 

- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ขนาด น้ าหนัก และลักษณะสัณฐานวิทยาต่างๆ ของสัตว์
หากจับได้ และบันทึกภาพ และจะท าการปล่อยสัตว์ในบริเวณเดิมที่จับได้หลังจากได้ท าการบันทึก
ข้อมูลต่างๆ แล้ว 

- หากไม่สามารถจับได้ ท าการถ่ายรูป บันทึกจ านวน และบริเวณท่ีพบ 
-. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาในภาคสนาม และสรุปผลการศึกษา 

สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
ภาคสนาม  :  พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร จ.กาญจนบุรี (เขาวังเขมร-แปลง 905 - เขื่อนศรี
นครินทร์) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เกาะทะลุ) 
ห้องปฏิบัติการ :  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

๑๔. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 
๑๔.๑ ระยะเวลาท าการวิจัย 1ปี ตั้งแต่ 1ต.ค. 2565– 30ก.ย. 2569 
๑๔.๒ แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
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กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565  
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ เดือนที่ 1-6 เดือนที่ 6-12 

ภาคสนาม 
การส ารวจ 
- ท าการส ารวจสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก 
ในพ้ืนที่ที่ก าหนดโดยท าการ
ส ารวจทั้งเวลากลางวันและ
กลางคืน ด้วยวิธี Visual 
Encounter Survey  
- ท าการส ารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม ด้วยวิธีการวางตาข่าย และ
กับดัก 
- จ าแนกชนิดของสัตว์ตาม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
Francis (2008), Lekagul 
and McNeely (1977), 
Treesucon and 
Limparungpatthanakij 
(2018) และ จารุจินต์ และคณะ 
(2555) 
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ขนาด น้ าหนัก และลักษณะ
สัณฐานวิทยาต่างๆ ของสัตว์หาก
จับได้ และบันทึกภาพ และจะท า
การปล่อยสัตว์ในบริเวณเดิมที่จับ
ได้หลังจากได้ท าการบันทึก
ข้อมูลต่างๆ แล้ว 

X  X 

1. ข้อมูลชนิด ภาพและตัวอย่าง 
สัตว์ต่างๆ  

ในห้องปฏิบัติการ 
1. ท าการเก็บรักษาสภาพของสัตว์
ต่างๆ โดยการดอง เก็บตัวอย่าง
แห้ง  

X X 

1. ตัวอย่างสัตว์ พร้อมทั้งข้อมูล
ต่างๆ ของตัวอย่างสัตว์แต่ละ
ชนิด เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะ
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กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565  
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ เดือนที่ 1-6 เดือนที่ 6-12 

2. น าตัวอย่างที่ได้มาจ าแนกชนิด
ของตัวอย่างในระดับอันดับ วงศ์ 
หรือชนิด ตามแต่กลุ่มของสิ่งมีชีวิต 
3. วิเคราะห์ข้อมูล 
4. จัดท ารายงานและเขียน
บทความวิชาการเผยแพร่  

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส าหรับการเรียน
การสอน และอ้างอิง 
2. รายงานฉบับสมบูรณ์  

 
๑๕. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

๑. รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับผ่านการประเมินคุณภาพจากกรรมการประเมิน เวลา 1 ปี ต้นทุน
งบประมาณ 140,000 บาท 
๒. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสัตว์ต่างๆ ในพ้ืนที่ศึกษา 1 ฐานข้อมูลมีข้อมูลครบถ้วนจากการส ารวจในรอบ
ปี1 ปีต้นทุนงบประมาณในโครงการ 
๔. ภาพ ตัวอย่างของสัตว์ต่างๆ เก็บในพิพิธภัณฑ์ ส าหรับเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการศึกษาต่อไป สามารถใช้ใน
การตรวจสอบอ้างอิงได้1 ปี ต้นทุน งบประมาณในโครงการ 
 

๑๖.เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

      บันทึกเข้าเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ในพ้ืนที่ พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร จ.

กาญจนบุรี (เขาวังเขมร-แปลง 905 - เขื่อนศรีนครินทร์) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เกาะทะลุ) เพ่ือน าไปสู่

การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อพ.สธ. เป็นฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้น

ได้โดยประชาชน และเป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลครบถ้วนสามารถสืบค้นได้ตามเปูาหมายของโครงการ 

อพ.สธ. และสามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ได้ในอนาคต  

 
๑๗.ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยท่ีต้องการเพิ่มเติม 

วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
๑. – 
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๑๘. งบประมาณของโครงการวิจัย     
      ๑๘.๑รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆงบประมาณรวม 140,000 บาท 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร - - - 
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   119,000 
2.1 ค่าจ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
(4,000 บาท/วัน/คัน x 3 วัน x 1 คัน x 6 ครั้ง) 
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางจ านวนเงิน 
(600 บาท/วัน/คน x 9 วัน x 5 คน) 
2.4 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย 
(10,000 บาท/คนx 1 คน)   

36,000 
 

13,500 
 

10,000 

36,000 
 

13,500 
 

10,000 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   21,000 
3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์ (เอธิลแอลกอฮอล์) 
3.2 วัสดุในการเก็บตัวอย่าง (ขวดเก็บตัวอย่าง) 
3.3 วัสดุส านักงาน (กระดาษและเครื่องเขียน) 
3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 

2,000 
3,000 
2,500 
3,000 

2,000 
3,000 
2,500 
3,000 

 

รวมงบประมาณ 70,000 70,000 140,000 
 

๑๘.๒ รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี
[กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี  (ผนวก 9) 
] 

ปีที่

ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่าธรรมเนียมการ

อุดหนุนสถาบนั 
ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที่1 ( 2565)   - - 119,000 21,000 - - 140,000 

ปีที่2 ( 2566) - - 119,000 21,000 - - 140,000 

ปีที่3 ( 2567)  - - 119,000 21,000 - - 140,000 
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ปีที่

ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่าธรรมเนียมการ

อุดหนุนสถาบนั 
ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที่4 (2568) - - 119,000 21,000 - - 140,000 

ปีที่5 ( 2569)  - - 119,000 21,000 - - 140,000 

 
 ๑๙. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงาน 

๑. องค์ความรู้พ้ืนฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม 
๒. การเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่า น าไปสู่

การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
๓. ข้อมูลต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้สามารถใช้เป็น

ข้อมูลอ้างอิงต่อกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ต่อไป 
นอกจากนี้ข้อมูลต่างๆ นี้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสาขาอ่ืนๆ เช่นการแพทย์ อุตสาหกรรม
อาหาร เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น 

๒๐.ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 
 
๒๑. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

 

๒๒. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       การวิจัย

และด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  การรับข้อเสนอ

การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
    

 ลงลายมือชื่อ  
   (ผศ.ดร. พงชัย หาญยุทธนากร ) 

            หัวหน้าโครงการวิจัย 
      24/ส.ค./2563 
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๒๓. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ 

และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและอนุญาต

ให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช.  และผู้รับมอบ

อ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดงความ

ยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

(ลงชื่อ)   . 

(...................................................) 

ต าแหน่ง    . 

วันที่..........เดือน................................พ.ศ…………… 
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงชัย หาญยุทธนากร 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pongchai Harnyuttanakorn 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100400350894 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน    ผศ.ดร. 
เงินเดือน  45,200 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 4 (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
Hpongcha@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญาและชื่อ
เต็ม 

สาขาวชิา มหาวิทยาลัย ประเทศ 
 

2530 
2536 

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
Ph.D. 

จุลชีววิทยา 
Molecular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Edinburgh 

ไทย 
อังกฤษ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

Birdwatching 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
a. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 

b. หัวหน้าโครงการวิจัย :  

-การจัดท าฐานข้อมูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  - สนองพระราชด าริโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-หนังสือคู่มือความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชด าริ โดย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-โครงการค่ายเยาวชน เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-โครงการค่ายชีววิทยาระดับอุดมศึกษา เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อ งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-กิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา อบต. (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-
จฬ) 
-งานบริหารโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชค าริโดย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-การจัดแสดงนิทรรศการ และการร่วมประชุมวิชาการและนิทรศการ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้
โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 

c. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
1. Saiwichai, T., Sangalangkarn, V.,  Ko-ichi, K., Oyama, Y., 
Chaichalotornkul, S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P.,  Singhasivanon, 
P., Maruyama, I., Tancharoen, S. (2010) Green tea supplement 
inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. The 
Southeast Asian J. of Trop. Med. and Pub. Health. 41(1), 250-258. 
2. Mungthin, M., Suwandittakul, N., Chaijaroenkul,  W., Rungsrihirunrat, 
K., Harnyuttanakorn, P., Seugorn,  A., Na Bangchang, K. (2010) The 
patterns of mutation and amplification of Plasmodium falciparum 
pfcrt and pfmdr1 genes in Thailand during the year 1988 to 2003. 
Parasitol Res. 107(3): 539-45.[Epub] 
3. Kumnuan, R., Pattaradilokrat, Chumpolbanchorn, K., Pimnon, S., 
Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P. and Saiwichai, T. (2013) In vivo 



 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

47 

 

transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria 
parasite Plasmodium falciparum. Vet. Parasitol. 197(3-4), 447-54. 
4. Simpalipan, P., Pattaradilokrat, S., Siripoon, N., Seugorn, A., 
Kaewthamasorn, M., Butcher, R.D.J. and Harnyuttanakorn, P. (2014) 
Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in 
Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the 
C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malar. J. 13: 
54. [Epub] 
5. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat, S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
(2014) Effects of artesunate treatment on Plasmodium gallinaceum 
transmission in the vectors Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. 
(short communication) Vet. Parasit. 207 (1-2), pp. 1-9. 
6. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
In vivo transmission blocking activities of artesunate on the avian 
malaria parasite Plasmodium gallinaceum (2015)  Veterinary 
Parasitology., 207, pp. 161-165. 
7. Siripoon, N., Harnyuttanakorn, P., Pattaradilokrat, S. and 
Pumpaibool, T. Growth and drug susceptibility of artificially mixed-
clones of Plasmodium falciparum during in vitro cultivation (2015) J. 
Health Res., 29 (3), pp. 189-196. 
8. Sawaswong, V., Simpalipan, P., Siripoon, N., Harnyuttanakorn, P., 
Pattaradilokrat, S. Allelic diversity and geographical distribution of the 
gene encoding Plasmodium falciparum merozoite surface protein-3 in 
Thailand (2015) Korean Journal of Parasitology, 53 (2), pp. 177-188. 
9. Pattaradilokrat, S., Tiyamanee, W., Simpalipan, P., Kaewthamasorn, 
M., Saiwichai, T., Li, J., Harnyuttanakorn, P. Molecular detection of the 
avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum in Thailand (2015) 
Veterinary Parasitology, 210 (1-2), pp. 1-9. 
10. Cheychom, J., Kanchanakhan, N., Vijaykadga, S., Gaywee, J., 
Harnyuttanakorn, P. Cytochrome b mutation and atovaquone 
susceptibility in Plasmodium falciparum isolates from the Thai-
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Cambodian border during 1990-2010 (2015) ScienceAsia, 41 (5), pp. 
340-344. 
11. Pattaradilokrat, S., Sawaswong, V., Simpalipan, P., Kaewthamasorn, 
M., Siripoon, N., Harnyuttanakorn, P. Genetic diversity of the merozoite 
surface protein-3 gene in Plasmodium falciparum populations in 
Thailand (2016) Malaria Journal, 15 (1), art. no. 517. [Epub] 

d. บทความ 

1. พงชัย  หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ การอบรมทางวิชาการ เรื่องการ
อนุรักษ์นกยูง เรื่อง เลือกซ้ือกล้องดูนกอย่างไรดี ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้า 63 – 65. 
2. พงชัย หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ ค่ายอนุรักษ์นกยูงส าหรับเยาวชน 
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด หน้า 20 – 23. 
3. พงชัย  หาญยุทธนากร และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล (2552)  ในหนังสือ จากยอด
เขาถึงใต้ทะเล 3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง บทบาทและวิวัฒนาการ
ของชีวิตที่แอบแฝง  ส านักพระราชวัง  เวิร์ค สแควร์  กรุงเทพฯ หน้า 126 – 128 
4. พงชัย หาญยุทธนากร (2552) นกฟินช์ของดาร์วิน และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน วารสาร
วิทยาศาสตร์ ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 
63 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 หน้า 36 – 37. 
5. มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ พงชัย หาญยุทธนากร (2554) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบาง
ชนิดในแหล่งน้ าจืด จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด  

 e.  หนังสือ 
พงชัย หาญยุทธนากร, ศักรินทร์ แสนสุข, อัศวิทย์ ศรีศักราภิคุปต์, กฤต อดิเรก, 
วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, สุทธิพงศ์ อาศิรพจน์, เลอสรรค์ วสิโนภาส และ กาญจน์ 
สฤษดิ์นิรันดร์.  2559.  แล...นกบนเกาะแสมสาร.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชด าริ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ).  กรุงเทพมหานคร: 
สิรบุตรการพิมพ์.  84 หน้า. 



 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 
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พงชัย หาญยุทธนากร, นพดล กิตนะ, มุกเรขา เชี่ยวชาญชัย และ ศักรินทร์ แสนสุข 
(บรรณาธิการ).  2560.  นกน่านที่ฉันรักษ์.  โครงการเรียน-รู้-รักษ์นก, ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ 
จ ากัด.  123 หน้า. 
พงชัย หาญยุทธนากร  และ ศักรินทร์ แสนสุข. 2560. “คล้องกล้อง...ไปส่อง(นก) 
บริเวณเขาถ้ าเสือ-เขาจ าปา”. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 
100 หน้า.  
พงชัย หาญยุทธนากร, ศักรินทร์ แสนสุข, อัศวิทย์ ศรีศักราภิคุปต์, กฤต อดิเรก, 
วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, สุทธิพงศ์ อาศิรพจน์, เลอสรรค์ วสิโนภาส และ กาญจน์ 
สฤษดิ์นิรันดร์.  2563.  ปักษาพรรณ ในพ้ืนที่เกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง.  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ โดย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ).  กรุงเทพมหานคร: สิรบุตรการพิมพ์.  95 หน้า. 
 

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : 
-การกระจายตัวของนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชและพ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ อพ.สธ. 2560-2564) 
-ความหลากชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนเกาะทะลุ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการ อพ.สธ. 2560-2564) 

  



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามกีารปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่พจิารณาสนบัสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสทิธิ์รบัทนุ คอบช. เป็นเวลา 3 ป ี

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง....สิ่งแวดล้อม..ความหลากหลายทางชีวภาพ..และระบบนิเวศ.... 
กรอบการวิจัย...................................................................................................................................... ................. 
กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................ 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) เครื่องหมายไมโครแซเทลไลท์เพ่ือจ าแนกชนิดปลาทูและปลาลังบริเวณ
น่านน้ าเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  (ภาษาอังกฤษ): Microsatellite makers for genetic variation in Short 
mackerel and Indian mackerel population form Koh Talu water areas, 
Prachuap-khiri-khan Province 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
responded by Chulalongkorn University 

(กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) 

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง “ฝ่ายไทย” 

และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 
1.1 หัวหน้าโครงการ  
 ศาสตราจารย์ ดร.ศานิต ปิยพัฒนากร 
 เลขประจ าตัวประชาชน ๓ ๓๒๙๙ ๐๐๒๐๐ ๐๐๖ 

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 254 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 หมายเลขโทรศัพท์ 08๑-๓๕๑๖๘๒๔   E-mail : meanakorn42@yahoo.co.uk 
 ความรับผิดชอบ   เก็บข้อมูลของปูม้า, เขียนเล่มรายงาน (สัดส่วน 40%) 
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 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์ 
 เลขประจ าตัวประชาชน ๓ ๗๕๐๑ ๐๐๕๔๖ ๗๖๓ 

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 254 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 หมายเลขโทรศัพท์ 08๓-๙๔๑๖๕๕๑   E-mail : Kornrawee.A@chula.ac.th 
ความรับผิดชอล   วางแผนโครงการ, เก็บข้อมูลของปูม้า, วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา , 
เขียนเล่มรายงาน (สัดส่วน 40%) 

 
 นายเสรี ดอนเหนือ 
 เลขประจ าตัวประชาชน  ๓ ๔๕๐๓ ๐๐๒๕๓ ๗๒๐  

ติดต่อ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-5279  E-mail : seri.don@biotec.or.th 
ความรับผิดชอบ   เก็บข้อมูลของปูม้า (สัดส่วน ๑๐%) 
 

 นางสาวซุไรย้า เก็นตาสา 
 เลขประจ าตัวประชาชน  ๑ ๗๕๙๙ ๐๐๐๐๒ ๓๒๘ 

ติดต่อ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-5279  E-mail : su.ya2528@hotmail.com 
 ความรับผิดชอบ   เก็บข้อมูลของปูม้า (สัดส่วน ๑๐%) 

 
1.3 หน่วยงานหลัก 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ที่อยู่ ๒๕๔ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๒๑๘๕๔๐๒ 
โทรสาร ๐๒ ๒๕๕๐๗๘๐ 
 
1.4 หน่วยงานสนับสนุน 
..................................................................................................................................................... 

2.  ประเภทการวิจัย     การวิจัยประยุกต ์
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย      สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)    - 
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5. ค าส าคัญ (Key words) ของการวิจัย 
 เครื่องหมายไมโครแซเทลไลท,์ ปลาทู, ปลาลัง, เกาะทะลุ 
 Microsatellite marker, Short-mackerel, Indian Mackerel, Koh Talu 
 
6. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

 ปลาทู Short-mackerel และปลาลัง Indian Mackerel เป็นกลุ่มปลาทะเลที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งของไทย มีการจับปลาทูและปลาลังขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมากและเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับการจัดการประมงที่ยังไม่เหมาะสม ส่งผลให้ประชากรปลาทูและปลาลังในธรรมชาติมี
ปริมาณลดน้อยลง ทั้งนี้ปลาทูและปลาลังมีรูปร่างลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงกัน และเป็นปลาผวิน้ าที่อยู่รวมกัน
เป็นฝูง ท าให้ประสบปัญหาในการจ าแนกชนิดปลาที่ชัดเจน ดังนั้นในการประเมินสภาวะการณ์ประมงปลาทู
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการจ าแนกปลาทูและปลาลังออกจากกันให้มีความถูกต้องและชัดเจน  เพ่ือ
ประเมินประชากรปลาทูในธรรมชาติ 
 การประยุกต์ใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมเพ่ือน ามาช่วยวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มประชากร
ปลาทูและปลาลัง โดยเลือกใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
พันธุกรรมให้สามารถมีประสิทธิภาพในการจ าแนกชนิดปลาทูและปลาลังออกจากกันได้ ทั้งนี้ยังท าให้ทราบถึง
โครงสร้างประชากร และหาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาทูและปลาลัง 
 

๗. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์ในการจ าแนกปลาทูและปลาลัง 

 
๘. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

ปลาทู  Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) และปลาลัง Rastrelliger kanagurta 
(Cuvier, 1816) ปลาทูและปลาลังมีพฤติกรรมรวมฝูง (School) และหากินบริเวณกลางน้ า (Pelagic) แต่ปลา
ทูมักจะพบอยู่บริเวณชะวากทะเล (Estuary) หรือน้ าตื้นใกล้ชายฝั่ง ส่วนปลาลังพบบริเวณไกลฝั่งซึ่งน้ าลึกกว่า 
(Collette and Nauen, 1983) บริเวณน่านน้ าประเทศไทย พบปลาทูและปลาลังแพร่กระจายอยู่ทั่วไปทั้ง
อ่าวไทยและฝั่งอันดามัน (ธเนศ ศรีถกล และคณะ, 2549; ปิยวรรณ ไหมละเอียด และคณะ, 2549; ทัศพล 
กระจ่างดารา และคณะ, 2550; อุดม เครือเนียม และบุญญฤทธิ์ เจริญสมบัติ, 2555) จากการท าการประมง
ในอ่าวไทยพบว่ามักจะจับปลาทูและปลาลังได้ในฝูงเดียวกัน อาจเนื่องจากปลาทั้งสองชนิดเป็นปลาฝูง กิน
อาหารคล้ายคลึงกันคือแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็ก จึงมีความเป็นไปได้ที่ปลาทั้งสองชนิดจะมี 
niche partitioning ท าให้ปลาทั้งสองชนิดนี้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้โดยมีการแข่งขันน้อยที่สุด (ศัลยเวทย์ 
วิทยานนท์, 2554) 

บริเวณน่านน้ าเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในพ้ืนที่ที่มีการเคลื่อนย้ายปลาทูในอ่าวไทยจึง
เป็นแหล่งประมงที่ส าคัญของพ้ืนที่อ่าวไทยฝั่งตะวันตก จากรายงานการส ารวจปลาทูบริเวณเขตมาตรการการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี กรมประมง ประกาศใช้มาตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจ าปี 
2561 (กรมประมง ประกาศปิดอ่าว, 2561) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลท าให้ปลาทูได้มีการวางไข่
ในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ิมข้ึน และในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรทางทะเล
ต่างๆ เริ่มเสื่อมโทรม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ความสมบูรณ์เพศ ความดกไข่ และช่วงการวางไข่ของปลาทูมีการ
เปลี่ยนแปลง) ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าต่าง ๆ รวมถึงปลาทูและปลาลั งได้มีโอกาส
วางไข่ในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ิมขึ้น แต่จากสถิติการประมงตั้งแต่ปี 2554 -2560 กลับพบว่ามาตรการอนุรักษ์
ดังกล่าวส่งผลต่อทรัพยากรปลาทูและปลาลังค่อนข้างน้อย สังเกตได้จากปริมาณการจับที่มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง (กรมประมง, 2562) 

  จากงานศึกษาด้านพันธุศาสตร์ของปลาทูและปลาลังเพ่ือยืนยันลักษณะประชากร ธีระรักษ์ ศรีนวล
กราย และศานิต ปิยพัฒนากร (2552) ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด Iner simple sequence repeat (ISSR)  
พบว่า ปลาทูน่านน้ าไทยมีอย่างน้อย 3 ประชากร ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ได้แก่ ประชากรจากอ่าวไทย
ตอนบน อ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามัน แต่เนื่องจากเป็นการเลือกใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอแบบ 
dominant และไม่จ าเพาะกับต าแหน่งใดๆ บนจีโนม จึงท าให้ทราบข้อมูลพันธุกรรมปลาทูที่มีรายละเอียดไม่
มากนัก ต่อมา สิริธร ก้งเส้ง และคณะ (2559) ใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จ านวน 14 ต าแหน่ง แยก
ประชากรปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนบนแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มประชากร ซึ่งประชากรปลาทูตัวเต็มวัยส่วนใหญ่
จะอาศัยในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบนเกือบตลอดทั้งปี และพบว่ามีกลุ่มประชากรย่อยที่มีอพยพเข้ามาในช่วงเดือน
กรกฎาคมและกันยายน ทั้งนี้ เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโคแซทเทลไลท์เป็นการแสดงออกแบบ co-dominant มี
ความหลากหลายของรูปแบบสูง และสามารถแสดงข้อมูลของแอลลีล 2 แอลลีลที่ต าแหน่งเดียวกันได้กรณีที่ 
ท าให้สามารถค านวณหาความถี่แอลลีลได้โดยตรงจากข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ทางพันธุ์ศาสตร์ประชากรที่
หลากหลาย แม่นย า และมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลาย (Segherioo et al., 2021; Munpholsri et al., 
2013) 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่มีการพัฒนาไว้แล้วมาใช้จ าแนก
ชนิดปลาทูและปลาลังได้ โดยมุ่นเน้นการระบุประชากรปลาที่ส่งผลต่อการท าประมงในน่านน้ าเกาะทะลุ ทราบ
ถึงโครงสร้างประชากร และหาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาทูและปลาลัง เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาใช้วางแผนการท าการประมง และประเมินสภาวการณ์การท าประมงปลาทู ส่งผลให้สามารถท าการประมง
ในพ้ืนที่อ่าวไทยฝั่งตะวันตกได้อย่างยั่งยืน 

 
๙. ขอบเขตของการวิจัย  
 ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาทูและปลาลังที่จับได้ในน่านน้ าเกาะทะลุ 
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๑๐. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ปลาทูและปลาลังที่อาศัยอยู่บริเวณน่านน้ าเกาะทะลุมีพฤติกรรมรวมฝูง (School) หากสามารถใช้

เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์มาช่วยจ าแนกปลาทูและปลาลังได้ จะท าให้สามารถประเมินสภาวะการ
ประมงปลาทูได้อย่างชัดเจน 
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๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 องค์ความรู้ด้านเครื่องหมายพันธุกรรมที่สามารถใช้จ าแนกชนิดของปลาทูและปลาลังได้ และ
สามารถน าไปศึกษาความหลากหลายของกลุ่มประชากรปลาทูแลปลาลังได้ต่อไป 
 
๑๓. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 
 น าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  
 
๑๔. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
พ้ืนที่ศึกษา 

 เกาะทะลุ อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ระยะเวลาด าเนินการ  

 เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕ 

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 

1. ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างปลาทูและปลาลัง 

 ก าหนดพ้ืนที่การเก็บตัวอย่างปลาทูและปลาลัง บริเวณอ่าวบางสะพาน ต าบลบางสะพาน อ าเภอ
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเก็บตัวอย่างจากแพขึ้นปลาบริเวณอ่าวบ่อทองหลาง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเรือประมงที่ท าการประมงด้วยอวนล้อม และบริเวณชุมชนประมงบางเบิด อ าเภอประทิว จังหวัดชุมพร ซึ่ง
ท าการประมงด้วยอวนติดตาปลาทู ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท าการประมงบริเวณน่านน้ ารอบเกาะทะลุ (ภาพท่ี 1) 

 

 ภาพที่ 1 แสดงพ้ืนที่น่านน้ ารอบเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็นพ้ืนที่ของการท าประมง
ปลาทูและปลาลัง 

๒. ตัวอย่างเนื้อเยื่อปลาทูและปลาลัง  

 ตัวอย่างปลาทูและปลาลัง เก็บรวบรวมจากแพปลาอ่าวบ่อทองหลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ประมงพ้ืนบ้านชุมชนบางเบิด จังหวัดชุมพร โดยเก็บปลาชนิดละ 200 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่รวบรวมได้จะถูก
จ าแนกชนิดโดยใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยา อ้างอิงตามเอกสารของ Collette and Nauen (1983) จากนั้น
ปลาแต่ละตัวจะถูกบันทึกภาพไว้ และระบุรหัสส าหรับปลาแต่ละตัว และเก็บเนื้อเยื่อบริเวณครีบอก เก็บรักษา
ไว้ในหลอดทดลองขนาด 1.5 mL ด้วย 95% เอทานอล ก่อนน าไปใช้ในการศึกษาข้ันต่อไป 

๓.   ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่าง  
เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ 
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     เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการรายงานไว้ว่า สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ใน
ปลากระดูกแข็งในกลุ่ม acanthopterygian ซึ่งรวมถึงปลาลัง (R. Kanaguta) อยู่ด้วย (Gotoh et.al, 2013) จึงมี
ความเป็นไปได้ที่เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่ได้รายงานไว้นี้จะสามารถน ามาใช้ในปลาทู (R. brachysoma) ได้  

การสกัดสารพันธุกรรม 
    สารพันธุกรรม (DNA) จากตัวอย่างเนื้อเยื่อโลมาอิรวดีจะสกัดด้วยวิธี salting out ซึ่งเป็นการใช้สารละลาย

เกลือที่มีความเข้มข้นสูง (6N NaCl) ในการแยกสารพันธุกรรมออกมา (Miller et. al, 1988) และตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพ DNA ด้วยเทคนิค agarose gel electrophoresis ร่วมกับการเปรียบเทียบ standard DNA ที่ทราบ
ปริมาณ (lHind III (Fermentus)) และ Nanodrop  

การทดสอบเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ด้วยวิธี gradient PCR 
    ทดสอบประสิทธิภาพ และหาอุณหภูมิที่เหมาะสมของเครื่องหมายไมโครแซเทลไลท์ที่ถูกรายงานไว้โดย  

Gotoh et.al, (2013) ว่าสามารถใช้ได้ในปลาทูและปลาลังหรือไม่ โดยจะเลือกเครื่องหมายไมโครแซเทลไลท์ที่รายงาน
ไว้ว่าสามารถใช้ได้กับปลาลังมาใช้ทดสอบ การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของเครื่องหมายไมโครแซเทลไลท์แต่ละต าแหน่งท า
ได้โดยการผันแปรช่วงของ annealing temperature ในปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (Gradient PCR)  ปฏิกิริยา PCR 

ปริมาตร 25 l ประกอบด้วย 1x PCR mixture KAPA Taq Readymix PCR Kit  (KAPA Taq polymerase, 
Kapa Taq Buffer, 1.5mM MgCl2, 0.2mM dNTPs) (KAPABiosystems) Forward primer และ Reverse 
primer อย่างละ 25 pmol และดีเอ็นเอแม่แบบประมาณ 10-20 ng ปฏิกิริยา PCR ประกอบด้วย 95 องศา
เซลเซียส 5 นาที ตามด้วย 35 รอบของ 95 องศาเซลเซียส 45 วินาที annealing temperature 45–60 องศา
เซลเซียส  45 วินาที และ 72 องศาเซลเซียส 45 วินาที และจบด้วย 72 องศาเซลเซียส 10 นาที ผลผลิต PCR ที่ได้
จะถูกน ามาตรวจสอบคุณภาพและปริมาณด้วยเจลอิเล็กโทรโฟเรซิส  

การตรวจสอบความแปรปรวนของเครื่องหมายไมโครแซเทลไลท์ 
   เครื่องหมายเครื่องหมายไมโครแซเทลไลท์ที่สามารถใช้ได้กับทั้งปลาทูและปลาลัง และทราบ  annealing 

temperature ที่เหมาะสม จะถูกน ามาตรวจสอบความแปรปรวนของแต่ละต าแหน่งโดยใช้ตัวอย่างปลาทูและปลาลัง

ชนิดละอย่างน้อง 150 ตัวอย่าง ด้วยวิธี PCR  ปฏิกิริยา PCR ปริมาตร 25 l ประกอบด้วย 1x PCR mixture 
KAPA Taq Readymix PCR Kit  (KAPA Taq polymerase, Kapa Taq Buffer, 1.5mM MgCl2, 0.2mM dNTPs) 
(KAPABiosystems) Forward primer และ Reverse primer อย่างละ 25 pmol โดย forward primer จะท าการ
ติดสารเรืองแสงไว้ที่ ปลาย 5’ (ตารางที่ 1) และดีเอ็นเอแม่แบบประมาณ 10-20 ng ปฏิกิริยา PCR ประกอบด้วย 
95 องศาเซลเซียส 5 นาที ตามด้วย 35 รอบของ 95 องศาเซลเซียส 45 วินาที annealing temperature X องศา
เซลเซียส (X ได้จาการทดสอบเครื่องหมายไมโครแซเทลไลท์ข้างต้น)  45 วินาที และ 72 องศาเซลเซียส 45 วินาที 
และจบด้วย 72 องศาเซลเซียส 10 นาที ผลผลิต PCR ที่ได้จะถูกน ามาตรวจสอบคุณภาพและปริมาณด้วย
เจลอิเล็กโทรโฟเรซิส  

การตรวจสอบจีโนไทป์  
   ผลผลิต PCR ที่ตรวจสอบแล้วถูกส่งไปตรวจสอบจีโนไทป์ด้วยเครื่อง automated genotyping 

ABIX3730 โดย Macrogen Inc., Korea และน ามาแปลผลด้วยโปรแกรม GeneMarker® 2.0 (SoftGenetics, LLC) 
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ซึ่งโปรแกรมจะแสดงขนาดของไมโครแซเทลไลท์ดีเอ็นเอ เพ่ือน ามาใช้ระบุจีโนไทป์ของไมโครแซททัลไลท์แต่ละต าแหน่ง
ของปลาทูและปลาลังแต่ละตัว 

๔.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  รวบรวมจีโนไทป์ ระบุจ านวน allele ค านวน expected and observed heterozygosity และ ตรวจสอบ

การอยู่ในสมดุล Hardy-Weinberg ของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์แต่ละต าแหน่ง ด้วย exact test (Guo and 
Thomson, 1992) และก าหนด steps in Markov chain = 1000000 และ dememorization steps = 
100000 โดยการใช้โปรแกรม Arlequin version 3.5.2.2 (Excoffier and Lischer, 2010) น าความถี่ 
(frequency) ของอัลลีลในเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์แต่ละต าแหน่งมาท า histrogram เพ่ือดูการกระจายตัว
ของอัลลีลของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์แต่ละต าแหน่งว่าจะสามารถน ามาใช้จ าแนกชนิดปลาทูและปลาลังได้
หรือไม่  

๓. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการท าการวิจัยไม่ควรเกิน 1 ปี รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการ
ด าเนินงาน (Gantt Chart) โดยละเอียด ทั้งนี้กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลา
ด าเนินการมากกว่า 1 ปี ให้จัดท าแยกเป็นรายปี และ คอบช. จะให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นรายปี
โดยไม่มีความผูกพันกับปีถัดไป 

 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่าง  

            

เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ครั้งที่ ๑              
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ครั้งที่ ๑             
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ครั้งที่ 3             
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ครัง้ที่ 4             
สรุปผลการศึกษา และจัดท าเล่ม
รายงาน 

            

 
๔. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด................................................................................. 

ระบุผลผลิตของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถประยุกต์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้จัดท าข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1 
กรณีมีระยะเวลาด าเนินการวิจัยเกิน 1 ปี ให้ระบุแยกเป็นรายปี  

 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ฐานข้อมูลของเครื่องหมาย
ไมโครแซทเทลไลท์ที่ ใช้

 มีข้อมูลถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

๑ ปี  
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ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
แยกความแตกต่างทาง
พันธุกรรมของปลาทูและ
ปลาลัง ที่จับได้จากน่านน้ า
เ ก า ะ ท ะ ลุ  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 
๕. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด............................................................................ 

ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อาทิ 
ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ควรจัดท าแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมาย
ในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ 
เวลา และต้นทุน โดยให้จัดท าข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 2 กรณีมีระยะเวลาด าเนินการวิจัยเกิน 1 ปี 
ให้ระบุแยกเป็นรายปี  

 
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ข้อมูลโครงสร้างประชากร
ปลาทู และประชากรปลา
ลั ง  ที่ จั บได้ จากน่ านน้ า
เ ก า ะ ท ะ ลุ  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 ความสมดุลย์ของ
การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ปลาทู
และปลาลังที่จับได้
ในพ้ืนที ่

๑ ปี  

 
๖. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่

 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีบางส่วนในการเก็บรักษาตัวอย่าง 
 

๗. งบประมาณของโครงการวิจัย........................................................................................................... 
19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่

เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 
รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวม 

(บาท) เดือนที่ ๑-๖  
(บาท) 

เดือนที่ ๖-๑๒ 
(บาท) 

๑. งบบุคลากร - -  
๒ งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   ๑๒๖,๔๐๐ 
๒.๑ จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยส าหรับการส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะห์ผล จัดท าฐานข้อมูล 
(๘,๐๐๐ บาท/คน/เดือน x ๑ คน x ๑ เดือน) 
๒.๒ จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 

๔,๐๐๐ 
 
 

๑๔,๔๐๐ 

๔,๐๐๐ 
 
 

๑๔,๔๐๐ 
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รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวม 
(บาท) เดือนที่ ๑-๖  

(บาท) 
เดือนที่ ๖-๑๒ 

(บาท) 
(๑๘๐๐ บาท/วัน x ๔ วัน x ๔ ครั้ง) 
๒.๓ เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 
(๘๐๐ บาท/คน x ๒ คน x ๔ วัน x ๔ ครั้ง) 
๒.๕  ค่าตัวอย่างปูทแูละปลาลัง 
๒.๖  ค่าตรวจสอบจีโนไทป์ของตัวอย่าง 

 
๑๒,๘๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

 
๑๒,๘๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๓. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   ๑๓,๖๐๐ 
๓.๑ ค่าวัสดุส านักงาน  
๓.๒ วัสดุเชื้อเพลิง 
๓.๓ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
๓.๔ วัสดวุิทยาศาสตร์  
(เอทานอล ๒,๕๐๐ บาท/ลิตร x ๑ ลิตร) 
 

๕๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๕๐๐ 
๑๓๐๐ 

 

๕๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑๓๐๐ 
 

 

รวมงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ 
 

 
19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  

(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีท่ีด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าธรรมเนียม
การอุดหนุน

สถาบัน 
ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที่ ๑ ( ๒๕๖๕) - - ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐ - - ๑๔๐,๐๐๐ 

ปีที่ ๒ ( ) - - - - - - - 

ปีที่ ๓ ( ) - - - - - - - 

 
 
๘. ระดับความส าเร็จของงาน 

ผลของการศึกษาจะท าให้ทราบข้อมูลความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาทูและปลาลัง 
โครงสร้างประชากร และความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาทูและปลาลัง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
วางแผนการท าการประมงต่อไป 

 
ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด

โครงการวิจัย.........................................................................................................................................................  
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๙. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น.............................................................................................................  
 ชื่อโครงการที่เสนอ........................................................................................................... ..... 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................ 

๑๐. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ 
๑๑. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เ รื่องการรับข้อเสนอ 
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
   

 

 
(ลงชื่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศานิต ปิยพัฒนนากร 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

 
   

๑๒. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 

 
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 
ประวัติคณะผู้วิจัย 
 (ภาษาไทย)       นายศานิต ปิยพัฒนากร     ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (ภาษาอังกฤษ)  MR. SANIT PIYAPATTANAKORN 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล        คณะ  วิทยาศาสตร์   โทรศัพท์      ๐๒ ๒๑๘๕๓๙๙  
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๒/๘๐  ซอยอินทรามะระ ๓๓ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กทม. ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๒ ๒๗๕๙๙๕๕  
 
ประวัติการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา ปีที่ได้รับ พ.ศ. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
University of 
Southampton  

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

ประมง  
ชีววิทยา 

๒๕๓๗ 
๒๕๔๔ 

 
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง ๕ ปี)  
Journal 

Koyama H., Mizusawa N., Hoashi M., Tan E., Yasumoto K., Jimbo M., Ikeda D., Yokoyama T., 
Asakawa S., Piyapattanakorn S., Watabe S. (2018) Changes in free amino acid concentrations and 
associated gene expression profiles in the abdominal muscle of kuruma shrimp 
(Marsupenaeus japonicus) acclimated at different salinities. Journal of Experimental Biology: 
jeb.168997 doi: 10.1242/jeb.168997 
Proceeding  

ทิพวิมล รัตนะวงวาล, สุชนา ชวนิชย์, วรณพ วิยกาญจน์ และศานิต ปิยพัฒนากร. ๒๕๕๘. ตัวอ่อน
จากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของปะการังดอกกะหล่ า Pocillopora damicornis. ประมวลบทความการ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, หน้า ๑๕๕๔ -
๑๕๖๔. 

อภิญญา เพ็งนาค และศานิต ปิยพัฒนากร. ๒๕๕๙. การศึกษาเบื้องต้นรูปแบบการสืบพันธุ์ของปูม้าใน
ธรรมชาติโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซททัลไลต์. ประมวลบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณครั้งที่ ๒๖, วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙, มหาวิทยาลัยทักษิณ, หน้า ๗๖๕-๗๗๒. 

เผชิญสุข ธีระนุกูล เจษฏ์ เกษตระทัต และศานิต ปิยพัฒนากร. ๒๕๕๙. โครงสร้างพันธุกรรมของปลา
จุมพรวด Boleophthalmus boddarti ในอ่าวไทยวิเคราะห์โดยไมโทคอนเดรีย ดีเอ็นเอ. ประมวลบทความ
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๖, วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙, มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, หน้า ๗๔๒-๗๔๙. 

ธนวินท์ ตั้งสุวงศ์ไท สันติ นิลวัฒน์ วันศุกร์ เสนานาญ และ กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ และศานิต ปิย
พัฒนากร. ๒๕๖๒. เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ส าหรับโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris). ประมวล
บทความการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๒๑, ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒, เดอะ ซายน์ โฮเทล, 
พัทยา หน้า ๖๘-๗๓. 
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โครงการวิจัยอ่ืนๆ 
 
ล าดับ

ที ่
ผู้วิจัยหลัก หัวข้อเรื่อง แหล่งทุน ปีที่ได้ 

ปีที่คาดว่า 
จะส าเร็จ 

๑ 
 

 
 
 

๒ 
 
 

 
๓ 
 
 
 

 
 

๔ 

ผศ.ดร. ศานิต  
ปิยพัฒนากร 
 
 
 
ผศ. ดร. ศานิต  
ปิยพัฒนากร  
 
 
ผศ. ดร. ศานิต  
ปิยพัฒนากร   
 
 
 
 
ผศ. ดร. ศานิต  
ปิยพัฒนากร                 

ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของซูแซน
เทลลี บริเวณหมู่เกาะ
แสมสาร อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี
ความหลากหลายของ
ประชาคมปลา บริเวณ
ทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
ความหลากหลายของ
ประชาคมปลา และ
ชีววิทยาการสืบพันธุ์
ของปลาทู บริเวณ
น่านน้ าทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
ผลของการเลี้ยงใน
ระยะสุดท้ายด้วย
น้ าเค็มต่อคุณภาพเนื้อ
ของกุ้งก้ามกราม 

 

ทุนยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงลึก 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คลัสเตอร์อาหารและน้ า 
 
โครงการ อพ.สธ.-จฬุาฯ 
 
 
 
โครงการ อพ.สธ.-จุฬาฯ 
 
 
 
 
 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ 

พ.ย. ๕๘ 
 
 
 

 
ต.ค. ๖๑ 

 
 

 
ต.ค. ๖๒ 

 
 
 

 
 
เม.ษ. ๖๓ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

 
 

 
เสร็จสิ้น

แล้ว 
 

 
ก.ย. ๖๓ 

 
 
 
 

 
มี.ค. ๖๔ 

 
 
 
ประวัติคณะผู้วิจัย 

ชื่อ – นามสกุล: นางสาวกรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์  
ชื่อ – นามสกุล: Miss Kornrawee Aiemsomboon 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  โทร ๐๒-๒๑๘๕๔๐๒   โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๓-๙๔๑๖๕๕๑  
อีเมล์  Kornrawee.A@chula.ac.th 

ประวัติการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา ปีที่ได้รับ พ.ศ. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางทะเล ๒๕๔๐ 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

๒๕๔๔ 
๒๕๖๐ 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

อาหารสัตว์น้ า และนิเวศวิทยาของสัตว์ทะเล 
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 หัวหน้าโครงการวิจัย 

-ชนิดของปรสิตที่พบในปลาทรายแดงในอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
-ชนิดปรสิตภายนอกที่พบในปลาน้ าจืด และความหลากหลายของชนิดปลาน้ าจืด เขื่อนศรีนครินทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว 
ธนวินท์ ตั้งสุวงศ์ไท, สันติ นิลวัฒน์, วันศุกร์ เสนานาญ, กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ และ ศานิต ปิยพัฒนากร. 

๒๕๖๒. เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ส าหรับโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris). ประมวลบทความการ
ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑, ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒, เดอะ ซายน์ โฮเทล, พัทยา หน้า ๖๘-
๗๓. 

กรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์, จริฎา พิมพาศ และ นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์. ๒๕๖๓. การใช้สาหร่ายทะเลเป็น
วัตถุดิบเสริมในอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii). บทความการประชุมทางวิชาการ ครั้ง
ที่ ๕๘, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์, ชนิดา ว่องวาจานนท์ และ นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์. ๒๕๖๓. การกระจายของปู
แสมบริเวณป่าชายเลนบ้านบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 
๑๒, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓. (ตอบรับ) 

นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์ และ กรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์. ๒๕๖๓. ประชาคมปูแสมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ป่าชายเลนบ้านบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ ๑๒, 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓. 

งานวิจัยที่ก าลังท า  
       - หัวหน้าโครงการเรื่อง  การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobranchium rosenbergii) 
เพ่ือผลิตกุ้งขนาดใหญ่ 
 -หัวหน้าโครงการเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือชุมชนในการจัดการธนาคารปูม้า (Portunus 
pelagicus) บริเวณต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 -ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบและพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาไมโครพลาสติกและขยะ
พลาสติก 

-ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าจากเรือประมงขนาดเล็ก
ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

-ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบและพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาไมโครพลาสติกและขยะ
พลาสติก 

-ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของประชาคมปลา และชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทู 
บริเวณน่านน้ าทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ประวัติผู้ท าวิจัย 

ชื่อ (ภาษาไทย)   นายเสรี  ดอนเหนือ 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Seri  Donnuea 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัย  
สังกัด  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
ที่อยู่และสถานที่ติดต่อ  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทางทะเล  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  
กทม.  10330 

โทร  ๐๒ ๒๑๘๕๒๗๙  โทรสาร  ๐๒ ๒๕๔๗๖๘๐   E-mail : seri.don@biotec.or.th 
ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ   วุฒิการศึกษา 
๒๕๒                         ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  สถาบันราชภัฏสวน ดสุิต 
๒๕๔๓                       ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โครงการ แหล่งทุน 
ผลของการเลี้ยงในระยะสุดท้ายด้วยน้ าเค็มต่อคุณภาพเนื้อของ
กุ้งก้ามกราม 
การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobranchium 
rosenbergii ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความหลากหลายของประชาคมปลาบริเวณเกาะทะลุและ
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูบริเวณน่านน้ าเกาะทะลุ จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) 

 
 
 
ประวัติคณะผู้วิจัย 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวซุไรย้า เก็นตาสา  
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Suraiya Kentasa 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   ๑ ๗๑๐๕ ๐๐๐๑๖ ๘๑ ๐    
ต าแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
เวลาที่ใช้ท าวิจัย ๕ ชั่วโมง : สัปดาห์  
หน่วยงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   
ทีอ่ยู่ ที่อยู่ ๒๕๔ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 
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โทรศัพท์ 0-2218-5279  โทรสาร  0-2255-๐๗๘๐ 
E-mail : su.ya2528@hotmail.com  
ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญา ตรี ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาตร์ทั่วไป (เอกเคมี- ชีววิทยา)) 
สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  -  
ประสบการณ์งานวิจัย  -  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โครงการ แหล่งทุน 
ความหลากหลายของประชาคมปลาบริเวณเกาะทะลุและ
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูบริเวณน่านน้ าเกาะทะลุ จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) 

 
 
 
หมายเหตุ :  - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน  

การประเมินข้อเสนอการวิจัย 
 - ส าหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 

(ให้ส าเนาแนบในทุกเล่มของข้อเสนอการวิจัย) 
 
 



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 

คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา 3 ปี 

 

แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง....สิ่งแวดล้อม..ความหลากหลายทางชีวภาพ..และระบบนิเวศ.... 

กรอบการวิจัย...................................................................................................................................... ................. 

กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................ 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้าบริเวณชายฝั่งทะเลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

  (ภาษาอังกฤษ) Reproductive Biology of blue swimming crab (Portunus 

pelagicus, (Linnaeus, 1758)) at Sattahip coast, Chonburi Province 

 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย 

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of 

   Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded 

   by Chulalongkorn University 

(กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) 

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง “ฝ่ายไทย” 

และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 

1.1 หัวหน้าโครงการ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์ 

 เลขประจ าตัวประชาชน ๓ ๗๕๐๑ ๐๐๕๔๖ ๗๖๓ 
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สถานที่ติดต่อ เลขที่ 254 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๙๔๑๖๕๕๑   E-mail : Kornrawee.A@chula.ac.th 

ความรับผิดชอล   วางแผนโครงการ, เก็บข้อมูลของปูม้า, วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา , 
เขียนเล่มรายงาน (สัดส่วน ๖๐%) 

 

 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 

ระบุชื่อผู้ร่วมวิจัย หน่วยงาน พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร 

และ E-mail และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ 

 ศาสตราจารย์ ดร.ศานิต ปิยพัฒนากร 

 เลขประจ าตัวประชาชน ๓ ๓๒๙๙ ๐๐๒๐๐ ๐๐๖ 

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 254 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๓๕๑๖๘๒๔   E-mail : meanakorn42@yahoo.co.uk 

 ความรับผิดชอบ   เก็บข้อมูลของปูม้า, เขียนเล่มรายงาน (สัดส่วน ๒๐%) 

 

 นายเสรี ดอนเหนือ 

 เลขประจ าตัวประชาชน  ๓ ๔๕๐๓ ๐๐๒๕๓ ๗๒๐  

ติดต่อ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  คณะวิทยาศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-5279  E-mail : seri.don@biotec.or.th 

ความรับผิดชอบ   เก็บข้อมูลของปูม้า (สัดส่วน ๑๐%) 

 นางสาวนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์  

 เลขประจ าตัวประชาชน 1 3419 00111 204 

 สถานที่ติดต่อ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 หมายเลขโทรศัพท์ 089-6958895  E-mail : ffisncp@ku.ac.th 

 ความรับผิดชอบ   เก็บข้อมูลของปูม้า (สัดส่วน ๑๐%) 

 

1.3 หน่วยงานหลัก 
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ที่อยู่ ๒๕๔ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๒๑๘๕๔๐๒ 

โทรสาร ๐๒ ๒๕๕๐๗๘๐ 

 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน 

..................................................................................................................................................... 

2.  ประเภทการวิจัย     การวิจัยประยุกต ์

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย      สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 

4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)    - 

 

5. ค าส าคัญ (Key words) ของการวิจัย 

 ชีววิทยาการสืบพันธุ์, ปูม้า, ชายฝั่งทะเลสัตหีบ 

 Reproductive Biology, blue swimming crab, Sattahip, Chonburi 

 

6. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 ปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, ๑๗๕๘) เป็นทรัพยากรสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจที่ส าคัญของชุมชนชายฝั่งทะเล เป็นสัตว์น้ าที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ในสภาวะที่ความต้องการบริโภค

ปูม้าเพ่ิมมากข้ึน สถานภาพทรัพยากรปูม้ามีจ านวนลดลง ขนาดของปูทะเลที่จับได้มีขนาดเล็กลง รวมถึงการใช้

ประโยชน์จากปูขนาดเล็กที่ยังไม่เจริญโตไม่เต็มวัย ประกอบกับขยายตัวของชุมชน การใช้ประโยชน์พ้ืนที่มีมาก

ขึ้น ส่งผลกระทบท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม ซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

แพร่กระจายและจ านวนปูม้าในธรรมชาติ ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะตกอยู่กับชาวประมงพ้ืนบ้านขนาด

เล็กที่มีพ้ืนที่ท าการประมงบรเิวณชายฝั่ง 

  พ้ืนที่ชายฝั่งสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีชุมชนประมงท่ีมีการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านโดยการจับปู

ม้าโดยใช้เครื่องมือประมงอวนจมปู และประสบปัญหาดังกล่าว ท าให้ปูม้าที่มีขนาดเล็กถูกน าขึ้นมาใช้ประโยชน์ 

อีกท้ังเป็นการท าลายทรัพยากรปูม้าให้มีความเสื่อมโทรมมากยิ่งข้ึน  

 การส ารวจทรัพยากรปูม้าบริเวณชายฝั่งสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า ปูม้าที่จับได้จากชายฝั่งสัตหีบมี

การวางไข่ตลอดทั้งปี และปูม้าเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศสูงในเดือนธันวาคม  (วิมล เหมะจันทร และคณะ, 

2551) สอดคล้องกับรายงานการศึกษาปูม้าบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่พบว่า ปูม้ามีการวางไข่ตลอดทั้งปี โดยพบ

ปูไข่นอกกระดองสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม (จินตนา จินดาลิขิต, 
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๒๕๔๔) ดังนั้น การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้าในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงมี

ความส าคัญต่อการน าข้อมูลมาประกอบการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุม้าในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 

 

๗. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือศึกษาระยะสมบูรณ์เพศของปูม้า (Portunus pelagicus) บริเวณชายฝั่งทะเลสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 

 

๘. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

ปูม้า มีชื่อวิทยาศาสตร์ Portunus pelagicus, (Linnaeus, 1758) เป็นทรัพยากรสัตว์น้ าที่มี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ เป็นอาหารทะเลที่ได้รับความนินยมในการบริโภคอย่างมาก ปูม้าจัดอยู่ในกลุ่มปูว่าย

น้ า และชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Blue Swimming Crab อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งในเขตน้ าขึ้นน้ าลง จนถึง

บริเวณห่างจากฝั่งระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร ที่ระดับความลึกของน้ าประมาณ 30-50 เมตร จากความ

ต้องการปูม้าในการบริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ รวมถึงราคาปูม้าที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลท าให้เกิดการ

เพ่ิมขึ้นของจ านวนชาวประมง เรือประมง และเครื่องมือท าการประมง จากสถิติปริมาณการจับปูม้าด้วย

เครื่องมือประมง พบว่ามีปริมาณลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 มีปริมาณการจับ 33,500, 25,700, 

23,900, 22,400 เมตริกตัน ตามล าดับ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, 2551) จากสถิติ

ปริมาณการจับดังกล่าว แม้จะมีการเพ่ิมปัจจัยในการจับปูม้าให้มากขึ้น ทั้งในด้านจ านวนเรือประมง เครื่องมือ

ประมงประเภทต่างๆ ก็ไม่สามารถจับปูม้าได้เพ่ิมมากขึ้น แต่ในทางกลับกันท าให้ขนาดของปูม้าที่จับได้มีขนาด

เล็กลง จากการศึกษาของ จินตนา จินดาลิขิต (2544) พบว่าปูม้าบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่มีไข่นอกกระดอง

ขนาดเล็กที่สุดมีความกว้างของกระดอง 8.73 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

พบปูม้าขนาดเล็กที่สุดที่มีไข่นอกกระดองมีความกว้างกระดองเพียง 6.50 เซนติเมตร (กมลรัตน์ พุทธรักษา 

และคณะ, 2555) จะเห็นว่าปูม้ามีขนาดเล็กลง เป็นการน าทรัพยากรปูม้าขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า อีก

ทั้งเป็นการท าลายทรัพยากรปูม้าให้มีความเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะตกกับ

ชาวประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กท่ีมีพ้ืนที่ท าการประมงบริเวณชายฝั่ง 

บริเวณชายฝั่งทะเลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีชาวประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กประกอบอาชีพท าการประมง

ปูม้าโดยใช้เครื่องมือประมงอวนจมปู และลอบปูแบบพับได้ จากรายงานของ วิมล เหมะจันทร และคณะ 

(2551) ศึกษาทรัพยากรปูม้าในบริเวณชายฝั่งอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2549 พบว่าปูม้าเพศผู้และ

เพศเมียส่วนใหญ่ที่จับได้มีความกว้างกระดองระหว่าง 11.00-11.50 เซนติเมตร และมีการจับปูม้าขึ้นมาใช้
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ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ทรัพยากรปูม้าก าลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรม ปริมาณการจับปูม้าลดลงทุกปี 

ขนาดของปูม้าท่ีจับได้มีขนาดเล็กมาก อีกทั้งยังขาดข้อมูลการศึกษาด้านชีววิทยาเบื้องต้นของปูม้าที่อาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งสัตหีบ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนเพศ ดัชนีความสมบูรณ์เพศ ความดกไข่ของปูม้า 

ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของกระดองและความดกไข่ และช่วงฤดูกาลวางไข่ของปูม้า ทั้งนี้ผลวิจัยที่ได้

จะเป็นฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยาของปูม้าในพ้ืนที่ น าไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินสภาวะ

ทรัพยากรปูม้าท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลสัตหีบในปัจจุบัน เพ่ือการก าหนดปริมาณการจับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรปูม้า รวมทั้งเพ่ือการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และยั่งยืนต่อไป 

 

๙. ขอบเขตของการวิจัย  

 ศึกษาระยะความสมบูรณ์เพศของปูม้าทีจ่ับได้จากเครื่องมือประมงอวนจมปู 

 

๑๐. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงช่วงความสมบูรณ์เพศของปูม้าที่จับได้จากชายฝั่งทะเลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 
๑๑. เอกสารอ้างอิง 

กมลรัตน์ พุทธรักษา, อุดม เครือเนียม และบุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ. 2555. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้าบริเวณ

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก. รายงานการวิจัย. กรมประมง.  

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง. 2560. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558. เอกสาร

ฉบับที่ 5/2560. กรมประมง. 

จินตนา จินดาลิขิต. 2544. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณ

อ่าวไทยตอนบน. เอกสารสัมมนาวิชาการประจ าปี 2544, กรมประมง, วันที่ 18-20 กันยายน 2544. 

12 หน้า. 

วิมล เหมะจันทร, วรณพ วิยกาญจน์, สุชนา ชวนิชย์, กรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์ และตัญชมัย ประดิษฐ์. 2551. 

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)  บริเวณชายฝั่งอ่าวสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี. รายงานผลการด าเนินงาน ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบ

ประมาร 2550, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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Thongchai Nitiratsuwan, Apirak Songrak, Chanyut Sudtongkong and Kungwan Juntarashote. 

2004. Fishery Management for Blue swimming crab (Portunus pelagicus) in Sikao 

distrct, Trang province. 98 p. [in Thai]. 

Thanitha Thapanand Chaidee and Amonsak Sawuadee. 2007. Handbook of Fishery Biology: A 

Practical Approach. Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart 

University. 92 p. 

 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 องค์ความรู้ด้านข้อมูลชีววิทยาการสืบพันธุ์ของทรัพยากรปูม้า เป็นพ้ืนฐานประกอบการจัดการด้าน

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อไป 

 

๑๓. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

 น าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  

 

๑๔. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

พ้ืนที่ศึกษา 

 ชายฝั่งทะเลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

1. ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างปูมา้ 

 บริเวณชุมชนประมงศาลแดง ต าบลแสมสาร อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประมงขนาดเล็ก 

ที่ประกอบอาชีพจับปูม้า และเป็นบริเวณที่มีเรือประมงน าปูม้าข้ึนมาขายส่งให้แก่ตลาดขายอาหารทะเลสด

ของชุมชน 
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    ภาพที่ 1 แสดงพื้นท่ีชายฝั่งทะเลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ของการท าประมงปูม้า 

2. การเก็บรวบรวมตัวอย่าง 

สุ่มเก็บตัวอย่างปูม้าจากเรือประมงที่ท าการประมงบริเวณแนวชายฝั่งทะเลสัตหีบ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้อวน

จมปูเป็นเครื่องมือประมงหลักในการจับปูม้า และสุ่มเก็บตัวอย่างปูม้าจากตลาดสดสัตหีบที่จ าหน่ายปูม้าที่จับได้

จากชายฝั่งสัตหีบ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเก็บข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 

พ.ศ. 2565 

น าปูม้าที่สุ่มได้มาวัดขนาดความกว้างกระดอง (carapace wide, CW) หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร ชั่ง

น้ าหนัก (weight, W) หน่วยวัดเป็นกรัม เปิดกระดองปูม้าเพศเมีย เพ่ือแบ่งระยะการเจริญพัฒนาของรังไข่

ภายในกระดอง และแบ่งระยะไข่ปูม้านอกกระดองโดยจากสังเกตจากสีของไข่ 

การแบ่งระยะพัฒนาการของรังไข่ปูม้า (ภายในกระดอง) ออกเป็น 4 ระยะ (อ้างอิงตาม Thongchai 

et al., 2004) ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 รังไข่มีลักษณะเป็นเส้นบางใส อยู่ด้านบนของระบบทางเดินอาหาร 

 ระยะที่ 2 รังไข่มีลักษณะเป็นรอยหยัก สีครีม อยู่ด้านบนของระบบทางเดินอาหาร 

 ระยะที่ 3 รังไข่มีการขยายขนาดใหญ่มากขึ้น สีเหลือง ปกคลุมระบบทางเดินอาหารบางส่วน 

 ระยะที่ 4 รังไข่ขยายใหญ่ขึ้นมาปกคลุมในส่วนของระบบทางเดินอาหาร และมีสีส้มหรือสีส้มแดง 
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๓.1 อัตราส่วนเพศ ของปูม้าที่จับได้ในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี โดยการจ าแนกเพศปูม้า และ

วิเคราะห์อัตราส่วนเพศด้วยวิธี Chi-square test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการตั้งสมมติฐานว่า 

อัตราส่วนเพศของปูม้าเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1 (Thanitha and Amonsak, 2007) 

 โดยใช้สูตรค านวณ 

    
 เมื่อ Observed = ค่าได้จากการสุ่มตัวอย่าง 

        Expected = ค่าท่ีคาดหวังไว้ว่าจะเกิดขึ้นจากการค านวณ 

 

3.2 ปูม้าเพศเมียแรกเริ่มสมบูรณ์เพศ (Size at First Sexual Maturity) โดยการแบ่งระยะ

พัฒนาการของรังไข่ปูม้า (อ้างอิงตาม Thongchai et al., 2004) และข้อมูลขนาดความกว้างกระดองปูม้าเพศ

เมียที่มีไข่นอกกระดอง ซึ่งแบ่งพัฒนาการของรังไข่ปูม้าจากสีของไข่ ดังนี้  ไข่ปูม้านอกกระดองสีเหลืองส้ม สี

น้ าตาล และสีเทาด า จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดวิเคราะห์หาขนาดของปูม้าเพสเมียที่แรกเริ่มสมบูรณ์เพศ จาก

ขนาดความกว้างกระดองของปูม้าเพศเมียที่เริ่มมีรังไข่ในกระดองในระยะที่ 4 และจากความกว้างกระดองของปู

ม้าเพศเมียที่มีไข่นอกกระดอง 

3.3 ดัชนีความสมบูรณ์เพศ (Gonadosommatic Index) โดยการสุ่มตัวอย่างปูม้าเพศเมียมาท า

การชั่งน้ าหนัก วัดความกว้างกระดอง และเปิดกระดองออก เพ่ือเก็บข้อมูลรังไข่ของปูม้าในระยะต่างๆ โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ระยะ มาชั่งน้ าหนัก และบันทึกข้อมูล จากนั้นน าไปค านวณหาค่า Gonadosommatic Index 

(Thanitha and Amonsak, 2007) 

ค านวณจากสูตร   

  
 เมื่อ GW = น้ าหนักของถุงน้ าเชื้อหรือรังไข่ (กรัม) 

       BW = น้ าหนักตัวปลา (กรัม) 

 เมื่อได้ค่า GSI คือ ค่าเฉลี่ยดัชนีความสมบูรณ์เพศของปูม้า ในแต่ละเดือน 
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3.4 ความดกของไข่ (Fecundity) โดยการสุ่มตัวอย่างปูม้าเพศเมียที่มีไข่นอกกระดองในระยะต่างๆ กัน 

สังเกตจากสีของไข่ โดยการแบ่งสีของไข่ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ไข่สีเหลืองส้ม สีน้ าตาล และสีเทาด า 

จากนั้นท าการชั่งน้ าหนัก วัดความกว้างกระดองของปูม้า ชั่งน้ าหนักของรังไข่ และสุ่มตัวอย่างไข่ออกมา

บางส่วน จ านวน 5 ครั้ง ท าการชั่งน้ าหนักตัวอย่างฟองไข่ที่สุ่มมาด้วยเครื่องชั่งละเอียด (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

จากนั้นท าการนับจ านวนฟองไข่ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ หาค่าเฉลี่ยของจ านวนฟองไข่ท่ีนับได้แล้วค านวณกลับ 

3.5 ฤดูกาลวางไข่ โดยกาน าข้อมูลปริมาณการจับของปูม้าเพศเมีย และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในแต่

ละเดือน น ามาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ช่วงฤดูกาลวางไข่ของปูม้า 

 

๑๕. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการท าการวิจัยไม่ควรเกิน 1 ปี รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการ
ด าเนินงาน (Gantt Chart) โดยละเอียด ทั้งนี้กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลา
ด าเนินการมากกว่า 1 ปี ให้จัดท าแยกเป็นรายปี และ คอบช. จะให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นรายปี
โดยไม่มีความผูกพันกับปีถัดไป 

 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ค้นเอกสารงานวิจัย ประชุมวางแผนงาน 
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่าง  

            

เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ครั้งที่ ๑-๙              
สรุปผลการศึกษา และจัดท าเล่มรายงาน             
เก็บตัวอย่างปูม้า ครั้งที่ ๑๐-1๒ ให้
ครบรอบปี และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ใน
ปีงบประมาณ 2566 

            

 
 

๑๖. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด................................................................................. 
ระบุผลผลิตของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถประยุกต์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้จัดท าข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1 
กรณีมีระยะเวลาด าเนินการวิจัยเกิน 1 ปี ให้ระบุแยกเป็นรายปี  
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ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ข้อมูลความสมบูรณ์เพศ  
และฤดูกาลวางไข่ของปูม้า 
บริเวณชายฝั่งทะเลสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

 มีข้อมูลถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

๑ ปี  

 
๑๗. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด............................................................................ 

ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อาทิ  
ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ควรจัดท าแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมาย
ในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ 
เวลา และต้นทุน โดยให้จัดท าข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 2 กรณีมีระยะเวลาด าเนินการวิจัยเกิน 1 ปี 
ให้ระบุแยกเป็นรายปี  

 
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
แ ผ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ทรัพยากรปูม้ า  บริ เวณ
ชายฝั่งทะเลสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 

จ านวนปูม้าที่จับ
ได้จากเครื่องมือ
ประมงอวนจมปู 
มีเพ่ิมข้ึน 

ความสมดุลย์ของ
การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ปูม้าที่
จับได้ในพ้ืนที ่

๑ ปี  

 
๑๘. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่
 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีบางส่วนในการเก็บรักษาตัวอย่าง 

 
๑๙. งบประมาณของโครงการวิจัย...........................................................................................................  

19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่
เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวม 
(บาท) เดือนที่ ๑-๖  

(บาท) 
เดือนที่ ๖-๑๒ 

(บาท) 
๑. งบบุคลากร - -  
๒ งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   ๑๐๔,๑๐๐ 
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รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวม 
(บาท) เดือนที่ ๑-๖  

(บาท) 
เดือนที่ ๖-๑๒ 

(บาท) 
๒.๑ จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยส าหรับการส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะห์ผล จัดท าฐานข้อมูล 
(๘,๐๐๐ บาท/คน/เดือน x ๑ คน x ๓ เดือน) 
๒.๒ จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
(๑๘๐๐ บาท/วัน x ๒ วัน x ๙ ครั้ง) 
๒.๓ เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 
(๘๐๐ บาท/คน x ๒ คน x ๒ วัน x ๙ ครั้ง) 
๒.๕  ค่าตัวอย่างปูม้า 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๑๔,๔๐๐ 
 

๑๒,๘๐๐ 
 

๘,๔๐๐ 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๐,๕๐๐ 

 

๓. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   ๓๕,๙๐๐ 
๓.๑ ค่าวัสดุส านักงาน  
๓.๒ วัสดุเชื้อเพลิง 
๓.๓ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
๓.๔ วัสดวุิทยาศาสตร์  
(เอทานอล ๒,๕๐๐ บาท/ลิตร x ๓ ลิตร) 

๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 
๗,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

 

รวมงบประมาณ ๖๓,๕๐๐ ๗๖,๕๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ 
 

 
19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  

(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีท่ีด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าธรรมเนียม
การอุดหนุน

สถาบัน 
ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ ๑ ( ๒๕๖๕) - - ๖๓,๕๐๐  ๗๖,๕๐๐ - - ๑๔๐,๐๐๐ 

ปีที่ ๒ ( ) - - - - - - - 

ปีที่ ๓ ( ) - - - - - - - 
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๒๐. ระดับความส าเร็จของงาน 
ผลของการศึกษาจะท าให้ทราบข้อมูลชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้าได้แก่ อัตราส่วนเพศ ดัชนีความ

สมบูรณ์เพศ ความดกไข่ของปูม้า ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของกระดองและความดกไข่ และช่วงฤดูกาล
วางไข่ของปูม้า ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยาของปูม้าในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลสัตหีบ น าไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้าท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลสัตหีบในปัจจุบันต่อไป 

 
ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด

โครงการวิจัย......................................................................................................................................................... 
๒๑. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ........................................................................................................... ..... 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา................................................... ......................................... 

๒๒. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ 
๒๓. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ  
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
  

 
(ลงชื่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์ 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

 
 

๒๔. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................    

(................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
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หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 
ประวัติคณะผู้วิจัย 

ชื่อ – นามสกุล: นางสาวกรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์  

ชื่อ – นามสกุล: Miss Kornrawee Aiemsomboon 

ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  โทร ๐๒-๒๑๘๕๔๐๒   โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๓-๙๔๑๖๕๕๑  

อีเมล์  Kornrawee.A@chula.ac.th 

ประวัติการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา ปีที่ได้รับ พ.ศ. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

๒๕๔๐ 
๒๕๔๔ 
๒๕๖๐ 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

อาหารสัตว์น้ า และนิเวศวิทยาของสัตว์ทะเล 
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 หัวหน้าโครงการวิจัย 

-ชนิดของปรสิตที่พบในปลาทรายแดงในอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
-ชนิดปรสิตภายนอกที่พบในปลาน้ าจืด และความหลากหลายของชนิดปลาน้ าจืด เขื่อนศรีนครินทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว 
ธนวินท์ ตั้งสุวงศ์ไท, สันติ นิลวัฒน์, วันศุกร์ เสนานาญ, กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ และ ศานิต ปิยพัฒนากร. 

๒๕๖๒. เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ส าหรับโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris). ประมวลบทความการ
ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑, ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒, เดอะ ซายน์ โฮเทล, พัทยา หน้า ๖๘-
๗๓. 

กรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์, จริฎา พิมพาศ และ นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์. ๒๕๖๓. การใช้สาหร่ายทะเลเป็น
วัตถุดิบเสริมในอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii). บทความการประชุมทางวิชาการ ครั้ง
ที่ ๕๘, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
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กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์, ชนิดา ว่องวาจานนท์ และ นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์. ๒๕๖๓. การกระจายของปู
แสมบริเวณป่าชายเลนบ้านบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 
๑๒, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓. (ตอบรับ) 

นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์ และ กรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์. ๒๕๖๓. ประชาคมปูแสมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ป่าชายเลนบ้านบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ ๑๒, 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓. 

งานวิจัยที่ก าลังท า  
       - หัวหน้าโครงการเรื่อง  การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobranchium rosenbergii) 
เพ่ือผลิตกุ้งขนาดใหญ่ 
 -หัวหน้าโครงการเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือชุมชนในการจัดการธนาคารปูม้า (Portunus 
pelagicus) บริเวณต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 -ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบและพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาไมโครพลาสติกและขยะ
พลาสติก 

-ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าจากเรือประมงขนาดเล็ก
ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

-ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบและพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาไมโครพลาสติกและขยะ
พลาสติก 

-ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของประชาคมปลา และชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทู 
บริเวณน่านน้ าทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
ประวัติคณะผู้วิจัย 
 (ภาษาไทย)       นายศานิต ปิยพัฒนากร     ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (ภาษาอังกฤษ)  MR. SANIT PIYAPATTANAKORN 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล        คณะ  วิทยาศาสตร์   โทรศัพท์      ๐๒ ๒๑๘๕๓๙๙  
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๒/๘๐  ซอยอินทรามะระ ๓๓ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กทม. ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๒ ๒๗๕๙๙๕๕  
 
ประวัติการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา ปีที่ได้รับ พ.ศ. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
University of 
Southampton  

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

ประมง  
ชีววิทยา 

๒๕๓๗ 
๒๕๔๔ 
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ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง ๕ ปี)  
 
Journal 

Koyama H., Mizusawa N., Hoashi M., Tan E., Yasumoto K., Jimbo M., Ikeda D., Yokoyama T., 
Asakawa S., Piyapattanakorn S., Watabe S. (2018) Changes in free amino acid concentrations and 
associated gene expression profiles in the abdominal muscle of kuruma shrimp 
(Marsupenaeus japonicus) acclimated at different salinities. Journal of Experimental Biology: 
jeb.168997 doi: 10.1242/jeb.168997 

 
Proceeding  

ทิพวิมล รัตนะวงวาล, สุชนา ชวนิชย์, วรณพ วิยกาญจน์ และศานิต ปิยพัฒนากร. ๒๕๕๘. ตัวอ่อน
จากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของปะการังดอกกะหล่ า Pocillopora damicornis. ประมวลบทความการ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, หน้า ๑๕๕๔ -
๑๕๖๔. 

อภิญญา เพ็งนาค และศานิต ปิยพัฒนากร. ๒๕๕๙. การศึกษาเบื้องต้นรูปแบบการสืบพันธุ์ของปูม้าใน
ธรรมชาติโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซททัลไลต์. ประมวลบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณครั้งที่ ๒๖, วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙, มหาวิทยาลัยทักษิณ, หน้า ๗๖๕-๗๗๒. 

เผชิญสุข ธีระนุกูล เจษฏ์ เกษตระทัต และศานิต ปิยพัฒนากร. ๒๕๕๙. โครงสร้างพันธุกรรมของปลา
จุมพรวด Boleophthalmus boddarti ในอ่าวไทยวิเคราะห์โดยไมโทคอนเดรีย ดีเอ็นเอ. ประมวลบทความ
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๖, วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙, มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, หน้า ๗๔๒-๗๔๙. 

ธนวินท์ ตั้งสุวงศ์ไท สันติ นิลวัฒน์ วันศุกร์ เสนานาญ และ กรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์ และศานิต ปิย
พัฒนากร. ๒๕๖๒. เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ส าหรับโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris). ประมวล
บทความการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๒๑, ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒, เดอะ ซายน์ โฮเทล, 
พัทยา หน้า ๖๘-๗๓. 
 

โครงการวิจัยอ่ืนๆ 
 
ล าดับ

ที ่
ผู้วิจัยหลัก หัวข้อเรื่อง แหล่งทุน ปีที่ได้ 

ปีที่คาดว่า 
จะส าเร็จ 

๑ 
 

 

ผศ.ดร. ศานิต  
ปิยพัฒนากร 
 

ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของซูแซน
เทลลี บริเวณหมู่เกาะ

ทุนยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงลึก 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ย. ๕๘ 
 
 

เสร็จสิ้น
แล้ว 
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๒ 
 
 

 
๓ 
 
 
 

 
 

๔ 

 
 
ผศ. ดร. ศานิต  
ปิยพัฒนากร  
 
 
ผศ. ดร. ศานิต  
ปิยพัฒนากร   
 
 
 
 
ผศ. ดร. ศานิต  
ปิยพัฒนากร                 

แสมสาร อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี
ความหลากหลายของ
ประชาคมปลา บริเวณ
ทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
ความหลากหลายของ
ประชาคมปลา และ
ชีววิทยาการสืบพันธุ์
ของปลาทู บริเวณ
น่านน้ าทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
ผลของการเลี้ยงใน
ระยะสุดท้ายด้วย
น้ าเค็มต่อคุณภาพเนื้อ
ของกุ้งก้ามกราม 

 

คลัสเตอร์อาหารและน้ า 
 
โครงการ อพ.สธ.-จุฬาฯ 
 
 
 
โครงการ อพ.สธ.-จุฬาฯ 
 
 
 
 
 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ 

 
 
ต.ค. ๖๑ 

 
 

 
ต.ค. ๖๒ 

 
 
 

 
 
เม.ษ. ๖๓ 

 
 
เสร็จสิ้น

แล้ว 
 

 
ก.ย. ๖๓ 

 
 
 
 

 
มี.ค. ๖๔ 

 
 
 

ประวัติผู้ท าวิจัย 

ชื่อ (ภาษาไทย)   นายเสรี  ดอนเหนือ 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Seri  Donnuea 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัย  
สังกัด  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
ที่อยู่และสถานที่ติดต่อ  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทางทะเล  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  
กทม.  10330 

โทร  ๐๒ ๒๑๘๕๒๗๙  โทรสาร  ๐๒ ๒๕๔๗๖๘๐   E-mail : seri.don@biotec.or.th 
ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ   วุฒิการศึกษา 
๒๕๒                          ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  สถาบันราชภัฏสวน ดสุิต 
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๒๕๔๓                          ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โครงการ แหล่งทุน 
การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobranchium 
rosenbergii ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความหลากหลายของประชาคมปลาบริเวณเกาะทะลุและ
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูบริเวณน่านน้ าเกาะทะลุ จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) 

 
 
 
ประวัติคณะผู้วิจัย 
ชื่อ  นางสาวนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์ 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Naruechon Pattarapanyawong 
ต าแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 

   คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่ / โทรศัพท์   

สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม เลขที่ ๑๔๑/๒๔ หมู่ ๑๑  ถนนมาลัยแมน  ต าบลลาดใหญ่  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๔-๗๒๐๒๖๑   E-mail : ffisncp@ku.ac.th  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท างาน 

 พฤษภาคม ๒๕๕๙-มกราคม ๒๕๖๑  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นักวิชาการประมง สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 พฤศจิกายน ๒๕๖๑– ปัจจุบัน  นักวิชาการประมง สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ 

 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความชุกชุมของปูแสม และการผลิตลูกปูแสมเพ่ือปล่อยเสริม ในพ้ืนที่
ป่าชายเลน คลองบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 

 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชาคมปูแสม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้
มาตรการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนบ้านบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 

 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปริมาณน้ าทิ้งและคุณภาพน้ าทิ้งจากกิจกรรมการแปรรูปมะพร้าวขาว 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม (ทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย คณะประมง ประจ าปี ๒๕๖๑) 

 ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “ชนิด และการกระจายของปูก้ามดาบและปูแสมบริเวณป่าชายเลนในจังหวัด
สมุทรสงคราม” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าจากเรือประมงขนาดเล็กในชุมชน
ประมง จังหวัดสมุทรสงคราม” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 

 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายของประชาคมปลาบริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)  

 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)  

 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางด าเนินกิจกรรมธนาคารปูม้า (Portunus pelegicus) โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม บริเวณต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง” 
(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)  

 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าจากเรือประมงขนาดเล็กใน
จังหวัดสมุทรสงคราม” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวในน้ า
กร่อย” (บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)) 

 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพอาหารปลากะพงขาวในน้ ากร่อยในบ่อดิน” (บริษัท เบ
ทาโกร จ ากัด (มหาชน)) 

 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพอาหารปลากะพงขาวในน้ ากร่อยในกระชัง” (บริษัท เบ
ทาโกร จ ากัด (มหาชน)) 
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 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการการเรียนการสอนเพ่ือประสบการณ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรื่อง “ชนิดและการกระจายของปูแสมบริเวณป่าชายเลนบ้านบางแก้ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม”  

 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการการเรียนการสอนเพ่ือประสบการณ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรีย์สารกับประชาคมปู
ก้ามดาบและปูแสมในป่าชายเลนบ้านบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม”  

 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobranchium rosenbergii) 
เพ่ือผลิตกุ้งขนาดใหญ่” (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

ผลงานวิจัย  

 นิติพัฒน์ พลอยประดับ  อศิรวัฒน์ ปรีชา และนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์. ๒๕๕๘. การศึกษาช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการบริโภคหอยแมลงภู่. เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ ครั้ง
ที ่๕๓: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรม
ศาสตร์. กรุงเทพฯ. ๒๕๕๘. หน้า ๑๔๒๓-๑๔๒๖. 

 นฤชล ภัทราปัญญาวงศ ์ และวีรกิจ จรเกตุ. ๒๕๖๐. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในรอบวัน 
บริเวณพ้ืนท้องน้ าในแม่น้ าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม : กรณีการตายของปลากระเบนราหูน้ าจืด. เรื่อง
เต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่๕๕: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตว
แพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ. ๒๕๖๐. หน้า ๙๐๒-
๙๐๗.  

 นฤชล ภัทราปัญญาวงศ ์ และวีรกิจ จรเกตุ. ๒๕๖๑. การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของปูแสม
ในพ้ืนที่ป่าชายเลนคลองบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม. เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่๕๖: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขา
ส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ. ๒๕๖๑. หน้า ๗๖๕-๗๗๗.  

 นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์, วีรกิจ จรเกตุ  และปิยะวัฒน์ พรหมรักษา. ๒๕๖๒. ผลของการเลี้ยงขุนปูทะเล 
(Scylla sp.) เนื้อโพรกในบ่อซีเมนต์ และความน่าลงทุนในการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในกล่องแยกเลี้ยง
เดี่ยว. e-proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที ่๑๑ ของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์. 

 กรณ์รวี เอ่ียมสมบูรณ์, จริฎา พิมพาศ และนฤชล ภัทราปัญญาวงศ.์ ๒๕๖๓. การใช้สาหร่ายทะเลเป็น
วัตถุดิบเสริมในอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii). e-proceeding การประชุม
วิชาการ ครั้งที ่๕๘ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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หมายเหตุ :  - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน  

การประเมินข้อเสนอการวิจัย 
 - ส าหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 

(ให้ส าเนาแนบในทุกเล่มของข้อเสนอการวิจัย) 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจยั (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
------------------------------------ 

ย่ืนเสนอขอรบัทุนในกลุ่มเร่ือง............................................................................(ระบกุลุ่มเรือ่งเดยีวเทา่นัน้) 

แผนงาน.......................................................... (ระบุกรอบการวจิยัภายใตก้ลุ่มเรือ่งเพยีงกรอบเดยีวเทา่นัน้) 

หวัข้อย่อย............................................................................................ ................... (ระบุหวัขอ้เดยีวเทา่นัน้) 

ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาไทย)  การสื่อสารในสงัคมและความหลากหลายของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก
ในอนัดบั Anura และสตัวเ์ลือ้ยคลาน 

                (ภาษาองักฤษ) Communication in Community and Diversity of Amphibians in the 
order of Anura and Reptiles  

 
ช่ือแผนงานวิจยั (ภาษาไทย)  โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีสนอง
พระราชด ารโิดยจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

                (ภาษาองักฤษ)  Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative 
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
Responded by Chulalongkorn University  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์น้ี  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการ
ปกปิดหรอืเป็นเทจ็  คอบช.  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมพิ่จารณาสนับสนุนและจะเป็นผูไ้มมี่สิทธ์ิรบัทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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ส่วน  ก   : องคป์ระกอบในการจดัท าโครงการวิจยั  
1. ผู้รบัผดิชอบ [คณะผู้วจิยั บทบาทของนักวจิยัแต่ละคนในการท าวจิยั สดัส่วนที่ท าการ

วิจยั (%) และเวลาที่ใช้ท าวิจยั (ชัว่โมง :สัปดาห์)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย 
หน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนุน 

หน่วยงานหลกั 
 

หวัหน้าโครงการ (ภาษาไทย)   ว่าที ่ร.ต. ภาณุพงศ ์ธรรมโชต ิ 
(ภาษาองักฤษ) Acting SubLt. Panupong Thammachoti  
ต าแหน่ง   อาจารย ์ดร. 
ภาควชิาชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
โทรศพัท ์ 02-2185251 E-mail panupong.th@chula.ac.th 
รายละเอยีดของภาระงานทีร่บัผดิชอบในโครงการ (50%)  
1) วางแผนการวจิยั และด าเนินการวจิยั (เน้นดา้นนิเวศวทิยาและ

อนุกรมวธิานของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกและสตัวเ์ลือ้ยคลาน) และ
รบัผดิชอบโครงการ 

2) จดัท ารายงานและบทความทางวชิาการ 
 

ผูร่้วมโครงการ (ภาษาไทย)   นายนพดล กตินะ 
(ภาษาองักฤษ)  Mr. Noppadon Kitana 
ต าแหน่ง   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. 
ภาควชิาชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
โทรศพัท ์ 02-2185369 E-mail noppadon.k@chula.ac.th   
รายละเอยีดของภาระงานทีร่บัผดิชอบในโครงการ (20%)  
1) วางแผนการวจิยั และ ด าเนินการวจิยั (เน้นดา้นการวเิคราะหผ์ล

ทางสถติ)ิ 
2) จดัท ารายงานและบทความทางวชิาการ 
 
(ภาษาไทย) นายวเิชฏฐ ์คนซื่อ 
(ภาษาองักฤษ)  Mr. Wichase Khonsue 
ต าแหน่ง   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. 
ภาควชิาชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
โทรศพัท ์ 02-2185258 E-mail  wichase.k@chula.ac.th 
รายละเอยีดของภาระงานทีร่บัผดิชอบในโครงการ (20%)  
1) วางแผนการวจิยั และ ด าเนินการวจิยั (เน้นดา้นประชากร) 
2) จดัท ารายงานและบทความทางวชิาการ 
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(ภาษาไทย)  น.ส.ผุสต ีปรยิานนท ์
(ภาษาองักฤษ) Ms. Putsatee Pariyanont 
ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย ์
ภาควชิาชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
โทรศพัท ์ 02-2185372 E-mail  putsatee.p@chula.ac.th 
รายละเอยีดของภาระงานทีร่บัผดิชอบในโครงการ (10%)  
1) วางแผนการวจิยั และ ด าเนินการวจิยั  
2) จดัท ารายงานและบทความทางวชิาการ 

หน่วยงานสนับสนุน 

 โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
สวนจติรลดา พระราชวงัดุสติ ถ.ราชวถิ ีเขตดุสติ กรงุเทพฯ 10303 
โทรศพัท ์02-2821850, 02-2820665 โทรสาร 02-2820665 
E-mail: dongdib05@rspg. org 

 

2. ประเภทการวจิยั (ผนวก 4) 
 การวจิยัพืน้ฐาน (basic research) 

 

3. สาขาวชิาการและกลุ่มวชิาทีท่ าการวจิยั  (ผนวก 4) 
 สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา 

 

4. ค าส าคญั (keywords) ของโครงการวจิยั 
สตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก, สตัวเ์ลือ้ยคลาน, อนุกรมวธิาน, นิเวศวทิยา, สงัคมสิง่มชีวีติ 
 

5. ความส าคญัและทีม่าของปญัหาทีท่ าการวจิยั 
ประเทศไทยตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูและพบว่ามคีวามหลากหลายของ

สตัวม์กีระดกูสนัหลงัในกลุ่มสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกและสตัวเ์ลือ้ยคลานเป็นจ านวนมาก แต่ทว่าองค์
ความรูเ้กี่ยวกบัสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกและสตัวเ์ลือ้ยคลานในประเทศไทยยงัมคีวามซอ้นเรน้อยู่
เนื่องจากมกีารศกึษาทีไ่มม่ากพอ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาความหลากหลายของสตัวท์ัง้
สองกลุ่มอยา่งต่อเนื่องสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกและสตัวเ์ลือ้ยคลานเป็นสตัวท์ีม่บีทบาทส าคญัต่อระบบ
นิเวศอยา่งมาก กล่าวคอืเป็นทัง้ผูล้่าและเหยือ่ในห่วงโซ่อาหาร สตัวท์ัง้สองกลุ่มนี้จงึมบีทบาทส าคญัทีท่ า
ใหร้ะบบนิเวศมคีวามสมดุล ในปจัจบุนันกัวทิยาสตัวเ์ลือ้ยคลานและสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก นิยมใช้
ความแตกต่างของเสยีงรอ้งหรอืคลื่นเสยีงทีแ่ตกต่างกนัของสตัวเ์ป็นทางเลอืกหรอืใชป้ระกอบในการ
จ าแนกชนิด และเป็นขอ้มลูส าคญัทีใ่ชป้ระกอบการบรรยายลกัษณะของชนิดสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก 
โดยการวเิคราะหเ์สยีงรอ้งในช่วงฤดผูสมพนัธุ ์การศกึษาความหลากชนิดและโครงสรา้งเสยีงของสตัวใ์น
อนัดบักบเขยีดในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใชเ้ป็นแนวทางการส ารวจความหลากหลายและ
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การจดัการพืน้ที ่ลดผลกระทบการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ และอนุรกัษ์สตัวใ์นอนัดบัน้ี และสามารถน า
ขอ้มลูการศกึษาไปประยกุต์ใชก้บัพืน้ทีอ่นุรกัษ์อื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไปได้ 

 

6. วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั 
  6.1 เพื่อสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.) 

6.2 เพื่อศกึษาความหลากหลายของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกในอนัดบั Anura และ
สตัวเ์ลือ้ยคลานในพืน้ทีป่กปกัทรพัยากร อพ.สธ. 

 

7. ขอบเขตของโครงการวจิยั 
เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนชนิดและจ านวนประชากรของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกใน

อนัดบั Anura และสตัวเ์ลือ้ยคลาน และศกึษาโครงสรา้งเสยีงรอ้งของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกในอนัดบั 
Anura ในพืน้ทีป่กปกัทรพัยากร อพ.สธ. (เช่น พืน้ทีป่กปกัทรพัยากร ศูนยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร ้
จ. เชยีงใหม ่ และพืน้ทีแ่ปลง 905 จ. กาญจนบุร)ี 

 

8. ทฤษฎ ีสมมตุฐิาน (ถา้ม)ี และกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั 
ประเทศไทยมคีวามหลากหลายของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกและสตัวเ์ลือ้ยคลานมาก
เพราะตัง้อยู่บนเขต Indochina และ Sunda อยา่งไรกต็ามการศกึษาความหลากหลาย
ของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกและสตัวเ์ลือ้ยคลานในประเทศไทยยงัมไีมม่ากนกั อกีทัง้
งานทางดา้นอนุกรมวธิานซึง่เป็นงานพืน้ฐานในการระบุชนิดของสิง่มชีวีติยงัมไีม่มากท า
ใหส้ิง่มชีวีติกลุ่มนี้ยงัมชีื่อชนิดทีค่รมุครอื จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารทบทวนงานวจิยัทางดา้น
อนุกรมวธิานดว้ย นอกจากนี้โครงสรา้งเสยีงรอ้งมคีวามส าคญัส าหรบัการศกึษาความ
หลากหลายของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกในอนัดบั Anura เพราะเสยีงรอ้งมคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจนในแต่ละชนิด ดงันัน้การศกึษาโครงสรา้งเสยีงรอ้งในสตัวส์ะเทนิ
น ้าสะเทนิบกในอนัดบั Anura จะท าใหเ้ราเขา้ใจโครงสรา้งทางสงัคมของสตัวก์ลุ่มนี้ได้
มากขึน้  
 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ทีเ่กีย่วขอ้ง  
ประเทศไทยตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูเนื่องจากตัง้อยูใ่นบรเิวณ
ภมูอิากาศเขตรอ้นและอยูใ่นพืน้ทีเ่ชื่อมต่อระหว่างเขตสตัวภมูศิาสตรย์อ่ยสองเขตคอื 
เขตอนิโดจนีและเขตซุนดา (Hughes et al., 2003) นอกจากนี้ยงัพบว่ามคีวาม
หลากหลายของสตัวม์กีระดูกสนัหลงัในกลุ่มสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกและสตัวเ์ลือ้ยคลาน
สงู ซึง่ปจัจบุนัมรีายงานการคน้พบสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกแลว้ 176 ชนิด (ปิยวรรณ 
นิยมวนั และคณะ, 2562) และสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หมด 413 ชนิด (ยอดชาย ช่วยเงนิ 
และจนัทรท์พิย ์ ช่วยเงนิ, 2555) ปจัจบุนัมกีารศกึษาความหลากหลายสตัวท์ัง้สองกลุ่ม
ในหลาย ๆ ดา้นเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่ทว่าองคค์วามรูเ้กีย่วกบัสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิ
บกและสตัวเ์ลือ้ยคลานในประเทศไทยยงัมคีวามซอ้นเรน้อยูเ่นื่องจากมกีารศกึษาทีไ่ม่
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มากพอ ไมว่่าจะเป็นความซบัซอ้นของชนิดพนัธุ ์ การเป็นชนิดพนัธุเ์ฉพาะถิน่ การ
กระจายและการปรากฏในพืน้ทีต่่าง ๆ ความหนาแน่นของประชากร และสถานภาพดา้น
การอนุรกัษ์ (Das, 2002) เป็นตน้ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาความ
หลากหลายของสตัวท์ัง้สองกลุ่มอยา่งต่อเนื่อง ชวีสวนศาสตร ์ เป็นการศกึษาเกี่ยวกบั
คุณสมบตัขิองคลื่นเสยีงในสิง่มชีวีติ ซึง่มคีวามส าคญัต่อสิง่มชีวีติในการสื่อสารกนั ทัง้
การสื่อสารของสตัวช์นิดเดยีวกนั และการสื่อสารของสตัวต่์างชนิดกนัปจัจบุนันกัวทิยา
สตัวเ์ลือ้ยคลานและสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก นิยมใชค้วามแตกต่างของเสยีงรอ้งหรอื
คลื่นเสยีงทีแ่ตกต่างกนัของสตัวเ์ป็นทางเลอืกหรอืใชป้ระกอบในการจ าแนก 
ชนิด (Silva-Filho and Juncá, 2006; Angulo and Reichle, 2008) และเป็นขอ้มลู
ส าคญัทีใ่ชป้ระกอบการบรรยายลกัษณะของชนิดสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก โดยการ
วเิคราะหเ์สยีงรอ้งในช่วงฤดูผสมพนัธุ ์ (Hsu et al., 2005) ทัง้นี้เพื่อใชข้อ้มลูจาก
ผลการวจิยัเป็นแนวทางในการอนุรกัษ์สตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกในอนัดบักบเขยีดและ
แหล่งทีอ่ยูอ่าศยั รวมไปถงึส่งเสรมิการใชเ้สยีงรอ้งในการส ารวจความหลากหลายทาง
ชวีภาพของสตัวก์ลุ่มนี้รว่มกบัการศกึษาความหลากหลายในรปูแบบอื่น เช่น สณัฐาน
วทิยาและพนัธุกรรมในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใชเ้ป็นแนวทางการส ารวจ
ความหลากหลายและการจดัการพืน้ที ่ ลดผลกระทบการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ และ
อนุรกัษ์สตัวใ์นอนัดบัน้ีในพืน้ทีป่กปกัทรพัยากร อพ.สธ. อกีทัง้ยงัสามารถน าขอ้มลู
การศกึษาไปประยกุตใ์ชก้บัพืน้ทีอ่นุรกัษ์อื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไปได้ 

 

10. เอกสารอา้งองิของโครงการวจิยั 
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

(อพ.สธ.).  2554.  แผนแม่บท โครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตลุาคม 2554 – กนัยายน 2559).  
กรุงเทพมหานคร : เวริค์ สแควร.์ 

จารุจนิต ์นภตีะภฏั. 2531. สตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว. 
นรศิ ภูมภิาคพนัธุ.์ 2539. สถานภาพความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย การส ารวจศกึษาทรพัยากร

 ชวีภาพในพืน้ทีอ่นุรกัษ์ฯ. การบรหิารการจดัการพืน้ทีอ่นุรกัษ์ และการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
 ชวีภาพ (2). ศนูยว์จิยัปา่ไม ้คณะวนศาสตร,์ กองฝึกอบรมกรมปา่ไม ้กรุงเทพมหานคร. 

ปิยวรรณ นิยมวนั, ไพรวลัย ์ศรสีม และ ปรญิญา ภวงัคะนนัทน์. 2562. สตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกของประเทศ  ไทย. 
กรุงเทพมหานคร: ภาพพมิพ.์ 

วโิรจน์ นุตพนัธุ.์ 2544. สตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: บา้นและสวน. 
สภุาพ ปารม,ี รองลาภ สขุมาสรวง และ สรุพล กณัชยั. 2558. การศกึษาความหลากหลายของสตัวใ์นพืน้ทีลุ่่ม น ้า

หว้ยฮ่องไคร ้จงัหวดัเชยีงใหม่. แบบรายงานความกา้วหน้าของการวจิยั ปี 2558, หน้า 25-62.  เชยีงใหม:่ 
ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร ้อนัเนื่องมาจากพระราชด าร.ิ 

Angulo, A. and Reichle, S. 2008. Acoustic signals, species diagnosis, and species concept: the  case of a 
new cryptic species of Leptodactylus (Amphibia, Anura, Leptodactylidae) from  the Chapare region, 
Bolivia. Zool J Linn Soc. 152(1): 59-77. DOI: 10.1111/j.1096-3642.200 

7.00338.x 
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Collins, J.P. and Crump, M.L. 2009. Extinction in Our Times: Global amphibian declines. New  York: Oxford 
University Press. 273 pp. 

Fowler, J., Cohen, L. and Jarvis, P. 1998. Practical Statistics for Field Biology, 2nd ed.  Chichester: John 
Wiley & Sons. 272 pp. 

Forti, L.R., Haddad, C.F.B., Leite, F., Drummond, L.O., de Assis, C., Crivellari, L.B., Mello, C.M., 
 Garcia,  P.C.A., Zornosa-Torres, C. and Toledo, L.F. 2019. Notes on vocalizations of 
 Brazilian amphibians IV: advertisement calls of 20 Atlantic Forest frog species. PeerJ. 7  
 (2): e7612. DOI: 10.7717/peerj.7612. 

Hilty, J. and Merenlender, A. 2000. Faunal indicator taxa selection for monitoring ecosystem  health. Biol 
Conserv. 92 (2): 285-197. DOI: 10.1016/S0006-3207(99)00052-X 

Hsu, M.Y., Kam, Y.C. and Fellers, G.M. 2005. Effectiveness of amphibian monitoring techniques  in a 
Taiwanese subtropical forest. Herpetol J. 15 (2): 73-79. 

Köhler, G. 2011. Amphibians of Central America. Offenbanh, Germany: Herpeton Verlag. 380 pp. 
Köhler, J., Jansen, M., Rodríguez, A., Kok, P.J.R., Toledo, L.F., Emmrich, M., Glaw, F., Haddad, C.  F.B., 

Rödel, M.O. and Vences, M. 2017. The use of bioacoustics in anuran taxonomy:  theory, 
terminology, methods and recommendations for best practice. Zootaxa. 4251   (1): 001-124. DOI: 
10.11646/zootaxa.4251.1.1. 

Najera-Hillman, E., Alfaro, A.C., Breen, B.B. and O’Shea, S. 2010. Characterisation (δ13C and δ15N 
 isotopes) of the food webs in a New Zealand stream in the Waitakere Ranges, with 
 emphasis on the trophic level of the endemic frog Leiopelma hochstetteri. N Z J Zool.  32 
(2): 175-176. DOI: 10.1080/03014220909510149. 

Pimm, S.L. 1979. The structure of food webs. Theoretical Population Biology. 16 (2): 144-158.  DOI: 
10.1016/0040-5809(79)90010-8. 

Schneider, H., Sinsch, U. and Sofianidou, T.S. 1993. The water frogs of Greece: Bioacoustics  evidence of 
a new species. J Zool Syst Evol Res. 31 (1): 47-63. DOI: 10.1111/j.1439-  0469.1993.tb00178.x 

Silva-Filho, I.S. and Juncá, F.A. 2006. Evidence of full species status of the neotropical leaf-frog  
 Phyllomedusa burmeisteri bahiana (A. Lutz, 1925) (Amphibia, Anura, Hylidae). Zootaxa.
 1113 (1): 51-64. DOI: 10.11646/zootaxa.1113.1.5. 

Toledo, L.F., Martins, I.A., Bruschi, D.P., Passos, M.A., Alexandre, C. and Haddad, C.F.B. 2015. The 
 anuran calling repertoire in the light of social context. Acta Ethol. 18 (2): 87-9. DOI: 
 10.1007/s10211-014-0194-4. 

11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั เช่น การเผยแพรใ่นวารสาร จดสทิธบิตัร ฯลฯ และ
หน่วยงานทีน่ าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

 -  เป็นองคค์วามรูใ้นงานวจิยัต่อไป 
 -  บรกิารความรูแ้ก่ประชาชน 
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12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรอืผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 
ผลงานวิจยั  กระบวนการถ่ายทอด  กลุ่มเป้าหมาย 

รายงานผลการวจิยั 

 
การตพีมิพ์ผลงานใน

วารสารวชิาการระดบัชาติ/
นานาชาต ิ

 สถาบนัการศกึษา/สถาบนัวจิยั 
ระดบัชาต/ินานาชาต ิทีบ่อกรบั
วารสาร หรอื ฐานขอ้มลูทีเ่ผยแพร่
ผลงานวจิยั 

 การเผยแพร่ผลงานแบบบรรยาย
หรอืโปสเตอรใ์นงานประชุมวชิาการ

ระดบัชาต/ินานาชาติ 

 นักเรยีน นิสติ/นักศกึษา อาจารย ์
และนักวชิาการที่เขา้ร่วมประชุม
วชิาการระดบัชาต/ินานาชาต ิ

 

13. วธิกีารด าเนินการวจิยั และสถานทีท่ าการทดลอง/เกบ็ขอ้มลู 
สถานท่ีท าการทดลอง 

ส ารวจภาคสนามและเกบ็ขอ้มลูทางกายภาพและชวีภาพในพืน้ทีป่กปกัทรพัยากร อพ.สธ. 
 เช่น พีน้ทีป่กปกัทรพัยากร ศูนยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร ้จ. เชยีงใหม่ และ พืน้ทีแ่ปลง 905 จ. 
กาญจนบุร ีและน าตวัอยา่งมาศกึษาเพิม่เตมิทีภ่าควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
กจิกรรมหลกั 

1) ส่งโครงการใหค้ณะกรรมการการควบคุมดแูลการเลีย้งและการใชส้ตัวเ์พื่องานทาง
วทิยาศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พจิารณาอนุมตักิารใช้
สตัวท์ดลอง 

2) เกบ็ขอ้มลูจ านวนชนิดและจ านวนประชากรของแต่ละชนิดของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก
และสตัวเ์ลือ้ยคลาน  

3) เกบ็ขอ้มลูเสยีงรอ้งของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกแต่ละชนิด  
4) วเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากการศกึษาในภาคสนาม และสรปุผลการศกึษา 

กจิกรรมเสรมิ 
5) เกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมและเวลาของการรอ้งของสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกแต่ละชนิด 
6) บนัทกึพกิดัภมูศิาสตรแ์ละขอ้มลูทางนิเวศวทิยา และลกัษณะของถิน่อาศยัยอ่ยของ

บรเิวณทีพ่บการรอ้ง 
7) เกบ็ตวัอยา่งตวัเตม็วยัเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นตวัอยา่งอา้งองิ 
8) เกบ็ตวัอยา่งเนื้อเยือ่เพื่องานวจิยัทางพนัธุศาสตร ์ 
9) ตรวจสอบ phylogenetics relationships โดยใช ้mitochondrial และ nuclear DNA  
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14. ระยะเวลาท าการวจิยั และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยั (ใหร้ะบุขัน้ตอนอย่าง
ละเอยีด)  

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ส ารวจและเกบ็ขอ้มลูในภาคสนาม             
ตรวจสอบโครงสรา้งเสยีง             
เกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมและเวลาของ
การรอ้ง (กจิกรรมเสรมิ) 

            

ศกึษา phylogenetic relationships 
(กจิกรรมเสรมิ) 

            

วเิคราะหแ์ละสรุปผลการศกึษา             
จดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์             

15. เป้าหมายของผลผลติ (output) และตวัชีว้ดั 

ผลผลิต 
ตวัช้ีวดั 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เวลา ต้นทุน 

รายงานผลการวจิยั 1 ฉบบั อยูใ่นเกณฑด์ ี 1 ปี 140,000 
 

16. เป้าหมายของผลลพัธ ์(outcome) และตวัชีว้ดั 

ผลลพัธ์ ตวัช้ีวดั 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เวลา ต้นทุน 
ขอ้มลูจ านวนชนิดและ
จ านวนประชากรในแต่
ละชนิดและโครงสรา้ง
เสยีง 
 

1 ชุด 
 
 

ขอ้มลูทีน่ าไปใช้
ประเมนิความ
หลากหลายของ
สตัวส์ะเทนิน ้า
สะเทนิบกใน
อนัดบั Anura 
และ
สตัวเ์ลือ้ยคลาน 
 

1 ปี 140,000 

 

17. ปจัจยัทีเ่อือ้ต่อการวจิยั (อุปกรณ์การวจิยั, โครงสรา้งพืน้ฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปจัจยัที่
ตอ้งการเพิม่เตมิ 
ไมต่อ้งการปจัจยัเพิม่เตมิ (ใชอุ้ปกรณ์การวจิยั และโครงสรา้งพืน้ฐานเดมิทีม่อียูใ่น

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
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18. งบประมาณของโครงการวจิยั 
18.1 รายละเอยีดงบประมาณการวจิยั จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ 

[ปีงบประมาณทีเ่สนอขอ (ผนวก 5)] 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดอืนที ่1-6  
(บาท) 

เดอืนที ่6-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใชส้อย   77,000 
2.1 จา้งเหมาผูช้่วยวจิยั 
(10,000 บาท/เดอืน x 1 คน x 4 เดอืน) 
2.2 ค่าจา้งเหมาเช่าพาหนะ 
(4,500 บาท/วนั x 3 วนั x 2 ครัง้) 

30,000 
 

13,500 
 

20,000 
 

13,500 
 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวสัดุ   63,000 
3.1 วสัดุวทิยาศาสตร ์(สารเคมแีละเครือ่งแกว้) 
-Genomic Extraction kit 3 ชุด 
-Clean PCR Kit 2 ชุด 
-หลอด PCR 1,000 หลอด 
3.2 วสัดุในการเกบ็ตวัอยา่ง (ฯลฯ) 
3.3 ค่าวสัดุส านกังาน 
 

 

25,000 
3,500 
2,000 
2,500 
5,000 

 

 

12,500 
3,500 
2,000 
2,000 
5,000 

 

 

รวมงบประมาณ 81,500 58,500 140,000 
 
18.2 รายละเอยีดงบประมาณการวจิยั จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ทีเ่สนอขอในแต่ละปี [กรณเีป็น
โครงการวจิยัทีม่รีะยะเวลาด าเนินการวจิยัมากกว่า 1 ปี] 

 

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอ (บาท) 

งบ
บคุคลากร 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัด ุ

ค่าธรรมเนี
ยมการ
อดุหนุน
สถาบนั 

ครภุณัฑ ์ รวม 

ปีที ่1 

(2565) 

  77,000 63,000   140,000 

ปีที ่2   77,000 63,000   140,000 



 10 

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอ (บาท) 

งบ
บคุคลากร 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัด ุ

ค่าธรรมเนี
ยมการ
อดุหนุน
สถาบนั 

ครภุณัฑ ์ รวม 

(2566) 

ปีที ่3 

(2567) 

  77,000 63,000   140,000 

ปีที ่4 
(2568) 

  77,000 63,000   140,000 

ปีที ่5 

(2569) 

  77,000 63,000   140,000 

 

 
19. ผลส าเรจ็และความคุ้มค่าของการวิจยัท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ผลงานวจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรูส้รา้งแนวทางพฒันาทุนทางธรรมชาติ  
     ผลส าเรจ็เบือ้งตน้ (P) 

 ผลงานวจิยัทีพ่มิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการระดบัชาติ/นานาชาต ิ
ผลส าเรจ็กึง่กลาง (I) 

20. ข้อเสนอการวิจยัหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อเสนอการวิจยัน้ี (เลอืกไดเ้พยีง 1 ขอ้) 
  ไมไ่ดเ้สนอต่อแหล่งทุนอื่น 
  เสนอต่อแหล่งทุนอื่น คอื (ระบุชือ่แหล่งทุน) 

 
21. ค าช้ีแจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

- 

22. ลงลายมือช่ือหวัหน้าโครงการและนักวิจยัร่วมเพ่ือให้ค ารบัรองในการจดัท าข้อเสนอ
การวิจยัและด าเนินการวิจยัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) เร่ือง การ
รบัข้อเสนอการวิจยัเพ่ือขอรบัการสนับสนุนทุนอดุหนุนการวิจยั ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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            (อาจารย ์ดร.ภาณุพงศ ์ ธรรมโชต)ิ 
            หวัหน้าโครงการวจิยั 
           วนัที ่11 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2563 

23. ค าอนุมติัของผู้บงัคบับญัชาระดบัอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครฐัรวมทัง้ให้ใช้
สถานท่ี อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจยัผู้บงัคบับญัชาต้องลงนามเพ่ือแสดง
การยินยอมและอนุญาตให้ด าเนินการวิจยั กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดง
ต่อ คอบช.  และผู้ร ับมอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้ อ่ืนได้ยกเว้นแต่
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเป็นผูมี้อ านาจ แสดงความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 
(ลงชื่อ)                                  . 

(...................................................) 
ต าแหน่ง    . 

     วนัท่ี..........เดือน................................พ.ศ……………
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ส่วน  ค   : ประวติัคณะผูวิ้จยั 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  ว่าที ่ร.ต. ภาณุพงศ ์ธรรมโชต ิ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Acting SubLt. Panupong Thammachoti 
  2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 1101400752083  
3. ต าแหน่งปจัจบุนั   อาจารย ์ดร. 

เงนิเดอืน  42,640 บาท 
เวลาทีใ่ชท้ าวจิยั  2.5 ชัว่โมง/สปัดาห ์

4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และ
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ถนนพญาไท  ปทุมวนั  กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์02-2185251 โทรสาร 02-2185386 
e-mail: panupong.th@chula.ac.th 

5. ประวตักิารศกึษา 
มหาวิทยาลยั ปริญญา สาขาวิชา ปี พ.ศ. 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วทิยาศาสตรบณัฑติ ชวีวทิยา 2552 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สตัววทิยา 2556 
The University of Texas 
at Arlington  

Ph.D.  Computational 
Biology  

2561 

 

6. สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิาการ 
Ecology, Herpetology, Systematics, Conservation  

7. ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวจิยัว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั หวัหน้าโครงการวจิยั 
หรอืผูร้ว่มวจิยัในแต่ละผลงานวจิยั  

7.1 ผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั : ชื่อแผนงานวจิยั 
- 

7.2  หวัหน้าโครงการวจิยั : ชื่อโครงการวจิยั 
1.การใชเ้ทคนิคทางโมเลกุล-สณัฐานวทิยา-นิเวศวทิยาเพื่อศกึษาความหลากหลายของ
สตัวเ์ลือ้ยคลานและสตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบกในพืน้ทีส่งู 
2.การส ารวจหาเชือ้ราไคทรดิและการศกึษาเสยีงรอ้งของสตัวส์ะเทนิน ้า 
สะเทนิบก ในศูนยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร ้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดั เชยีงใหม่ 

7.3  งานวจิยัทีท่ าเสรจ็แลว้ (5 ปียอ้นหลงั) : ชื่อผลงานวจิยั ปีทีพ่มิพ ์การเผยแพร ่
และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรือ่ง)  
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Kitana, J., Achayapunwanich, O., Thammachoti, P., Othman, M. S., Khonsue, W., Kitana, N. 
2015. Cadmium contamination and health assessment in frog Microhyla fissipes living 
downstream of Zinc mining area in Thailand. EnvironmentAsia 8(1): 16-23. [Scopus, 
SJR 2015 = Q3] 

Jantawongsri, K., Thammachoti, P., Kitana, J., Khonsue W., Varanusupakul, P., Kitana, N. 
2015. Altered immune response of the rice frog Fejervarya limnocharis living in 
agriculture area with intensive herbicide utilization at Nan Province, Thailand. 
EnvironmentAsia 8(1): 68-74. [Scopus, SJR 2015 = Q3] 

Amarasinghe A.A., Thammachoti, P., Campbell, P.D., Hallermann, J., Henkanaththegedara, 
S.M., Karunarathna, D.M.S.S., Riyanto, A., Smith, E.N., Ineich, I. 2107. Systematic 
composition of the Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) species complex (Squamata: 
Scincidae) and designation of a neotype. Herpetologica [SCIE, JCR IF 2017 = 1.013; 
Scopus, SJR 2017 = Q2] 

Grismer, L.L., Wood Jr., P.L., Quah, E.S.H., Anuar, S., Poyarkov, N.A., Thy, N., Orlov, N.L., 
Thammachoti, P. and Seiha, H. 2019. Integrative taxonomy of the Asian skinks 
Sphenomorphus stellatus (Boulenger, 1900) and S. praesignis (Boulenger, 1900) with 
the resurrection of S. annamiticus (Boettger, 1901) and the description of a new 
species from Cambodia. Zootaxa 4683 (3): 381-411. [ScimagoJR Q2] 

Quezada-Hipolito, J., Smith, E.N, Suazo-Ortuño, I., Alvarado-Díaz, J., González, C., 
Thammachoti, P. and Utpal Smart, U. 2019. Diversity and divergence of 10 amphibian 
species from the Santiago River Basin as a result of vulcanism in the Trans-Mexican 
Volcanic Belt. Revista Mexicana de Biodiversidad 90 (2019):e902448. 
https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2019.90.2448 [ScimagoJR Q3] 

Sarker, G.C., Wostl, E., Thammachoti, P., Sidik, I., Hamidy, A., Kurniawan, N. and Smith, E. 
(2019). New species, diversity, systematics, and conservation assessment of the 
Puppet Toads of Sumatra (Anura: Bufonidae: Sigalegalephrynus). Zootaxa 4679 (2): 
365–391. [ScimagoJR Q2] 

Ashraf, M. R., Nadeem, A., Smith, E.N., Javed, M., Smart, U., Yaqub, T., Hashmi A.S., and 
Thammachoti, P. 2019. Phylogenetic analysis of the Common Krait (Bungarus 
caeruleus) in Pakistan based on mitochondrial and nuclear protein coding genes. 
Amphibian & Reptile Conservation 13 (2): 203-211. [ScimagoJR Q2] 

Shaney, K. J., Maldonado, J., Smart, U., Thammachoti, P., Fujita, M., Hamidy, A., Kurniawan, 
N., Harvey, M.B. Smith, E.N. 2020. Phylogeography of montane dragons could shed 
light on the history of forests and diversification processes on Sumatra. Molecular 
Phylogenetics and Evolution: 106840.  
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     [ScimagoJR Q1] 
 
 

7.4  งานวจิยัทีก่ าลงัท า : ชื่อขอ้เสนอการวจิยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท า
วจิยัว่าไดท้ าการวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณรอ้ยละเท่าใด 

   - 

หมายเหต ุ: 1. กรณีทีห่น่วยงานมไิดท้ าการวจิยัเองแต่ใชว้ธิจีดัจา้ง โปรดใช ้ แบบ ว–1ด โดยระบรุายละเอยีดตาม
แบบฟอรม์ทีก่ าหนดไวใ้หม้ากทีส่ดุ พรอ้มทัง้แนบแบบขอ้ก าหนด (terms of reference-TOR) การ
จดัจา้งท าการวจิยัดว้ย 

 2. กรณีเป็นโครงการวจิยัต่อเนื่องทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณทีผ่่านมา และนักวจิยัมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 

 3. ระบุขอ้มลูโดยละเอยีดในแต่ละหวัขอ้อย่างถูกตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมนิผล 
 4. กรณีโครงการวจิยัทีม่กีารใชส้ตัว ์ ใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร ์ สภา

วจิยัแหง่ชาต ิ(ผนวก 10) และจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรองในผนวก 11 จ านวน 1 ชุด 
__________________________________ 



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา 3 ปี 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย.......................................................................................................................................................  
กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................  
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การกระจาย นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกใน
วงศ์ Salamandridae ในประเทศไทย 
  (ภาษาอังกฤษ) Distribution ecology and taxonomy of amphibians in family 
Salamandridae in Thailand 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด้าริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ( ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ )  Plant Genetics Conservation Project Under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by 
Chulalongkorn University 
(กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) 
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง “ฝ่ายไทย” 
และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 

1.1 หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ ดร.ปรวีร์ พรหมโชติ 
สถานที่ท้างาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุม
วัน กทม. 10330 หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน 3669700112836 โทรศัพท์มือถือ 099-
4198376 E-mail porrawee.p@chula.ac.th 
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนข้อเสนอโครงการ, ออกแบบการทดลอง, เก็บข้อมูล, วิเคราะห์และ
สรุป, เขียนรายงาน, เขียนบทความ, ถ่ายทอดและอบรม 
สัดส่วนความรับผิดชอบ ร้อยละ 100 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย - 
1.๓ หน่วยงานหลัก 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 เบอร์โทรศัพท ์0-2218-5375-6 แฟกซ์ 0-2218-5386 

1.๔ หน่วยงานสนับสนุน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  
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2.  ประเภทการวิจัย การวิจัยพื นฐาน (Basic Research) 
3.   สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)  
5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
 ภาษาไทย: สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก ซาลาแมนเดอร์และนิวท์ การกระจาย นิเวศวิทยา 
อนุกรมวิธาน  
 ภาษาอังกฤษ: Amphibian, Salamandridae, Distribution, Ecology, Taxonomy 
6. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
 สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในวงศ์ซาลาแมนเดอร์และนิวท์ (family Salamandridae) ในประเทศ
ไทยมีรายงานสกุลเดียว คือ กะท่างน ้าสกุล Tylototriton ปัจจุบันมีรายงาน 5 ชนิด ได้แก่ 1. กะท่างหรือ
กะทั่ง (Tylototriton verrucosus), 2. กะท่างน ้าเหนือหรือกะท่างน ้า Ueno (T. uyenoi), 3. กะท่างน ้า
ดอยลังกา (T. anguliceps), 4. กะท่างน ้าอีสานหรือกะท่างน ้าปัญหา (T. panhai) และ 5. กะท่างน ้า
ดอยภูคา (T. phukhaensis) กะท่างน ้าทุกชนิดมีการกระจายตัวทางภาคเหนือ ยกเว้น ชนิดกะท่างน ้า
อีสานหรือกะท่างน ้าปัญหาที่มีการกระจายตัวทางภาคอีสาน แต่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทสัตว์
สะเทินน ้าสะเทินบกของประเทศไทย มีกะท่างน ้าเพียงชนิดเดียวที่ถูกคุ้มครอง คือ กะท่างหรือกะทั่ง (T. 
verrucosus) เท่านั น นับตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการบุกรุกพื นที่อยู่อาศัย การท้าลายแหล่งน ้าที่ใช้จับ
คู่ผสมพันธุ์และวางไข่โดยการปล่อยปลาลงไปหรือปล่อยให้วัวควายลงไปใช้ประโยชน์ การจับกะท่างน ้า
จากธรรมชาติเพ่ือการค้า การน้ามาใช้เป็นส่วนประกอบของยาพื นบ้าน รวมทั งความเชื่อผิดๆ ของชาวบ้าน
บางพื นที่ที่เชื่อว่ากะท่างน ้าเป็นสัตว์ที่มีอันตรายและควรก้าจัดเมื่อพบเห็น ซึ่งสุดท้ายอาจน้าไปสู่การสูญ
พันธุ์ของกะท่างน ้าซึ่งจะน้าไปสู่การเสียสมดุลของสายใยอาหารและระบบนิเวศ เสียโอกาสในการน้าสารใน
เมือกหรือพิษของกะท่างน ้าที่มีฤทธิ์ในการยับยั งหรือต่อต้านการเจริญของจุลชีพและเชื อโรคต่างๆ มาใช้
เป็นยารักษาโรคในมนุษย์ ปัญหาเหล่านี ล้วนเกิดจากการขาดแคลนความรู้และข้อมูลพื นฐานด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะข้อมูลที่ครอบคลุมทั งการกระจายตัว ข้อมูลทางนิเวศทั งด้านชีวภาพและกายภาพ และจ้านวน
ชนิด ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาการกระจายตัว ข้อมูลทางนิเวศ และจ้านวนชนิด
ซึ่งสุดท้ายจะน้าไปสู่การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงเพ่ือ
การวางแผนอนุรักษต์่อไปในอนาคต 
 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.) 
 ๒. เพ่ือศึกษาการกระจาย นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในวงศ์ 
Salamandridae ที่พบในประเทศไทย 
 ๓. การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นและการพัฒนาเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์
 ๔. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทางการแพทย ์
 
8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
 สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มหนึ่งและเป็นสัตว์สี่ขากลุ่มแรกที่มีวิวัฒนาการ
ขึ นมาอาศัยอยู่บนบก (Pough et al., 2016) สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกทั่วโลกมีจ้านวนกว่า 8,200 ชนิด 
(amphibiaweb.org, 2020) ในขณะที่ในประเทศไทยปัจจุบันมีการรายงานจ้านวนชนิดมากกว่า 18๐ 
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ชนิด สัตว์สะเทินน  าสะเทินบกในประเทศไทยปัจจุบันมีรายงาน ๓  อันดับ คือ เขียดงู (order 
Gymnophiona) ซาลาแมนเดอร์และนิวท์ (order Caudata) และกบและคางคก (order Anura) ใน
ประเทศไทยมีรายงานอันดับที่พบมากที่สุดคือ กบและคางคก รองลงมาคือ เขียดงู และซาลาแมนเดอร์
และนิวท์ตามล าดับ (ปิยวรรณ นิยมวัน และคณะ 2562) 
 อันดับซาลาแมนเดอร์และนิ วท์ ในประเทศไทยมี รายงานแค่  1 วงศ์  (family) คือ  วงศ์ 
Salamandridae และมีรายงานเพียงสกุลเดียว คือ กะท่างน  าในสกุล Tylototriton ในอดีตตั งแต่ปี ค.ศ. 
๑๙๖๒ จนถึงปี ค.ศ. ๒๐๑๒ มีรายงานเพียงหนึ่งชนิดคือ กะท่างหรือกะทั่ง (Tylototriton verrucosus) 
(Taylor, 1962; Wongratana, 1984;  Matsui et al., 1996; Khonsue and Thirakhupt, 2001; 
Chan-ard, 2003) พบการกระจายตัวบนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ของประเทศไทย (ปรวีร์ พรหมโชติ , 2547, 2550; Chan-ard, 2003; Nabhitabhata et al., 2000; 
Pomchote et al., 2008) แต่เมื่อมีการศึกษาสัณฐานของ T. verrucosus ๒ ประชากรจากภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วพบว่าสามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มตามลักษณะ
ภายนอก เช่น ขนาดและสี และพื นที่การกระจายตัว (ปรวีร์ พรหมโชติ, 2547, 2550; Pomchote et al., 
2008) จากการศึกษาข้างต้นน าไปสู่การศึกษาเพ่ิมเติมทั งด้านสัณฐานและพันธุกรรมและพบว่ากะท่างน  า
สกุล Tylototriton ในประเทศไทยมีทั งหมด ๕ ชนิดที่มีลักษณะสัณฐานภายนอกและการกระจายตัวที่
แตกต่างกัน ดังนี  กะท่างน ้าอีสานหรือกะท่างน ้าปัญหา (T. panhai) มีรยางค์สีน  าตาลเข้มยกเว้นปลายนิ ว
มีสีส้มถึงเหลืองมีการกระจายตัวบนเทือกเขาเลย-เพชรบูรณ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย (Nishikawa et al., 2013a; Hernandez and Pomchote, 2020), กะท่างหรือกะทั่ง (T. 
verrucosus) มีสันนูนข้างหัว (cranial crest) แคบ มีสันกลางหลัง (vertebral ridge) แคบและแบ่งเป็น
ท่อน (segmented) พบการกระจายตัวที่ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย (Pomchote et al., 2020a), กะท่าง
น ้าดอยลังกา (T. anguliceps) มีสันนูนข้างหัวแคบและสันนูนส่วนปลาย (posterior) โค้งเข้าหาแนวกลาง
ตัว มีสันนูนกลางหัว (midsagittal ridge) ขนาดใหญ่ พบที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย 
(Pomchote et al., 2020a), กะท่างน ้าเหนือหรือกะท่างน ้า Ueno (T. uyenoi) มีปลายหัว (snout) ทู่ 
มีสันนูนข้างหัวกว้าง มีสันกลางหลังกว้างและแบ่งเป็นท่อน มีรายงานการกระจายตัวที่ดอยสุเทพ ดอยปุย 
ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก ดอยเชียงดาว และดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติน  าตก
แม่สุรินทร์  จังหวัดแม่ ฮ่องสอน  (Nishikawa et al., 2013a; Michaels, 2015; Hernandez, 2016; 
Pomchote et al., 2020a) และ กะท่างน ้าดอยภูคา (T. phukhaensis) มีสันนูนกลางหัวยาวและมีสัน
รูป “V” บนหัว พบที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน (Pomchote et al., 2020b)  
 กะท่างน  าตัวอ่อน (larva) และตัวเต็มวัย (adult) ในฤดูสืบพันธุ์สามารถพบในแอ่งน  าหรือหนองน  า
ที่ไม่มีปลาอาศัยอยู่ มีพืชน  าขึ นอยู่ทั่วไป และมักมีเศษอินทรียวัตถุต่างๆ อยู่ใต้พื นน  า ส่วนกะท่างน  าตัวเด็ก 
(juvenile) และตัวเต็มวัยนอกฤดูสืบพันธุ์มักอาศัยอยู่บนบกในที่ชุ่มชื น เช่น ใต้กองหิน ใต้ขอนไม้ใบไม้
ต่างๆ และพื นที่ที่พบกะท่างน  าจะอยู่สูงจากระดับน  าทะเลปานกลาง 1,000 เมตรขึ นไป (Chan-ard, 
2003; Chan-ard et al. , 1999; Matsui et al. , 1996; Pomchote et al. , 2008; Smith, 1924; 
Taylor, 1962; Wongratana, 1984; Hernandez and Pomchote, 2020; Pomchote et al., 
2020a,b) แม้ว่าประเทศไทยจะมีเทือกเขาที่สูงเกินกว่า 1,000 เมตรกระจายตัวหลายเทือกเขาก็ตาม แต่
ส่วนใหญ่เทือกเขาที่สูงกว่า 1,000 เมตรนั นไม่เชื่อมติดต่อถึงกันทั งหมดคือมีพื นที่ที่สูงต่ ากว่า 1,000 
เมตรคั่นอยู่ ส่งผลให้มีการแบ่งแยกกะท่างน  าประชากรต่างๆ โดยภูมิศาสตร์ (geographic barrier) ท าให้
เกิดข้อจ ากัดในการกระจายตัวของกะท่างน  าและไม่มีการถ่ายเทยีน (gene flow) ระหว่างประชากร 
สุดท้ายจึงสามารถน าไปสู่การเกิดกะท่างน  าชนิดใหม่ได้ (speciation) นอกจากนี จากการสอบสวนเอกสาร
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พบว่ายังไม่มีรายงานที่ครอบคลุมการกระจายตัว ข้อมูลนิเวศ และอนุกรมวิธานของกะท่างน  า ในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางเทือกเขาของประเทศไทย เช่น เทือกเขาธนนธงชัยทางด้านจังหวัดตากและ
กาญจนบุรีที่ติดกับประเทศพม่า เทือกเขาแดนลาวที่ติดกับประเทศพม่า และเทือกเขาผีปันน  าที่ติดกับ
ประเทศลาว รวมถึงภูเขาลูกโดดๆ ที่แยกออกมาจากเทือกเขาหลัก เช่น ดอยนกสูงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าดอยผาเมือง และที่อุทยานแห่งชาติรามค าแหง เป็นต้น โดยมีรายงานการพบเห็นกะท่างน  าที่ยังระบุ
ชนิดไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ในหลายๆ เทือกเขาข้างต้น 

 
แผนที่ประเทศไทยแสดงพื นท่ีที่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ เมตรและพื นท่ีที่สูงกว่า ๑,๐๐๐ เมตร 

 
 จากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทสัตว์สะเทินน  าสะเทินบกของประเทศไทย มีกะท่างน  าเพียงชนิด
เดียวที่มีการคุ้มครองคือชนิดกะท่างหรือกะทั่ง (T. verrucosus) เท่านั น (ส านักอุทยานแห่งชาติ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 2563) ส่วนกะท่างน  าอีก 4 ชนิด (T. uyenoi, T. panhai, T. 
anguliceps และ T. phukhaensis) และชนิดที่คาดว่าจะค้นพบใหม่ยังไม่มีการคุ้มครองโดยกฎหมายซึ่ง
อาจน าไปสู่การสูญพันธุ์ของกะท่างน  าในประเทศไทยได้ด้วยฝีมือของมนุษย์ เช่น โดยการท าลายแหล่งน  าที่
ใช้ในการสืบพันธุ์ วางไข่และการเจริญของตัวอ่อน (breeding site) เช่น ที่บ้านห้วยน  ากืน อุทยาน
แห่งชาติขุนแจ จ.เชียงราย ชาวบ้านได้กั นบ่อน  าที่กะท่างน  าใช้ในการสืบพันธุ์และวางไข่และท าเป็นบ่อ
เลี ยงปลาดุก ที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จ.เลยและอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ ชาวบ้าน
ปล่อยวัวและควายให้หากินอย่างอิสระซึ่งวัวและควายลงไปท าลายใช้แหล่งน  าของกะท่างน  าโดยการ
เหยียบย่ าไข่และขับถ่ายลงในแหล่งน  านั น การจับกะท่างน  าจากธรรมชาติมาขายเพ่ือเป็นสัตว์เลี ยง เช่น ที่
ตลาดนัดสวนจตุจักร หรือน ามาท าเป็นส่วนประกอบของยาพื นบ้าน เช่น ที่บ้านห้วยน  ากืน อุทยาน
แห่งชาติขุนแจ จ.เชียงราย ชาวบ้านในพื นที่ให้ข้อมูลว่ามีคนต่างชาติเข้ามาว่าจ้างชาวบ้านในพื นที่ให้เก็บ
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กะท่างน  าให้จ านวนมากเพ่ือที่จะน าไปตากแห้งและใช้เป็นส่วนผสมของยาพื นบ้านต่อไป หรือที่ ขุนช่าง
เคี่ยน อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ ที่นิยมน ากะท่างน  ามารับประทานโดยมีความเชื่อว่าจะ
สามารถใช้รักษาโรคนิ่วได้ รวมทั งความเชื่อผิดๆ ของชาวบ้านที่เชื่อว่ากะท่างน  าเป็นสัตว์ที่มีอันตราย ถ้า
ถูกกัดแล้วจะเป็นหมันและต้องฆ่าเมื่อพบเห็น เช่น ที่น  าตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน สาเหตุดังที่กล่าวมานี 
ล้วนเกิดจากการขาดความรู้  ความเข้าใจ และข้อมูลพื นฐานด้านต่างๆ ไม่เพียงแต่กะท่างน  าที่พบใน
ประเทศไทยที่ถูกคุกคามโดยมนุษย์ กะท่างน  าชนิดอ่ืนๆ ที่มีการกระจายตัวในบริเวณอ่ืนของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ที่พม่า ลาว เวียดนาม เป็นต้น ก็ถูกคุกคามโดยกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
เช่นเดียวกัน (Hernandez, 2016) ดังนั นการศึกษาการกระจาย นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของกะท่าง
น  าในประเทศไทยจะสามารถน าไปสู่การเพ่ิมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงแต่ใน
ประเทศไทยแต่รวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ซึ่งสุดท้ายจะน าไปสู่การตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ เช่น ในประเทศเวียดนามมีการตั งศูนย์ศึกษาวิจัยและเพาะเลี ยงกะท่างน  าประจ าถิ่นได้แก่ ชนิด T. 
vietnamensis และ T. ziegleri รวมถึงสัตว์สะเทินน  าสะเทินบกและสัตว์เลื อยคลานชนิดอ่ืนๆ ด้วย 
(Ziegler et al., 2016) 
 นอกจากการสูญพันธุ์ของกะท่างน ้าจะน้าไปสู่การเสียสมดุลของสายใยอาหารและระบบนิเวศแล้ว 
ยังเสียโอกาสในการน้าสารในเมือกหรือพิษของกะท่างน ้าที่มีฤทธิ์ในการยับยั งหรือต่อต้านการเจริญของจุล
ชีพและเชื อโรคต่างๆ มาใช้เป็นยารักษาโรคในมนุษย์อีกด้วย เนื่องจากกะท่างน  าเป็นสัตว์สะเทินน  าสะเทิน
บกกลุ่มหนึ่งที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซทางผิวหนังท าให้ต้องอาศัยในที่ชุ่มชื นที่มีการเจริญของจุลชีพต่างๆ ซึ่ง
สัตว์สะเทินน  าสะเทินบกมีต่อมเมือกที่ผลิตเมือกที่ประกอบไปด้วยโปรตีนหลากหลายชนิด เช่น 
antimicrobial peptides ที่ใช้ต่อต้านจุลชีพ (Duellman and Trueb, 1994; Calhoun et al., 2016; 
Vineeth and Sanil, 2017) และมีต่อมพิษที่ผลิตพิษเพ่ือใช้ในการป้องกันตัวซึ่งพิษจะประกอบด้วยสาร
ชนิดต่างๆ เช่น peptides, proteins, steroids, biogenic amines และ alkaloids ซึ่งออกฤทธิ์กว้าง 
เช่ น  anticancer, antimicrobial, antiviral, antiparasitic, modulators of blood coagulation, 
neurotransmission, analgesic, และ anti-inflammatory เป็นต้น ซึ่งสุดท้ายจะน าไปสู่การคิดค้นยา
รักษาโรคต่างๆ ในมนุษย์ต่อไป (Baldo et al., 2015; Qi et al., 2018) ซึ่งสัตว์สะเทินน  าสะเทินบกแต่ละ
ชนิดมีส่วนประกอบของสารในเมือกและในพิษที่หลากหลายและรอการค้นพบและใช้ประโยชน์อีกมาก ซึ่ง
ผลจากการศึกษาในงานวิจัยนี จะสามารถน าไปสู่การศึกษาต่อยอด เช่น การศึกษาและการใช้ประโยชน์
โปรตีนในเมือกและ/หรือองค์ประกอบของพิษของกะท่างน  าได้ต่อไปในอนาคต 
 
9. ขอบเขตของการวิจัย 
 ส้ารวจและเก็บตัวอย่างกะท่างน ้าในพื นที่สนองพระราชด้าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
10. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในวงศ์ Salamandridae ที่พบในประเทศไทยนั นมีรายงานพบในพื นที่ที่สูง
กว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1 ,000 เมตรขึ นไป ซึ่งเป็นพื นที่เทือกเขาที่มนุษย์เข้าถึงได้ไม่ง่ายนักเมื่อ
เทียบกับพื นที่ต่้า ดังนั นจึงต้องมีการส้ารวจที่ครอบคลุมพื นที่เหล่านี  และควรมีการศึกษานิเวศวิทยาเพ่ือ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์และพัฒนาเพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
11. เอกสารอ้างอิง 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ข้อมูลด้านสัณฐานและข้อมูลพันธุกรรม รวมถึงข้อมูลการกระจายตัวและข้อมูลนิเวศวิทยา
ของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในวงศ์ Salamandridae ในพื นที่โครงการอนุรักษ์ฯ 
 2. เผยแพร่ในรูปบทความในระดับชาติและนานาชาติ และน้าไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สายพันธุ์ 
ต่อยอดในการวางแผน และการแก้ไขปรับปรุงบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกของ
ประเทศไทย นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ และช่วยอนุรักษ์ความ
หลากหลายทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยอีกด้วย 
 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 
 1. ผ่านการพูดคุยกับชาวบ้านที่ใช้พื นที่ที่มีการกระจายตัวของกะท่างน ้าระหว่างการปฏิบัติงานใน
ภาคสนาม รวมถึงท าโปสเตอร์มอบให้กับอุทยานฯ  
 2. ผ่านงานประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในรูปแบบการน้าเสนอปากเปล่าและ
แบบโปสเตอร์ 
 3. ผ่านบทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
โดยหน่วยงานหรือผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ได้แก่ หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ เช่น 
กรมประมงและอุทยานแห่งชาติ รวมถึงนิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ เช่น WWF เมื่อได้ข้อมูลทั งด้านการระจายตัว 
อนุกรมวิธาน และข้อมูลด้านนิเวศวิทยาแล้วจะสามารถน้าไปต่อยอดในการอนุรักษ์หรือขยายพันธุ์กะท่าง
น ้าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในลักษณะของศูนย์เพาะเลี ยงและให้ความรู้แก่สังคมได้ 
  
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
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 1. ก าหนดพื นที่เก็บตัวอย่างกะท่างน  าจากในพื นที่อนุรักษ์ของโครงการ อพ.สธ. โดยเป็นพื นที่ที่มี
ความสูงจากระดับน  าทะเลปานกลาง 1,000 เมตรขึ นไป (Pomchote et al., 2008) โดยเลือกพื นที่เก็บ
ตัวอย่างที่คาดว่าน่าจะพบกะท่างน  า เช่น บริเวณที่ชุ่มชื นและในแหล่งน  า ด้วยวิธี visual encounter 
survey (Dodd, 2010) โดยจะเก็บตัวอย่างกะท่างน  าในเวลากลางวันและกลางคืน ท าการบันทึกข้อมูล
การกระจายและข้อมูลนิเวศวิทยา เช่น ต าแหน่ง GPS (global positioning system) ลักษณะถิ่นที่อยู่
อาศัย ช่วงเวลาที่พบ และพฤติกรรม และปัจจัยทางกายภาพอ่ืนๆ เช่น อุณหภูมิของอากาศและน  า 
ความชื นสัมพัทธ์ ความสูงของพื นที่ และค่าความเป็นกรดเบสของน  า โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลับ
เมตร, thermometer, hygrometer, pH meter และ เครื่อง GPS เป็นต้น 
 2. เก็บกะท่างน ้าตัวเต็มวัย โดยใช้สวิงหรือมือเปล่า ในฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สามารถพบตัวอ่อนที่อาศัยในน ้าได้, ในฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ที่
สามารถพบตัวเต็มวัยมารวมกันเพ่ือสืบพันธุ์ในแหล่งน ้า (Pomchote et al., 2008), และฤดูร้อนเดือน
มีนาคม-เมษายน เป็นช่วงที่แห้งแล้งซึ่งกะท่างน ้าอาจอยู่อาศัยบริเวณแอ่งน ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ แม้ว่าระยะ
ตัวเต็มวัยเป็นระยะที่มีความส้าคัญที่สุดในการถูกใช้เป็น type specimens อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้วิจัย
ไม่สามารถพบตัวเต็มวัยเลย แต่พบตัวอ่อนและ/หรือตัวเด็ก ผู้วิจัยจะเก็บตัวอย่างตัวอ่อนและ/หรือตัวเด็ก
แทน ซึ่งสามารถน้ามาใช้ศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมเพ่ือระบุชนิดได้ 
 3. การุณยฆาตกะท่างน  าด้วยสารละลาย Tricaine methanesulfonate (MS-222) ซึ่งเป็นสารที่
ถูกใช้อย่างแพร่หลายกับสัตว์น  า เช่น ปลาและสัตว์สะเทินน  าสะเทินบก (DeNardo, 1995; Leary  
et al., 2013; Ramlochansing et al., 2014) โดยแช่กะท่างน  าในสารละลาย MS-222 ในภาชนะที่ปิด
สนิทที่ความเข้มข้น 5 กรัมต่อลิตร เป็นเวลาประมาณ 60 นาที เพ่ือท าให้ตาย (Torreilles et al., 2009) 
โดยตรวจสอบจากการไม่มีการตอบสนองเมื่อท าการสัมผัส หยิกนิ ว หยิกหาง และ cardio-vascular 
function  
 4. ศึกษาสัณฐานวิทยา 
 4.1 บันทึกสัณฐานภายนอก เช่น จ านวนตุ่มข้างล าตัว (rib nodule) สีของส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
เพศ และชั่งน  าหนัก (body weight; BW) ด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลความละเอียด 0.1 กรัม และถ่ายรูปกะ
ท่างน  า ตัวละ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลัง (dorsal), ด้านท้อง (ventral) และด้านข้างทั ง 2 ด้าน (lateral) 
 4.2 วัดสัดส่วนร่างกายของกะท่างน  า 27 ลักษณะ โดยใช้เวอร์เนียดิจิตัลที่มีความละเอียด 0.01 
มิลลิเมตร ดังนี  ความยาวจากปลายจมูกถึงรูเปิดทวารร่วม (snout-vent length; SVL), ความยาวของหัว 
(head length; HL), ความกว้างของหัว (head width; HW), ความกว้างของหัวที่มากที่สุด (maximum 
head width; MXHW), ความยาวของจมูก (snout length; SL), ความยาวของขากรรไกรล่าง (lower 
jaw length; LJL), ระยะห่างระหว่างตากับจมูก (eye-nostril length; ENL), ระยะห่างระหว่างรูจมูก 2 
ข้าง (inter-nostril distance; IND), เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่างตา 2 ข้าง (inter-orbital diameter; 
IOD), ความกว้างของเปลือกตาบน (upper eyelid width; UEW), ความยาวของเปลือกตาบน (upper 
eyelid length; UEL), เส้นผ่านศูนย์กลางของตา (orbit length; OL), ระยะระหว่างโคนขาหน้ากับโคน
ขาหลัง (axilla-groin distance; AGD), ความยาวของล าตัว (trunk length; TRL), ความยาวหาง (tail 
length; TAL), ความยาวของรูเปิดทวารร่วม (vent length; VL), ความกว้างของฐานหาง (basal tail 
width; BTAW), ความกว้างของกึ่งกลางหาง (medial tail width; MTAW), ความสูงของฐานหาง (basal 
tail height; BTAH), ความสูงของหางที่มากที่สุด (maximum tail height; MXTAH), ความสูงของ
กึ่งกลางหาง (medial tail height; MTAH), ความยาวของขาหน้า (forelimb length; FLL), ความยาว
ของขาหลัง (hindlimb length; HLL), ความยาวของนิ วมือที่ 2 (second finger length; 2FL), ความ
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ยาวของนิ วมือที่ 3 (third finger length; 3FL), ความยาวของนิ วเท้าที่ 3 (third toe length; 3TL) และ
ความยาวของนิ วเท้าที่ 5 (fifth toe length; 5TL) โดยแต่ละค่าจะถูกวัด 3 ครั งจากนั นจะใช้ค่าเฉลี่ยใน
การน ามาค านวณต่อไป 
 4.3 น าค่าเฉลี่ยของทุกสัดส่วนมาหารด้วยค่า SVL เพ่ือปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว
ปรับเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วน (R, %) (Nishikawa et al., 2013a; Pomchote et al., 2020a, b) จากนั น
น าข้อมูลทางสัณฐานที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติร่วมกับข้อมูลของกะท่างน  าสกุล Tylototriton ชนิดอ่ืนๆ ที่
พบในประเทศไทย (Pomchote et al., 2020a, b) โดยทดสอบการแจกแจงและความแปรปรวนของ
ข้อมูล แล้วจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกะท่างน  าแต่ละพื นที่ เช่น การใช้ Mann-
Whitney U test จากนั นท าการวิเคราะห์องค์ประกอบหลั กของข้อมูล (principal component 
analysis; PCA) โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows version 22 ซึ่งจะใช้ความเชื่อมั่นที่ 95% (P < 
0.05 level) 
 5. ศึกษาพันธุกรรม 
 5.1 ตัดส่วนปลายของตับโดยใช้กรรไกรผ่าตัด แล้วเก็บเนื อเยื่อตับไว้ในหลอดเก็บตัวอย่างขนาด 
๑.๕ หรือ ๒ มิลลิลิตรที่บรรจุ absolute ethanol เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม (Dodd, 
2010; Nishikawa et al., 2013b) 
 5.2 สกัด DNA จากตับของกะท่างน ้าโดยใช้ชุดสกัด DNA ส้าเร็จรูป  
 5.3 ตรวจสอบปริมาณ DNA โดยการท้า gel electrophoresis 
 5.4 เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (polymerase chain reaction; PCR) 
โดยเพ่ิมจ านวนยีนในไมโทคอนเดรีย (mitochondrial DNA) บริเวณ NADH dehydrogenase subunit 
2 (ND2) ใช้ไพรเมอร์ SL-1 (forward: 5'-ATAGAGG TTCAAACCCTC TC-3') และ SL-2 (reverse: 5'-
TTAAAGTGTCTGGGTTGCATTCAG-3') (Wang et al., 2018) และยีนในนิวเคลียส (nuclear DNA) 
บริ เวณ  Recombination activating gene 1 (RAG1) โดยใช้ ไพรเมอร์  RAG1_F_N1 (forward: 5'-
RCAAGCCRAAYTCAGAGYTRTGCTGCAAGC-3') แ ล ะ RAG1_R_N3 (reverse: 5' 
TTCATTCTCATTATGGGCYTCARRTT CATCTTC-3') (Nishikawa et al., 2013b) หรือออกแบบไพร
เมอร์เพิ่มเติม 
 5.5 ตรวจสอบขนาดของผลิตภัณฑ์ PCR (PCR product) ด้วยวิธี gel electrophoresis  
 5.6 ท้าความสะอาดผลิตภัณฑ์ PCR  
 5.7 หาการเรียงตัวของล าดับเบสแล้วน ามาจัดเรียง (alignment) ในโปรแกรม MEGA X ประกอบกับ
ข้ อ มู ล ใน ฐ าน ข้ อ มู ล  National Center for Biotechnology Information (U.S. National Library of 
Medicine, Bethesda, MD, USA; NCBI) จากนั นหาโมเดลที่เหมาะสมแล้วน าโมเดลที่ได้มาสร้างแผนภูมิต้นไม้
เชิงวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของกะท่างน  า  
 6. วิเคราะห์ผลการวิจัย สรุปผล เขียนรายงาน และด้าเนินการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 7. เมื่อสิ นสุดโครงการวิจัยแล้ว ตัวอย่างกะท่างน ้าอ้างอิงจะถูกส่ง ไปเก็บรักษาที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือเก็บในสถานที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเห็นชอบ 
 ๘. นอกจากข้อมูลด้านการกระจายตัว ข้อมูลด้านนิเวศ และข้อมูลอนุกรมวิธานผ่านการศึกษา
สัณฐานและพันธุกรรมของกะท่างน ้าแล้ว ผู้วิจัยจะท้าการเก็บข้อมูลปัจจัยคุกคามจากการสัมภาษณ์
ชาวบ้านที่อยู่อาศัยรอบๆ พื นที่ด้วย 
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15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลาที่ท้าการศึกษา 1 
ปี (ตุลาคม 256๓ – กันยายน 256๔) 

 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

วางแผน             
ส ารวจภาคสนาม             
ศึกษาพันธุกรรมใน
ห้องปฏิบัติการ 

            

วิเคราะห์ผลการทดลอง             
ถ่ายทอดเทคโนโลยี             

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด   

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ ๑ 
- รายงานฉบับสมบูรณ์  

 
1 ฉบับ 
 

 
ข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกับความ
หลากหลายของสัตว์
สะเทินน ้าสะเทินบก
วงศ์ Salamandridae 
ในประเทศไทย รวมทั ง
การใช้ประโยชน์ใน
ท้องถิ่น ปัจจัยคุกคาม 
และการพัฒนาเป็น
เพื่อประโยชน์ทางหาร
แพทย์ 

 
1 ปี 

 
เพ่ือการส้ารวจ
และวิเคราะห์
ข้อมูล 

ปีที่ 2 
- รายงานฉบับสมบูรณ ์

 
1 ฉบับ 
 

 
ข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกับความ
หลากหลายของสัตว์
สะเทินน ้าสะเทินบก
วงศ์ Salamandridae 
ในประเทศไทย รวมทั ง
การใช้ประโยชน์ใน
ท้องถิ่น ปัจจัยคุกคาม 
และการพัฒนาเป็น
เพื่อประโยชน์ทางหาร
แพทย์ 

 
1 ปี 

 
เพ่ือการส้ารวจ
และวิเคราะห์
ข้อมูล 

ปีที่ 3 
- รายงานฉบับสมบูรณ ์

 
1 ฉบับ 
 

 
ข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกับความ

 
1 ปี 

 
เพ่ือการส้ารวจ
และวิเคราะห์
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หลากหลายของสัตว์
สะเทินน ้าสะเทินบก
วงศ์ Salamandridae 
ในประเทศไทย รวมทั ง
การใช้ประโยชน์ใน
ท้องถิ่น ปัจจัยคุกคาม 
และการพัฒนาเป็น
เพื่อประโยชน์ทางหาร
แพทย์ 

ข้อมูล 

ปีที่ 4 
- รายงานฉบับสมบูรณ ์

 
1 ฉบับ 
 

 
พัฒนารูปแบบการ
ขยายพันธุ์เพ่ือใช้
ในการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ 

 
1 ปี 

 
เพ่ือการทดลอง
และวิเคราะห์
ข้อมูล 

ปีที่ 5 
- รายงานฉบับสมบูรณ ์

 
1 ฉบับ 
 

 
พัฒนารูปแบบการ
ขยายพันธุ์เพ่ือใช้
ในการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ 

 
1 ปี 

 
เพ่ือการทดลอง
และวิเคราะห์
ข้อมูล 

 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ปีที่ ๑ 
ทางเลือกในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ 

รายงานทางเลือก 
๑ ฉบับ 

มีการอ้างอิงใน
งานวิจัยทั ง
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

๑ ปี การน้าเสนอ
ผลงาน 

ปีที่ 2 
ทางเลือกในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ 

รายงานทางเลือก 
๑ ฉบับ 

มีการอ้างอิงใน
งานวิจัยทั ง
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

๑ ปี การน้าเสนอ
ผลงาน 

ปีที่ 3 
ทางเลือกในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ 

รายงานทางเลือก 
๑ ฉบับ 

มีการอ้างอิงใน
งานวิจัยทั ง
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

๑ ปี การน้าเสนอ
ผลงาน 

ปีที่ 4 
ทางเลือกในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ 

ผลงานการจัด
แสดงหรือ
น้าเสนอผลงาน 

มีการอ้างอิงใน
งานวิจัยทั ง
ระดับชาติและ

๑ ปี การน้าเสนอ
ผลงาน 
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ระดับนานาชาติ 
ปีที่ 5 
ทางเลือกในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ 

ผลงานการ
น้าไปใช้ประโยชน์ 

มีการน้าไปใช้ใน
การต่อยอด
งานวิจัย 

๑ ปี การน้าเสนอ
ผลงาน 

 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่

- ประสบการณ์การวิจัยด้านสัตว์สะเทินน  าสะเทินบก โดยเฉพาะใน family Salamandridae ตั งแต่ปี ค.ศ. 
๒๐๐๘ ถึงปัจจุบัน เช่น 
1. การเริ่มต้นแยกกะท่างหรือกะทั่ง (T. verrucosus) ออกเป็น 2 แบบ (Pomchote, P., Pariyanonth, P. 
and Khonsue, W.  (2008). Two distinctive color patterns of Himalayan newt (Tylototriton 
verrucosus; Urodela; Salamandridae) in Thailand and its implication on geographic 
segregation. The Natural History Journal of Chulalongkorn University, 8: 35–43.) 
2. การศึกษาโครงสร้างอายุของกะท่างน  าชนิด T. verrucosus (Khonsue, W., Chaiananporn, T. and 
Pomchote, P. (2010). Skeletochronological assessment of age in the Himalayan crocodile 
newt, Tylototriton verrucosus (Anderson, 1871) from Thailand. Tropical Natural History, 10: 
181–188.) 
3. การแยกกะท่างน  าชนิด  T. verrucosus ออกเป็นชนิด  T. uyenoi และ T. panhai (Nishikawa, K., 
Khonsue, W., Pomchote, P. and Matsui, M. (2013). Two new species of Tylototriton from  
Thailand (Amphibia: Urodela: Salamandridae). Zootaxa, 3737: 261–279.) 
4. การศึกษานิเวศและวงชีวิตของกะท่างน  าชนิด T. panhai (Hernandez, A. and Pomchote, P. (2020). 
Habitat, distribution and life history of the polytypic Panha’s Crocodile Newt, Tylototriton 
panhai in northeastern Thailand. Alytes, 37(3–4): 25–46.) 
5. การยืนยันการมีอยู่ของกะท่างน  าชนิด T. verrucosus ในประเทศไทย (Pomchote, P., Khonsue, W., 
Sapewisut, P., Eto, K. and Nishikawa, K. (2020). Discovering a population of Tylototriton 
verrucosus (Caudata: Salamandridae) from Thailand: implications for conservation. Tropical 
Natural History, 20(1): 1–15.) 
6. การค้นพบกะท่ างน  าชนิดใหม่ของโลกที่ ดอยภูคา จั งห วัดน่ าน  (Pomchote, P., Khonsue, W., 
Thammachoti, P., Hernandez, A., Peerachidacho, P., Suwannapoom, C., Onishi, Y. and 
Nishikawa, K. (2020). A new species of Tylototriton (Urodela: Salamandridae) from Nan 
Province, Northern Thailand. Tropical Natural History, 20(2): 144–161.) เป็นต้น 
- มีเครื่องมือในการส ารวจภาคสนาม 
- มีห้องปฏิบัติการ 

 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย 

19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่
เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค)  

 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดือนที่ 1-6  เดือนที่ 7-12 
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(บาท) (บาท) 
1. งบบุคลากร 
*ไม่เบิกเป็นเงินเดือนในส่วนนี  

- - - 

2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย    
2.1 ค่าวิทยากรในการบรรยาย (คนนอก) 
(600 บาท/คน/เดือน x 2 คน) 
2.2 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยส าหรบัการส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะห์ผล จัดท าฐานข้อมูล 
(4,200 บาท/คน/เดือน x 1 คน x 12 เดือน) 
2.3 เบี ยเลี ยงเดินทางเหมาจ่าย 
(800 บาท/2 คน/วัน x 5 วัน) 
2.4 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
(1,800 บาท/วัน x 3 วัน x 6 ครั ง) 
2.5 ค่าจ้างบริการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดบรรยาย อบรม 
2.7 ค่ารับรอง และพิธีการ  
2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารในการเผยแพร่ 
* ค่าท่ีพัก และค่าอาหารระหว่างการออกส ารวจ 
ตั งเบิกได้ในรูปของเบี ยเลี ยงเท่านั น อัตราการ
เบิกจ่ายตามระเบียบ ทั งนี จะใช้เบิกได้เมื่อได้รับ
อนุมัติการเดินทางแล้วเท่านั น (ติดต่อคุณจุ๋มก่อน
เดินทางเพ่ือท าเรื่องผ่านคณะ) 

- 
 

25,200 
 
 

- 
 

- 
 

10,000 
- 
- 

600 
 
 

- 
 

25,200 
 
 

- 
 

- 
 

10,000 
- 
- 

5,000 

- 
 

50,400 
 
 

- 
 

- 
 

20,000 
- 
- 

5,600 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ    
3.1 วัสดุส านักงาน  
3.2 วัสดุเชื อเพลิง 
(น  ามัน 1,200 บาท/ครั ง x 10 ครั ง) 
3.3 วัสดุการเกษตร 
3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์  
3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์ 
3.6 วัสดุอื่นๆ 
*แจกแจงรายละเอียดภายใต้ 3.1-3.6 ตามความ
เหมาะสม เช่น (เอทานอล 2,500 บาท/ลิตรx 3 
ลิตร) 

5,000 
3,000 

 
- 

6,000 
6,000 

- 

5,000 
9,000 

 
- 

6,000 
10,000 

- 

10,000 
12,000 

 
- 

12,000 
16,000 

- 

4. ค่าสาธารณูปโภค 
4.1 ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้านการสื่อสาร 
4.2 ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 

 
- 

7,000 

 
- 

7,000 

 
- 

14,000 
รวมงบประมาณ 62,800 70,200 140,000 
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19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  
(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีที่

ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่1 ( 2565) - - 76,000 50,000 14,000 -   140,000 

ปีที่2 ( 2566)  - - 76,000 50,000 14,000 - 140,000 

ปีที่3 ( 2567)  - - 76,000 50,000 14,000 - 140,000 

 ปีที4่ (2568) - - 76,000 50,000 14,000 - 140,000 

ปีที่5 ( 2569)  - - 76,000 50,000 14,000 - 140,000 

 
20. ระดับความส าเร็จของงาน 

ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย ระดับ P 

21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................ 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................ 

22. ค าชี้แจงอ่ืนๆ 
23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ  
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  

(ลงชื่อ)..................................................................   
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

(ลงชื่อ).........................-........................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ).............................-.....................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 
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24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 
ต้าแหน่ง............................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ดร.ปรวีร์ พรหมโชติ 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Porrawee Pomchote, D.Sc. 
2. หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน 3669700112836 
3. ต้าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ A-5 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ 

E-mail 
 ที่สังกัด     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สถานที่ติดต่อ    ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท์    ๐๒-๒๑๘๕๓๗๕-๖ 
 โทรศัพท์มือถือ    099-4198376 
 โทรสาร     ๐๒-๒๑๘๕๓๘๖ 
 E-mail:     Porrawee.p@chula.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา 
พ.ศ. 2548 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตววิทยา จากภาควิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 Doctor of Science (Biological Science), Kyoto University, Japan 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช้านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
กายวิภาคศาสตร์ อนุกรมวิธาน และการใช้ประโยชน์จากสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก  
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการ

วิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : 
- การศึกษานิเวศวิทยาและการกระจายตัวของกะท่างน ้าสกุล Tylototriton ที่พบในประเทศไทย 

(ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559) 
- อนุกรมวิธานของนิวท์สกุล Tylototriton ที่พบในประเทศไทย (ทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ

อาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ ทุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชกรณีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559) 
- การศึกษาสัณ ฐานและพันธุกรรมของกะท่ างน ้ าที่ พบที่ ภ าคเหนื อตอนล่ างและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย (ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม จากส้านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พ.ศ. 2562) 

7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท้าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
 - Nishikawa, K., Khonsue, W., Aowphol, A., Rujirawan, A., Ampai, N. and Pomchote, P. 

(2020). Note on eggs and brooding of topotypic Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 
(Amphibia: Gymnophiona: Ichthyophiidae) in dry season. Tropical Natural History, 
20(2): 219–222. ทุนจากมหาวิทยาลัยเกียวโต 
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 - Pomchote, P., Khonsue, W., Thammachoti, P., Hernandez, A., Peerachidacho, P., 
 Suwannapoom, C., Onishi, Y. and Nishikawa, K. (2020). A new species of Tylototriton 
 (Urodela: Salamandridae) from Nan  Province, Northern Thailand.  Tropical Natural 
 History, 20(2): 144–161. ทุนจากมหาวิทยาลัยเกียวโต 
 - Pomchote, P., Khonsue, W., Sapewisut, P., Eto, K. and Nishikawa, K. (2020). 
 Discovering a population of Tylototriton verrucosus (Caudata: Salamandridae) from 
 Thailand: implications for conservation. Tropical Natural History, 20(1): 1–15. ทุ นจาก
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - Hernandez, A. and Pomchote, P. (2020). Habitat, distribution and life history of the 
 polytypic Panha’s Crocodile Newt, Tylototriton panhai in northeastern Thailand. 
 Alytes, 37(3–4): 25–46. ทุนจาก สวทช. 
 - Hernandez, A., Escoriza, D., Pomchote, P. and Hou, M. (2019). New localities for 
 Tylototriton uyenoi, T. panhai and T. anguliceps in Thailand with remarks on the 
 southernmost distribution of the genus. The Herpetological Bulletin, 147: 9–12. ทุนจาก
 ประเทศฝรั่งเศส 
 - Taewcharoen, N. and Pomchote, P. (2019). Morphometric study of some caecilians 
 in Thailand. Burapha Science Journal, 24: 415–429. ทุ น จ าก ภ าค วิ ช าชี ว วิ ท ย า  ค ณ ะ
 วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - Pomchote, P. (2015). Age-related changes in osteometry, bone mineral density and 
 osteophytosis of the lumbar vertebrae in Japanese macaques. Primates, 56(1): 55–70. 
 ทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) 
 - วิเชฏฐ์ คนซื่อ และ ปรวีร์ พรหมโชติ. (2560). สัตว์สะเทินน  าสะเทินบกบริเวณเขาถ  าเสือ-เขาจ าปา. 
 พิมพ์ครั งที่ 1. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 64 หน้า. ทุนจากโครงการอนุรักษ์
 พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
 พระราชด าริ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) 
 - ปรวีร์ พรหมโชติ และ วิเชฏฐ์ คนซื่อ. (2562). สัตว์สะเทินน  าสะเทินบกในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว. 
 พิมพ์ครั งที่ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 ฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.), กรุงเทพฯ, 80 
 หน้า. ทุนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา
 ฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) 
 

7.3 งานวิจัยที่ก้าลังท้า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท้าวิจัย (ผู้บริหาร
โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 

- ชื่อโครงการวิจัย: การศึกษาสัณฐานและพันธุกรรมของกะท่างน ้าที่พบที่ภาคเหนือตอนล่างและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย แหล่งทุน: ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 
จากส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถานภาพในการท้าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 
ก้าลังด้าเนินการ เริ่มต้น-สิ นสุด พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564  
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หมายเหตุ :  - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน  
การประเมินข้อเสนอการวิจัย 

 - ส้าหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 
(ให้ส้าเนาแนบในทุกเล่มของข้อเสนอการวิจัย) 

 
 



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา 3 ปี 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย....................................................................................................................................................... 
กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................  

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การกระจาย นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกใน
อันดับ Gymnophiona ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. 
  (ภาษาอังกฤษ) Distribution ecology and taxonomy of amphibians in order 
Gymnophiona in Thailand 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด้าริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetics Conservation Project Under the Royal Initiative 
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by Chulalongkorn 
University 
(กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) 

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง “ฝ่ายไทย” 

และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 
1.1 หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ 
1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย - 
1.3 หน่วยงานหลัก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
1.4 หน่วยงานสนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.  ประเภทการวิจัย อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
3.   สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
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5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย การกระจายตัว นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน เขียดงู ประเทศ
ไทย 

6. ความส าคัญและที่มาของปัญหา. 
  
 การศึกษาทางนิเวศวิทยาเพ่ือให้ใช้ในการอธิบายว่าท้าไม่สิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงมีกระจายอยู่ในพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หนึ่ง และในพ้ืนที่เหล่านั้นมีขอบเขตการกระจายเท่าใด และอะไรเป็นตัวก้าหนดขอบเขตการกระจาย
ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ค้าตอบหนึ่งที่จะใช้อธิบายได้คือทรัพยากรที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต้องการใช้ การมีหรือการ
ปรากฏของทรัพยากรเหล่านั้นและเพียงพอต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ย่อมท้าให้สิ่งมีชีวิตสามารถด้ารงชีวิตอยู่ในพ้ืนที่
นั้น ๆ ได้ และนอกจากนั้นยังมีปัจจัยทางชีวภาพอ่ืน ๆ เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นทั้งภายในชนิด
เดียวกันและระหว่างชนิดด้วย ซึ่งเหล่านี้จะก้าหนดรูปแบบการปรากฏหรือการกระจายของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในส่วน
ต่าง ๆ ของโลก ดังที่เราพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน 

จ้านวนชนิดและจ้านวนตัวของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกต่อขนาดพ้ืนที่หนึ่งนั้นสามารถใช้บ่งชี้ได้ถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในพ้ืนที่เหล่านั้นได้  
 ในการศึกษานิเวศวิทยานั้นเวลาในทางวิวัฒนาการและเวลาในทางนิเวศวิทยาจะถูกน้ามาใช้ใน
การศึกษา เวลาทางวิวัฒนาการคือ ระยะเวลาที่ยาวนานที่เปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีการปรับตัวหรือมี 
adaptation ได้ ส่วนเวลาทางนิเวศวิทยาคือ ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่จะไม่มีการปรับตัวเกิดขึ้นในสังคมสิ่งมีชีวิตที่มี
อายุมาก ๆ สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเวลาทางวิวัฒนาการ 
เช่น การปรับตัวของนกฟินซ์ในเกาะกาลาปากอส เมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่ง การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมบน
เกาะ เช่น ชนิดและวิธีการหาอาหาร การปรับตัวที่พบคือขนาดและรูปร่างของจงอยปากของนกเหล่านั้นเป็นต้น 
ส่วนในบางบริเวณสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวเข้าหาพ้ืนที่ใหม่ใหม่ได้โดยไม่มีการปรับตัวทางด้านสัณฐานของ
ร่างกายเป็นการแสดงให้เห็นถึงเวลาทางด้านนิเวศวิทยา 
 ถิ่นที่อยู่อาศัยที่หลากหลายในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ นั้นมีแนวโน้มที่จะพบสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลาย
มากกว่าพื้นท่ีที่ไม่มีความซับซ้อน ที่เปรียบเทียบในสภาพของภูมิอากาศแบบเดียวกัน ความหลากหลายของถิ่น
ที่อยู่อาศัยท้าให้มีอาหารที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ มาก เกิดการกินที่หลากหลายหรือมีห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อน
นั่นเอง ดังนั้นห่วงโซ่อาหารหลาย ๆ ห่วงโซ่ก่อให้เกิดเป็สายใยอาหารที่ซับซ้อน ซึ่งรูปแบบความซับซ้อนของ
สายใยอาหารนี่เองที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ได้ถึงความซับซ้อนของชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ นั้นด้วย 

โดยทั่วไปแล้วนิเวศวิทยาการกินอาหารของเขียดงูพบว่า ส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบ  Generalist หรือ 
สามารถกินเหยื่อได้หลากหลายชนิด แต่ก็พบว่าในบางชนิดจัดเป็นพวก specialist เช่น เขียดงูชนิด Caelia 
gracilis ที่เลือกกินเฉพาะไส้เดือนดินเท่านั้น (Maciel et al., 2012) 

ในบางบริเวณขียดงูสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ แต่การอาศัยอยู่ร่วมกันนี้สัตว์จ้าเป็นต้องแบ่งปัน
ทรัพยากรในสิ่งแวดล้อมนั้น เช่น การแบ่งปันอาหารกันระหว่างเขียดงู 2 ชนิดคือ เขียดงูชนิด Geotrypetes 
seraphini และ เขียดงูชนิด Herpele squalostoma อาศัยอยู่ในที่เดียวกันในประเทศแคเมอรูน พบว่า เขียด
งูชนิด Geotrypetes seraphini จะกินไส้เดือนดินเป็นอาหารหลักในขณะที่เขียดงูชนิด Herpele 
squalostoma กินกลุ่ม mole cricket หรือกลุ่มแมลงกระชอน เป็นส่วนใหญ่ การเลือกกินเหยื่อที่แตกต่างกัน
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นี้ ในเขียดงูที่อยู่บริเวณเดียวกันแสดงให้เห็นว่า ชนิดที่กินใส้เดือนดินนั้นจะหากินที่บริเวณผิวดินหรือหน้าดิน 
ในขณะชนิดที่กินแมลงกระชอนนั้น เนื่องจากแมลงกระชอนจะขุดดินอยู่ในรู ดังนั้นเขียดงูชนิดนี้จะหากินอยู่ใน
ใต้ดิน รวมทั้งเลือกกินเหยื่อที่มีขนาดแตกต่างกันที่และบริเวณที่เลือกกิน พบว่า ในเขียดงูชนิด Geotrypetes 
seraphini เลือกกินเฉพาะส่วนที่อ่อนนุ่มของเหยื่อ ในขณะที่เขียดงูชนิด Herpele squalostoma เลือกกิน
ส่วนที่แข็ง เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า เขียดงูทั้ง 2 ชนิดมีการแบ่งปันทรัพยากรในบริเวณเดียวกัน เพ่ือลดการแก่ง
แข่งแข่งขัน (Kouete and Blackburn, 2020) 
 นอกจากชนิดของอาหารแล้ว ที่อยู่อาศัยย่อยหรือ microhabitat ก็มีการแบ่งปันกันด้วย โดยพบว่า 
เมื่อท้าการดักเขียดงูด้วยับดักหลุม หรือ pitfall trap พบว่า สามารถดักได้แต่เขียดงูชนิด G. seraphini เท่านั้น 
แสดงให้เห็นว่า เขียดงูชนิดนี้อาศัยอยู่บริเวณผิวดินเท่านั้น ส่วนเขียดงูชนิด H. squalostoma ไม่สามารถดัก
ด้วยกับดักชนิดนี้เลย แสดงว่า เขียดงูชนิดหลังนี้อาศัยอยู่ในดินที่ลึกกว่า ท้าให้กับดักที่วางไว้ที่ระดับผิวดินไม่
สามารถดักได้ ดังนั้นจากที่กล่าวมาจะพบว่า เพ่ือหลีกเลี่ยงการแก่งแย่งแข่งขันกัน เขียดงูที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
เดียวแต่ละชนิดก็จะมีชีพพิสัยหรือ niche ที่แตกต่างกัน เพ่ือที่จะสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ในบริเวณเดียวกัน 
 

7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๗.๑ เพ่ือสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.) 

 ๗.๒ เพ่ือความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกอันดับ Gymnophiona ในพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
 ๗.๓ การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นและการพัฒนาเป็นเพื่อประโยชน์ทางหารแพทย์ 
 ๗.๔ ศึกษาและพัฒนารูปแบบการขยายพันธุ์ในที่เลี้ยงเพ่ือส่งเสริมเป็นสัตว์เลี้ยงเพ่ือความสวยงาม
และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม 
 

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในประเทศไทยในยุคเริ่มต้นนั้นเป็นการส้ารวจชนิดและการ
แพร่กระจายในถิ่นที่อยู่อาศัยต่าง ๆ การศึกษาสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกนั้นมักจะท้าการศึกษาควบคู่กับ
การศึกษาสัตว์เลื้อยคลาน วิชาการศึกษาสัตว์ใน 2 กลุ่มนี้เรียกว่า Herpetology หรือ วิทยาสัตว์เลื้อยคลาน
และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 

จากการค้นคว้าและรวบรวมเอกสารการศึกษาสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในประเทศไทย วิเชฏฐ์ คนซื่อ
(2547) ได้รวบรวมไว้ดังนี้ 

ดร. อัลเบิร์ต คาร์ล ลุดวิก กอตริลัฟ กุนเธอร์ (Dr. Albert Carl Ludwig Gotthilf Gunther, 1860) 
กล่าวว่าหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงการศึกษาสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในประเทศไทย
คือ “Collrection of travels through Turkey into Persia and the East Indies” ลอนดอน โดย 
Tavernier ในปี 1648 ซึ่งในหนังสือดังกล่าวได้กล่าวถึงงูที่มีขนาดยาวประมาณ 2 ฟุต มี 2 หัว แต่ว่าหัวหนึ่ง
ตายแล้ว ซึ่งเหมือนกับซาลาแมนเดอร์ของเรา ซึ่งมีหางแยกเป็นสองแฉกและมีพิษมาก จากเอกสารนี้ ไ ด้
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กล่าวถึงงูเพียงเท่านั้น และใน “Voyage de Siam des Peres Jesuites” อัมสเตอร์ดัม โดย Tachard ในปี 
1689 ชื่อวิทยาศาสตร์ของ Toquet (ตุ๊กแก) หรือ Gecko versus ซึ่งเก็บตัวอย่างจากบ้านเรือนใน Siam หรือ
ประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นตรงกับยุค Juthis=อยุธยา ในปี 1688 P. Gouye รายงานชนิดของสัตว์เลื้อยคลานที่
พบในสยาม 2 ชนิดคือ Gecko versus ซึ่งเรียกว่า ตุ๊กแก หรือ Toc-kaie และ อีกชนิดหนึ่งคือ จระเข้ หรือ 
Ta-kaie ใน “Observations Physiques et Mathematiques, Envoyees de Siam a l’Academie 
Royale par les Peres Jusuites” ปารีส ซึ่งจระเข้นั้น Cuvier ได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ คือ  Crocodilus 
galeatus และกระโหลกของจระเข้ได้ถูกส่งไปที่ปารีส 

จนถึงปี 1860 จึงได้มีรายงานบัญชีรายชื่อสัตวืสะเทินน้้าสะเทินบกในประเทศไทยงานแรกที่ได้ถูก
ตีพิมพ์ขึ้นมา จ้านวน 7 ชนิดซึ่งเป็นตัวอย่างที่เก็บโดยนักธรรมชาติวิทยา Henri Mouhot จากจังหวัดจันทบุรี 
หลังจากนั้นเริ่มมีรายงานการศึกษาสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกเพ่ิมากข้ึน 

ปี 1899 Stanley Smyth Flower รายงานจ้านวนชนิดสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกมี 20 ชนิด ในปี 
1915 Dr. Malcolm Arthur Smith จัดเป็นนักธรรมชาติวิทยาที่โดดเด่นมากที่ท้าการศึกษาสัตว์ในกลุ่มนี้ ซึ่ง 
Smith ได้ท้าการส้ารวจและศึกษาอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังปี 1916 ได้รายงานชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก
ในภาคใต้และหนึ่งในชนิดที่รายงานได้แก่ เขียดงูชนิด Ichthyophis glutinosus ซึ่งตั้งแต่มีรายงานการศึกษา
มาในปี 1916 เป็นครั้งแรกท่ีมกีารรางานถึงชนิดของเขียดงูในประเทศไทย ซึ่งจัดได้ว่า ปี 1916 อาจจะจัดเป็นปี
เริ่มต้นในการศึกษาเขียดงูในประเทศไทย และในปี 1917 มีรายงานเพ่ิมเติมอีก 1 ชนิด ได้แก่ Ichthyophis 
monochrous ซึ่งทั้ง 2 ชื่อนั้นในปัจจุบันไม่มีการใช้ชื่อเหล่านี้แล้ว   

ในปี 1930 Doris Mable Cochran ได้รายงานจ้านวนชนิดที่ถูกส่งไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 1 
ในนั้นมีเขียดงูชนิด Ichthyophis glutinosus จะเห็นว่าแม้จะผ่านระยะเวลามานาน ชนิดของเขียดงูก็ยังคงใช้
ชื่อเดิมอยู่ 

ปี 1960 Taylor ได้จักจ้าแนกชนิดของเขียดงูดอยสุเทพจากภาคเหนือของประเทศไทย  
ในปี 1962 Taylor ได้ตีพิมพ์คัมภีร์การศึกษาสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในประเทศไทย ซึ่งในผลงาน

ตีพิมพ์ได้รายงานจ้านวนชนิดของเขียดงูในประเทศไว้ไว้จ้านวน 5 ชนิด 
ในปี 1971 Taylor ได้ท้าการศึกษาเกล็ดในผิวหนังของเขียดงูท่ีพบในประเทศไทย  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดจ้าแนกระดับชนิดของเขียดงู 
Dunker และคณะ (2000) ศึกษาระยะการเจริญของเขียดงูเกาะเต่า ซึ่งเป็นเขียดงูที่ตกลูกเป็นไข่ ตัว

อ่อนเจริญอยู่ในใข่และตัวพ่อแม่มีพฤติกรรมการกกไข่ เป็นตัวอย่างที่เก็บจาก อ.เขมราช จ. อุบลราชธานี ในช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ปี 1994-1995 ใช้เกณฑ์การแบ่งระยะการเจริญโดยพิจารณาจากลักษณะของ
สัณฐานต่าง ๆ ดังนี้ การเจริญของเส้นข้างล้าตัวหรือแนวของ lateral line การเจริญของเหงือกทั้ง 3 คู่ การ
เจริญของตา การเปลี่ยนแปลงของไข่แดง การเปลี่ยนแปลงของช่องทวารร่วม การเจริญของหางและการหดของ
ครีบ พบว่า สามารถจ้าแนกออกเป็น 20 ระยะที่ต่อเนื่องมาจากระยะสิ้นสุดของ neurulation จนถึงระยะ 
mid-metamorphosis โดยเรื่มตั้งแต่ระยะท่ี 21 ถึงระยะ 39 ได้แสดงลักษณะของสัณฐานในแต่ระยะไว้เพ่ือใช้
ในการศึกษาและเปรียบเทียบต่อไป  
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ปี 2544 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) วิโรจน์ นุตพันธุ์ ได้ตีพิมพ์หนังสือสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการสั่งสมความรู้ อาจารย์ได้รายงานชนิดของเขียดงูในหนังสือดังกล่าวจ้านวน 4 
ชนิด ได้แก่ เขียดงูดอยเหนือหรือเขียดงูดอยสุเทพ Ichthyophis youngorum เขียดงูปากเหลืองหรือเขียดงู
หัวแหลม Ichthyophis acuminatus เขียดงูศุภชัย Ichthyophis supachaii และเขียดงูเกาะเต่า 
Ichthyophis kohtaoensis 

อาจารย์ธัญญา จั่นอาจ (2546) ได้ตีพิมพ์คู่มือสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในเมืองไทย ในหนังสือดังกล่าว
ได้รายงานจ้านวนของเขียดงูที่พบในประเทศไทยจ้านวน 6 ชนิด ได้แก่ เขียดงูมลายู Caudacaecilia 
asplena, เขียดงูด้า Caudacaecilia larutensis, เขียดงูหัวแหลม Ichthyophis acuminatus, เขียดงูเกาะ
เต่า Ichthyophis kohtaoensis, เขียดงูศุภชัย Ichthyophis supachaii, และเขียดงูดอยสุเทพ Ichthyophis 
youngorum 

ในหนังสือเล่มนี้ได้เรียกเขียดงูวงศ์ Ichthyophiidae คือ วงศ์เขียดงูอุษาคเนย์ และได้จัดท้า โดยจัดท้า 
key ในการจัดจ้าแนกสองสกุลคือ สกุล Caudacaecilia เป็นวงศ์ที่ขากรรไกรล่างไม่มีฟัน splenial teeth 
ในขณะที่สกุล Ichthyophis มีฟัน splenial teeth   

Kupfer and Muller (2004) ได้ท้าการประเมินตัวอย่างต้นแบบของเขียดงูศุภชัยใหม่ โดยศึกษาจาก
ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เก็บไปจากประเทศไทยคือ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดสุราษฎรณ์ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา พบว่าที่ ลักษณะที่เด่น ๆ คือพบว่า ฟัน splenial มี
จ้านวนมากกว่าฟัน dentary และยอมรับว่าเขียดงูศุภชัย เป็นชนิดที่ถูกต้องที่มีหลักฐานทั้งทางสัณฐานวิทยา
และชีวเคมีที่มารับชนิดนี้ ปัจจุบันตัวอย่างของเขียดงูศุภชัยถูกเก็บรักษไว้ในพิพธภัณฑ์ดังต่อไปนี้ The Natural 
History Museum, London, Field Museum of Natural History, Chicago, The Natural Museum of 
Natural History Washington, Museum furNaturkunde der Humboldt Universitat zu, Berlin, และ
Zoologische Staatssammlung des bayerischen Staates, München  

ยอดชาย ช่วยเงินและจันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน (2555) รายงานบัญชีรายชื่อปัจจุบันของสัตว์สะเทินน้้า
สะเทินบกจนถึงปี 2555 โดยการรวบรวมจากเอกสารที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับอนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน้้าสะเทิน
บกและบัญชีรายชื่อที่มีการตีพิมพ์มาก่อน ซึ่งในรายงานระบุบัญชีรายชื่อของเขียดงูจ้านวน 6  ชนิด ได้แก่ 1) 
Caudacaecilia asplenia (Taylor, 1965). เขียดงูมลายู พบการแพรกระจายในจังหวัดยะลา 2) 
Caudacaecilia larutensis (Taylor, 1960). เขียดงูด้าพบการแพรกระจายในจังหวัดนราธิวาส 3) 
Ichthyophis acuminatus Taylor, 1960. เขียดงูหัวแหลม พบการแพรกระจายในจังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดล้าปาง 4) Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960. เขียดงูเกาะเต่า พบการแพรกระจายในจังหวัด
ต่อไปนี้จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพังงา จังหวัดราชบุรี จังหวัดเลย จังหวัดสระแกว จังหวัดสิงหบุรี 
จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดอุทัยธานี 5) Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 เขียดงู  พบการแพร
กระจายในจังหวัดดังต่อไปนี้ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา 
และจังหวัดแมฮองสอน และชนิดสุดท้าย 6) Ichthyophis youngorum Taylor, 1963. เขียดงูดอยสุเทพ พบ
การแพรกระจายในจังหวัดเชียงใหม 
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Nishikawa และคณะ (2012) ท้าการศึกษาเขียดงูในประเทศไทยและเสนอว่าให้ยุบสกุล 
Caudacaecilia ลงให้ใช้สกุล Ichthyophis แทน  

Geissler และคณะ (2015) ท้าการจัดจ้าแนกเขียดงูที่พบในเขตอินโดจีนรวมทั้งมีการบรรยายชนิดใหม่
ของชนิดเขียดงูท่ีพบในประเทศไทยได้แก่ เขียดงูหัวแหลม Ichthyophis acuminatus 
ณัฐกรณ์ เตียวเจริญและปรวีร์ พรหมโชติ (2562) ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเขียดงูบางชนิด พบว่า 
ศึกษาลักษณะสัณฐานเชิงปริมาณภายนอกรวม 38 ลักษณะ วิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลักและการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มแบบเป็นขั้นตอน พบว่า 1) สามารถจ้าแนกระยะวัยเด็กระหว่างเขียดงูเกาะเต่า 
I. kohtaoensis กับเขียดงูศุภชัย I. supachaii ได้ 2) สามารถจ้าแนกระยะตัวเต็มวัยระหว่างเขียดงูหัวแหลม I. 
acuminatus กับเขียดงูด้า I. larutensis ได้โดยที่ไม่ต้องใช้จ้านวนฟันตามที่มีรายงานมาก่อนหน้า และ 3) 
ระยะตัวเต็มวัยของเขียดงูเกาะเต่า I. kohtaoensis และเขียดงูศุภชัย I. supachaii  นั้นไม่สามารถถูกจ้าแนก
ออกจากกันได้ซึ่งไม่สอดคล้องกับการจ้าแนกก่อนหน้า และเนื่องจากตัวอย่างส่วนใหญ่นั้น ไม่สามารถใช้
ลวดลายหรือจ้านวนฟันซึ่งเป็นลักษณะส้าคัญในการใช้จ้าแนกชนิดเขียดงูในสกุล Ichthyophis ได้ ดังนั้น จึงมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การวิเคราะห์ทางโมเลกุลมาช่วยยืนยันชนิดของตัวอย่าง จากนั้นจึงน้าผล
การศึกษาทางสัณฐานนี้ไปใช้ประกอบเพ่ือบรรยายลักษณะที่ครอบคลุมความแปรผันของแต่ละชนิด สุดท้ายจึง
น้าข้อมูลที่ได้ไปสร้างเกณฑ์ส้าหรับการจ้าแนกชนิดเขียดงูที่พบในประเทศไทยต่อไป 
 

9. ขอบเขตของการวิจัย 
 ส้ารวจและเก็บตัวอย่างเขียดงูในพ้ืนที่สนองพระราชด้าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

10. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ความหลากหลายทางชนิดของเขียดงูในประเทศไทยยังรอการค้นพบและมีศักยภาพในการพัฒนา
เพ่ือการใช้ประโยชน์ 
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Nishikawa, K., Matsui, M., Yong, H-S., Ahmad, N., Yambun, P., Belabut, D.M., Sudin, A., Hamidy, 
A., Orlov, N.L., Ota, H., Yoshikawa, N., Tominaga, A. and Shimada, T. 2012. Molecular 
phylogeny and biogeography of caecilians from Southeast Asia (Amphibia, 
Gymnophiona, Ichthyophiidae), with special reference to high cryptic species diversity in 
Sundaland. Molecular Phylogenetics and Evolution. 63(3): 714-723. 

ณัฐกรณ์ เตียวเจริญ และ ปรวีร์ พรหมโชติ. 2562. การศึกษาสัณฐานวิทยาเชิงปริมาณของเขียดงูบางชนิดที่พบ
ในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 24 (1): 415-429. 

ธัญญา จั่นอาจ. 2546. คู่มือสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในเมืองไทย. ซีเอ็ดยูเคชั่น. 175 หน้า. 
ยอดชาย ชวยเงิน และ จันทรทิพย์ ชวยเงิน. 2555. บัญชีรายชื่อสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในประเทศไทย. 

วารสารสัตวปาเมืองไทย. 19 (1): 163-211. 
วิเชฏฐ์ คนซื่อ. 2547. ทบทวนการศึกษาสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในประเทศไทยส่วนที่ 1 ยุคก่อนเทเลอร์ (พ.ศ. 

2402-2499). วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T). 3 (1): 61-67. 
วิโรจน์ นุตพันธุ์. 2544. สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในประเทศไทย. กรุงเทพฯ. บ้านและสวน. 192 หน้า. 
 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ทราบชนิดและการกระจายของเขียดงูในพ้นที่โครงการอนุรักษ์ฯ 
 ๑๒.๒ หาวิธีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
 ๑๓.๑ ท้าโปสเตอร์มอบให้กับชุมชน 
 

14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
 1. การคัดเลือกพ้ืนที่ 
 ท้าการตัดเลือกพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนของถิ่นที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่อนุรักษ์ของโครงการ อพ.สธ. 
 2. วิธีการศึกษา 
 ใช้วิธี Visual Encounter Survey และวิธี Strip Transects เนื่องจากเป็นวิธีที่เหมาะสม 
 สามารถระบุชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยได้แน่นอน 
 
 
 
 
 

แนวเส้นทางเดิน 
พืน้ท่ีส ารวจ 

พืน้ท่ีส ารวจ 20 ม. 

20 ม. 
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 3. วิธีการศึกษา 
   3.1 เดินส้ารวจด้วยวิธี Visual Encounter Survey ส้ารวจจนกว่าจ้านวนของสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบกในถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นไม่นิ่งหรอไม่เพ่ิมจ้านวนขึ้นอีก แล้วน้ามาคนวรหา Species- 
 Area Curve 
   3.2 น้าจ้านวนชนิดและจ้านวนตัวมาหาค่าความหลากหลายเปรียบเทียบในแต่ละถิ่น
ที่อยู่อาศัยด้วย 

Species diversity index  โดยใช้  Shannon-Weiner index of diversity (H’) 

 H’ = -  pi log pi 

3.3 การค้านวณหาค่า Similarity coefficients (S) ของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก
ในแต่ละ ถิน่ที่อยู่อาศัยโดยเปรียบเทียบทีละคู่ 

 S =       2C 
         A + B 
 โดยที่ A = number of species in quadrat A 

B = number of species in quadrat B 
C = number of species in quadrat A and B 

  4.น้าสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่พบมาหาจ้านวนชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะด้วยวิธี 
Reversed stomach 
 5. ออกแบบที่เลี้ยงให้เหมาะสม 
 6. วิเคราะห์ข้อมูล 
 

15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย…............................................. 
 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
วางแผน             
ส้ารวจภาคสนาม             
วิเคราะห์ผลการทดลอง             
ออกแบบที่เลี้ยง             
ถ่ายทอดเทคโนโลยี             
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16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด  *ดูคู่มือประกอบการเขียน 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ ๑ 
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
1 ฉบับ 

ข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกบัความ
หลากหลายของสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบก
อันดับ Gymnophiona 
ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
อพ.สธ. รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่นและ
การพัฒนาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ทางหารแพทย ์

 

1 ปี ใช้ในการส้ารวจ
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อมูล 

ปีที่ 2 
รายงานฉบับสมบูรณ ์

 
1 ฉบับ 

ข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกบัความ
หลากหลายของสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบก
อันดับ Gymnophiona 
ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
อพ.สธ. รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่นและ
การพัฒนาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ทางหารแพทย ์

1 ปี ใช้ในการส้ารวจ
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อมูล 

ปีที่ 3 
รายงานฉบับสมบูรณ ์

 
1 ฉบับ 

ข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกบัความ
หลากหลายของสัตว์
สะเทินน้้าสะเทินบก
อันดับ Gymnophiona 
ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
อพ.สธ. รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่นและ
การพัฒนาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ทางหารแพทย ์

1 ปี ใช้ในการส้ารวจ
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อมูล 

ปีที่ 4 
รายงานฉบับสมบูรณ ์

1 ฉบับ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
ขยายพันธุ์ในที่เลี้ยงเพื่อ
ส่ง เสริมเป็นสัตว์ เลี้ ยง
เพื่อความสวยงามและ
การ ใช้ประโยชน์ทา ง
ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

1 ปี ใ ช้ ใ น ก า ร
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ปีที่ 5 
รายงานฉบับสมบูรณ ์

1 ฉบับ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
ขยายพันธุ์ในที่เลี้ยงเพื่อ

1 ปี ใ ช้ ใ น ก า ร
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
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ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ส่งเสริมเป็นสัตว์ เลี้ ยง
เพื่อความสวยงามและ
การ ใช้ประโยชน์ทา ง
ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ข้อมูล 

 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด *ดูคู่มือประกอบการเขียน 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ปีที่ ๑ 
ทางเลือกในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ 

รายงานทางเลือก 
๑ ฉบับ 

มี ก า ร อ้ า ง อิ ง ใ น
ง า น วิ จั ย ทั้ ง
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
ระดับนานาชาติ 

๑ ปี ก า ร น้ า เ ส น อ
ผลงาน 

ปีที่ 2 
ทางเลือกในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ 

รายงานทางเลือก 
๑ ฉบับ 

มี ก า ร อ้ า ง อิ ง ใ น
ง า น วิ จั ย ทั้ ง
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
ระดับนานาชาติ 

๑ ปี ก า ร น้ า เ ส น อ
ผลงาน 

ปีที่ 3 
ทางเลือกในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ 

รายงานทางเลือก 
๑ ฉบับ 

มี ก า ร อ้ า ง อิ ง ใ น
ง า น วิ จั ย ทั้ ง
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
ระดับนานาชาติ 

๑ ปี ก า ร น้ า เ ส น อ
ผลงาน 

ปีที่ 4 
ทางเลือกในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ 

ผล ง าน ก า ร จั ด
แ ส ด ง ห รื อ
น้าเสนอผลงาน 

มี ก า ร อ้ า ง อิ ง ใ น
ง า น วิ จั ย ทั้ ง
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
ระดับนานาชาติ 

๑ ปี ก า ร น้ า เ ส น อ
ผลงาน 

ปีที่ 5 
ทางเลือกในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ 

ผ ล ง า น ก า ร
น้าไปใช้ประโยชน์ 

มีการน้าไปใช้ใน
ก า ร ต่ อ ย อ ด
งานวิจัย 

๑ ปี ก า ร น้ า เ ส น อ
ผลงาน 

 
 
 
 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่
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- เครื่องมือในการส้ารวจภาคสนาม 

- ห้องปฏิบัติการ 

- สถานที่เลี้ยง 
 

19. งบประมาณของโครงการวิจัย....*โครงการละไม่เกิน 140,000 บาท........................................... 
19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่

เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 7-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร 
*ไม่เบิกเป็นเงินเดือนในส่วนนี้ 

- - - 

2. งบด้าเนินงาน : ค่าใช้สอย    
2.1 ค่าวิทยากรในการบรรยาย (คนนอก) 
(600 บาท/คน/เดือน x 2 คน) 
2.2 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยส้าหรบัการส้ารวจ รวบรวม 
วิเคราะห์ผล จัดท้าฐานข้อมูล 
(8,000 บาท/คน/เดือน x 1 คน x 2 เดือน) 
2.3 เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 
(800 บาท/2 คน/วัน x 5 วัน) 
2.4 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
(1,800 บาท/วัน x 3 วัน x 6 ครั้ง) 
2.5 ค่าจ้างบริการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดบรรยาย อบรม 
2.7 ค่ารับรอง และพิธีการ  
2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าเอกสารในการเผยแพร่ 
* ค่าท่ีพัก และค่าอาหารระหว่างการออกส้ารวจ 
ตั้งเบิกได้ในรูปของเบี้ยเลี้ยงเท่านั้น อัตราการ
เบิกจ่ายตามระเบียบ ทั้งนี้จะใช้เบิกได้เมื่อได้รับ
อนุมัติการเดินทางแล้วเท่านั้น (ติดต่อคุณจุ๋มก่อน
เดินทางเพ่ือท้าเรื่องผ่านคณะ) 

- 
 

16,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

5,000 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

- 
 

16,000 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 

10,000 
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รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 7-12 

(บาท) 
3. งบด้าเนินงาน : ค่าวัสดุ    
3.1 วัสดุส้านักงาน  
3.2 วัสดุเชื้อเพลิง 
3.3 วัสดุการเกษตร 
3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์  
3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์ 
3.6 วัสดุอื่นๆ 
*แจกแจงรายละเอียดภายใต้ 3.1-3.6 ตามความ
เหมาะสม เช่น (เอทานอล 2,500 บาท/ลิตรx 3 
ลิตร) 

5,000 
12,000 
10,000 
5,000 

10,000 

5,000 
12,000 
9,000 
1,000 
5,000 

10,000 
24,000 
19,000 
6,000 

15,000 

4. ค่าสาธารณูปโภค 
4.1 ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้านการสื่อสาร 

- - - 

รวมงบประมาณ 83,000 57,000 140,000 
 
 
19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ ละปีตลอดโครงการ  

(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีที่

ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที่1 ( 2565) - - 66,000 74,000 - -   140,000 

ปีที่2 ( 2566)  - - 66,000 74,000 - - 140,000 

ปีที่3 ( 2567)  - - 66,000 74,000 - - 140,000 

 ปีที4่ (2568) - - 66,000 74,000 - - 140,000 

ปีที่5 ( 2569)  - - 66,000 74,000 - - 140,000 
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20. ระดับความส าเร็จของงาน.......*ดูคู่มือประกอบการเขียน.................................. 
 ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย ระดับ P 
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ........................................................................................................... ..... 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา....................................................... ..................................... 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ 
23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ  
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  

(ลงชื่อ)
............................................................   

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 
(ลงชื่อ).........................-........................................   

(................................................) 
ผู้ร่วมวิจัย 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ).............................-.....................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

 
24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 

หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................    

(................................................) 
ต้าแหน่ง......................................................... ...... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Wichase Khonsue, Ph.D. 
2. หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน ๓ ๒๖๐๒๐๐๑๑๓ ๕๐๒ 
3. ต้าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ 

E-mail 
 ที่สังกัด     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สถานที่ติดต่อ    ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท์    ๐๑๒-๒๑๘๕๒๕๘ 
 โทรศัพท์มือถือ    ๐๘๑-๔๕๖๔๑๑๓ 
 โทรสาร     ๐๒-๒๑๘๕๒๕๖ 
 E-mail:     Wichase.k@chula.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  
 ๒๕๒๒-๒๕๓๖  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ๒๕๓๗-๒๕๓๙  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ๒๕๔๑-๒๕๔๔  Human and Environmental Studies Kyoto University, Kyoto, 
   Japan 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช้านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 สาขานิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการ

วิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
 7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการวิจัยข้อมูลเบื้องต้นของสัตว์มีกระดูกสันหลัง บริเวณพ้ืนที่เกาะ
ทะลุ เป็น 
 7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท้าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

-  - Nishikawa, K., W. Khonsue, A. Aowphol, A. Rujirawan, N. Ampai and P. Pomchote. 2020. 
Note on Eggs and Brooding of Topotypic Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 (Amphibia: 
Gymnophiona: Ichthyophiidae) in Dry Season. Tropical Natural History 20(2): 219–222. ทุนจาก
มหาวิทยาลยัเกียวโต 

-  - Pomchote, P., W. Khonsue, P. Thammachoti, A. Hernandez, P. Peerachidacho, C. 
Suwannapoom, Y. Onishi and K. Nishikawa. 2020. A New Species of Tylototriton (Urodela: 
Salamandridae) from Nan Province, Northern Thailand. Tropical Natural History 20(2): 144–
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161. ทุนจาก สว.ทช. 

-  - Porrawee Pomchote, Wichase Khonsue, Pitak Sapewisut, Koshiro Eto and Kanto Nishikawa. 
2020. Discovering a population of Tylototriton verrucosus (caudata: Salamandridae) from 
Thailand: Implication for conservation. Tropical Natural History. 20(1) 1-15. ทุนจาก สว.ทช. 

-  - Atsushi Tominaga, Masafumi Matsui, Naoko Shimoji, Wichase Khonsue, Chi‐Shiun Wu, 
Mamoru Toda, Koshiro Eto, Kanto Nishikawa, and Hidetoshi Ota. 2019. Relict distribution of 
Microhyla (Amphibia: Microhylidae) in the Ryukyu Archipelago: High diversity in East Asia 
maintained by insularization. Zoological Scripta. 48(4): 440-453. ทุนจากมหาวิทยาลัยโอกินาวา 

-  - Matsui, Masafumi, W. Khonsue and S. Panha. 2018. Two new species of Ansonia from 
Thailand (Anura: Bufonidae). Zoological Science. 35.39-48. ทุนจากมหาวิทยาลัยเกียวโต 

-  - Techangamsuwan, S, Sommanustweechai, A, Kamolnorranart, S, Siriaroonrat, B, Khonsue, W, 
Pirarat, N. 2017. Emerging chytrid fungal pathogen, Batrachochytrium dendrobatidis, in zoo 
amphibians in Thailand. Acta Veterinaria 67(4): 525-539. [SCOPUS]. ทุนจากคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

-  - Matsui, M, Eto, K, Nishikawa, K, Hamidy, A, Belabut, D, Ahmad, N, Panha, S, Khonsue, W, 
Grismer, LL. 2017. 2017. Mitochondrial phylogeny of Leptolalax from Malay Peninsula and 
Leptobrachella (Anura, Megophryidae). Current Herpetology 36(1): 11-21 [SCOPUS] ทุนจาก
มหาวิทยาลยัเกียวโต 

 
 7.3 งานวิจัยที่ก้าลังท้า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท้าวิจัย (ผู้บริหาร
โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 

- ชื่อโครงการวิจัย ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ของมนุษย์ในบางกะเจ้า อ้าเภอพระประแดง พ้ืนที่ร่วมสนองพระราชด้าริ โดยจังหวัดสมุทรปราการ 
แหล่งทุน โครงการ อพ.สธ.-จฬ.  
สถานภาพ ก้าลังด้าเนินการ 
เริ่มต้น-สิ้นสุด ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 
- ชื่อโครงการวิจัย โครงการปลูกรักษามะม่วงแก้ว 
แหล่งทุน โครงการ อพ.สธ.-จฬ.  
สถานภาพ ก้าลังด้าเนินการ 
เริ่มต้น-สิ้นสุด ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 
- ชื่อโครงการวิจัย โครงการปลูกรักษามะไฟจีน-หว้าแหล่งทุน โครงการ อพ.สธ.-จฬ.  
สถานภาพ ก้าลังด้าเนินการ 
เริ่มต้น-สิ้นสุด ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 
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หมายเหตุ :  - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน  
การประเมินข้อเสนอการวิจัย 

 - ส้าหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 
(ให้ส้าเนาแนบในทุกเล่มของข้อเสนอการวิจัย) 

 
 



การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดําเนินการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมพิจารณาสนบัสนุนและจะเปนผูไมมีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ 256๕ 
---------------------------------------------------------------------- 

ย่ืนเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย....................................................................................................................................................... 
กรอบการวิจัยยอย................................................................................................................................................ 

 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ความหลากหลายและการกระจายของทรัพยากรทากเปลือยในพื้นที่ 

โครงการ อพ.สธ. ทร. จังหวัดชลบุรี  
 (ภาษาอังกฤษ) Diversity and distribution of nudibranch in RSPG-RTN Area 

Chon Buri Province 
 

ช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษพ ันธุกรรมพืชอัน เนื ่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded 
by Chulalongkorn University 

(กรณเีปนโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย) 

 
สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย  
 1.  ผูรับผิดชอบประกอบดวย  
 (กรณเีปนทุนความรวมมอืกับตางประเทศใหระบุผูรับผิดชอบทั้ง “ฝายไทย” และ “ฝายตางประเทศ”) 
 1.1 หัวหนาโครงการ 
 ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุชนา  ชวนิชย, รองศาสตราจารย (ดร.) ระดับ A-3 
 หนวยงาน: ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน: ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๕๑๔ ๘๖ ๑ 
 สถานที่ติดตอ: ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๔๐๑  โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 E-mail: suchana.c @chula.ac.th 

 บทบาทงาน: หัวหนาโครงการ ทําหนาที่บริหารโครงการวิจัย (วางแผน ดําเนินการ และ 
รับผิดชอบโครงการโดยรวม) รวมถึง จัดทํารายงาน 

 สัดสวนงาน: รอยละ ๕๐ 
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 1.๒ ผูรวมงานวิจัย 
 ชื่อ-นามสกุล: นายวรณพ  วิยกาญจน, รองศาสตราจารย (ดร.) ระดับเชี่ยวชาญ 
 หนวยงาน: ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน: ๓ ๑๐๐๖ ๐๐๗๑๐ ๕๒ ๕ 
 สถานที่ติดตอ: ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๙๔ – ๕ โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 E-mail: voranop.v@chula.ac.th 

 บทบาทงาน: ผูรวมโครงการ  ทําหนาที่รวมวางแผนดําเนินการ  สนับสนุนงานภาคสนามและ
ปฏิบัติการ  และรวมจัดทํารายงาน 

 สัดสวนงาน: รอยละ ๕๐ 
 
 1.๓ หนวยงานหลัก 
 ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๙๔ – ๕ โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 
 1.๔ หนวยงานสนับสนุน 
 ๑) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  สวนจิตรลดา  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓ 
  โทรศัพท: ๐๒ ๒๘๒ ๑๘๕๐, ๐๖๖๕  โทรสาร: ๐๒ ๒๘๒ ๐๖๖๕ 
 ๒) หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรอื 
  ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 ๓) พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
  ถนนองคการบริหารสวนตําบล  ตําบลแสมสาร  อําเภอสัตหีบ  ชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
  โทรศัพท: ๐๓๘ ๔๓ ๒๔๗๕ 
 
 ๒. ประเภทการวิจัย 
 การวิจัยพื้นฐาน 
 
 ๓. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย 
 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา  กลุมวิชาทรัพยากรสัตว 
 
 ๔. มาตรฐานการวิจัย (ถามี) 
 ไมมี เนื่องจากไมมีการใชสัตวที่อยูในขายสัตวทดลอง และไมไดดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพดานพันธุวิศวกรรม และการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับชีวอนามัย 
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 ๕. คําสําคญั (Keyword) ของการวิจัย 
 ภาษาไทย: ทากเปลือย  ความหลากหลาย  การกระจาย  โครงการ อพ.สธ.-ทร.  จังหวัดชลบุรี 
 ภาษาอังกฤษ: nudibranch, diversity, distribution, RSPG-RTN Project, Chon Buri Province 
 

 ๖. ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 ทากเปลือย (nudibranch) เปนสัตวทะเลจําพวกหอย (Phylum Mollusca) กลุมหอยฝา
เดียว (Class Gastropoda) ที่ไมมีเปลือกแข็งหอหุมลําตัว  ซึ่งเปนผลมาจากการวิวัฒนาการของหอยทะเลกลุม
นี้ที่ลดรูปของเปลือกแข็งในระยะแรกที่เปนตัวออน จึงทําใหทากเปลือยมีกลไกที่หลากหลายในกระบวนการ
ดํารงชีวิตเพื่อปองกันตนเอง เชน การมีสีสันที่เดนและสะดุดตา ซ่ึงไมเพียงใชในการแสดงตัวแตยังเปนการขมขู
ศัตรูในธรรมชาติ  การพรางตัวใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม  การเลียนแบบสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่มีพิษ  ตลอดจนการ
สรางสารทุติยภูมิที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพเพ่ือปองกันตนเอง เปนตน  ปจจุบัน พบวาทากเปลือยบางชนิด เชน ทาก
เปลือย Jorunna funebris ที่พบอาศัยอยูกับฟองน้ําสีน้ําเงิน (Xestospongia spp.) หรือไฮดรอย (hydroid) 
ในแนวปะการังทั่วไปในเขตรอน บริเวณมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก รวมถึง นานน้ําไทย  
ทากเปลือยชนิดนี้สามารถผลิตสารเคมีกลุม jorumycin และ renieramycin ที่ มีฤทธ์ิในการตอตานเชื้อ
แบคทีเรียและมะเร็งบางชนิด ทําใหมีการเพาะเลี้ยงทากเปลือยชนิดนี้เพื่อนําสารทุติยภูมิดังกลาวมาใช
ประโยชนทางการแพทยและเภสัชกรรม  การศึกษาความหลากหลายและการกระจายของทากเปลือยในพ้ืนที่
โครงการ อพ.สธ.-ทร. จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ จึงเปนการศึกษาทากเปลือยในพ้ืนที่ท่ีสามารถนํามาใชประโยชนใน
เชิงลึกตอไปในอนาคต 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจาก
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม (ขอ ๘) และ การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน (ขอ ๙)  รวมถึง สอดคลอง
กับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ ในยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๓ สงเสริมกลไกและกิจกรรม
การนํากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใชประโยชนอยาง
เปนรูปธรรม   
 

 ๗. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๗.๑ สนองพระราชดําริภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๗.๒ ศึกษาความหลากหลายและการกระจายของทากเปลือยในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. ทร. จังหวัด

ชลบุร ี 
 ๗.๓ จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทากเปลือยในพื้นที่  
 ๗.๔ จัดทํา/สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความรู/ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรทางทะเล 
 

 ๘. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ 
 ทากเปลือย (nudibranchs) เปนสัตวทะเลจําพวกหอย (Phylum Mollusca) กลุมหอยฝา
เดียว (Class Gastropoda) ซึ่งหมายถึงเปนสัตวท่ีมีสวนเทาติดกับสวนทอง  สัตวกลุมนี้มีความหลากหลายของ
จํานวนชนิดสูงและมีจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัตวกลุมอ่ืนในชั้นยอย (Subclass) Opisthobranchia 
เดียวกัน  พบเปนจํานวนมากกวา ๙๐๐ ชนิดทั่วโลก  ทากเปลือยถูกจําแนกออกเปน ๔ อันดับยอย 



4 

(Suborder) ได แ ก  Doridacea, Dendronotacea, Arminacea แ ล ะ  Aeolidacea ใน อั น ดั บ  (Order) 
Nudibranchia (Jensen 2000)  สักษณะทั่วไปเปนสัตวที่มีเปลือกในระยะแรกของการเปนตัวออน และทําการ
ท้ิงเปลือกภายหลังที่ฟกออกจากไข  สวนของลําตัวไมแบงเปนปลอง มีสมมาตรซายขวา  ประกอบดวยสวนหัว 
สวนเทา แมนเติล และอวัยวะภายใน (Harris 1973; Thompson 1976; Behrens 1991) 
 
 ทากเปลือยอาศัยอยูในทะเล ตั้งแตชายฝงจนถึงทะเลลึก พบไดทั้งในเขตรอนจนถึงเขตหนาว 
(Clark 1975; Nybakken 1978; Gosliner and Drahein 1996; Cobb and Willan 2006; Debelius and 
Kuiter 2007)  เปนสัตวที่พบไดยาก โดยสามารถพบไดตามซอกหิน ปะการัง ฟองน้ํา เพรียงหัวหอม สาหราย
ทะเล หญ าทะเล เปนตน  โดยสวนใหญพบอาศัยตามแหลงอาหาร (Thompson 1964; Harris 1973; 
Grzimek, 1984)  ทากเปลือยเปนสัตวกินเนื้อเปนอาหาร โดยมีการเลือกชนิดของอาหารและมีวิธีการกินที่
แตกตางกัน  ตัวอยางของอาหารทากเปลือย เชน ฟองน้ํา ไนดาเรีย ไบรโอซัว เพรียงหัวหอม ไขปลา รวมถึง 
ทากเปลือยกลุมอ่ืน  บางชนิดกินเหย่ือท้ังตัว ขณะที่บางชนิดกินเฉพาะสวนภายในของเหยื่อ  จากความแตกตาง
ของชนิดและวิธีการกินอาหารทําใหทากเปลือยมีลักษณะหรือแผงฟนที่แตกตางกัน  ทั้งนี้ ทากเปลือยสวนใหญ
ออกหากินในเวลากลางคืน (Harris 1973; Thompson 1976; Jones et al, 1998; Jensen 2000) 
 
 ทากเปลือยเปนสัตวท่ีมี ๒ เพศในตัวเดียวกัน (กระเทย)  มีกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุท้ัง 
๒ เพศ (สเปรมและไข) พรอมกัน  ทากเปลือยวางไขโดยการสรางเมือกที่มีความแข็งแรงหอหุมไขที่มีลักษณะอยู
รวมกันเปนกลุม  โดยกลุมของไขมีรูปราง ลักษณะ ขนาด และสีที่หลากหลาย  เชน มีลักษณะขดเปนเกลียวยาว 
เปนตน  พบการวางไขบนสิ่งที่ยึดเกาะหรือบนแหลงอาหารโดยตรง (Thompson 1976; Pawlik et al 1998)  
ระยะเวลาพัฒนาการของไขแตกตางกันตามชนิด ตั้งแต ๒–๓ วัน หรือเปนเดือน  เร่ิมจากเปนตัวออนท่ีดํารงชีพ
เปนแพลงกตอน (planktotrophic larvae) พัฒนาเปนตัวออนระยะ veliger ที่สามารถวายน้ําไดอิสระ (free 
swimming) และสุดทายเปลี่ยนแปลงรูปราง (metamorphosis) เพ่ือลงคืบคลานบนพ้ืนผิวกลายเปนทาก
เปลือยระยะวัยออนและวัยรุนท่ีมีลักษณะรูปรางเหมือนพอแมตอไป  ทั้งนี้ ตัวออนในระยะที่มีการวายน้ําได
อยางอิสระสามารถแพรกระจายเปนระยะทางไดไกลมากโดยอาศัยกระแสน้ําเปนตัวนําพา (Harris, 1973; 
Thompson, 1976) 
 
 การที่ทากเปลือยปราศจากเปลือกแข็งหอหุมรางกาย จึงมีการพัฒนาในการสรางกลไกปองกัน
ตัวจากผูลาหลายรูปแบบ เชน การพรางตัวใหเขากับสถานท่ีหรือเลียนแบบสัตวอื่น  การเคลื่อนไหวของอวัยวะ
บางสวนเพื่อสรางความตกใจใหกับศัตรู  การสรางสารทุติยภูมิที่มีความเปนพิษตอศัตรู เปนตน (Harris 1973; 
Thompson 1976)  ส ารทุ ติ ย ภูมิ ที่ ท าก เปลื อยสร า ง ข้ึน มีหลากหลาย (Cimino et al 2001, 2004; 
Wahidullah et al 2006)  และมีความเปนพิษที่ทําใหสัตวอ่ืนไมสามารถกินทากเปลือยนั้นๆ เปนอาหารได 
(Cimino and Ghiselin 1998; Cimino et al, 1999)  ท้ังนี้ การสรางสารทุติยภูมิเพ่ือปองกันการถูกลาพบใน
สัตวกลุมอื่น โดยเฉพาะสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เชน ฟองน้ํา เพรียงหัวหอม ไบรโอซัว ไฮดรอยด เปนตน 
(Fontana et al 2000, 2001; Faulkner 2002; Mayer and Gustafson 2003, 2006)  สัตวเหลานี้ รวมถึง 
ปะการังและดอกไมทะเล เปนท้ังแหลงอาหารและใหสารทุติยภูมิดังกลาวแกทากเปลือย (Thompson 1976; 
Coleman 2001; Darumas et al, 2007)  ปจจุบัน สารทุติยภูมิที่พบในทากเปลือยบางชนิดมีฤทธ์ิทางชีวภาพ 
ทําใหทากเปลือยเหลานี้กลายเปนเปาหมายทางการแพทยในการนําไปสกัดเปนตัวยาชนิดใหม (Fontana et al 
2000; Cimino et al 2001, 2004) เชน ทากเปลือย Jorunna funebris ที่พบกระจายทั่วไปในเขตรอน 
บริเวณมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก รวมถึงในนานน้ําไทย  ทากเปลือยชนิดน้ีสามารถสราง
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สารทุติยภูมิจากการกินฟองสีน้ําเงิน Xestospongia sp. เปนอาหาร (Karuso 1987; De Silva and Gulavita 
1988; Fontana et al 2000; Darumas et al 2007)  ส ารดั งก ล าว  ได แ ก  ส า รกลุ ม  renieramycins 
เชนเดียวกับที่พบในฟองน้ําสีน้ําเงิน Xestospongia sp. (Kubo et al 1989; Oku et al 2003; Amnuoypol 
et al 2004; Nakao et al 2004) ซึ่งสารกลุมนี้มีความเปนพิษตอเซลลมะเร็งหลายชนิด (นําพร อินสิน และ
คณะ 2548; Fontana et al 2000, 2001; Suwanborirux et al 2003; Amnuoypol et al 2004; Saito 
et al 2004a, 2004b; Lane et al 2005, 2006; Darumas et al 2007) 
 
 ปจจุบัน การศึกษาทากเปลือยในนานน้ําไทยเพ่ือประโยชนทางการแพทยและเภสัชกรรมมี
เพียงการศึกษาในทากเปลือย Jorunna funebris เทานั้น  การศึกษาในทากเปลือยชนิดอื่นจึงมีความสําคัญ
เชนกัน  การศึกษาคร้ังนี้จึงเปนการศกึษาเบ้ืองตนเพื่อทราบถึงชนิดของทากเปลือยในนานน้ําศึกษาที่มีแนวโนม
ในการนําไปศึกษาวิจัยเพ่ือใชประโยชนเชิงรุกตอไป 
 
 ๙. ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาความหลากหลาย การกระจาย และจัดทําฐานขอมูลของทรัพยากรทากเปลือยในพื้นที่
โครงการ อพ.สธ. ทร. บริเวณชายฝงทะเลเกาะแสมสารและเกาะใกลเคยีง จังหวัดชลบุรี โดยทําการศึกษาไมตํ่า
กวา ๓ พ้ืนท่ี/ป  จากนั้น จึงนําทากเปลือยบางชนิดมาทําการศึกษาตอยอด เชน ความเปนไปไดในการเลี้ยง/
เพาะเลี้ยง หรืออื่นๆ เพ่ือหาแนวทางการใชประโยชนตอไป 
 
 ๑๐. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 การที่ทากเปลือยมีกลไกที่หลากหลายในกระบวนการดํารงชีวิตเพ่ือปองกันตนเองจากศัตรู ซึ่ง
หนึ่งในจํานวนน้ันคือ การสรางสารทุติยภูมิที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพเพ่ือปองกันตนเอง  ทําใหมีความเปนไปไดสูงใน
การนําสารเคมีเหลานี้มาใชประโยชนทางการแพทยและเภสัชกรรม  การศึกษาความหลากหลายและการ
กระจายของทากเปลือย จึงเปนการคนหาชนิด/สายพันธุทากเปลือยที่อาจสามารถนํามาใชประโยชนในการ
ศึกษาวิจัยเชิงลึกตอไปในอนาคต 
 
 ๑๑. เอกสารอางอิง 
นําพร  อินสิน, พงศพโยม  พหุลรัต, ลัดดา  เตชะวิริยะทวีสิน.  ๒๕๔๘.  การวิเคราะหชนิดและปริมาณของสาร
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 ๑๒. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๒.๑ ดานวิชาการ:  เปนการศึกษาความหลากหลาย การกระจาย และจัดทําฐานขอมูลของ

ทรัพยากรทากเปลือยในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. ทร. โดยเปนการเพ่ิมองคความรูในการคนหา
ชนิด/สายพันธุทากเปลือยที่อาจสามารถนํามาใชประโยชนในการศึกษาวิจัยเชิงลึกตอไปใน
อนาคต   นอกจากนั้น ยังมีสวนรวมในการสนับสนุนการผลิตนักวิจัย ผานการสรางบัณฑิตที่มี
คุณภาพ  และสามารถนําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลประกอบการนําเสนอหรือตีพิมพ
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ 

 ๑๒.๒ ดานสังคมและชุมชน:  สามารถนําขอมูลมาประกอบเปนตัวอยาง/กรณีศึกษาในการจัดทํา/
สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความรู/ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
ทางทะเลใหกับชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป รวมกับโครงการ 
อพ.สธ.  หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ/หรือ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย 

 

 ๑๓. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
 ๑๓.๑ จัดทํา/สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความรู/ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรทางทะเลใหกับชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป รวมกับ
โครงการ อพ.สธ.  หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ/หรือ พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทยไมต่ํากวา ๑ คร้ัง/ป 

 ๑๓.๒ นําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลประกอบการนําเสนอหรือตีพิมพบทความวิจัยในการประชุม
วิชาการ ๑ คร้ัง ในชวงปที่ ๓ – ๕ 

 

 ๑๔. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
 ๑๔.๑ วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ๑) สํารวจความหลากหลายและการกระจายของทากเปลือยบริเวณชายฝงทะเล โดยการดําน้ําลึก
ดวยอุปกรณชวยหายใจใตน้ํา ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. ทร. บริเวณชายฝงทะเลเกาะแสมสาร
และเกาะใกลเคียง จังหวัดชลบุรี (ปที่ ๑ – ๕) 

 ๒) กําหนดพื้นที่ศึกษา ไมต่ํากวา ๓ พื้นที่/ป  โดยทําการศึกษา ๒ คร้ัง/พื้นที่ ในแตละชวงลม
มรสุม (ปที่ ๑ – ๕) 

 ๓) เก็บตัวอยางทากเปลือยที่พบไมต่ํากวา ๕ ตัว/ชนิด/ครั้ง/พ้ืนที่  พรอมบันทึกขอมูลจํานวนและ
ขนาดของทากเปลือยที่พบ  ขนาดของพื้นที่ศึกษา  ระดับความลึก/ความเค็ม  รวมถึงลักษณะ
ของพ้ืนที่/ถ่ินอาศัย (แนวปะการัง/พ้ืนทราย/พ้ืนโคลน/อ่ืนๆ) และพฤติกรรม (การกินอาหาร/
การสืบพันธุ) เปนตน (ปที่ ๑ – ๕)  

 ๔) จัดทําฐานขอมูลของทากเปลือยในพื้นที่ (ปที่ ๑ – ๕) 
 ๕) นําทากเปลือยบางชนิด (ชนิดเดน) ท่ีพบมาศึกษาแนวทางการใชประโยชน (ปที่ ๒ – ๕) อาทิ 

การเลี้ยง/เพาะเลี้ยง หรืออ่ืนๆ 
 ๖) จัดทํา/สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความรู/ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรทางทะเลใหกับชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป รวมกับ
โครงการ อพ.สธ.  หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ/หรือ พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย ไมต่ํากวา ๑ ครั้ง/ป (ปท่ี ๑ - ๕) 
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 ๑๔.๒ สถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

 ๑) สํารวจความหลากหลายและการกระจายของทากเปลือย ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. ทร. 
บรเิวณชายฝงทะเล เกาะแสมสารและเกาะใกลเคียง จังหวัดชลบุรี (ปที่ ๑ – ๕) 

 ๒) จัดทําฐานขอมูลทากเปลือย ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ปที่ ๑ – ๕) 
 ๓) ศึกษาแนวทางการใชประโยชน อาทิ การเลี้ยง/เพาะเลี้ยง หรืออ่ืนๆ ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติ

วิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี และ/หรอื จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ปที่ ๒ – ๕) 
 
 ๑๕. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 ๑๕.๑ ระยะเวลาทําการวิจัย 
 ปที ่๑  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๕  รวม ๑ ป 
 ปที ่๒  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๖  รวม ๑ ป 
 ปที ่๓  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๗  รวม ๑ ป 
 ปที ่๔  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๘  รวม ๑ ป 
 ปที ่๕  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๙  รวม ๑ ป 
 
 ๑๕.๒ แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

กิจกรรม /  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เดือนท่ี 
ผลที่จะไดรับ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑) จัดเตรยีมพ้ืนท่ีและ

อุปกรณการศึกษา 
            ความพรอมในการศึกษา 

            
๒) ออกภาคสนามศึกษา 

ความหลากหลาย 
และการกระจาย 
พรอมเก็บตัวอยาง 

            ทราบความหลากหลาย
และการกระจาย พรอม
ตัวอยางเพ่ือศึกษาตอไป 

            

            
            

๓) ศึกษาแนวทางการใช
ประโยชน เชน การ
เลี้ยง/เพาะเลี้ยง อื่นๆ 
(ปที่ ๒ – ๕) 

            ทราบแนวทางการใช
ประโยชน             

            
            

๔) วิเคราะหและ
ประเมินผล 

            ทราบผลการศึกษาเบื้องตน 

            
๕) จัดกิจกรรมเสริม

ความรู/ปลูกจิตสํานึก 
            ผูเขารวมกิจกรรมทราบ

ความสําคัญของทรัพยากร             
๖) จัดทํารายงาน             รายงานความกาวหนา  

และรายงานประจําป             
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 ๑๖. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด 
 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
ปที่ ๑ - ๕     
๑) รายงานฉบับสมบูรณ ๑ ฉบับ/ป ผานการประเมิน ภายใน

ปงบประมาณ 
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

๒) จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความรู/ปลูกจิตสํานึก 

> ๑ คร้ัง/ป ตามมาตรฐานทางวิชาการ ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ปที่ ๓ - ๕      
๓) ทากเปลือยท่ีมี

ศักยภาพในการเลี้ยง/
ศึกษาวิจัยเชิงรุก  

> ๑ ชนิด/ป มีอัตรารอด > ๕๐  
หรือ พบสารที่สามารถ
นําไปใชประโยชนได 

ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

 
 ๑๗. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
ปที่ ๑ - ๕     
๑) รายงานฉบับสมบูรณ > ๘๐ % ไดรบัความพึงพอใจในผลงาน

จากผูประเมิน 
ภายใน

ปงบประมาณ 
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

๒) จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความรู/ปลูกจิตสํานึก 

> ๘๐ % ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูเก่ียวกับทรัพยากร

เพิ่มข้ึน 

ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ปที่ ๓ - ๕      
๓) ทากเปลือยท่ีมี

ศักยภาพในการเลี้ยง/
ศึกษาวิจัยเชิงรุก  

> ๑ ชนิด/ป มีความเปนไปไดในการเล้ียง/
นําไปใชประโยชยนเชิงรุก 

ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

 

 ๑๘. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัยที่มีอยู 
 ๑๘.๑) โรงเพาะขยายพันธุ/อนุบาลปะการงั 
 ๑๘.๒) ระบบจายน้ําและอากาศ 
 ๑๘.๓) ระบบพลังงานสํารอง (พลังงานแสงอาทิตย) ที่ใชสนับสนุนการปนไฟฟา 
 ๑๘.๔) อุปกรณสําหรบัดําน้ําลึกและอุปกรณสําหรับเก็บตัวอยาง 
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 ๑๙. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 ๑๙.๑ รายละเอียดงบประมาณการวิจัย (เฉพาะปท่ีเสนอขอ) 
 

รายการ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม 

เดือนที่ ๑–๖ เดือนท่ี ๗–๑๒ (บาท) 
๑. งบบุคลากร ๐ ๐ ๐ 
๒. งบดําเนินงาน : คาใชสอย   ๑๒๘,๐๐๐ 
๒.๑ จางเหมาเชายานพาหนะ  
 (๓,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง x ๑๐ วัน x ๑ คร้ัง) 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

๒.๒ เบ้ียเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 
 (๘๐๐ บาท/คน/วัน x ๒ คน x ๑๐ วัน) 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐  

๒.๓ จางเหมาบริการทั่วไปและอื่น ๆ  
 (สนับสนนุงานวิจัย จางทําอุปกรณ เชาเรือ อ่ืนๆ) 

๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐  

๒.๔ คาใชจายในการจัดกิจกรรม ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  
๓. งบดําเนินงาน : คาวัสดุ   ๒๒,๐๐๐ 
๓.๑ วัสดุวิทยาศาสตร (สารเคมี ฯลฯ) ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
๓.๒ วัสดุสํานักงาน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
๓.๓ วัสดุคอมพิวเตอร ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
๓.๔ วัสดุเชื้อเพลิง ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  
๔. คาสาธารณปูโภค   ๐ 
๔.๑ คาไปรษณีย คาบริการดานการสื่อสาร ๐ ๐  
รวมงบประมาณ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
 

 ๑๙.๒ รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 
 

ปที่ดําเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคลากร คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
คาธรรมเนียม

อุดหนุนสถาบัน 
ครุภัณฑ รวม 

ปที่ ๑ (๒๕๖๕) ๐ ๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
ปที่ ๒ (๒๕๖๖) ๐ ๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
ปที่ ๓ (๒๕๖๗) ๐ ๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
ปที่ ๔ (๒๕๖๘) ๐ ๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
ปที่ ๕ (๒๕๖๙) ๐ ๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
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 ๒๐. ระดับความสําเร็จของงาน 
 ระดับ I (Intermediate Results) 
 
 ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอด
โครงการวิจัย 
 เปนการสํารวจชนิด ความหลากหลาย และการกระจายของทากเปลือยในพื้นที่โครงการ 
อพ.สธ. ทร. จังหวัดชลบุร ีที่สามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษาวิจัยเชิงลึกตอไป 
 
 ๒๑. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหน่ึงสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ 
  ไมไดเสนอตอแหลงทุนอ่ืน 
  เสนอตอแหลงทุนอ่ืน (ระบุชื่อแหลงทุน)   
 ๒.๑ ชื่อโครงการท่ีเสนอ   
 ๒.๒ คาดวาจะทราบผล   
 
 ๒๒. คําชี้แจงอ่ืนๆ 
 เปนโครงการศึกษาวิจัยในปะการัง ซึ่งเปนสัตวทะเลไมมีกระดูกสันหลังที่ไมไดจัดอยู ใน
กลุมของสัตวทดลอง (สัตวที ่ใชในงานวิทยาศาสตร)  ทั ้งนี้ ไมไดมีการศึกษาใดๆ ที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพดานพันธุวิศวกรรม และการใชหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับชีวอนามัย 
 
 ๒๓. ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการเพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอการ
วิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เร่ืองการรับขอเสนอการ
วิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
 ( รองศาสตราจารย ดร. สุชนา  ชวนิชย ) 
 หัวหนาโครงการวิจัย 
 วันที่    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
 ( รองศาสตราจารย ดร. วรณพ  วิยกาญจน ) 
 ผูรวมวิจัย 
 วันที่    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
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 ๒๔. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) หรือ
กรรมการผูจัดการใหญ หรือเทียบเทาของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให
ดําเนินการวิจัย รวมท้ังใหใชสถานที่ อุปกรณ และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
 (  ) 
 ตําแหนง    
 วันที่    เดือน    พ.ศ.    
 
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนา หมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในขอเสนอการวิจัย 
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สวน ข : ประวัติคณะผูวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 
ข-๑) ประวัติหัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร. สุชนา  ชวนิชย 
 
 ๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุชนา  ชวนิชย 
   (ภาษาอังกฤษ) Ms. Suchana  CHAVANICH 

 ๒. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๕๑๔ ๘๖ ๑ 

 ๓. ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย ดร. (ระดับ A3) 

 ๔. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
  ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๔๐๑ โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 E-mail: suchana.c@chula.ac.th 

 ๕. ประวัติการศกึษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทางทะเล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๓๗) 
 M.A. (Biology), Central Connecticut State University, U.S.A. (1997) 
 Ph.D. (Zoology), University of New Hampshire, U.S.A. (2001) 

 ๖. สาขาวิชาการที่มคีวามชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  
 ชีววิทยาทางทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล การอนุรักษทรัพยากรในทะเล ชนิดพันธุตางถิ่นในทะเล 

 ๗. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ๗.๑ หัวหนาโครงการวิจัย 
 ๑) กระบวนการของกระแสน้ําที่มีผลตอการแพรกระจายของตัวออนปะการัง  โครงการ A1B1 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๔–๒๕๕๕) 
 ๒) การเพาะขยายพันธุปะการังในระบบเลี้ ยงเพ่ือการฟ น ฟูแนวปะการัง  โครงการ 

ไทยเขมแข็ง 2 คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๔–๒๕๕๕) 
 ๓) ผลกระทบของภาวะโลกรอนท่ีมีตอระบบนิเวศปะการังและการฟนฟูแนวปะการัง  

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา–โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (๒๕๕๔–
๒๕๕๖) 

 ๔) บทบาทและความสําคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ  โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๕–
๒๕๕๙) 

 ๗.๒ งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว (ผลงานวิจัย ๕ ปยอนหลัง) 
 ๑) Muangchinda C, Srisuwankarn P, Boubpha S, Chavanich S, Pinyakong O 

(2020)  The effect of bioaugmentation with Exiguobacterium sp. AO-11 on 
crude oil removal and bacterial community in sediment microcosms and 
development of a liquid ready-to-use inoculum.  Chemosphere 250: 
126303. 
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 ๒) Nikolaivits E, Agrafiotis A, Baira E, Le Go G, Tsafantakis N, Chavanich SA, 
Benayahu Y, Ouazzani J, Fokialakis N, Topakas E ( 2 0 2 0 )  Degradation 
Mechanism of 2,4-Dichlorophenol by Fungi Isolated from Marine 
Invertebrates.  Int J Mol Sci 21: 3317. 

 ๓) Imahara Y, Chavanich S, Viyakarn V, Kushida Y, Reimer JD, Fujita T (2 0 2 0 )  
Two new species of the genus Chironephthya (Octocorallia, Alcyonacea, 
Nidaliidae, Siphonogorgiinae) from the Gulf of Thailand.  Zootaxa 4780 (2): 
324-340. 

 ๔) Mehrotra R, Arnold S, Wang A, Chavanich S, Hoeksema BW, Caballer M 
(2020)  A new species of coral-feeding nudibranch (Mollusca: Gastropoda) 
from the Gulf of Thailand. Mar Biodivers 50: 36. 

 ๕) Viyakarn V, Chavanich S, Heery E, Raksasab C (2020)  Distribution of sea 
cucumbers, Holothuria atra, on reefs in the upper Gulf of Thailand and the 
effect of their population densities on sediment microalgal productivity.  
Estuar Coast Shelf Sci 235: 106514. 

 ๖) Kuanui P, Chavanich S, Viyakarn V, Omori M, Fujita T, Lin C (2020)  Effect of 
light intensity on survival and photosynthetic efficiency of cultured corals of 
different ages.  Estuar Coast Shelf Sci 235: 106515. 

 ๗) Hiruta SF, Arai M, Chavanich S, Viyakarn V, Fujita T (2020)  Complete 
mitochondrial genome of a sea star, Linckia laevigata (Echinodermata, 
Asteroidea, Valvatida, Ophidiasteridae).  Mitochondrial DNA B 5 (2): 1342-
1343. 

 ๘) Wolanski E, Wattaykorn G, Furukawa K, Chavanich S (2020)  Integrating 
science in the management of enclosed seas – A synthesis.  Estuar Coast 
Shelf Sci 234: 106647.  doi  10.1016/j.ecss.2019.106647 

 ๙) Nikolaivits E, Agrafiotis A, Termentzi A, Machera K, Goff GL, Álvarez P, 
Chavanich S, Benayahu Y, Ouazzani J, Fokialakis N, Topakas E ( 2019)  
Unraveling the detoxification mechanism of 2,4-dichlorophenol by marine-
derived mesophotic symbiotic fungi isolated from marine invertebrates.  
Marine Drugs 17 (10): 564. 

 ๑๐) Isobe A, Buenaventura NT, Chastain S, Chavanich S, DeLorenzo ACN, 
Hagmann P, Hinata H, Kozlovskii N, Lusher AL, Martí E, Michida Y, Mu J, Ohno 
M, Potter G, Ross PS, Sagawa N, Shim WJ, Song YK, Takada H, Tokai T, Torii T, 
Uchida K, Vassillenko K, Viyakarn V, Zhang W.  2019.  An interlaboratory 
comparison exercise for the determination of microplastics in standard 
sample bottles.  Mar Pollut Bull 146: 831–837. 
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 ๑๑) Mehrotra R, Monchanin C, Scott CM, Phongsuwan N, Gutierrez MC, 
Chavanich S, Hoeksema BW (2019)  Selective consumption of sacoglossan 
sea slugs (Mollusca: Gastropoda) by scleractinian corals (Cnidaria: Anthozoa).  
PLoS ONE 14 (4): e0215063.  doi 10.1371/journal.pone.0215063 

 ๑๒) Lam VWY, Chavanich S, Djoundourian S, Dupont S, Gaill F, Holzer G, Isensee 
K, Katua S, Mars F, Metian M, Hall-Spencer JM (2019)  Dealing with the effects 
of ocean acidification on coral reefs in the Indian Ocean and Asia.  Reg Stud 
Mar Sci 28: 100560. 

 ๑๓) Martynov A, Mehrotra R, Chavanich S, Nakano R, Kashio S, Lundin K, Picton 
B, Korshunova T (2019)  The extraordinary genus Myja is not a tergipedid, but 
related to the facelinidae s. Str. with the addition of two new species from 
Japan (Mollusca, Nudibranchia).  ZooKeys 818: 89-116. 

 ๑๔) Bulan DE, Wilantho A, Krainara P, Viyakarn V, Chavanich S, Somboonna N.  
(2018)  Spatial and seasonal variability of reef bacterial communities in the 
upper Gulf of Thailand.  Front Mar Sci 5: 441.  

 ๑๕) Bulan DE, Wilantho A, Tongsima S, Viyakarn V, Chavanich S, Somboonna N.  
(2018)  Microbial and small eukaryotes associated with reefs in the upper 
Gulf of Thailand.  Front Mar Sci 5: 436.  

 ๑๖) Viyakarn V, Chavanich S, Chong G, Tsai S, Lin C (2018)  Cryopreservation of 
sperm from the coral Acropora humilis.  Cryobiology 80: 130-138. 

 ๑๗) Songploy S, Chavanich S, Kuanui P, Viyakarn V (2017)  Diversity of reef fish at 
Royal Thai Naval Base, Sattahip, Chonburi Province, Thailand.  IJMS 46: 1220-
1225. 

 ๑๘) Pongpiachan S, Hattayanone M, Pinyakong O, Viyakarn V, Chavanich S, Bo C, 
Khumsup C, Kittikoon I, Hirunyatrakul P (2017)  Quantitative ecological risk 
assessment of inhabitants exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons in 
terrestrial soils of King George Island, Antarctica.  Polar Science 11: 19-29. 

 ๑๙) Tsai S, Chang WC, Chavanich S, Viyakarn V, Lin C (2016)  Ultrastructural 
observation of oocytes in six types of stony corals.  Tissue Cell 48: 349-355.  

 ๒๐) Kuanui P, Chavanich S, Viyakarn V, Park HS, Omori M (2016)  Feeding 
behaviors of three tropical scleractinian corals in captivity.  Trop Zool 29(1): 
1-9.  

 ๒๑) Chavanich S, Viyakarn V, Senanan W, Panutrakul S (2016)  Laboratory 
assessment of feeding behavior interactions between the introduced Pacific 
white shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) (Penaeidae) and five 
native shrimps plus a crab species in Thailand.  Aquat Invasions 11(1): 67-
74. 
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 ๗.๓ งานวิจัยท่ีกําลังทํา 
 ๑) บทบาทและความสําคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ ระยะท่ี ๒: การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะทะเลกรด ป ท่ี ๔ (หัวหนาโครงการ)  โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๒) การอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรปะการังในพื้นที่รวมสนองพระราชดําริ ภายใต 
โครงการ อพ.สธ. เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปที่ ๔ (ผูรวมวิจัย)  โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวน
งานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๓) การผลิตลูกพันธุปะการังที่มาจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเพ่ือประโยชนในการฟนฟูแนว
ปะการังและการวิจัย ปที่ ๔ (ผูรวมวิจัย)  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวนงานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๓) โครงการ JSPS Core to Core Program (B: Asia-Africa Science Platforms) ภายใต
หั ว ข อ ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Restoration of seagrass and coral reef ecosystems in 
Thailand (ผูรวมวิจัย)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (๒๕๖๒/๒๕๖๓)  สัดสวน
งานที่ลุลวง: สิ้นสุดโครงการปท่ี ๑ / เตรียมโครงการปที่ ๒ 

 ๔) โค ร ง ก า ร  Formation of a Center of Excellence for Marine Plastic Pollution 
Studies in the Southeast Asian Seas (ผู ร ว ม วิ จั ย )  Science and Technology 
Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) (๒๕๖๓–๒๕๖๗)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: เตรียมเร่ิมโครงการปที่ ๑ 
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ข-๒) ประวัติผูรวมวิจัย รองศาสตราจารย ดร. วรณพ วิยกาญจน 
 
 ๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายวรณพ  วิยกาญจน 
   (ภาษาอังกฤษ) Mr. Voranop  VIYAKARN 

 ๒. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๖ ๐๐๗๑๐ ๕๒ ๕ 

 ๓. ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย ดร. (ระดับ เชี่ยวชาญ) /  
  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๔. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
  ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๙๔–๕ โทรสาร: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๘๗ 
 E-mail: voranop.v@chula.ac.th 

 ๕. ประวัติการศกึษา 
 B.Fish.Sc. (Fishery Technology & Engineering), Tokyo University of Fisheries, Japan (1988) 
 M.Fish.Sc. (Aquatic Biosciences), Tokyo University of Fisheries, Japan (1990) 
 Ph.D. (Fisheries Science), Tokyo University of Fisheries, Japan (1993) 
 * ปจจุบัน: Tokyo University of Marine Science and Technology 

 ๖. สาขาวิชาการที่มคีวามชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  
 ชีววิทยาทางทะเล  นเิวศวิทยาทางทะเล  โภชนศาสตรและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 ๗. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ๗.๑ หัวหนาโครงการวิจัย 
 ๑) ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนอยางย่ังยืนของทรัพยากรปะการังบริเวณ

เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคี รีขันธ  โครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๕–๒๕๕๙) 

 ๒) การฟนฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใชตัวออนปะการังท่ีไดจากการเพาะขยายพันธุใน
ระบบเพาะฟก: โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (๒๕๕๕–๒๕๕๙) 

 ๓) โครงการ Asian CORE Program สาขาวิทยาศาสตรทางทะเลชายฝง ภายใตหัวขอการวิจัย
เรื่ อ ง  Establishment of Research and Education Network on Coastal Marine 
Science in Southeast Asia โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย-ญี่ปุน ปที่ ๓: 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

 ๔) โครงการ Tools and Strategies to access to original bioactive compounds from 
cultivation of marine invertebrates and associated symbionts: European 
Union Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation 
(๒๕๕๘-๒๕๖๓) 
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 ๗.๒ งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว (ผลงานวิจัย ๕ ปยอนหลัง) 
 ๑) Imahara Y, Chavanich S, Viyakarn V, Kushida Y, Reimer JD, Fujita T (2 0 2 0 )  

Two new species of the genus Chironephthya (Octocorallia, Alcyonacea, 
Nidaliidae, Siphonogorgiinae) from the Gulf of Thailand.  Zootaxa 4780 (2): 
324-340. 

 ๒) Viyakarn V, Chavanich S, Heery E, Raksasab C (2020)  Distribution of sea 
cucumbers, Holothuria atra, on reefs in the upper Gulf of Thailand and the 
effect of their population densities on sediment microalgal productivity.  
Estuar Coast Shelf Sci 235: 106514. 

 ๓) Kuanui P, Chavanich S, Viyakarn V, Omori M, Fujita T, Lin C (2020)  Effect of 
light intensity on survival and photosynthetic efficiency of cultured corals of 
different ages.  Estuar Coast Shelf Sci 235: 106515. 

 ๔) Hiruta SF, Arai M, Chavanich S, Viyakarn V, Fujita T (2020)  Complete 
mitochondrial genome of a sea star, Linckia laevigata (Echinodermata, 
Asteroidea, Valvatida, Ophidiasteridae).  Mitochondrial DNA B 5 (2): 1342-
1343. 

 ๕) Isobe A, Buenaventura NT, Chastain S, Chavanich S, DeLorenzo ACN, 
Hagmann P, Hinata H, Kozlovskii N, Lusher AL, Martí E, Michida Y, Mu J, Ohno 
M, Potter G, Ross PS, Sagawa N, Shim WJ, Song YK, Takada H, Tokai T, Torii T, 
Uchida K, Vassillenko K, Viyakarn V, Zhang W.  2019.  An interlaboratory 
comparison exercise for the determination of microplastics in standard 
sample bottles.  Mar Pollut Bull 146: 831–837. 

 ๖) Bulan DE, Wilantho A, Krainara P, Viyakarn V, Chavanich S, Somboonna N.  
(2018)  Spatial and seasonal variability of reef bacterial communities in the 
upper Gulf of Thailand.  Front Mar Sci 5: 441.  

 ๗) Bulan DE, Wilantho A, Tongsima S, Viyakarn V, Chavanich S, Somboonna N.  
(2018)  Microbial and small eukaryotes associated with reefs in the upper 
Gulf of Thailand.  Front Mar Sci 5: 436.  

 ๘) Viyakarn V, Chavanich S, Chong G, Tsai S, Lin C (2018)  Cryopreservation of 
sperm from the coral Acropora humilis.  Cryobiology 80: 130-138. 

 ๙) Songploy S, Chavanich S, Kuanui P, Viyakarn V (2017)  Diversity of reef fish at 
Royal Thai Naval Base, Sattahip, Chonburi Province, Thailand.  IJMS 46: 1220-
1225. 

 ๑๐) Pongpiachan S, Hattayanone M, Pinyakong O, Viyakarn V, Chavanich S, Bo C, 
Khumsup C, Kittikoon I, Hirunyatrakul P (2017)  Quantitative ecological risk 
assessment of inhabitants exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons in 
terrestrial soils of King George Island, Antarctica.  Polar Science 11: 19-29. 

 ๑๑) Tsai S, Chang WC, Chavanich S, Viyakarn V, Lin C (2016)  Ultrastructural 
observation of oocytes in six types of stony corals.  Tissue Cell 48: 349-355.  
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 ๑๒) Kuanui P, Chavanich S, Viyakarn V, Park HS, Omori M (2016)  Feeding 
behaviors of three tropical scleractinian corals in captivity.  Trop Zool 29(1): 
1-9.  

 ๑๓) Chavanich S, Viyakarn V, Senanan W, Panutrakul S (2016)  Laboratory 
assessment of feeding behavior interactions between the introduced Pacific 
white shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) (Penaeidae) and five 
native shrimps plus a crab species in Thailand.  Aquat Invasions 11(1): 67-
74. 

 ๗.๓ งานวิจัยท่ีกําลังทํา 
 ๑) การอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรปะการังในพื้นที่รวมสนองพระราชดําริ ภายใต 

โครงการ อพ.สธ. เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปที่ ๔ (หัวหนาโครงการวิจัย)  โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๒) บทบาทและความสําคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ ระยะท่ี ๒: การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะทะเลกรด ปที่ ๔ (ผูรวมวิจัย)  โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวน
งานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๓) การผลิตลูกพันธุปะการังที่มาจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเพื่อประโยชนในการฟนฟูแนว
ปะการังและการวิจัย ปที่ ๔ (หัวหนาโครงการวิจัย)  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวนงานที่ลุลวง: 
๕๐% 

 ๓) โครงการ JSPS Core to Core Program (B: Asia-Africa Science Platforms) ภายใต
หั ว ข อ ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Restoration of seagrass and coral reef ecosystems in 
Thailand (หัวหนาโครงการวิจัย)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (๒๕๖๒/๒๕๖๓)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: สิ้นสุดโครงการปท่ี ๑ / เตรียมโครงการปที่ ๒ 

 ๔) โค ร ง ก า ร  Formation of a Center of Excellence for Marine Plastic Pollution 
Studies in the Southeast Asian Seas ( หั ว ห น า โค ร ง ก า ร วิ จั ย )  Science and 
Technology Research Partnership for Sustainable Development ( SATREPS) 
(๒๕๖๓–๒๕๖๗)  สัดสวนงานที่ลุลวง: เตรียมเริ่มโครงการปที่ ๑ 

 
 



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา 3 ปี 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย.......................................................................................................................................................  
กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................  
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ผึ้งและพืชที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ผึ้ง 
  (ภาษาอังกฤษ)Bioactivities of bee products and their relating plants 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn – Chulalongkorn University 
(กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) 
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง “ฝ่ายไทย” 
และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 

1.1 หัวหน้าโครงการ ศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๑๔๐๓ ๐๐๒๐๙ ๓๗ ๕   
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๘๐ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๕ ๙๑๓ ๐๔๑๒  
โทรสาร ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๘๖ 
E-mail chanpen.c@chula.ac.th และ cchanchao@hotmail.com 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย...................................................................................................................... 
1.3 หน่วยงานหลัก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.4 หน่วยงานสนับสนุน............................................................................................................. 

 2.  ประเภทการวิจัย 1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic research) 
3.   สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  

2.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
๕. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี).................................................................................................................. 
๖. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย ผลิตภัณฑ์ผึ้ง ไทโรซิเนส จุลินทรีย์ ผึ้งพันธุ์ ชันโรง 
5. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
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 ผลิตภัณฑ์ผึ้ง (พรอพอลิส น้ าผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง พิษผึ้งและไขผึ้ง) และพืชมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย 
เช่น ฤทธิ์ต้านการเพ่ิมจ านวนของเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคเบาหวาน เป็นต้น ในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นที่ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส กับ ฤทธิ์ต้านการเติบโตของจุลินทรีย์
เนื่องจากปัจจุบันคนให้ความส าคัญในการดูแลผิวพรรณมากขึ้น ท าให้มีผลิตภัณฑ์ส าหรับดูแลผิวพรรณหลาย
ชนิด ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักมีองค์ประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระและสารลดการสร้างเม็ดสีหรือเมลานินใน
ผิวหนัง โดยกระบวนการสร้างเมลานิน (melanogenesis) มีเอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase หรือ tyr) ท า
หน้าที่ส าคญัในการสังเคราะห์เมลานิน ดังนั้นการค้นหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสเพ่ือลดการสร้างเมลานินจึง
เป็นสิ่งส าคัญ นอกจากนี้เมื่อผิวหนังได้รับรังสียูวีหรือมลพิษจากสภาพแวดล้อมจะท าให้เกิดการสร้างอนุมูล
อิสระภายในเซลล์เพ่ิมขึ้นท าให้เซลล์ถูกท าลายโดยกระบวนการออกซิเดชัน (oxidative damage) และเกิด
กระบวนการชรา (aging process) ปัจจุบันมีการค้นพบสารที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและอนุมูลอิสระ
จ านวนมาก แต่ยังมีรายงานว่าผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์อยู่ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าจุลินทรีย์ท าให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น Propionibacterium acnes และ 
Staphylococcus aureus ที่ท าให้เกิดสิว, Vibrio cholerae, Salmonella enterica และ Clostridium 
perfringens ที่ท าให้อาหารเป็นพิษ,  และเชื้อราในกลุ่ม Malassezia spp. ท าให้เกิดโรคผิวหนัง ซึ่งนับเป็นหนึ่ง
ในปัญหาที่ส าคัญในประเทศไทย เพราะเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนและมีความชื้นสูง การรักษาทั่วไปนิยม
ใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีของแบคทีเรียและยาในกลุ่มเอโซล (Azole) เช่น Ketoconazole, itraconazole และ 
Posaconazole ส าหรับเชื้อราในกลุ่ม Malassezia spp. แต่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ท าให้คลื่นไส้ 
อาเจียน เบื ่ออาหาร ปวดศีรษะ และตับอักเสบ เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้  นอกจากนี้ยังพบว่า
จุลินทรีย์เหล่านี้สามารถดื้อยาได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ผึ้งและพืชที่
เกี่ยวข้องที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพข้างต้น เพ่ือประโยชน์ต่อการสร้างทางเลือกในการบริโภค 

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๖.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ (อพ.สธ.)                   
๖.๒ ค้นหาสารสกัดอย่างหยาบและสารประกอบบริสุทธิ์ตัวใหม่จากผลิตภัณฑ์ผึ้งและพืชที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ผึ้งที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สนใจ 
7. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

ผึ้งเป็นแมลงผสมเกสรที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศน์ การเกษตร ส่วนผลิตภัณฑ์ผึ้งยังถูกน ามาใช้
ประโยชน์ทางด้านเครื่องส าอาง อาหารและยาอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ น้ าผึ้ง เกสรผึ้ง พรอพอลิส ไขผึ้ง และ
นมผึ้ง (ภาณุวรรณ จันทวรรณกูรและคณะ, 2561) 

น้ าผึ้ง (honey) คือ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากผึ้ง มาจากการเก็บรวบรวมน้ าหวานของผึ้งงาน แล้ว
ผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ แล้วเก็บสะสมไว้ภายในรัง  ถูกใช้ในการยับยั้งเชื้อก่อโรค
ตั้งแต่สมัยโบราณ และยังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการแพทย์แผนโบราณ (Al-Waili, 2004) เนื่องจาก
น้ าผึ้งมีคุณสมบัติเป็นสารยับยั้งเชื้อก่อโรค เพราะในน้ าผึ้งมีคุณสมบัติที่ท าให้มีฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรีย 
(antibiotic property)  คือ น้ าผึ้งมีความเป็นกรดสูง ทั้งยังมีความเข้มข้นสูงจึงสามารถดูดซับน้ าได้สูง และมี
ส่วนประกอบของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) (สมนึก บุญเกิด และ ธนานิช เสือวรรณศรี, 
2544)  นอกจากนีจ้ากผลการวิจัยของ Molan (1992) พบว่าน้ าผึ้งสามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรย์ได้อย่างน้อย 80 
ชนิด  

พรอพอลิส (propolis) คือ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากผึ้ง ที่ผึ้งใช้ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคและซ่อมแซม
ภายในรัง  ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมยางไม้ของผึ้งงาน แล้วน ามาผสมกับไขผึ้ง (bee wax)  จึงมีลักษณะเป็น
ก้อนเหนียว องค์ประกอบส าคัญของพรอพอลิสที่ท าให้มีฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรีย คือ ฟลาโวนอยด์ 
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(flavonoid) และสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound) ท าให้ปัจจุบันพรอพอลิสมีการน ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีจุดประสงค์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย, 2551) 

เกสรผึ้ง (bee pollen) คือ ผลิตภัณฑ์ของผึ้งชนิดหนึ่ง ที่ผึ้งสามารถเก็บได้จากเกสรตัวผู้ของดอกไม
จากนั้นจะถูกน ามาผสมกับน้ าผึ้ง และน้ าลาย ซึ่งเก็บไว้ที่ขาคู่หลังที่มีลักษณะพิเศษที่เรียกว่า pollen basket 
of corbicula จากนั้นจะถูกน ามาเก็บที่รังผึ้ง เกสรผึ้ง (bee pollen) อุดมไปด้วยโปรตีน กรดอะมิโน  ไขมัน 
วิตามนิ เกลือแร่ รวมถึงสารประกอบฟีนอลิก และสารประกอบฟลาโวนอยด์ ซึ่งสารประกอบฟีนอลิก และ
สารประกอบฟลาโวนอยด์นั้น มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย ยับยั้งไวรัส ต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง ต้าน
เบาหวาน และอ่ืน ๆ  (Komosinska et al., 2015) 

ในโครงการวิจัยนี้สนใจฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส เพราะว่าเอนไซม์ที่ท าหน้าส าคัญในกระบวนการ
สร้างเมลานิน ดังนั้นการหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสเพ่ือลดการสร้างเมลานินจึงเป็นสิ่งส าคัญ ในปัจจุบันมี
การค้นพบสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งไทโรซิเนสหลายชนิด ได้แก่ kojic acid ที่สกัดได้จากเชื้อรา Aspergillus 
spp. (Kim et al., 2016) arbutin สกัดได้จากพืชวงศ์ Ericaceae (Kwiecien et al., 2013)  และ 
dihydrochalcone สกัดได้จากพืช Flemingia philippinensis (Wang et al., 2014) และสารสังเคราะห์ 
เช่น อนุพันธ์ของ chalcone, flavanone, resveratrol และ coumarin (Pillaiyar et al., 2017) นอกจากนี้
เมื่อผิวหนังได้รับรังสียูวีส่งผลให้เกิดการสร้าง Reactive Oxygen Species หรือ ROS ได้แก่ hydroxyl 
radical, superoxide anion และ peroxyl radical ภายใน keratinocyte cell และ fibroblast เมื่อ ROS 
เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้เซลล์สูญเสียโครงสร้าง หน้าที่ และการแสดงออกของยีนผิดปกติ รวมถึงเหนี่ยวน าให้เกิด
การสร้าง matrix metalloproteinases (MMPs) ท าให้เกิดการสลายของ extracellular matrix protein ซึ่ง
เป็นสาเหตุของรอยเหี่ยวย่น นอกจากนี้ ROS ยังท าให้เกิดกระบวนการ peroxidation ของกรดไขมันที่อยู่บน
เยื่อหุ้มเซลล์ท าให้เซลล์ถูกท าลายโดยกระบวนการออกซิเดชัน (oxidative damage) (Svobodová et al., 
2003) ซึ่งส่งผลต่อการเหี่ยวย่นของผิวหนังและการแก่ชรา 

นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังได้สนใจฤทธิ์ต้านการเติบโตของจุลินทรย์ของผลิตภัณฑ์ผึ้ง เพราะว่าการ
บริโภคเพ่ือให้ร่างกายได้รับพลังงานเพ่ือการด ารงชีวิต ปัจจุบันประชาชนได้รับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอาหาร
เป็นพิษสูง สาเหตุหนึ่ง ได้แก่ ในอาหารนั้นมีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย โดยมีลักษณะอาการ ได้แก่ คลื่นไส้ 
อาเจียน ร่วมกับอาการปวดท้อง ท้องเสียรุนแรง ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด แบคทีเรียที่ท าให้เกิดอาหารเป็นพิษ
ที่พบบ่อย เช่น  Vibrio cholerae, Salmonella enterica, Clostridium perfringens (จุรีภรณ์ บุณยวงศ์
วิโรจณ์, 2537) นอกจากนี้ยังพบว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดสิว คือ เกิดจากการอักเสบบริเวณต่อมไขมัน
และรูขุมขนเนื่องมาจากแบคทีเรีย โดยแบคทีเรียที่ส าคัญที่แยกได้จากผิวหนัง รูขุมขนและต่อมไขมันของผู้ป่วย
โรคสิว (Marples, 1974) ได้แก่ 1) Propionibacterium acnes เป็นแบคทีเรียแกรมบวก ที่ไม่สร้างสปอร์ 
สามารถพบเป็น normal flora ภายในช่องปาก ล าไส้ หูชั้นนอก และ P. acnes เป็น anaerobic bacteria ที่
สามารถพบเจริญอยู่บริเวณส่วนลึกของรูขุมขน ในสภาวะไร้ออกซิเจน ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แยกได้
จากบริเวณที่มี sebum หนาแน่นรอบ ๆ pilosebaceous follicle (Boja and Holland, 2004) ซึ่ง P. 
acnes สามารถท าให้เกิดการอักเสบได้โดยปล่อยเอนไซม์ lipase ไปย่อยไขมัน (sebum) ให้กลายเป็น fatty 
acid และยังสามารถหลั่งสารต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของการอักเสบได้ เช่น protease hyaluronidase และ 
neutrophil chemotactic factors ซึ่งสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้ (Koreck et 
al., 2003) 2) Staphylococcus aureus เป็น aerobic bacteria ที่เจริญบริเวณผิวหนัง สามารถหลั่งสาร 
neutrophil chemotactic factors ท าให้เกิดการอักเสบเป็นหนองบริเวณผิวหนัง เกิดเป็น closed comedo 
ได้ (Ebling and Cunliffe, 1992 ) นอกจากนี้ยังพบว่าโรคผิวหนังจากเชื้อราก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ส าคัญของ
ประชากรในประเทศไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร จึงมีสภาพอากาศร้อนและมี
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ความชื้นสูง ซึ่งส่งผลให้เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดีจากการส ารวจพบว่าประชากรในประเทศไทยป่วยเป็น
โรคผิวหนังติดเชื้อขั้นรุนแรงจากเชื้อราจ านวนมากถึง 1,254,562 คน (Chayakulkeeree and Denning, 2017) 
ทั้งนี้เชื้อราในกลุ่ม Malassezia spp. ได้รับความสนใจทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีบทบาทต่อการก่อ
โรคผิวหนังหลายชนิดในมนุษย์ (Batra et al., 2005), Malassezia spp. เป็นเชื้อราชนิดเซลล์เดียวหรือยีสต์ใน
อาณาจักร Fungi ไฟลัม Basidiomycota เป็นยีสต์ก่อโรคผิวหนังที่ไม่มียีนในการสังเคราะห์ไขมันต้องอาศัย
ไขมันจากผิวหนังของมนุษย์เป็นหลัก จึงพบไดท้ั่วไปบริเวณผิวหนังที่มีต่อมไขมันมาก (White et al., 2014) แต่
สามารถก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ และระบบ
ภูมิคุ้มกัน โดยตัวอย่างของโรคที่พบได้แก่ ผิวหนังอักเสบเซ็บเดิร์ม (seborrheic dermatitis), เกลื้อน (pityriasis 
versicolor), รูขุมขนอักเสบ (folliculitis), ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) และสะเก็ดเงิน (psoriasis) ทั้งนี้
สามารถตรวจพบ M. furfur, M. globosa และ M. restricta ได้มากที่สุดในผู้ป่วยโรคผิวหนังดังกล่าว (Batra et 
al., 2005) 

8. ขอบเขตของการวิจัย 
ท าการเก็บผลิตภัณฑ์ผึ้งและพืชที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อพ.สธ. น ามาท าการสกัดอย่างหยาบด้วยตัวท า

ละลายอินทรีย์ 3 ชนิด คือ เมทานอล ไดคลอโรมีเทนและเฮกเซน แล้วคัดเลือกเฉพาะสารสกัดอย่างหยาบชนิด
ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สนใจ ในส่วนของฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส ท า in vitro mushroom tyrosinase 
inhibition assay, ในส่วนของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใช้วิธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assay, 
ในส่วนของการต้านการเติบโตของจุลินทรีย์ ท าการหาความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่ต่ าที่สุดในการยับยั้ง
การเติบโตของเชื้อ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) และความเข้มข้นต ่าสุดในการฆ่าเชื้อ 
(Minimum Fungicidal Concentration, MFC) ด้วยวิธี broth microdilution, ท าการแยกหาองค์ประกอบ
ทางเคมีที่มีฤทธิ์ดังกล่าวโดยใช้โครมาโตกราฟีแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นน าองค์ประกอบทางเคมีที่ได้ไปวิเคราะห์
โครงสร้างทางเคมีโดยใช้เทคนิคทางสเปคโตรสโคปี   

9. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
แผนงานวิจัยด าเนินงานตามเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ โดยมีกรอบความคิด ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้สารสกัดอย่างหยาบและสารประกอบบริสุทธิ์ตัวใหม่ที่ทราบโครงสร้างทางเคมีจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง

และพืชที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ผึ้ง โดยมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สนใจ (เช่น ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้าน
ออกซิเดชัน ฤทธิ์ต้านการเติบโตของจุลินทรีย์) ที่ดีกว่าสารออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้สารใหม่ที่ปลอดภัย ไม่
เป็นพิษ วางแผนท าการทดลองมากข้ึน เพ่ือเป็นข้อมูลที่สนับสนุนในการน าสารที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 
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๑๒.๑ พูดสัมมนาให้นักวิชาการที่เกี่ยวข้องฟัง 
๑๒.๒ เขียนบทความภาษาไทยเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ 
๑๒.๓ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรฟาร์มผึ้งและผู้เกี่ยวข้อง 

13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล  
เก็บตัวอย่าง 

 ท าการเก็บผลิตภัณฑ์ผึ้งและพืชที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ อพ.สธ. เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 
เตรียมสารสกัดอย่างหยาบ 
เตรียมสารสกัดหยาบตามวิธีของ Chantarudee et al. (2012) มีขั้นตอนอย่างคร่าว คือ น า

ตัวอย่าง 420 กรัม มากวนร่วมกับ  80% เมทานอลโดยใช้ปริมาตร 2,400 mL ที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที 
อุณหภูมิ 15 oC เป็นเวลา 18 ชั่วโมง จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 5500 x g อุณหภูมิ 4 oC เป็นเวลา 15 
นาที จากนั้นเก็บสารละลายส่วนใสของชั้นเมทานอลไประเหยภายใต้สภาวะลดความดันด้วยอุณหภูมิระหว่าง 
40-45 oC จะได้สารสกัดอย่างหยาบของตัวอย่างจากชั้นเมทานอล จากนั้นน าส่วนตะกอนที่ได้ไปสกัดต่อด้วยได
คลอโรมีเทน ปริมาตร 2,400 mL ภายใต้สภาวะเดียวกับการสกัดด้วยเมทานอล น าสารละลายส่วนใสไประเหย
จะได้สารสกัดอย่างหยาบของตัวอย่างจากชั้นไดคลอโรมีเทน จากนั้นน าตะกอนที่ผ่านการสกัดด้วยเมทานอล
และไดคลอโรมีเทนมาสกัดต่อด้วยเฮกเซน ปริมาณ 2,400 mL ภายใต้สภาวะเดียวกันกับที่กล่าวมาจะได้สาร
สกัดอย่างหยาบของตัวอย่างจากชั้นเฮกเซน น าสารสกัดอย่างหยาบจากตัวท าละลายอินทรีย์ทั้งสามชนิดเก็บไว้
ในที่มืด อุณหภูมิ -20 oC จนกว่าจะน าไปทดสอบ 

ตรวจวัดแอกทิวิตีของไทโรซิเนสในระดับหลอดทดลอง 
ในขั้นตอนนี้ อ้างอิงจาก Han et al. (2015) เพ่ือใช้ตรวจสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการท างานของไทโร

ซิเนสของสารสกัดหรือสารประกอบบริสุทธิ์โดยการท า in vitro mushroom tyrosinase inhibition assay 
มีข้ันตอนคือเติม 120 L ของ 8.3 mM L-DOPA ใน 80 mM ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 6.8) ลงในแต่ละหลุม
ของ 96-well plate แล้วเติม 40 L ของฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 6.8) เพ่ือใช้เป็นตัวควบคุม หรือเติม 40 
L ของสารที่สนใจที่ความเข้มข้น 0, 1, 10  และ 100 μg/mL เพ่ือใช้เป็นกลุ่มทดลอง หรือเติม 40 L 
ของ kojic acid ที่มีค่าความเข้มข้นที่ IC50 เพ่ือใช้เป็นกลุ่มควบคุมทางบวก และเติม 40 L ของสารละลาย
ที่มี mushroom tyrosinase 125 U ใน 80 mM ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 6.8) หลังผสมให้เข้ากัน น าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน ามาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 475 นาโนเมตร ด้วย
เครื่อง microplate reader ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตรวจวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ  
ในขั้นตอนนี้ อ้างอิงวิธีจาก Chatarudee et al. (2012) เพ่ือทดสอบความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระโดยวิธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assay โดยการเตรียมตัวอย่างให้มีความเข้มข้น 
0, 10, 50, 100 และ 400 μg/mL ในตัวท าละลายเมทานอล น าสารละลายตัวอย่างปริมาณ 50 μL ผสมกับ 
DPPH เข้มข้น 0.15 mM ในสารละลายเมทานอล ปริมาตร 50 μL ใน 96-well plate บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็น
เวลา 1 ชั่วโมง ในที่มืด จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วย microplate 
reader และใช้วิตามินซี (ascorbic acid) ความเข้มข้น 10-1000 μg/ mL เป็นสารมาตรฐาน โดยท าการ
ทดลองซ้ า 3 ครั้ง แล้วค านวณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระตามสมการ 
ร้อยละของความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ =   
[(ค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่มควบคุม – ค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่มตัวอย่าง)/ค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่ม
ควบคุม] x 100 
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จากนั้นหาค่าความเข้มของสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งได้ 50% (half maximal inhibitory 
concentrationหรือ IC50) โดยใช้วิธีการวาดกราฟระหว่างร้อยละของความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
(แกน Y) กับความเข้มข้นของแต่ละตัวอย่าง  (แกน X)  

การเตรียมเชื้อที่ใช้ส าหรับทดสอบและการเพาะเลี้ยง 
 ใช้อาหารเลี้ยงให้เหมาะสมกับชนิดของจุลินทรีย์ที่เลือกศึกษา หลังจาก Inoculate เชื้อแล้ว ท าการ
บ่มในตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า 160 รอบต่อนาที ทีอุ่ณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละเชื้อ ก่อนจะน าไปใช้งาน  
 ในการท า glycerol stock น า cultured broth ใส่ในหลอดบรรจุของเหลว (vial) แล้วเติม glycerol 
ปริมาตร 1x ของปริมาตร culture ผสมให้เข้ากัน เก็บที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส (Sivasankar et al., 2017) 

การทดสอบผลของสารสกัดตัวอย่างต่อการยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ 
หาความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่างที่ต่ าที่สุดในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อ  (Minimum 

Inhibitory Concentration, MIC) และความเข้มข้นต ่าสุดในการฆ่าเชื้อ (Minimum Fungicidal 
Concentration, MFC) ด้วยวิธี broth microdilution ดัดแปลงจาก ธนพร อัศวพัฒนากูล และคณะ (2556) 
โดยใส่สารสกัดตัวอย่างที่ละลายใน dimethyl sulfoxide (DMSO) ความเข้มข้นร้อยละ 0, 2, 4, 6, 8 และ 
10 ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุมของ 96 well plate ที่มี culture (ความเข้มข้น 106 
CFU/ml) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร โดยมี (i) DMSO เป็นชุดควบคุม (control) และ (ii) 
tetracycline/ketoconazole เป็น positive control แล้วน าเข้าตู้บ่มเพาะเชื้อที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 หรือ 5 วัน หลังจากนั้นท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร หาค่า MIC 
โดยพิจารณาจากความเข้มข้นต่ าสุดที่ยับยั้งการเติบโตของเชื้อได้ แล้วจึงหาค่า MFC โดยท าการเกลี่ย culture 
จากแต่ละหลุมที่มีความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่างตั้งแต่หลุมที่ให้ค่า MIC เป็นต้นไป ลงบนอาหารเลี้ยงแบบ
แข็ง แล้วน าเข้าตู้บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 หรือ 5 วัน แล้วจึงหาค่า MFC โดย
พิจารณาจากความเข้มข้นต่ าสุดที่เชื้อไม่สามารถเติบโตได้  

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) และในทุกการทดลองจะท า

การตรวจสอบ 3  ซ้ า ต่อหนึ่งชุดการทดลอง จากนั้นวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนของข้อมูล และวิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยด้วย One-Way  ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ IBM SPSS version 22 

การแยกองค์ประกอบทางเคมีในตัวอย่าง 
quick column chromatography 
น าสารสกัดอย่างหยาบจากตัวอย่างที่มีฤทธิ์ดีที่สุด มาคลุกกับซิลิการเจลในอัตราส่วน 1:20 จนร่วน 

น ามาวางบนผิวหน้าคอลัมน์ VCC บดอัดให้เรียบ อัดทับด้วยซิลิกาเจลอีกชั้น ปิดทับด้วยกระดาษกรองและส าลี
ตามล าดับ ท าการชะคอลัมน์ด้วยตัวท าละลายบริสุทธิ์และตัวท าละลายผสมที่มีขั้วแตกต่าง ใช้ปั๊มลมในการ
ควบคุมอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ โดยท าการเก็บแฟรกชัน ๆ ละ 250 mL จากนั้นระเหยตัวท าละลาย
ภายใต้สภาวะลดความดัน อุณหภูมิระหว่าง 40-45 oC จากนั้นน าไปตรวจสอบองค์ประกอบของทางเคมีด้วย
โครมาโทกราฟีแบบแผ่นเคลือบ (thin layer chromatography หรือ TLC) หากแฟรกชันใดมีรูปแบบของ
องค์ประกอบทางเคมีเหมือนกันให้น ามารวมกัน จากนั้นน าไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ต้านอนุมูล
อิสระ และต้านจุลินทรีย์ แฟรกชันที่มีฤทธิ์ที่ดีจะถูกน าไปท าให้บริสุทธิ์ต่อไปด้วยเทคนิค sephadex LH-20 
size exclusion 

sephadex LH-20 size exclusion chromatography 
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น าเจล sephadex LH-20 100 กรัม มาแช่ค้างคืนในเมทานอล 500 mL จากนั้นเทลงในคอลัมน์
ขนาด 150 mL น าแฟรกชันที่มีฤทธิ์ที่ดีมาละลายในเมทานอลให้ไม่หนืดจนเกินไปจากนั้นเทลงในคอลัมน์แล้ว
ชะด้วยเมทานอลปริมาตร 500 mL แล้วท าการเก็บแฟรกชัน ๆ ละ 2.5 mL น าแต่ละแฟรกชันมาตรวจสอบ
รูปแบบขององค์ประกอบทางเคมีด้วย TLC รวมแฟรกชันที่มีรูปแบบขององค์ประกอบทางเคมีที่เหมือนกันเข้า
ด้วยกัน แล้วท าไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ แฟรกชันที่
มีฤทธิ์ที่ดีจะถูกน าไปท าให้บริสุทธิ์ต่อไปด้วยเทคนิค adsorption chromatography 

adsorption chromatography 
น า silica gel 60 หนัก 90 กรัม มาผสมกับสารละลายผสมเมทานอลกับไดคลอโรมีเทน อัตราส่วน 

1 ต่อ 49 ปริมาตร 200 mL จากนั้นเทลงในคอลัมน์ขนาด 150 mL น าแฟรกชันที่มีฤทธ์ดีที่ได้จากการแยกด้วย 
sephadex LH-20 column มาผสมกับซิลิกาเจล 10 กรัม ปล่อยไว้ให้แห้งแล้วเทลงในคอลัมน์ ชะคอลัมน์ด้วย
สารละลายผสมเมทานอลกับไดคลอโรมีเทน อัตราส่วน 1 ต่อ 49 ปริมาตร 500 mL เก็บแฟรกชัน ๆ ละ 2.5 
mL ตรวจสอบรูปแบบขององค์ประกอบทางเคมีด้วย TLC 

โครมาโทกราฟีแบบแผ่นเคลือบ (thin layer chromatography หรือ TLC) 
 ในขั้นตอนนี้ อ้างอิงวิธีจาก Chantarudee et al. (2012) โดยเตรียม TLC plate (มี Si60/F254 

เป็นเฟสอยู่นิ่ง) ขนาด 5 x 5 เซนติเมตร น าแฟรกชันที่ผ่านการแยกด้วย chromatography แบบต่าง ๆ มา
หยดลงบน TLC โดยท าตัวอย่างละ 8 ซ้ า ปล่อยไว้ให้แห้งแล้วน าไปแช่ในเฟสเคลื่อนที่ดังต่อไปนี้ 1) เฮกเซน 2) 
สารละลายผสมไดคลอโรมีเทนกับเฮกเซน 1 ต่อ 1, 3 ต่อ 1 และ 1 ต่อ 19 โดยปริมาตร ตามล าดับ 3) 
สารละลายผสมเมทานอลกับไดคลอโรมีเทน 1 ต่อ 9, 3 ต่อ 17 และ 1 ต่อ 4 โดยปริมาตร ตามล าดับ น าแผ่น 
TLC ขึ้นมาจากเฟสเคลื่อนที่แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ประเมินองค์ประกอบทางเคมีที่ถูกแยกได้บนแผ่น TLC โดยใช้
เทคนิค DPPH spray อ้างอิงวิธีตาม Braca et al. (2002) โดยพ่นสารละลาย DPPH ร้อยละ 0.2 โดยมวลต่อ
ปริมาตรในเมทานอลลงบนแผ่น TLC ทิ้งไว้และสังเกตการเปลี่ยนสีของจุดสารจากสีม่วงเป็นสีเหลือง หรือน าไป
ส่องใต้แสงยูวีความยาวคลื่น  254 และ 356 นาโนเมตร 

วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีขององค์ประกอบทางเคมีที่มึฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนส 
น าสารที่แยกได้มาพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีโดยใช้ Nuclear Magnetic Resonance (NMR) ซึ่ง

เป็นวิธีที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบ โดยการเกิดอันตรกิ ริยาระหว่างรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
ในช่วงคลื่นวิทยุกับนิวเคลียสที่เกาะอยู่ที่ต าแหน่งต่าง ๆ ในโมเลกุลขณะที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก นิวเคลียส
เหล่านี้มีสมบัติทางสนามแม่เหล็กต่างกันเนื่องจากมีสภาวะแวดล้อมทางเคมีต่างกัน  ค่าที่ได้จะเป็นค่า 
chemical shift สามารถเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์และใช้วิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของสารที่ต้องการได้ 
 
สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

- พ้ืนที่ในโครงการอพ.สธ.  
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14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 5 ปี 
 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
เก็บตัวอย่าง             
เตรียมสารสกัดอย่าง
หยาบ 

            

ตรวจวัดแอกทิวิตีของไท
โรซิเนสในระดับหลอด
ทดลอง 

            

การทดสอบผลของสาร
สกัดตัวอย่างต่อการ
ยับยั้งการเติบโตของ
จุลินทรีย์ 

            

 
15. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด  *ดูคู่มือประกอบการเขียน 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ ๑ 
- สารสกัดอย่างหยาบ 

2 มีฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือ
ใกล้เคียงกับสารที่
ใช้ในปัจจุบัน  

1 ปี 1๓0,000.00 

ปีที่ 2 
- สารสกัดอย่างหยาบ 

4 มีฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือ
ใกล้เคียงกับสารที่
ใช้ในปัจจุบัน  

1 ปี 1๓0,000.00 

ปีที่ 3 
- สารสกัดอย่างหยาบและ
สารประกอบบริสุทธิ์ 

5 มีฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือ
ใกล้เคียงกับสารที่
ใช้ในปัจจุบัน  

1 ปี 1๓0,000.00 

ปีที่ 4 
- สารสกัดอย่างหยาบและ
สารประกอบบริสุทธิ์ 

5 มีฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือ
ใกล้เคียงกับสารที่
ใช้ในปัจจุบัน  

1 ปี 1๓0,000.00 

ปีที่ 5 
- สารประกอบบริสุทธิ์ 

8 มีฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือ
ใกล้เคียงกับสารที่
ใช้ในปัจจุบัน  

1 ปี 1๓0,000.00 
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16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด *ดูคู่มือประกอบการเขียน 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ปีที่ ๑ 
- พูดน าเสนอผลงานหรือ
ตีพิมพ์ผลงานออกสู่
สาธารณชน 

1 1 1 ปี 0.00 

ปีที่ 2 
- พูดน าเสนอผลงานหรือ
ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น อ อ ก สู่
สาธารณชน 

1 1 1 ปี 0.00 

ปีที่ 3 
- พูดน าเสนอผลงานหรือ
ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น อ อ ก สู่
สาธารณชน 

1 1 1 ปี 0.00 

ปีที่ 4 
- พูดน าเสนอผลงานหรือ
ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น อ อ ก สู่
สาธารณชน 

1 1 1 ปี 0.00 

ปีที่ 5 
- พูดน าเสนอผลงานหรือ
ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น อ อ ก สู่
สาธารณชน 

1 1 1 ปี 0.00 

17. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่
 เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงการวิจัยนี้ 

18. งบประมาณของโครงการวิจัย....*โครงการละไม่เกิน 140,000 บาท........................................... 
19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่

เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 7-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร 
*ไม่เบิกเป็นเงินเดือนในส่วนนี้ 

0.00 0.00 0.00 

2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 
ค่าจ้างบริการสังเคราะห์ Primer และการท า DNA 
sequencing 

5,000.00 5,000.00 10,000.00 
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3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ    
วัสดุวิทยาศาสตร์ 
ชุดสกัด DNA 
PCR purification kit 
PCR mastermix 
Agarose 
Safe dye 
DNA marker 
Tyrosinase 
L-Dopa 
TLC silica gel 60 F254 
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 
Acetonitrile  
Di potassium hydrogen phosphate 
Dimethyl sulfoxide 
Hexane 
Kojic acid 
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) 
L-Ascorbic acid 
Methanol 
Methylene chloride 
LB agar 
LB medium 
Tetracycline 
Paper disc 
Gas-pak 
Microcentrifuge tubes 
Pipette tips ขนาด 20 ไมโครลิตร 
Pipette tips ขนาด 100 ไมโครลิตร 
Pipette tips ขนาด 1,000 ไมโครลิตร 
96 well plate 
Petridish 
*แจกแจงรายละเอียดภายใต้ 3.1-3.6 ตามความ
เหมาะสม เช่น (เอทานอล 2,500 บาท/ลิตรx 3 
ลิตร) 

 
15,000.00 
20,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 

10,000.00 
5,000.00 

10,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,000.00 
4,000.00 
4,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
4,000.00 
2,000.00 

 
 
 
 

 
15,000.00 
20,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 

10,000.00 
5,000.00 

10,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,000.00 
4,000.00 
4,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
4,000.00 
2,000.00 

4. ค่าสาธารณูปโภค 
4.1 ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้านการสื่อสาร 

0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมาณ 70,000 60,000 130,000 
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19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  
(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีที่

ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที่1 ( 2565) - 0 0 130,000 - -   130,000 

ปีที่2 ( 2566)  - 0 0 130,000 - - 130,000 

ปีที่3 ( 2567)  - 0 0 130,000 - - 130,000 

 ปีที4่ (2568) - 0 0 130,000 - - 130,000 

ปีที่5 ( 2569)  - 0 0 130,000 - - 130,000 

 
19. ระดับความส าเร็จของงาน.......*ดูคู่มือประกอบการเขียน.................................. 

ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย 

ในปีแรก ได้สารสกัดอย่างหยาบที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเติบโต
ของจุลินทรีย์ ดังนั้นผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น (P) 

20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................ 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................ 

21. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ 
22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจั ยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ 
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  

(ลงชื่อ)    
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
(ลงชื่อ).................................................................   

(................................................) 
ผู้ร่วมวิจัย 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 
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23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Chanpen Chanchao 
2. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 1403 00209 37 5 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน ศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ 

E-mail  
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘-๕๓๘๐  และ ๐๘๕-๙๑๓-๐๔๑๒  โทรสาร ๐๒-๒๑๘-๕๓๘๖ 
e-mail: chanpen.c@chula.ac.th และ cchanchao@hotmail.com 

5. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  
ปริญญา สถาบันการศึกษา ปีที่จบการศึกษา 
ปริญญาเอก (ชีววิทยา) Virginia Tech, USA ๒๕๔๒ 
ปริญญาโท (ชีววิทยา) Virginia Tech, USA ๒๕๓๙ 
ปริญญาตรี (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๕ 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
ชีววิทยาการเจริญ 

7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการ
วิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
สารประกอบจากพืชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัย
 พ้ืนฐานเชิงลึกแบบมุ่งเป้า (Sci-Super IV_61_003) กองทุนเพื่อการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกของเซลล์มะเร็ง BT-474 และ SKOV-3 ที่ถูกชักน าให้เกิดการตายโดย apigenin  
 และ -mangostin ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภททุนวิจัย กองทุน 
 รัชดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 9)  
ภาวะภายในรังผึ้งบริเวณเหมืองแร่ทองค า โครงการย่อยภายใต้โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน 
 พ้ืนที่การท าเหมืองแร่ทองค า ทุนสนับสนุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ผ่าน 
 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ความสามารถในการต้านทานโรคของผึ้งโพรงไทย (Apis cerana) ที่มีต่อโรคตัวอ่อนเน่า (American  
 foulbrood, AFB) ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (NRCT-JSPS Joint Research Program) ภายใต้ 
 โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
Meemongkolkiat, T., Allison, J., Seebacher, F., Lim, J., Chanchao, C., and Oldroyd, B.P. 2020.  
 Thermal adaptation in the honeybee Apis mellifera via changes to the structure of  
 malate dehydrogenase. Journal of Experimental Biology Accepted.  
 doi: 10.1242/jeb.228239 (Scopus/ISI, IF = 3.014, Q1)  
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Saisavoey, T., Sangtanoo, P., Chanchao, C., Reamtong, O., and Karnchanatat, A.  
 2020. Identification of novel anti-inflammatory peptides from bee pollen (Apis  

mellifera) hydrolysate in lipopolysaccharide-stimulated RAW264.7 
macrophages. Journal of Apicultural Research DOI: 10.1080/00218839.2020.1745434 
(Scopus/ISI, IF = 1.15, Q2)  

Khongkarat, P., Ramadhan, R., Phuwapraisirisan, P., and Chanchao, C. 2020. Safflospermidines 
from the bee pollen of Helianthus annuus L. exhibit a higher in vitro antityrosinase  
activity than kojic acid. Heliyon 6: e03638. (Scopus/ISI, IF = 1.650, Q1) 

Punnatin, P., Chanchao, C., and Chunsrivirot, S. 2020. Molecular dynamics reveals insight into 
how N226P and H227Y mutations affect maltose binding in the active site of α- 
glucosidase II from European honeybee, Apis mellifera. PLoS ONE 15(3): e0229734.  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229734 (Scopus/ISI, IF = 2.776, Q1)  

Rattanawannee, A., Duangphakdee, O., Chanchao, C., Teerapakpinyo, C., Warrit, N., Wongsiri,  
 S., and Oldroyd, B.P. 2020. Genetic characterization of exotic commercial honey bee  
 (Hymenoptera: Apidae) populations in Thailand reveals high genetic diversity and low  
 population substructure. Journal of Economic Entomology 113(1): 34-42.  
 https://doi.org/10.1093/jee/toz298 (Scopus/ISI, IF = 1.779, Q1) 
Meemongkolkiat, T., Rattanawannee, A., and Chanchao, C. 2019. Genetic diversity of Apis spp. in  
 Thailand inferred from 28S rRNA nuclear and cytochrome b mitochondrial gene  
 sequences. Psyche (New York) 2019: 5823219. (Scopus, Q4) 
Ittiudomrak, T., Puthong, S. Roytrakul, S., and Chanchao, C. 2019. -Mangostin and apigenin  
 induced cell cycle arrest and programmed cell death in ovarian cancer SKOV-3 cells.  
 Toxicological Research 35(2): 167-179. (Scopus, Q1) 
Kittipaspallop, W., Taepavarapruk, P., Chanchao, C., and Pimtong, W. 2018. Acute toxicity and  
 teratogenicity of α-mangostin in zebrafish embryos. Experimental Biology and  
 Medicine 243(15-16): 1212-1219. doi: 10.1177/1535370218819743  

(ISI/Scopus, IF= 2.413, Q1) 
Tipgomut, C., Wongprommoon, A., Takeo, E., Ittiudomrak, T., Puthong, S., and Chanchao, C.  
 2018. Melittin induced G1 cell cycle arrest and apoptosis in ChaGo-K1 human  
 bronchogenic carcinoma cells and inhibited the differentiation of THP-1 cells into  
 tumour-associated macrophages. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 19(12):  
 3427-3434. (Scopus, Q2)  
Ittiudomrak, T., Puthong, S., Palaga, T., Roytrakul, S., and Chanchao, C. 2018. -Mangostin  
 and apigenin induced the necrotic death of BT474 breast cancer cells with autophagy  
 and inflammation. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 8(11): 519-526.  
 (ISI/Scopus, Q2) 
Pramoj Na Ayutthaya, P., Chanchao, C., and Chunsrivirot, S. 2018. Insight into the substrate 

specificity change caused by the Y227H mutation of α- glucosidase III from the 
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European honeybee (Apis mellifera) through molecular dynamics simulations. PLoS 
ONE 13(6): e0198484. https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0198484 (ISI, IF2017 =  

 2.806, Q1) 
Chanchao, C., Stoić, M., Yoshiyama, M., and Kimura, K. 2018. Review on apiary management  
 and antimicrobial compounds as alternative prevention or treatment for honeybee  
 diseases. OnLine Journal of Biological Science 18(1): 46-61. (Scopus, Q4) 
Kustiawan, P.M., Okuyoshi, H., Kuse, Y., Izawa, H., Saito, Y., Tsuruma, K., Chanchao, C., Hara,  
  H., and Shimazawa, M. 2017. Protective effects of Indonesian propolis against light- 
  induced retinal damage. International Journal of Toxicological and Pharmacological  
  Research 9(2): 163-170. (Scopus, Q3) 
Kustiawan, P.M., Lirdprapamongkol, K., Palaga, T., Puthong, S., Phuwapraisirisan, P., Svasti, J.,  
  and Chanchao, C. 2017. Molecular mechanism of cardol, isolated from Trigona incisa  
  stingless bee propolis, induced apoptosis in the SW620 human colorectal cancer cell  
  line. BMC Pharmacology and Toxicology 18: 32. doi: 10.1186/s40360-017-0139-4  
  (ISI, IF2015 = 2.030, Q1 Medicine, medicine (miscellaneous)) 
Kilaso, M., Remnant, E., Chapman, N., Oldroyd, B.P., and Chanchao, C. 2017. DNA  
 methylation of Kr-h1 is involved in regulating ovary activation in worker honey bees  
 (Apis mellifera). Insectes Sociaux 64(1): 87-94.  (ISI, IF2016 = 1.267) 
Kilaso, M., Chapman, N., Remnant, E., Oldroyd, B.P., and Chanchao, C. 2017. No evidence that 
 DNA methylation is associated with the regulation of fertility in the adult honey bee  
 (Apis mellifera) worker ovary. Austral Entomology 56(1): 115-121. (ISI, IF2016 = 1.114)  
Kilaso, M., Tipgomut, C., Sanguankiattichai, N., Teerapakpinyo, C., and Chanchao, C. 2016.  
 Expression and DNA methylation of phospholipase A2 in Thai native honeybees 

(Hymenoptera: Apidae). Russian Journal of Developmental Biology 47(4): 190-201.  
(ISI, IF2014 = 0.305)  

Nugitrangson, P., Puthong, S., Iempridee, T., Pimtong, W., Pornpakakul, S., and Chanchao, C.  
 2016. In vitro and in vivo characterization of the anticancer activity of Thai stingless  
 bee (Tetragonula laeviceps) cerumen. Experimental Biology and Medicine 241(2): 166- 
 176. doi: 10.1177/1535370215600102 (ISI, IF2014 = 2.165)  
Nonthapa, P. and Chanchao, C. 2015. Pathogen detection and gut bacteria identification in  
 Apis cerana indica in Thailand. African Journal of Biotechnology 14(49): 3235-3247.  
 doi: 10.5897/AJB2015.14955  
Buahorm, S., Puthong, S., Palaga, T., Lirdprapamongkol, K., Phuwapraisirisan, P., Svasti, J., and  
 Chanchao, C. 2015. Cardanol isolated from Thai Apis mellifera propolis induces cell  
 cycle arrest and apoptosis of BT-474 breast cancer cells via p21 upregulation. DARU  
 Journal of Pharmaceutical Sciences 23: 5. doi: 10.1186/s40199-015-0138-1  

(ISI, IF2014 = 1.638)  
Tree-udom, T., Thamyongkit, P., Wiratkasem, N., Chanchao, C., Palaga, T., Insin, N.,  
 Pienpinijtham, P., Rengpipat, S., and Wanichwecharungruang, S. 2015. Harmonization  
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 of upconverting nanocrystals and photosensitizer for antimicrobial application. Royal 
 Society of Chemistry Advances 5: 102416–102423. (ISI, IF2013 = 3.580) 
Kustiawan, P.M., Phuwapraisirisan, P., Puthong, S., Palaga, T., Arung, E.T., and Chanchao, C.  
 2015. Propolis from the stingless bee Trigona incisa from East Kalimantan, Indonesia  
 induces in vitro cytotoxicity and apoptosis in cancer cell lines. Asian Pacific Journal of  
 Cancer Prevention 16(15): 6581-6589. (ISI, IF2012 = 1.271)  

7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหาร
โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 
ความหลากหลายของแบคทีเรีย Melissococcus plutonius ที่ก่อโรคตัวอ่อนเน่ายูโรเปียน (European  
 foulbrood disease) ในผึ้ง ทุนสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
 พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย (โครงการ อพ.สธ.-จุฬาฯ) งบประมาณปี 2563 จ านวนเงิน 120,000.00 บาท  
 ระยะเวลาเริ่ม 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563  

 
หมายเหตุ :  - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน  

การประเมินข้อเสนอการวิจัย 
 - ส าหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 

(ให้ส าเนาแนบในทุกเล่มของข้อเสนอการวิจัย) 
 
 



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา 3 ปี 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย.......................................................................................................................................................  
กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................  
ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย)   การคัดเลือกแบคทีเรียเพ่ือใช้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพในการ

  เพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช 
 (ภาษาอังกฤษ)  Screening of bacteria as biostimulants for plant  

  growth promotion  
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn – Chulalongkorn University 

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย  

1.1 หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร. เกรียง กาญจนวตี 
1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย - 
1.3 หน่วยงานหลัก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน

พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 -2218-5375-6 e-mail: 
kan.krieng@gmail.com 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน -  
2.  ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (applied research) 
3.   สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) - 
5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย แบคทีเรีย, เพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช , bacteria, plant 

growth promotion 
6. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
 ในสถานะการณ์ปัจจุบันประชากรของโลกอาศัยอาหารจากการเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีการ
ประเมินว่าในประเทศท่ีก าลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย มีประชากรเพ่ิมขึ้นถึงปีละ 2-3 เปอร์เซนต์ ในขณะ
ที่มีอาหารเพิ่มข้ึนเพียงปีละ 1 เปอร์เซนต์1 ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณอาหารไม่เพียงพอต่อประชากรที่เพ่ิมขึ้น 
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นอกจากนี้ยังพบปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้ท าลายป่า การใช้สารเคมีมากเกินความ
จ าเป็นในภาคเกษตรกรรม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินความ
จ าเป็น ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุของการลดลงของทั้งพ้ืนที่การเกษตรและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยการใช้แบคทีเรียที่สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชเพื่อใช้
เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ (biostimulant) เป็นหนึ่งในวิธีการเพ่ิมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรได้ 
 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

7.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
7.2 เพ่ือให้ได้แบคทีเรียที่สามารถใช้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพในการเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม 
 

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
 การใช้แบคทีเรียที่สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชเพื่อใช้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ เป็น
หนึ่งในวิธีการเพ่ิมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรได้ โดยกลไกดังกล่าวเป็นกลไกที่พบได้ในธรรมชาติซึ่งพบ
จุลชีพหลากหลายชนิดอาศัยร่วมกับพืช (symbiotic microbe) ทั้งภายในเซลล์พืช (endophytic 
microbe) และ ภายนอกเซลล์พืช (ectophytic microbe) โดยไม่ท าอันตรายหรือก่อให้เกิดโรคต่อพืช
อาศัยโดยพบว่าจาก endophytic microbe ทั้งหมด แบคทีเรียเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดและ
หลากหลายที่สุด จึงเหมาะแก่น ามาคัดเลือกเพ่ือหาแบคทีเรียที่มีสมบัติเป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพต่อไป 2

การใช้แบคทีเรียเป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพอาจใช้เพียง 1 ชนิด หรือ หลายชนิดพร้อมกัน โดยขั้นตอน
การเปลี่ยนถ่ายจากในห้องปฏิบัติการสู่ภาคสนามจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเนื่องจากในภาคสนามจะ
มีปัจจัยด้านอื่นมาเกี่ยวข้อง เช่น ชนิดพันธุ์ของพืชที่ปลูก สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และ การ
รบกวนของจุลชีพชนิดอ่ืน3 
 กลไกเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชมีหลายกลไก ได้แก่ การหมุนเวียนธาตุอาหารระหว่าง ดิน 
พืช และ แบคทีเรีย การผลิตฮอร์โมนพืชจากแบคทีเรีย และ การเพิ่มขึ้นของระบบภูมิคุ้มกันพืชโดย
แบคทีเรีย 
 1) การหมุนเวียนธาตุอาหารระหว่าง ดิน พืช และ แบคทีเรีย 
 เนื่องจากธาตุอาหารของพืชที่อยู่ในดิน เช่น N, P, K, S, และ Fe ส่วนใหญ่จะจับกับ
สารอินทรีย์ท าให้พืชน าไปใช้ได้ยาก ดังนั้นพืชจึงอาศัยแบคทีเรียชนิดต่างๆ มาช่วยละลายธาตุอาหาร
ให้กับพืชและในทางกลับกันพืชจะให้ C ต่อแบคทีเรีย โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นศึกษาการน า N2-fixing 
bacteria มาตรึงไนโตรเจนให้แก่พืชช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น 4,5 แบคทีเรียหลายชนิดสามารถ
ละลาย P ที่อยู่ในรูปอนินทรีย์ซึ่งมีอยู่มากในธรรมชาติ ท าให้พืชสามารถน าไปใช้ได้ 6 เช่นเดียวกับ P 
มีการค้นพบว่าแบคทีเรีย Bacillus edaphicus สามารถผลิต citric, oxalic, tartaric, succinic, 

และ α-ketogluconic acids ท าให้พืชสามารถน า K ไปใช้ได้7 ส าหรับ Fe แบคทีเรียหลายสกุล เช่น 
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Pseudomonas, Azotobacter, Bacillus, Enterobacter, Serratia, Azospirillum, และ 
Rhizobium สามารถผลิตโปรตีน siderophores ซึ่งจับกับ Fe ได้8  
 2) การผลิตฮอร์โมนพืชจากแบคทีเรีย 
 ฮอร์โมนพืชมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชรวมถึงการตอบสนองต่อจุลชีพ 
ฮอร์โมนพืชในกลุ่ม auxin มีความส าคัญต่อการเจริญของรากซึ่งรากเป็นบริเวณที่มีความเหมาะสม
ต่อการอยู่รอดของจุลชีพมากที่สุด โดยพบว่าหากรากมีการเจริญมากจะพบ mycorrhiza มากขึ้น
ด้วย9 และพบว่า 60% ของแบคทีเรียที ่อาศัยร่วมกับพืชสามารถสร้าง auxin แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของ auxin ต่อแบคที่เรียหรือพืชอาศัย10 ฮอร์โมนพืชในกลุ่ม abscisic acid มี
ความส าคัญต่อการตอบสนองต่อความเครียดต่อปัจจัยทางกายภาพ ดังนั้นแบคทีเรียที่สร้าง abscisic 
acid จึงอาจเพ่ิมความต้านทานต่อความเครียดดังกล่าวได้3 
 ฮอร์โมนพืชในกลุ่ม cytokinin พบว่า B. subtilis สายพันธุ์ IB-22 สามารถเพิ่มการเติบโต
และผลผลิตของผักกาดและข้าวสาลีได้11,12 นอกจากนี้ B. subtilis สายพันธุ์อื่นสามารถกระตุ้นให้
เกิดการสร้างชีวมวลของรากเพ ิ่มมากชึ้นในพืช Platycladus orientalis13 Pseudomonas และ 
Arthrobacter spp. สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างชีวมวลของรากและยอดเพ ิ่มมากชึ้นในถั่ว
เหลืองภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม14 เช่นเดียวกับ Pseudomonas aurantiaca สายพันธุ์ 
TSAU22 และ P. extremorientalis สายพันธุ์ TSAU6 และ TSAU20 ที่เพิ่มการเติบโตของข้าว
สาลีภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม15  
 ฮอร์โมนพืชในกลุ่ม jasmonic acid รวมถึง methyl jasmonate ที่เป็นสารระเหย มี
บทบาทส าคัญในกระบวนการตอบสนองต่อแมลงและจุลชีพก่อโรค16 jasmonic acid ยังเป็นโมเลกุล
ที่ส่งสัญญาณให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลชัพที่อาศัยบริเวณราก17 ดังนั้นการกระตุ้นให้เกิดการ
ส่งสัญญาณโดย jasmonic acid จึงท าให้แบคทีเรียที่สามารถต่อต้านแบคทีเรียก่อโรคเพิ่มจ านวน
มากขึ้น18 การเพิ่มมากขึ้นนี้จ าเพาะกับชนิดของพืช โดยกลไกการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียบริเวณ
รากจะถูกก าหนดโดยการปลดปล่อย  root exudate ของพืช19 ดังนั้นหากเพิ่มแบคทีเรียที่สามารถ
ผลิต jasmonic acid ได้ให้กับพืชอาศัย อาจจะท าให้พืชดังกล่าวปลดปล่อย  root exudate น าไปสู่
การเพ่ิมปริมาณแบคทีเรียที่มีประโยชน์บริเวณราก 
 3) การเพ่ิมขึ้นของระบบภูมิคุ้มกันพืชโดยแบคทีเรีย 
 ระบบภูมิคุ ้มกันของพืชนอกเหนือจากโครงสร้างทายกายภาพ เช่น ผนังเซลล์ หรือ ชั ้น 
cuticle แล้ว พืชยังมีกลไกในการรับรู้และตอบสนองต่อจุลชีพที่รุกล้ าเข้าภายในต้นพืช โดยพืชจะมี 
receptor ที่สามารถตอบสนองต่อ microbe-associated molecular patterns (MAMPs) เพ่ือกระตุ้น
MAMP-triggered immunity (MTI) ต่อไป การส่งสัญญาณดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิด systemic 
acquired resistance (SAR) ซึ่งจะท าให้เกิดความต้านทานต่อจุลชีพทั่วทั้งต้นพืช ดังนั้นหากสามารถน า
แบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคมากระตุ้นให้พืชเกิดภูมิคุ้มกันก็จะเป็นวิธีการป้องกันพืชดังกล่าวจากจุลชีพอ่ืนที่ก่อโรค
ในพืชได้ ตัวอย่างเช่น แบคทีเรียในสกุล Rhizobia ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคในพืช จะมีความจ าเพาะกับ
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พืชอาศัย ปกติจะไม่ท าให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แต่หากน ามาเลี้ยงร่วมกับพืชที่ไม่ใช่พืชอาศัยตามปกติ
จะสามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้20 
 
9. ขอบเขตของการวิจัย 
 โครงการวิจัยนี้ เป็นการคัดเลือกแบคทีเรียเพ่ือใช้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพในการเพ่ิมการ
เจริญเติบโตของพืช จากพ้ืนที่ของโครงการอพ.สธ.ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มาใช้ใน
พ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 เนื่องด้วยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันละกัน ซึ่งในธรรมชาติพืชจะมีปฏิสัมพันธ์กับจุล
ชีพในหลายรูปแบบ เช่น pathogenic symbiotic หรือ associative interaction หากสามารถเลือก
รูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่มีประโยชน์กับพืช ในที่นี้คือการที่แบคทีเรียสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืชได้ มา
เพ่ิมจ านวนให้มากขึ้นในพ้ืนที่เกษตรกรรมก็จะท าให้ได้ผมผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพมากชึ้นโดยไม่ต้อง
พ่ึงพาสารเคมีทางการเกษตร ดังนั้นโครงการวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการคัดเลือกแบคทีเรียเพ่ือใช้เป็นสารกระตุ้น
ทางชีวภาพในการเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืชจากพ้ืนที่ของโครงการอพ.สธ. ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง มาใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ด้านสังคมและชุมชน จุลชีพที่ได้จะท าให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ท า

ให้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีข้ึน  

 12.2 ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่ใช้สารเคมีท าให้สิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โดยรอบบริเวณพ้ืนที่

การเกษตรดีขึ้น มีสารเคมีตกค้างลดลง ท าให้คนที่อาศัยบริเวณรอบพ้ืนที่การเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

รวมไปถึงผู้บริโภคก็จะได้รับผลกระทบของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรลดลง  

 12.3 ด้านวิชาการ นักวิชาการได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียและ

พืช 
 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 

แบคทีเรียที่ได้จากโครงการวิจัยนี้จะถูกเพ่ิมปริมาณเพ่ือแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่สนใจน าไปใช้ 
อาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจน าไปศึกษาต่อไป องค์ความรู้ที่ได้จะถูกถ่ายทอดไปยังนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ
ผ่านบทความทางวิชาการ การสัมมนาทางวิชาการ และ การเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
 14.1 เก็บตัวอย่างดินที่พบในพ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา พ้ืนที่ของโครงการอพ.สธ.อ่ืน โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1) ดินบริเวณ nonrhizoshpere 2) 
ดินบริเวณ rhizoshpere 3) รากของต้นกล้วยไม้ 
 14.2 ท าการคัดเลือกแบคทีเรียทีมีคุณสมบัติดังนี้ nitrogen fixing activity, phospate 
solubilization, indole-3-acetic acid (IAA) production, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic 
acid (ACC) deaminase และ protease activity  
  14.2.1 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีสมบัติ nitrogen fixing activity ท าโดยใช้อาหาร N-free 

semi-solid malate medium (Nfb) เลี้ยงแบคทีเรียเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ◦C โดยถ้า
อาหารเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นน้ าเงินแสดงว่ามีสมบัติดังกล่าว Baldani et al. 1980 
  14.2.2 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีสมบัติ phospate solubilization ท าโดยใช้อาหาร 
Pikovskaya agar ผสมกับ insoluble tricalcium phosphate วางแบคทีเรียที่ต้องการทดสอบปริมาณ 

1 loop ลงตรงกลางอาหาร เลี้ยงแบคทีเรียเป็นเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 28 ◦C ความสามารถในการละลาย 
phosphate วัดได้จาก solubilization zone ที่เกิดขึ้น 
  14.2.3 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีสมบัติ IAA production ท าโดยน า nutrient broth (NB) 
ที่มี 0.1% DL-tryptophan ปริมาตร 50 มล. มาผสมกับแบคทีเรียที่ต้องการทดสอบที่เลี้ยงมาเป็นเวลา 

24 ชั่วโมง ปริมาตร 0.5 มล. เขย่าที่ความเร็ว 180 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 30 ◦C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ใน
ที่มืด ปริมาณ IAA ที่แบคทีเรียผลิตขึ้นจะถูกตรวจวัดโดยผสมกับ Salkowski reagent ในอัตราส่วน 1 ต่อ 
4 และน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 535 nm หลังจากผ่านไป 30 นาที 
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  14.2.4 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีสมบัติ ACC deaminase ท าโดยใช้อาหาร Dworkin 
Foster minimal salt media ที่มี ACC 2.5 mmol หรือ ammonium sulfate 2 g โดยแบคทีเรียที่
สามารถโดยได้ในอาหารดังกล่าวแสดงว่ามีสมบัติ ACC deaminase 
  14.2.5 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีสมบัติ protease activity ท าโดยใช้อาหาร sterile skim 

milk agar เลี้ยงแบคทีเรียที่อุณหภูมิ 28 ◦C จนกว่าจะเห็น clear zone 
 14.3 ท าการคัดเลือกแบคทีเรียที่มีสมบัติในข้อ 14.2 ที่มากที่สุด 10 อันดับ จะได้แบคทีเรีย
ทั้งหมด 50 สายพันธุ์ โดยจะน าทุกสายพันธุ์ทดสอบทุกสมบัติอีกครั้ง 

15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 1 ปี 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
14.1 การเก็บตัวอย่างดิน             
14.2 การคัดเลือก
แบคทีเรีย 

            

14.3 การทดสอบสมบัติ
อ่ืนๆ ของแบคทีเรีย 

            

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด   

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ 1 
ได้แบคทีเรียจากธรรมชาติ
ที่มีแนวโน้มในการเพ่ิมการ
เจริญเติบโตของพืช 

ได้แบคทีเรีย
มากกว่า 50 สาย
พันธุ์ 

แบคทีเรียที่ไดมี้
แนวโน้มในการ
เพ่ิมการ
เจริญเติบโตของ
พืชนระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

140,000 บาท 

ปีที่ 2 
เพ่ือทราบชนิดของ
แบคทีเรียที่มีแนวโน้มใน
การเพ่ิมการเจริญเติบโต
ของพืช 

ได้ชื่อชนิดของ
แบคทีเรีย 

ชื่อที่ได้มีความ
ถูกต้องแม่นย าใน
ระดับสกุล 

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

140,000 บาท 

ปีที่ 3 
เพ่ือทราบระดับ
ความสามารถของ
แบคทีเรียในการเพ่ิมการ
เจริญเติบโตของพืช 

ได้ระดับ
ความสามารถ
ของแบคทีเรียใน
การเพ่ิมการ
เจริญเติบโตของ

ระดับ
ความสามารถของ
แบคทีเรียในการ
เพ่ิมการ
เจริญเติบโตของ

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

140,000 บาท 
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พืช พืชสามารถใช้
เปรียบเทียบกันได้
ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ 

ปีที่ 4 
ได้ผลทดสอบเบื่องต้นของ
แบคทีเรียในระดับ
ภาคสนาม 

ได้ผลทดสอบ
เบื่องต้นของ
แบคทีเรียใน
ระดับภาคสนาม 

ผลทดสอบเบื่อง
ต้นของแบคทีเรีย
ในระดับ
ภาคสนามมีความ
น่าเชื่อถือตามหลัก
วิทยาศาสตร์ 

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

140,000 บาท 

ปีที่ 5 
ได้ผลทดสอบที่สมบูรณ์
ของแบคทีเรียในระดับ
ภาคสนาม 

ได้ผลทดสอบที่
สมบูรณ์ของ
แบคทีเรียใน
ระดับภาคสนาม 

ผลทดสอบท่ี
สมบูรณ์ของ
แบคทีเรียในระดับ
ภาคสนามมีความ
น่าเชื่อถือตามหลัก
วิทยาศาสตร์ 

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

140,000 บาท 
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17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ 1 
โครงการอพ.สธ. ได้
แบคทีเรียจากธรรมชาติที่มี
แนวโน้มในการเพิ่มการ
เจริญเติบโตของพืช 

โครงการอพ.สธ. 
ได้แบคทีเรีย
มากกว่า 50 สาย
พันธุ์ 

โครงการอพ.สธ. 
ได้แบคทีเรียที่ได้มี
แนวโน้มในการ
เพ่ิมการ
เจริญเติบโตของ
พืชนระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

140,000 บาท 

ปีที่ 2 
โครงการอพ.สธ. ได้ทราบ
ชนิดของแบคทีเรียที่มี
แนวโน้มในการเพิ่มการ
เจริญเติบโตของพืช 

โครงการอพ.สธ. 
ได้ชื่อชนิดของ
แบคทีเรีย 

โครงการอพ.สธ. 
ได้ชื่อที่มีความ
ถูกต้องแม่นย าใน
ระดับสกุล 

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

140,000 บาท 

ปีที่ 3 
โครงการอพ.สธ. ได้ทราบ
ระดับความสามารถของ
แบคทีเรียในการเพ่ิมการ
เจริญเติบโตของพืช 

โครงการอพ.สธ. 
ได้ระดับ
ความสามารถ
ของแบคทีเรียใน
การเพ่ิมการ
เจริญเติบโตของ
พืช 

โครงการอพ.สธ. 
ไดร้ะดับ
ความสามารถของ
แบคทีเรียในการ
เพ่ิมการ
เจริญเติบโตของ
พืชสามารถใช้
เปรียบเทียบกันได้
ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ 

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

140,000 บาท 

ปีที่ 4 
โครงการอพ.สธ.ได้
ผลทดสอบเบื่องต้นของ
แบคทีเรียในระดับ
ภาคสนาม 

โครงการอพ.สธ. 
ได้ผลทดสอบ
เบื่องต้นของ
แบคทีเรียใน
ระดับภาคสนาม 

โครงการอพ.สธ. 
ไดผ้ลทดสอบเบื่อง
ต้นของแบคทีเรีย
ในระดับ
ภาคสนามมีความ
น่าเชื่อถือตามหลัก
วิทยาศาสตร์ 

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

140,000 บาท 

ปีที่ 5 
โครงการอพ.สธ. และ 
เกษตรกรที่เก่ียวข้อง ได้
แบคทีเรียที่พร้อมใช้งาน
ทางการเกษตร 

โครงการอพ.สธ. 
ได้ผลทดสอบที่
สมบูรณ์ของ
แบคทีเรียใน
ระดับภาคสนาม 

โครงการอพ.สธ. 
ผลทดสอบท่ี
สมบูรณ์ของ
แบคทีเรียในระดับ
ภาคสนามมีความ
น่าเชื่อถือตามหลัก
วิทยาศาสตร์ 

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

140,000 บาท 
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18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่
 ตู้ incubator และ shaking incubator เพ่ือใช้ในการเลี้ยงแบคทีเรีย 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย 140,000 บาท 

19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่
เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดือนที่ 1-6  
(บาท) 

เดือนที่ 7-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร - -  
2. หมวดค่าวัสดุ 
   2.1 ค่าสารเคมีและวัสดุในการเก็บตัวอย่าง 
   2.2 ค่าวัสดุส านักงาน 

 
40,000 
2,000 

 
40,000 
2,000 

84,000 

    
3. หมวดค่าใช้สอย 
   3.1 ค่าจ้างเหมา 

 
20,000 

 
20,000 

56,000 

   3.2 ค่าเดินทาง 4 ครั้ง x 2,000 บาท 8,000 8,000  
4. ค่าสาธารณูปโภค 
4.1 ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้านการสื่อสาร 

- - - 

รวมงบประมาณ 70,000 70,000 140,000 

 
19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  

(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีที่

ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที่1 ( 2565) - - 56,000 84,000 - -   140,000 

ปีที่2 ( 2566)  - - 56,000 84,000 - - 140,000 

ปีที่3 ( 2567)  - - 56,000 84,000 - - 140,000 

 ปีที4่ (2568) - - 56,000 84,000 - - 140,000 
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ปีที่

ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที่5 ( 2569)  - - 56,000 84,000 - - 140,000 

20. ระดับความส าเร็จของงาน 
ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด

โครงการวิจัย 
จ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
 20.1 ปีที่ 1 ได้แบคทีเรียจากธรรมชาติที่มีแนวโน้มในการเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช 

ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น (P)   
 20.2 ปีที่ 2 เพ่ือทราบชนิดของแบคทีเรียที่มีแนวโน้มในการเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช 

ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น (P)   
 20.3 ปีที่ 3 เพ่ือทราบระดับความสามารถของแบคทีเรียในการเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช 

ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 
 20.4 ปีที่ 4 ได้ผลทดสอบเบื่องต้นของแบคทีเรียในระดับภาคสนาม ผลส าเร็จของงานวิจัย

ระยะนี้เป็นผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 
 20.4 ปีที่ 5 ได้ผลทดสอบท่ีสมบูรณ์ของแบคทีเรียในระดับภาคสนาม ซึ่งน าไปสู่การได้จุลชีพ

ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในพื้นที่เกษตรกรรม ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (G) 

21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................ 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................ 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ 
23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ  
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  

(ลงชื่อ)..................................................................   
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 
 

(ลงชื่อ).................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 
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๒๔. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายเกรียง กาญจนวตี 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Krieng Kanchanawatee 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1100200102688 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ A-5 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   
  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  โทรศัพท์ 02-218-5380, 081-733-7654 โทรสาร 02-218-5386 
  E-mail kan.krieng@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา  

วุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย หลักสูตร 
ปริญญาเอก 2555 University of Edinburgh PhD in Cell and 

Molecular Biology 
ปริญญาตรี 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. ชวีวิทยา 

 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
 พันธุศาสตร์แมลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงและจุลชีพ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลชีพ 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย :  
 - การใช้ไส้เดือนฝอย Rhabditida เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพต่อหอยทากศัตรูพืชในสวน

กล้วยไม้ 
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว :  
 - การใช้ไส้เดือนฝอย Rhabditida เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพต่อหอยทากศัตรูพืชในสวน

กล้วยไม้ 2560 รายงานฉบับสมบูรณ์ แหล่งทุนส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
- โครงการวิจัย Integrated solid waste and hazardous waste management 
system for tourism islands and cities as the prototype for ecotourism แหล่ง
ทุน: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจักการสารและของเสียอันตราย สถานภาพในการท า
วิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 3 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2562 

7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า :  
  

 
หมายเหตุ :  - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน  

การประเมินข้อเสนอการวิจัย 
 - ส าหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 

(ให้ส าเนาแนบในทุกเล่มของข้อเสนอการวิจัย) 
 
 



 
๑ 

 

 

 

 

แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง................................................................................... (ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 
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กรอบการวิจัยย่อย.................................................................................. ....................... (ระบุหัวข้อเดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย 

(ภาษาไทย)       การผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากยีสต์ที่คัดแยกได้จากพ้ืนที่โครงการ อพ.สธ  

(ภาษาอังกฤษ)   Cellulosic Ethanol Production By Isolated Yeast  From RS.PG Area 

ชื่อแผนงานวิจัย.. 

(ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of Her Royal 

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Chulalongkorn University 

responded by Chulalongkorn University 
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบ        
ทั้ง “ฝ่ายไทย” และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 

1.1 หัวหน้าโครงการ........ศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ  จุฬาลักษณานุกูล  
1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย.............ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนุช กลิ่นวงษ์ 
1.4  หน่วยงานหลัก..........หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ ภาควิชา

พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.5  หน่วยงานสนับสนุน...............- 

 
2. ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ 
 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย สาขาการเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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4. มาตรฐานการวจัิย (ถา้มี) 

5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
ภาษาไทย    เซลลูโลสิกเอทานอล, วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร, ยีสต์, เซลลูเลส 
ภาษาอังกฤษ cellulosic ethanol, agricultural residues, yeast, cellulase 
 

6. ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 
จุลินทรีย์เป็นทรัพยากรมีค่าชนิดหนึ่งในดิน บทบาทของจุลินทรีย์ในธรรมชาติมีความส าคัญและมี

ความหลากหลาย โดยเฉพาะบทบาทการเป็นผู้ย่อยสลาย และปรับปรุงดินให้มีสารอินทรีย์เหมาะกับ
การเจริญของพืชและสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆที่อยู่ในดิน การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่วังเขมร อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อันมีความส าคัญเนื่องจาก
เป็นแหล่งพรรณพืชธรรมชาติและสัตว์ที่หายากต่างๆ จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเมื่อประกอบกันเป็นระบบนิเวศในธรรมชาติ และทั้งนี้จุลินทรีย์ที่
คัดแยกได้โดยเฉพาะที่มีความสามารถในการย่อยสลายไซโลสในธรรมชาติ มีความส าคัญมาก
เนื่องจากวัสดุธรรมชาติที่พบในป่ามักจะประกอบไปด้วยวัสดุจากพืช ซึ่งประกอบไปด้วย เซลลูโลส 
และเฮมิเซลลูโลส ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ เพ่ือให้ได้เป็นน้ าตาล
ชนิดต่างๆ เช่น กลูโคส และไซโลส น้ าตาลเหล่านี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการหมัก
ต่อไปได้ การน าจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้และศึกษาความหลากหลายนั้น หากต้องผ่านกระบวนการทาง
เคมีก่อนน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอันตราบปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ด้วย ดังนั้น กระบวนการทางชีวภาพจึงมีบทบาทส าคัญทางการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการสร้างเอนไซม์ไซลาเนสเพ่ือการประยุกต์ทางการเกษตรและ
การหมัก จะเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากยีสต์ที่คัดแยกจากพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพ้ืนที่วังเขมร อ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อน (global warming) ก าลังกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความ
สนใจ สาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ การมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น 
ก๊าซที่ส าคัญ คือ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการตัดไม้ท าลาย
ป่า แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้วิธีหนึ่ง คือ การหันมาใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาราคาน้ ามันแพงในขณะนี้ได้อีกด้วย ดังนั้นการศึกษาหาแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้หรือใช้ได้ไม่มีวันหมด (renewable energy) จึงเป็นสิ่งจ าเป็น แหล่ง
พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) เป็นต้น ไบ
โอเอทานอลจัดเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่ก าลังได้รับความสนใจในขณะนี้เนื่องจากสามารถน ามาใช้เป็น
เชื้อเพลิงได้โดยตรงเพ่ือทดแทนน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล ใช้ในรูปน้ ามันเชื้อเพลิงผสมโดยน าไป
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ผสมกับน้ ามันเบนซิน เรียกว่า แก๊สโซฮอล์ หรือผสมกับน้ ามันดีเซล เรียกว่า ดีโซฮอล์ นอกจากนี้ยังใช้
เป็นสารเติมแต่งหรือสารเคมีเพ่ิมออกเทนให้แก่เครื่องยนต์ เป็นการทดแทนสาร Methyl Tertiary 
Butyl Ether (MTBE) หรือ Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE) ได้ ในเรื่องของการลดมลพิษจาก
ไอเสีย พบว่าการใช้แก๊สโซฮอล์ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ท าให้คาร์บอนมอนอกไซด์และ
ไฮโดรคาร์บอนลดลง (คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร , 2545) เป็นการช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมทางอากาศได้อีกด้วย 

ไบโอเอทานอล คือ เอทานอลที่ผลิตได้จากกระบวนการหมักโดยสิ่งมีชีวิตซึ่ งมีวัตถุดิบตั้งต้นเป็น
แป้ง น้ าตาล หรือวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส แหล่งที่เหมาะสมซึ่งมีราคาถูกในการน ามาผลิตเอทา
นอลคือการใช้วัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส เช่น ซังข้าวโพด หญ้า ขี้เลื่อย เศษไม้และชานอ้อย (Sun 
และ Cheng, 2002) ส่วนการน าแป้งและน้ าตาลที่มาจากพวกมันส าปะหลัง ข้าวโพด หรืออ้อยมาใช้
นั้นอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของมนุษย์ได้  ในบางประเทศการปลูกพืชเพ่ือน ามาใช้ในการ
ผลิตเป็นพลังงานนั้นนับว่าเป็นไปได้ยาก ดังนั้นวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
ในการน ามาผลิตเป็นเอทานอล (Cardona และ Sánchez, 2007) ลิกโนเซลลูโลสประกอบด้วย
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณแตกต่างกันไป โดยทั่วไปเซลลูโลสซึ่ง
เป็นพอลิเมอร์ของกลูโคสจะมีปริมาณมากที่สุด คือ 35-50 เปอร์เซ็นต์   รองลงมา คือ เฮมิเซลลูโลส 
มี 20-35 เปอร์เซ็นต์    ซึ่งเฮมิเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ของน้ าตาลหลายชนิดโดยไซโลสที่เป็นน้ าตาล
คาร์บอนห้าอะตอมจะเป็นองค์ประกอบที่พบมากที่สุด และลิกนินมี 15-25 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถ
ย่อยให้เป็นน้ าตาลได้ (Wyman, 1994) ดังนั้นเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส (cellulosic material) จึง
สามารถน าไปผลิตเป็นเอทานอลที่เรียกว่าเซลลูโลสิกเอทานอลได้ cellulosic material เช่น พืช
อาหารสัตว์และพวกฟางต่าง ๆ ได้น ามาใช้เป็นอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และเป็นแหล่งวัตถุดิบ
หมุนเวียนที่ส าคัญส าหรับการผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกโดยการเปลี่ยนเป็นเอทานอล การผลิตเอทานอล
จะมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุดถ้ากากที่เหลือจากการย่อยสลายและได้สกัดน้ าตาล
ออกไปแล้วสามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์หรือวัตถุดิบในโรงงานต่อไปได้ (Sewalt และคณะ, 
1997) 

การผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ คือ การปรับสภาพวัตถุดิบ 
(pretreatment) เพ่ือให้วัตถุดิบมีพ้ืนที่ผิวเพ่ิมขึ้นและมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการย่อยสลาย การ
ย่อยสลาย (hydrolysis) ด้วยกรดหรือเอนไซม์เพ่ือให้ได้น้ าตาล และการหมัก (fermentation) เพ่ือ
เปลี่ยนน้ าตาลเป็นเอทานอลโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์หรือแบคทีเรีย 

การย่อยสลายเซลลูโลสด้วยเอนไซม์ท าได้โดยใช้เซลลูเลสและเฮมิเซลลูเลส เซลลูเลสเป็นเอนไซม์
ที่ย่อยสลายเซลลูโลสไปเป็นน้ าตาลกลูโคส ประกอบด้วยเอนไซม์ 3 ชนิดมาท างานร่วมกัน คือ 
endoglucanase หรือ carboxymethyl cellulase (EC 3.2.1.4), cellobiohydrolase หรือ 
exoglucanase (EC 3.2.1.91) และ β-glucosidase (EC 3.2.1.21) (Howard, 2003) แม้ว่าจะมี
แบคทีเรียและเชื้อรามากมายที่สามารถผลิตเซลลูเลสได้ แต่มักน าเชื้อรา Trichoderma reesei และ
สายพันธุ์ mutant มาใช้ เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตเซลลูเลสได้ดีเหมาะส าหรับการย่อย
สลาย (Ryu และ Mandels, 1980; Wyman, 1994) ส่วนเฮมิเซลลูเลสเป็นเอนไซม์ที่ย่อยสลายเฮมิ
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เซลลูโลสซึ่งมีไซแลนเป็นองค์ประกอบหลักท าให้ได้เป็นน้ าตาลไซโลส ประกอบด้วยเอนไซม์ 2 ชนิด 
ใหญ่ ๆ คือ endoxylanase (EC 3.2.1.8) และ β-xylosidase (EC 3.2.1.37) (Flores, Pérez และ 
Huitrón, 1997) ผลิตได้จากเชื้อ เช่น Streptomyces spp. (MacKenzie และคณะ, 1987), 
Fusarium oxysporum (Panagiotou และคณะ, 2003) และ Aspergillus spp. (Guimarães 
และคณะ, 2006) เป็นต้น เซลลูเลสและไซแลเนสได้มีการศึกษากันมากที่สุด สามารถผลิตได้จากเชื้อ
ราที่ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Trichoderma spp. (MacKenzie และคณะ, 
1987) T. reesei  สามารถผลิตได้ทั้งเซลลูเลสและเฮมิเซลลูเลส (Juhász และคณะ, 2005) จึง
เหมาะที่จะน ามาใช้ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส เพราะท าให้ไม่ต้องใช้เชื้อหลายตัวในการผลิตเอนไซม์ 
การใช้เอนไซม์มีข้อดีหลายประการเพราะเอนไซม์มีความจ าเพาะเจาะจงสูง (Wyman, 1994) ท าให้
ได้น้ าตาลที่ต้องการ ฟางข้าวเป็นผลิตผลพลอยได้ทางการเกษตรที่มีมากในประเทศไทย ซึ่ง
องค์ประกอบของฟางข้าว จะมีองค์ประกอบที่เป็นเซลลูโลส 39 %, เฮมิเซลลูโลส 27 % และ ลิกนิน 
12 %  (Kaur และคณะ, 1997) ซึ่งเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส เมื่อผ่านการย่อยสลายด้วยด่างหรือ
เอนไซม์แล้วจะได้น้ าตาลที่สามารถน ามาหมักด้วยจุลินทรีย์แล้วให้ผลผลิตเป็นเอทานอลได้  ยีสต์ที่ใช้
ในโครงงานวิจัยนี้ ได้จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 
9. ขอบเขตของการวิจัย  
 ผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากยีสต์ที่คัดแยกจากพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนที่วังเขมร อ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
10. ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

ป่าธรรมชาติเป็นแหล่งของความหลากหลายทางพันธุกรรม แต่ในปัจจุบันป่าธรรมชาติได้ถูก
ท าลายจนเสื่อมโทรม จึงต้องวางแผนจัดการเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ป่าให้คืนสภาพ ซึ่งการปรับปรุง
คุณภาพดินก็มีส่วนส าคัญ การที่ดินจะมีความสมบูรณ์ได้ ต้องอาศัยจุลินทรีย์ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ย่อยสลายซากอินทรีย์วัตถุที่ทับถมกันให้เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในการฟ้ืนฟูสภาพ
ดินให้มีความสมบูรณ์ ดังนั้นการศึกษากลุ่มประชากรของจุลินทรีย์ในดินจึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ในการจัดการปรับปรุงพ้ืนที่ป่า เพ่ือแก้ไขสภาพป่าเสื่อมโทรมที่เป็นอยู่ให้มีสภาพดังเดิม จุลินทรีย์
ต่างๆ ในดินจึงเป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูสภาพดินว่ามีความสมบูรณ์ และคงทน
ยาวนานเพียงใด นอกจากนี้เชื้อราในดินที่มีความสามารถในการย่อยสลายบางชนิดสามารถน าไปใช้
เป็นข้อมูลในการศึกษาพันธุศาสตร์และอาจน ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ได้ 

ดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์มากมายหลายชนิด ประกอบไปด้วย แบคทีเรีย รา เชื้อแอ
คติโนมัยสีท สาหร่าย โปรโตซัว และไวรัส นอกจากนี้แล้วในดินยังมีสัตว์หน้าดิน และแมลงหน้าดิน
ต่างๆ  สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธุ์กันในระบบนิเวศของดิน ส่วนใหญ่แล้วดินเกิดจากการสลายตัว
และผุพังของแร่หินต่างๆ โดยอิทธิพลจากธรรมชาติ เช่นความร้อน ความเย็น กระแสน้ า และการทับ
ถมของซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยผุพัง ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์เหล่านี้จึง
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มีบทบาทส าคัญในการเกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน จ านวนของจุลินทรีย์ในดินขึ้นอยู่กับอาหารที่มี
ประโยชน์ในดิน ความชื้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง และ อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมในดิน 

จุลินทรีย์ในดิน เช่น แบคทีเรียจัดเป็นจุลินทรีย์กลุ่มใหญ่พบจ านวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
จุลินทรีย์ชนิดอ่ืนๆ ในหนึ่งกรัมของดินที่อุดมสมบูรณ์มีแบคทีเรียมากถึง หนึ่งแสนถึงพันล้านโคโลนี
ต่อกรัมดิน มีหน้าที่ในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ ผลิตฮิวมัส เปลี่ยนแปลงแร่ธาตุในดินให้เป็น
ประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งจุลินทรีย์เองและพืช แบคทีเรียบางชนิดเป็นโรคพืช แบคทีเรียที่พบในดิน
โดยทั่วไป มีรูปร่าง 3 แบบคือ แบบกลม แบบแท่ง และแบบเกลียว แบคทีเรียเจริญเติบโตและเพ่ิม
จ านวนอย่างรวดเร็วในดินที่มีอินทรีย์วัตถุ มีความชื้นพอสมควร และค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 
5.5-9 ในบริเวณรากพืชจะพบแบคทีเรียมากกว่าในบริเวณที่ไกลออกไป กิจกรรมของแบคทีเรียในดิน
มีมากมายแต่ที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ คือ การเป็นผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินท าให้อยู่ในรูปที่
พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ราเป็นจุลินทรีย์ที่มีจ านวนรองลงมาจากแบคทีเรีย เส้นใยของเชื้อรา
ยาวเป็นสิบถึงร้อยเมตรต่อกรัมของดินที่อุดมสมบูรณ์ มีบทบาทในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์
รวมถึงฮิวมัสในดิน บางชนิดเป็นสาเหตุของโรคในสิ่งมีชีวิต บางชนิดท าลาย nematode ซึ่งเป็น
ศัตรูพืช ด ารงชีวิตได้โดยการดูดซึมสารอินทรีย์จากการย่อยภายนอกเซลล์ มีรูปร่างเป็นเส้นใย หรือ
เป็นเซลล์เดี่ยว จ าเป็นต้องการออกซิเจนในการด ารงชีวิต เชื้อราส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่เป็น
กรด  เชื้อแอคติโนมัยสีทเป็นจุลินทรีย์ที่มีลักษณะสารพันธุกรรมคล้ายแบคทีเรียและมีลักษณะสาร
พันธุกรรมคล้ายแบคทีเรียและมีลักษณะของผนังเซลล์เชื้อรา ในการจัดจ าแนกยังคงจัดเป็นแบคทีเรีย
ที่ต้องการออกซิเจนในการด ารงชีวิต ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ มักอยู่รวมกันเป็นเส้นสาย สามารถ
เจริญเติบโตได้ในดินที่เป็นกรดถึงเป็นด่าง ประมาณ 5.5 - 10.0 ย่อยสลายสารที่แบคทีเรียและเชื้อรา
ย่อยสลายได้ยาก เช่น ไขมัน ไคติน วัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส เช่น ซังข้าวโพด หญ้า หญ้าแฝกขี้
เลื่อย เศษไม้และชานอ้อย ลิกโนเซลลูโลสประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งพืชแต่
ละชนิดจะมีปริมาณแตกต่างกันไป โดยทั่วไปเซลลูโลสซึ่งเป็นพอลิเมอร์ของกลูโคสจะมีปริมาณมาก
ที่สุด คือ 35-50% รองลงมา คือ เฮมิเซลลูโลส มี 20-35% ซึ่งเฮมิเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ของน้ าตาล
หลายชนิดโดยไซโลสที่เป็นน้ าตาลคาร์บอนห้าอะตอมจะเป็นองค์ประกอบที่พบมากที่สุด และลิกนินมี 
15-25% ไม่สามารถย่อยให้เป็นน้ าตาลได้  

ดังนั้นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพสูงในการย่อยสลายโดยเฉพาะเศษวัสดุในระบบป่าไม้ สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้กับมวลมนุษย์ในหลายๆด้าน เช่น การน ามาท าเป็นหัวเชื้อปุ๋ยอินทรีย์ หรือ 
ประโยชน์ในด้านการผลิตพลังงานจากชีวมวล เช่น เอทานอล จากกิจกรรมของจุลินทรีย์เหล่านี้ต่อไป 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
สามารถน าไปเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาติได้อย่างน้อย 1 เรื่อง  
 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14.1 ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
 เก็บตัวอย่างดินหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพ้ืนที่วังเขมร อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นน ามาคัดแยกเชื้อยีสต์ที่มี
ความสามารถในการผลิตเอทานอลได้ 

14.2 ตัวอย่างพืชที่ใช้ในงานวิจัย 
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 เก็บตัวอย่างหญ้าสด น าไปปรับสภาพด้วยวิธีทางกายภาพ โดยน าตัวอย่างไปอบให้แห้งที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นน าไปตัดให้มีขนาดเล็กลงและบดด้วยเครื่องบดละเอียด 
แล้วน าไปร่อนผ่านตะแกรงที่มีรูขนาด 0.4 มิลลิเมตร จนได้เป็นผงออกมา 

14.3 หาปริมาณความชื้นและองค์ประกอบของชีวมวลพืช 
 น าพืชที่บดเป็นผงแล้วมาหาปริมาณความชื้นตามวิธี TAPPI T 210 cm-86 (TAPPI, 1986) 

และหาปริมาณองค์ประกอบของชีวมวลพืชตามวิธีของ Goering และ Van Soest (1970) เพ่ือหาปริมาณเฮมิ
เซลลูโลส เซลลโูลส ลิกนิน และเถ้า โดยวิเคราะห์ทั้งหมด 3 ซ้ า 

14.4 คัดแยกยีสต์ทั้งหมด 
      คัดแยกยีสต์โดยชั่งตัวอย่างแต่ละตัวอย่างมา 10 กรัม ใส่ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความ

เข้มข้น 0.9 เปอร์เซ็นต์โดยมวล/ปริมาตร ปริมาตร 90 มิลลิลิตร เขย่าผสมให้เข้ากัน ท า serial dilutions จาก
นั้นปิเปตความเจือจางที่เหมาะสมมา 0.1 มิลลิลิตร เกลี่ยทั่วผิวหน้าอาหาร  yeast extract-malt extract 
(YM) agar (Laplace และคณะ, 1993) แล้วน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ท า
การคัดเลือกโคโลนีที่เจริญบนอาหาร มาเข่ียบนอาหารชนิดเดิม เพื่อแยกให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ 

 14.5 เตรียมหัวเชื้อยีสต์ 
น ายีสต์ที่คัดกรองได้เลี้ยงใน YM medium น าไปบ่มในภาวะเขย่าที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที 

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ถ่ายเชื้อลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85 
เปอร์เซ็นโดยมวล/ปริมาตร น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ให้ได้ค่าการดูดกลืน
แสงเท่ากับ 0.4 

14.6 การวิเคราะห์ค่าเอทานอลที่ได้ตามทฤษฎี (theoretical ethanol yield) 
ค านวณหาค่าเอทานอลที่ได้ตามทฤษฎี ดังนี้ 
• ปริมาณน้ าตาลกลูโคส = ปริมาณเซลลูโลส x 1.111 
  (เซลลูโลส 1 กรัม เปลี่ยนเป็นน้ าตาลกลูโคสได้ 1.111 กรัม) 
• ปริมาณน้ าตาลไซโลส = ปริมาณเฮมิเซลลูโลส x 1.136 
  (เฮมิเซลลูโลส 1 กรัม เปลี่ยนเป็นน้ าตาลไซโลสได้ 1.136 กรัม โดยประมาณ) 
• ปริมาณเอทานอลที่ได้ตามทฤษฎี  = ปริมาณน้ าตาลกลูโคสหรือไซโลส x 0.51 
  (น้ าตาลกลูโคสหรือไซโลส 1 กรัม เปลี่ยนเป็นเอทานอลได้ 0.51 กรัม) 
14.5 การทดสอบความสามารถในการผลิตเอทานอล 
14.5.1 ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งปรับค่าความเป็นกรดด่างของอาหารให้เท่ากับ 5.5 ในการทดสอบ

ความสามารถในการผลิตเอทานอลของยีสต์ โดยถ่ายหัวเชื้อยีสต์ที่ได้จากข้อ 14.3 ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ 
ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ น าไปบ่มในสภาวะเขย่าที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 7 วัน เมื่อครบเวลาเก็บตัวอย่างปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุม
อุณหภูมิ (refrigerated centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 9,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
10 นาที ดูดส่วนใสเพื่อน าไปหาปริมาณน้ าตาลที่เหลือด้วยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS) (Miller และคณะ, 



 
๘ 

 

1960) และตรวจหาปริมาณเอทานอลด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟฟี (Gas chromatography) รุ่น GC-
2010A (Shimadzu, Japan) 
 14.5.2 การผลิตเอทานอลจากกระบวนการ SSCF โดยการน าพืชที่บดเป็นผงแล้วมา 1.5กรัม ใส่ลงใน 
ฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ปรับสภาพพืชด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้ alkaline peroxide ตามวิธีในข้อ 5.1 แต่
ปรับ pH เป็น 5.0 ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นเติม 0.05 โมลาร์ ซิเตรตบัพเฟอร์  (pH 5.0) และเติม
สารอาหารที่จ าเป็นส าหรับการเจริญของยีสต์ ประกอบด้วย yeast extract 3 g/l, malt extract 3 g/l และ 
(NH4)2SO4 5 g/l น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121 องศาเซลเซียสความ ดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 
นาที 

14.5.3 เตรียมหัวเชื้อยีสต์ S. cerevisiae และ P. stipitis โดยถ่ายเชื้อลงในอาหารสูตร inoculum 
medium ปริมาตร 50 มิลลิลิตร pH เท่ากับ 5.0 ที่บรรจุอยู่ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตรบ่มเชื้อในสภาวะ
เขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

14.5.4 ผลิตเอทานอลจากกระบวนการ SSCF  
 น าฟลาสก์มาเติมเซลลูเลสและไซแลเนส 75 และ 1500 ยูนิต/มิลลิลิตร ตามล าดับ และเติมหัว
เชื้อยีสต์ S. cerevisiae และ P. stipitis 3 และ 1 มิลลิลิตร ตามล าดับ ปรับให้ปริมาตรสุดท้ายเป็น 150 
มิลลิลิตร ด้วยน้ ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากนั้นบ่มในสภาวะเขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 35 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7วัน  
 14.5.5 เก็บตัวอย่างที่ได้จากการหมักมาปั่นเหวี่ยงน าส่วนใสมาวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอลด้วย
เครื่อง GC และวัดน้ าตาลรีดิวซ์ที่เหลือจากการหมักโดยใช้วิธี DNS method (ดัดแปลงมาจาก Miller, 1959)
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15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

 

แผนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ2565 

มค. 65 กพ.65 มีค.65 เมย. 65 พค. 65 มิย.65 กค.65 สค.65 กย.65 ตค.65 พย.65 ธค.65 

วางแผนและเตรียมการ                         

เก็บตัวอยา่งดิน                         

คัดแยกเช้ือยีสต์ที่มี
ความสามารถในการผลิตเอ
ทานอล 

                        

วิเคราะห์ค่าเอทานอลที่ได้
ตามทฤษฎ ี

                        

ศึกษาการผลิตเอทานอล
ของยีสต์ 

                        

วิเคราะห์ข้อมูลและเขียน
รายงาน 

                        

คณะกรรมการตรวจ
พิจารณา 

                        

ตีพิมพ์เผยแพร ่                         

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตวัชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. วารสารเผยแพร่

วิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

อย่างน้อย 1 

ฉบับ 

 

วารสารอยู่ใน

ฐานข้อมูล 

scopus/ISI/TCI 

4-5 ปี  
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17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. คัดแยกได้ยีสต์ที่มี
ความสามารถในการผลิต
เอทานอล 

จ านวนยีสต์ 1-2 ชนิด 

 

 

สามารถผลิต 

เอทานอลได ้

4-5 ปี  

  
 18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่ 
 หน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแหล่งทุน
ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2559 โดยได้รับทุนจาก
โครงการวิทยาเพ่ือพ้ืนถิ่น ทุนจุฬาดุษฎีภิพรรธน์ และทุน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทาง
หน่วยงานยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท น้ ามันพืชปทุม จ ากัด โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และสกว. อีก
ทั้งยังเคยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปี พ.ศ. 2555 อีกด้วย และยังมี
ห้องปฏิบัติการเชื้อเพลิงชีวภาพ ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่พร้อมต่อการท าวิจัย 

19. งบประมาณของโครงการวิจัย  
19.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว 

เฉพาะปีที่เสนอขอ 
งบประมาณรวม 140,000 บาท 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   62,000 
2.1 จ้างเหมานิสิตปริญญาตรี  
(5,000 บาท/เดือน x 1 คน x 12 เดือน) 
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

30,000 
 

1,000   

30,000 
 

1,000    

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   88,000 
3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี, เครื่องแก้ว ฯลฯ) 
3.2 ค่าวัสดุส านักงาน (เอกสาร คู่มือ ปากกา 
กระดาษ ฯลฯ) 

40,000 
3,000 

 

40,000 
3,000 
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รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ซีดี ฯลฯ) 1,000 1,000 

รวมงบประมาณ 75,000 75,000 150,000 
 

19.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยในแต่ละปี กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี (ตาม แบบ คอบช. 2 ค) 

ปีที่ด าเนินการ งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

 
งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

ค่าธรรมเนียม

การอุดหนุน

สถาบัน 

ค่า

สาธารณูปโภค 
รวม 

ปีที่ 1 - - 75,000 75,000 - - 150,000 

ปีที่ 2 - - 75,000 75,000 - - 150,000 

ปีที่ 3 -  75,000 75,000 - - 150,000 

ปีที่ 4 - - 75,000 75,000 - - 150,000 

ปีที่ 5 - - 75,000 75,000 - - 150,000 

 
 20. ระดับความส าเร็จของงาน ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการ
บริหารงานและแผนการด าเนินงาน ตลอดแผนงานวิจัย 

20.1 ผลส าเร็จเบื้องต้น (P):  
คัดแยกยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเซลโลสิกเอทานอลจากพืชชีวมวลได้ 

20.2 ผลส าเร็จกึ่งกลาง (I):  
สามารถผลิตเอทานอลจากกระบวนการหมักด้วยยีสต์ที่คัดแยกได้โดยใช้ 

พืชชีวมวล 
20.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (G):  

สามารถน าไปเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาติได้อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

 



 
๑๒ 

 

21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืนคือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

 
22. ค าชี้แจงอ่ืนๆ................-.......................................................................................................  
 
23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท า

ข้อเสนอการวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง       
การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  
(ลงชื่อ)    .   

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ..2563 

 
 (ลงชื่อ)    . 

(..ผศ. ดร. ชมภูนุช กลิ่นวงษ์..) 
ผู้ร่วมวิจัย 

วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ..2563 
 

23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบ
อ ำนำจ) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) ในการ
ยินยอม/อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัยรวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
 (ลงชื่อ)                                      . 

(...................................................) 
ต าแหน่ง    . 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ…………… 



 
๑๓ 

 

ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  : นาย วรวุฒ ิจุฬาลักษณานุกูล 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  : Mr. Warawut Chulalaksananukul 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  : 3101502232077   
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   : ศาสตราจารย์ ดร.   

เงินเดือน     : 26,480 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย    : 20 ชั่วโมง :  สัปดาห ์  

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)    :  

สถานที่ติดต่อ: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

โทรศัพท์/โทรสาร 02-2185482 
e-mail: warawut.c@chula.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
1. ปริญญาตรีสาขา พันธุศาสตร์ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ 2523 
2. ปริญญาโทสาขา พฤกษศาสตร์ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ 2527 
3. ปริญญาเอกสาขาPh.D. (Microbiology-Biotechnology) สถาบัน INSA, Toulouse  
ปีที่จบ 2537  
4. อื่น ๆ (ระบุ) D.E.A. (Microbiology) INSA, Toulouse, France, พ.ศ. 2533 (1990) 

 
5. สาขาวิชาการที่มคีวามช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒุิการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ 
6.ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน

การท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
 6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย   

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ ์
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

1 การผลิตอาหารสูตรผสมโปรไบโอติกแบคทีเรียและโปรตีน
จากเมล็ดพืชเพื่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของปลาเก๋า 
ระยะที่ 2 

 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 

2 การผลิตไบโอดีเซลชุมชนเกาะสชีังจากน้ ามนัที่ใช้แล้วระยะ
ที่ 2  

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

3 โครงการจิตอาสาท าความดีตามรอยพ่อ:ต้นแบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหารสุขภาพ 

 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
4 โครงการสนบัสนนุทางวชิาการเพื่อความปลอดภัยชีวภาพ  ผู้ร่วม



 
๑๔ 

 
ในกระบวนการพฒันาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยชีีวภาพ
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

โครงการวิจัย 

 
6.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชือ่เรื่องและสถานภาพในการท าวิจัย    

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ ์
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

1 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์เซลลูโลสิกเพื่อการย่อยสลาย
เซลลูโลส 

 
หัวหน้าโครงการ

ย่อย 
2 เซลลูโลสิกเพื่อการย่อยสลายเซลลูโลส: ปีที่ 3 การน าไปใช้

ประโยชน์ทางเกษตร 
 

หัวหน้าโครงการ
ย่อย 

3 การผลิตเอทานอลจากฟางข้าวด้วยเซลลูโลสิกยีสต์ในถังหมัก 5 
ลิตร 

 
หัวหน้าโครงการ

ย่อย 
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7. Charuchinda, S., Suthianthong, P., and Chulalaksananukul, W. 2011. Immobilization of lipase onto 
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  6.1 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อเรื่องและสถานภาพในการท าวิจัย    

ล าดับ ชื่อเร่ือง ปีที่พิมพ ์
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

1 การย่อยสลายทางชีวภาพสารโพลีอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
ด้วยแบคทีเรียดีไนทริไฟเออร์ 

 
ผู้ร่วม

โครงการวิจัย 
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ชมภนูุช วิรุณานนท์ จริาพร พวงแก้ว และ วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล. 2011. ดีไนตรไิฟอ้ิงแบคทีเรียและบทบาทในการ
แก้ปัญหามลภาวะในสภาวะแวดลอ้ม. วารสารเกษตร. ปีท่ี 27. ฉบับท่ี 3 ตุลาคม 2554. 

Chompunuch Virunanon, Chanika Ouephanit, Vorakan Burapatana, and  Warawut Chulalaksananukul*. 
Bioethanol Production from Starch Industrial Waste in Thailand. Journal of Cleaner Production. 
(revised) 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................. ....(ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 
กรอบการวิจัย.........................................ระบุชื่อกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบการวิจัยเดียวเท่านั้น) 
กรอบการวิจัยย่อย..................................................................... (ระบุชื่อกรอบการวิจัยย่อยเพียงข้อเดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การพัฒนาต้นแบบการจัดการแมลงศัตรูพืชโดยใช้การเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพในถิ่นอาศัย 

  (ภาษาอังกฤษ) Development of  Insect Pest Management Model Utilizing 
Habitat Enhancement of Biodiversity  

ชื่อแผนงานวิจัย 
ภาษาไทย  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
             สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ภาษาอังกฤษ Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of Her  
 Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by 
                    Chulalongkorn University 

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง  

“ฝ่ายไทย” และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 
1.1 หัวหน้าโครงการ  รศ.ดร.ชัชวาล  ใจซื่อกุล 
    ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
  สัดส่วนที่ท าการวิจัย 60%  
   - เขียนโครงการเพ่ือน าเสนอ 
   - วางแผนและออกแบบงานวิจัย 
   - ด าเนินการวิจัย 
   - จัดท ารายงานและเขียน บทความทางวิชาการเผยแพร่  
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1.3 หน่วยงานหลัก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท 
ปทุมวัน กทม. 10330 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญา
ไท ปทุมวัน กทม. 10330 

2.  ประเภทการวิจัย 
การวิจัยพื้นฐาน (Basic research) 
สาขาการวิจัยหลัก OECD วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
สาขาการวิจัยย่อย OECD วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
3.   สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) - 
5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 

  แมลงศัตรูพืช สัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์ ระบบนิเวศเกษตร การเสริมถิ่นอาศัย การจัดการ
แมลงแบบผสมผสาน  

 Insect Pest, Beneficial Arthropods, Agroecosystem, Habitat Enhancement, 
Integrated Pest Management 
6. ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 
 สัตว์ขาข้อในระบบนิเวศการเกษตรมีบทบาทต่างๆทั้งในฐานะที่เป็นศัตรูพืชศัตรูสัตว์ เป็นผู้ล่า ผู้กิน
ซาก แต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการรบกวนและแทนที่เชิงนิเวศสูง เนื่องจากระบบนิเวศ
การเกษตรเป็นระบบนิเวศท่ีมีการรบกวนมากว่าระบบนิเวศอ่ืนๆเรื่องจากการจัดการของมนุษย์ เช่น การ
ใช้สารเคมี การเผา การตัด การไถ การเก็บเกี่ยว เป็นต้น  
 ดังนั้นระบบนิเวศการเกษตรจึงอยู่ในสภาวะที่เกิดการแทนที่ของสังคมสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะการแทนที่ในระยะแรกและสมดุลของระบบนิเวศการเกษตรอยู่ในสภาพสมดุลทางเลือกที่มี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือเข้าสู่สมดุลหลายสภาวะ เช่น การเข้าแทนที่โดยวัชพืช เช่น หญ้าคา หรือสาบเสือ 
เป็นต้น ท าให้เกษตรกรต้องใช้วิธีการควบคุมต่างๆเช่น การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช การตัด การเผา เป็น
ต้น อย่างไรก็ดีวัชพืชเหล่านี้ยังมีบทบาทอ่ืนที่ส าคัญคือการท าหน้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งบนพืชและใน
ดินให้กับสัตว์ขาข้อประโยชน์ นอกจากนี้พืชล้อมและพืชหมุนเวียนต่างๆก็มีบทบาทเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ให้กับสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับวัชพืชเหล่านี้ บทบาทของการจัดการพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่
รอบข้างจะช่วยเพิ่มสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์ ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมจากการ
จัดการที่มีการรบกวนระบบนิเวศสูงได้ 
 การที่จัดการสภาพระบบนิเวศให้อยู่ในสภาวะที่ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์ขาข้อที่
เป็นประโยชน์สามารถท าได้โดยการอนุรักษ์และปรับสภาพปัจจัยกายภาพและชีวภาพของพ้ืนที่เกษตร
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และพ้ืนที่รอบข้างให้เหมาสมและยั่งยืน ซึ่งจะมีต้นทุนและการจัดการที่น้อยกว่าการใช้สารเคมีหรือการ
เพาะเลี้ยงสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์ในโรงเรือนที่เกษตรกรอาจน าไปใช้ได้ล าบากกว่า ดังนั้นควรต้องมี
การศึกษาสังคมสัตว์ขาข้อ ปัจจัยชีวภาพและกายภาพที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสร้างเป็นต้นแบบการ
อนุรักษ์และเพ่ืมจ านวนสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์ในพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่รอบข้าง เพ่ือเกษตรกรและ
เยาวชนจะได้ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปเพ่ือลดต้นทุนทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7.1 เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
7.2 เพื่อศึกษาเชิงพันธุกรรมและเชิงนิเวศและแมลงศัตรูพืชศึกษาสังคมสัตว์ขาข้อในพ้ืนที่การเกษตรและ
พ้ืนที่รอบข้าง พื้นที่โครงการอพ.สธ.จฬ. (ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน และ ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี) 
7.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยชีวภาพและกายภาพที่ช่วยในในการจัดการแมลงศัตรูพืชในพ้ืนที่การเกษตรและ
พ้ืนที่รอบข้าง พื้นที่โครงการอพ.สธ.จฬ. (ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน และ ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี) 
8. ขอบเขตของการวิจัย 
ท าการศึกษาสังคมสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์บนพืช ผิวดินและในดิน ในพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่รอบ
ข้าง ปัจจัยกายภาพและชีวภาพที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่โครงการอพ.สธ.จฬ. (ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 
และ ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) 
9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 การเคลื่อนที่ระหว่างพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่รอบข้างของแมลงศัตรูพืชเป็นการช่วยในการระบาด
ในพืชปลูกโดยมีการรักษาประชากรแบบเมตา (metapopulation) ซึ่งข้อมูลพลวัตประชากรของแมลง
ศัตรูพืชและสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์ในระบบนิเวศการเกษตร และการเสริมระบบนนิเวศด้วยพืชต่างๆ 
(habitat enhancement) โดยเฉพาะพืชที่ช่วยในการอนุรักษ์แมลงที่เป็นประโยชน์ จะช่วยในการ
จัดการแมลงศัตรูพืชอย่างยั่งยืนและจะช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางสุขภาพต่อเกษตรกร
และชุมชนได ้
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
 เนื่องจากแมลงและสัตว์ขาข้อต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีบทบาทที่
ส าคัญต่อระบบนิเวศโดยเป็นทั้งผู้กินพืช ผู้ล่า ปรสิต ผู้กินซาก และผู้ผสมเกสร มีความเกี่ยวข้องกับ
สิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศรวมถึงมีความส าคัญต่อมนุษย์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ 
(Hughes et al. 2000) ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรมีความเชื่อมโยงกับบทบาท
และหน้าที่ในระบบนิเวศโดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับการจัดการศัตรูพืช ซึ่งการเกษตรในปัจจุบันมีการ
ใช้สารเคมีการเกษตรต่างๆในปริมาณมาก การใช้สารเคมีเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูทางการเกษตรมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งยังมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
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และสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศข้างเคียงอ่ืนๆ (Norris and Kogan, 2004) การ
ปลูกพืชโดยเฉพาะผักและผลไม้มีปัญหาจากทั้งแมลงศัตรูพืช ท าให้การใช้สารเคมีเป็นทางเลือกหลักของ
เกษตรกรเนื่องจากใช้ได้ง่าย ใช้แรงงานน้อย และเห็นผลรวดเร็ว โดยราคาของสารเคมีสามารถถูกชดเชย
ด้วยผลก าไรที่เพ่ิมข้ึนมาจากปริมาณและความสวยงามของผลผลิต  
 นอกจากนี้ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภครวมทั้งสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการ
พัฒนาการต่อต้านสารเคมีในแมลงและวัชพืช ยังไม่สามารถสังเกตหรือประสบด้วยระยะเวลาอันใกล้ 
สาเหตุอ่ืนที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้สารเคมีเนื่องจากวิธีการทางเลือกอ่ืนๆยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยังไม่
ได้ผลชัดเจนเช่นการใช้สารเคมี อย่างไรก็ดีได้มีการส่งเสริมการใช้การควบคุมโดยชีววิธีในประเทศไทย 
แต่ส่วนมากเป็นการน าเข้าแมลงตัวห้ าหรือแตนเบียนจากถิ่นอ่ืนมาใช้ควบคุมโดยการเพ่ิมจ านวนใน
ปริมาณมากแล้วปล่อยเพื่อควบคุม (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2550)  
 การเพ่ิมจ านวนสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์สามารถท าได้ผ่านการปลูกพืชหมุนเวียน (rotational 
crop) พืชปลูกคั่น (intercropping) การปลูกพืชที่มีความหลากหลาย (polyculture) โดยพืชเหล่านี้ท า
หน้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารให้กับสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์ (HansPetersen et al. 2010, 
Iverson et al. 2014) ซึ่งพืชเหล่านี้อาจเป็นพืชปลูกหรือพืชที่จัดว่าเป็นวัชพืชในแปลงแต่อยู่นอกแปลง
ปลูกก็ได้ (Chaisuekul et al. 2007) พ่ืชส่วนใหญ่ที่ใช้ปลูกจะเป็นในวงศ์ถั่วซึ่งจะมีบทบาทในการ
อนุรักษ์สัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์และเพ่ิมธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะไนโตรเจนอีกประการหนึ่ง การที่
จะอนุรักษ์และเพ่ิมจ านวนสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้ล่าจ าเป็นต้องมีการประเมินถึง
แหล่งอาหารและที่หลบภัยว่ามีสม่ าเสมอตลอดทั้งปีหรือไม่ (Macfadyen  et al. 2015) การเพ่ิมอาหาร
เสริม เช่น เกสรดอกไม้ น้ าหวาน เป็นต้น โดยตรงหรือจากการปลูกพืชที่เป็นแหล่งให้เกสรดอกไม้และ
น้ าหวานให้กับสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์ก็จะช่วยเพ่ิมจ านวนสัตว์ขาข้อเหล่านี้ได้ (van Rijn and 
Wackers 2016) อย่างไรก็ดีการเพ่ิมอาหารเสริมเหล่านี้อาจมีผลเชิงลบจากการช่วยเพ่ิมศัตรูพืช เช่น ไร 
และเพลี้ยไฟ เป็นต้น (Leman and Messelink 2015) ดังนั้นการจะเพ่ิมสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์ด้วย
กลไกดๆก็ตามควรต้องมีข้อมูลประกอบทั้งผลบวกและผลลบ ข้อมูลของสัตว์ขาข้อทั้งที่เป็นศัตรูพืชและที่
เป็นประโยชน์ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ข้างเคียงจึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญซึ่งจะช่วยในการลดการใช้
สารเคมีของเกษตรกรได้ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางสุขภาพต่อเกษตรกรและชุมชน
ได้ รวมทั้งช่วยในการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดการแมลงศัตรูพืชผ่านทางตัวชี้วัดทาง
ชีวภาพ 
11. เอกสารอ้างอิง 
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2550. แมลงตัวห้ าและแมลงตัวเบียน (online). Available from: 

http://www.doae.go.th/Library/ html/ detail/insectt/inc5.htm#b2 (1 November 
2007). 
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Chaisuekul, C, Rueankaew, N, Fuangarworn, M. 2007.Comparison of associated 
agrobiodiversity in terms of insects and soil mites in two farming systems and 
forest edge in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, Proceedings of 
BRT Western Thong Pha Phum Area-Based Research Meeting, March, 19th-22nd, 
2007, Kanchanaburi, Thailand. 

HansPetersen, H.N., McSorley, R. and Liburd, O. E. 2010. The Impact of Intercropping 
Squash with Non-Crop Vegetation Borders on the Above-Ground Arthropod 
Community Florida Entomologist, 93: 590-608.  

Hughes, J.  B., Daily, G. C., and Ehrlich, P. R.  2000. Conservation of Insect Diversity: A 
Habitat Approach. Conservation Biology 14: 1788-1797.  

Iverson, A.L. Linda E. Marin, L.E., Ennis, K.K., Gonthier, D.J., Connor-Barrie, B. T.,Remfert, 
J.L., Cardinale, B.J, and Perfecto, I. 2014. Do polycultures promote win-wins or 
trade-offs in agricultural ecosystem services? A meta-analysis. Journal of Applied 
Ecology 51: 1593–1602. 

Leman, A. and Messelink G.J. 2015 Supplemental food that supports both predator and 
pest: A risk for biological control? Experimental Applied Acarology 65: 511–524. 

Macfadyen, S., Davies, A.P., and Zalucki, M.P. 2015. Assessing the impact of arthropod 
natural enemies on crop pests at the field scale. Insect Science 22: 20–34. 

Norris, R. F.  and Kogan, M.  2004. Ecology of Interaction between Weeds and 
Arthropods. Annual Review of Entomology 50: 479-503. 

van Rijn P. C. J. and Wackers, F.L. 2016. Nectar accessibility determines fitness, flower 
choice and abundance of hoverflies that provide natural pest control. Journal of 
Applied Ecology 53: 925–933. 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ต้นแบบการจัดการแมลงศัตรูพืชอย่างยั่งยืนส าหรับการจัดการพืชแบบผสมผสานและระบบเกษตร
อินทรีย์ (I) 
12.2 ฐานข้อมูลความหลากหลายของแมลงที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ข้างเคียง (I) 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
จัดท าแผ่นพับหรือโปสเตอร์เกี่ยวกับการควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบยั่งยืนแจกจ่ายเกษตรกรและอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบยั่งยืนต่อเกษตรกร 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
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 เก็บตัวอย่างแมลงศัตรูพืชและสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์ บนพืชปลูกและพืชอ่ืนๆที่ขึ้นรอบข้างพืช
ปลูก เป็นต้นโดยใช้กับดักแสดงไฟ สวิงแบบกวาด การเก็บด้วยมือ กับดักหลุม โดยน าตัวอย่างสัตว์ขาข้อ
ต่างๆจะถูกเก็บรักษาตัวอย่างใน 70% เอทานอล และส าหรับการจ าแนกและ 95% ส าหรับการ
ตรวจสอบล าดับเบสในยีน COXI  ท าการจ าแนกสัตว์ขาข้อถึงชนิดหรือชนิดทางสัณฐานวิทยาและกลุ่ม
หน้าที่เชิงนิเวศได้ แก่ ผู้กินพืช ผู้ล่า ตัวเบียนหรือปรสิตและผู้กินซาก บันทึกปัจจัยกายภาพที่ศึกษาได้แก่ 
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ าฝน บันทึกปัจจัยชีวภาพที่ศึกษาได้แก่ พืชหรือสัตว์อ่ืนๆที่พบ  
 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างแมลงศัตรูพืชที่ศึกษาและแมลงอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ในพืชต่างๆทั้ง
ในพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่รอบข้าง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาข้อกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
 สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
พ้ืนที่โครงการอพ.สธ.จฬ. ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน และ ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 
กิจกรรม 

ปีท่ี 1  
ผลงานท่ีคาดว่าจะได้รับ เดือนที่ 1-

6 
เดือนที่ 6-

12 
เก็บตัวอย่างสัตว์ขาข้อในพื้นที่ศึกษา X X ตัวอย่างสัตว์ขาข้อ 
จ าแนกสัตว์ขาข้อและวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ 

X X 
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างแมลงผู้ล่า
และแมลงศัตรูพืช 

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด 
รายงานการวิจัย 1 ฉบับ เวลา 12 เดือน ต้นทุน 150,000 บาท 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสังคมสัตว์ขาข้อและปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ 1 ชุด การจ าแนกปัจจัย
ที่มีผลต่อสังคมสัตว์ขาข้อ 12 เดือน ต้นทุน 150,000 บาท 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่

อุปกรณ์วิจัยที่มีอยู่แล้ว 
 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอซูม 2 เครื่อง 
 กับดักแสงแบบถัง 6 กับดัก 
 กรวยแยกสัตว์ในดิน Berlese funnel  18 กรวย 
 สวิงจับแมลงแบบโปร่ง 4 อัน 
อุปกรณ์วิจัยที่ต้องการเพิ่มเติม 
 ห้องเลี้ยงแมลง 

. 
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19. งบประมาณของโครงการวิจัย 
แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อย  โดยแยกเป็นรายปี 

(ตามแบบ คอบช. 2ค) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2564 รวม 

(บาท) 
 

เดือนที่ 1-6 
(บาท) 

เดือนที่ 6-12 
(บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน - 
 

- 
 

- 
 

2. หมวดค่าวัสดุ 
2.1 ค่าสารเคมีและวัสดุในการเก็บตัวอย่าง 
2.2 ค่าวัสดุส านักงาน 

 
35,000 
5,000 

 
35,000 
5,000 

80,000 

3. หมวดค่าใช้สอย 
3.1 ค่าจ้างเหมา 
3.2 ค่าเดินทาง 4 ครั้ง X 7,500 บาท 

 
20,000 
15,000 

 
20,000 
15,000 

70,000 

4. หมวดครุภัณฑ์ - - - 
รวม 75,000 75,000 150,000 

 

ปีที่

ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ค่าธรรมเนียมการ

อุดหนุนสถาบัน 
ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที่1 ( 2560) - - 70,000  80,000 - - 150,000 

ปีที่2 ( 2561)  - - 70,000 80,000 - - 150,000 

ปีที่3 ( 2562)  - - 70,000 80,000 - - 150,000 

 ปีที4่ (2563) - - 70,000 80,000 - - 150,000 

ปีที่5 ( 2564)  - - 70,000 80,000 - - 150,000 
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20. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงาน 
  
    ระดับความส าเร็จของงาน ระดับ P 
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

√ ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ....................................................................................................................................  
23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการรับข้อเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
  

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

  
 
24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) 

หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ต าแหน่ง.......................................... 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 

 
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในแผนงานวิจัยรายละเอียด

งบประมาณแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยย่อย/โครงการวิจัยเดี่ยว 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ ชัชวาล  ใจซื่อกุล 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank Chatchawan  Chaisuekul 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3101403033947 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ 02-2185255 มือถือ 0866673086 
e-mail chatchawan.c@chula.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี B.A. (Biology) University of Delaware, USA 
ปริญญาโท M.S. (Entomology) University of Georgia, USA 
ปริญญาเอก Ph.D. (Entomology) University of Georgia, USA 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
Insect-Plant Interaction, Integrated Pest Management, Ecology 

7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  การอนุรักษ์และเพ่ิมจ านวนสัตว์ขาข้อที่เป็น

ประโยชน์ทางการเกษตร 
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ

มากกว่า 1 เรื่อง) 
Songvorawit, N., Butcher, B.A., and Chaisuekul, C. 2019. Size Does Not Matter: 

Same-Sex Sexual Behavior Occurred Regardless of Mandible Size in 
Male Stag Beetle Aegus chelifer chelifer (Coleoptera: Lucanidae). 
Journal of Insect Behavior 32, 282–289.  
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Songvorawit, N., Butcher, B.A., and Chaisuekul, C. 2018. Resource Holding 
Potential and the Outcome of Aggressive Interactions between Paired 
Male Aegus chelifer chelifer (Coleoptera: Lucanidae) Stag Beetles. 
Journal of Insect Behavior 31: 347-360. 

Songvorawit, N., Butcher, B.A., and Chaisuekul, C. 2018. Captive breeding 
reveals larval performance and adult body size differences between 
two geographical populations of the stag beetle Aegus chelifer 
chelifer (Coleoptera: Lucanidae). Journal of Asia-Pacific Entomology. 
21: 708-715. 

Songvorawit, N., Butcher, B.A., and Chaisuekul, C. 2017. Decaying Wood 
Preference of Stag Beetles (Coleoptera: Lucanidae) in a Tropical Dry-
Evergreen Forest. Environmental Entomology 46: 1322-1328. 

 Songvorawit, N.,  Butcher, B.A., and Chaisuekul, C. 2017 Different allometric 
intercepts in major Aegus chelifer chelifer stag beetle males from 
urban and forest habitats. Journal of Asia-Pacific Entomology 20: 835-
839. 

Seweewallop, C., Disyatat, N.R, and Chaisuekul., C. 2016. Soil 
microarthropods in reforested area of dipterocarpus seedlings at 
different stages.  Proceedings of The 3rd National Meeting on 
Biodiversity Management in Thailand. 15-17 June 2016, Nan, Thailand  
pp.102–108. 

Senadee, R. Disyatat, N.R, and Chaisuekul., C. 2016. Diversity and abundance 
of predatory arthropods in sunflower and sunnhemp patches. 
Proceedings of The 3rd National Meeting on Biodiversity Management 
in Thailand. . 15-17 June 2016, Nan, Thailand  pp.162–168. 

Pongjun, N., Chaisuekul, C., and Sitthichareonchai, D. 2014. Firefly Falshing 
Displays in a Mangrove at Welu Wetland, Chantaburi Province. 
Proceedings of the 9th Conference on Science and Technology for 
Youths, 30 May -1 Jun 2014, Bangkok, Thailand. 

Yasang, P., Disyatat, N.R., and Chaisuekul, C. 2014. Litter Production and 
Decomposition in Dry Dipterocarp Forest at Lainan Subdistrict, Wiang 
Sa Distric, Nan Province. Proceedings of the 9th Conference on 
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Science and Technology for Youths, 30 May -1 Jun 2014, Bangkok, 
Thailand. 

Chansri, K., Chaisuekul, C., and Butcher, B.A. 2014. Parasitoids of Cotton 
Leafworm Spodoptera litura (Fabricius, 1775) in Brassica Agricultural 
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7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่า
ได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

ล าดับ
ที ่

ผู้วิจัยหลัก หัวข้อเรื่อง แหล่ง
ทุน 

ปีที่ได้ 

1 ชัชวาล ใจซื่อกุล การอนุรักษ์และเพ่ิมจ านวนสัตว์ขาข้อที่เป็นประโยชน์
ทางการเกษตร 

อพ.สธ.  

 

2563 

 
 

หมายเหตุ : - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน
การประเมินข้อเสนอโครงการ 

 - ส าหรับที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 
  



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา 3 ปี 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย.......................................................................................................................................................  
กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................  

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ผลกระทบระดับเซลล์ของสารเคมีต่อโพรติสต์ภายใต้  
    สภาวะห้องปฏิบัติการ: กรณีศึกษาของสารฆ่ารา 
  (ภาษาอังกฤษ) Cytotoxic effect of chemicals on protists under  
     laboratory condition: A case study of fungicides 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal  
 Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn  
 Responded by Chulalongkorn University 
(กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) 

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง “ฝ่ายไทย” 

และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 
1.1 หัวหน้าโครงการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 
1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 

                         - 
1.3 หน่วยงานหลัก 

   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน 
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                         - 
 
2.  ประเภทการวิจัย 

การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) 
 
3.   สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย 
 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
 - 
5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
 ความเข้มข้นที่ท าให้ตายครึ่งหนึ่ง (median lethal concentration), ซิลิเอต (ciliate), โปรโตซัว 

(protozoa), สารฆ่าแมลง (insecticide), สารปราบศัตรูพืช (pesticide) 
 
6. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 ด้วยไทยเป็นประเทศที่มีพ้ืนฐานทางอาชีพจากการท าเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ รายได้หลักของ
ชาติจึงมีส่วนหนึ่งมาจากการค้าขายผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลผ่านการค้าขายทั้งภายใน หรือ
การส่งออกเพ่ือการค้าขายระหว่างประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562, 2563) อย่างไรก็ตามการท า
เกษตรกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มักประสบกับปัญหาการเข้าท าลายผลิตผลทางการเกษตรจาก
ศัตรูพืช น าไปสู่การใช้สารปราบศัตรูพืช เพ่ือลดความสูญเสียจากการถูกท าลายและให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น (Aktar 
et al., 2009; Schreinemachers et al., 2017) นอกจากแมลงแล้ว หนึ่งในศัตรูพืชที่มักพบบ่อยในพ้ืนที่
เกษตรกรรมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ เชื้อรา ซึ่งสร้างความเสียหายต่อผลิตผลทางการเกษตรได้ไม่แพ้กัน อีกทั้งยังยาก
ต่อการก าจัดให้หมดสิ้นไปจากพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับเชื้อ 
 จากการศึกษาพบว่า ราหลากกลุ่มหลายชนิด สามารถพบเข้าท าลายพืชผลทางการเกษตรได้ตั้งแต่
ข้าว (Bag, 2009; Cao et al., 2015; Jatoi et al., 2019; Punyawattoe et al., 2019) ซึ่งถือเป็นอาหาร
หลักของคนในหลายภูมิภาค ไปจนถึงพืชผักผลไม้หลายชนิด อาทิ มันฝรั่ง (Andreu and Caldiz, 2006), พริก 
(Nuraini and Latiffah, 2019; Than et al., 2008), แตงกวา (Waris et al., 2017), หอมหัวใหญ่ 
(Arunakumara et al., 2016), คะน้า (ครอปซายน์ประเทศไทย, 2562a), มะม่วง (Pérez-Rodríguez et al., 
2017), องุ่น (Ghule et al., 2018) และ ส้ม (ครอปซายน์ประเทศไทย, 2562a) เป็นต้น พืชเหล่านี้ ถือเป็น
ผลิตผลทางการเกษตรที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ อย่างไรก็ดีเพ่ือป้องกันการเข้าท าลายของเชื้อรา
ศัตรูพืช การใช้สารฆ่าราเพ่ือเข้าก าจัดเชื้อก่อโรคพืชจึงเป็นสิ่งทีจ่ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 การใช้สารเคมีก าจัดเชื้อรา นอกจากจะเกิดผลเสียต่อเกษตรกรผู้ใช้โดยตรงแล้ว ยังอาจก่อให้เกิด
ปัญหากับผู้บริโภคหากมีการตกค้างของสารเหล่านี้  อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม  ไม่ว่าจะเป็นต่อ
องค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศ เช่น การเสื่อมและขาดความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปนเปื้อนหรือ



 

 

3 

 

เน่าเสียของแหล่งน้ าที่ได้รับการปนเปื้อน รวมไปถึงผลกระทบต่อองค์ประกอบทางชีวภาพ เช่น การสะสมของ
สารก าจัดเชื้อราในสิ่งมีชีวิต และ การตายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  เพราะสารเหล่านี้ไม่เพียงท าลายแต่เชื้อ
ราศัตรูพืชเท่านั้น หากแต่ยังท าลายสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ รวมไปถึงจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในธรรมชาติ จนอาจ
น าไปสู่การเสียความสมดุลของระบบนิเวศได้ในที่สุด (Aktar et al., 2009) 

โพรติสต์อย่าง ซิลิเอต แฟลกเจลเลต อะมีบา และ สาหร่าย จัดเป็นจุลชีพที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง และสามารถพบได้ในลักษณะที่อยู่อาศัยเกือบทุกประเภทตั้งแต่น้ าจืด น้ าเค็ม ตลอดจนพ้ืนดินที่มี
ความชื้นแฉะ  สิ่งมีชีวิตกลุ่มนีจ้ัดเป็นยูแคริโอตที่บางชนิดมีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่
มันอาศัยอยู่ (Lara and Acosta-Mercado, 2012) บางจ าพวกมีวงชีวิตสั้น ท าให้การประเมินผ่านการ
ตอบสนองของเซลล์ที่เกิดขึ้นต่อสารเคมีสามารถกระท าได้ในระยะเวลาอันสั้น  ยิ่งไปกว่านั้นโพรติสต์บางชนิดยัง
มีความจ าเพาะต่อลักษณะที่อยู่อาศัย ท าให้การอยู่รอดหรือหายไปของประชากรสามารถบ่งชี้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ได้ (Foissner, 1999; Lee et al., 2004)  ดังนั้นการปนเปื้อนของ
มลพิษหรือสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่โพรติสต์อาศัยอยู่ จึงส่งผลต่อการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ โดยตรง 
(Amanchi and Hussain, 2010)  ด้วยคุณสมบัติเฉพาะเช่นนี้เอง นักชีววิทยาจึงสามารถใช้โพรติสต์เป็นดัชนีชี้
วัดทางชีวภาพ รวมไปถึงการใช้โพรติสต์เป็นสิ่งมีชีวิตจ าลองเพ่ือการศึกษาถึงผลกระทบจากการปนเปื้อนของ
มลพิษลงสู่ดินหรือแหล่งน้ าต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนในเบื้องต้นได้ จากการใช้สารก าจัดศัตรูพืชที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน 
(Kongtip et al., 2017; Schreinemachers et al., 2017) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สารฆ่าราในข้าว ซึ่งถือ
เป็นพืชทางเศรษฐกิจหลักของประเทศ การประเมินความเป็นพิษของสารกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง  งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและประเมินความเป็นพิษของสารฆ่าราศัตรูพืชที่ได้จากการ
สังเคราะห์ทางเคมีต่อโพรติสต์ภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ  ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางน าไปสู่การเฝ้า
ระวังถึงผลกระทบจากการใช้สารฆ่าราในกิจกรรมต่างๆ ทางการเกษตร  อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการใช้สิ่งมีชีวิต
อย่างโพรติสต์ เพ่ือการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารฆ่าราที่สามารถเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคตต่อไป 

 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7.1  เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
7.2 เพ่ือประเมินความเป็นพิษและผลกระทบของสารฆ่าราศัตรูพืชที่ผสมในอาหารเพาะเลี้ยงต่อโพรติสต์ 

ภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ   
 
8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

ไทย จัดเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านเกษตรกรรม โดยจากสถิติการส่งออกพืชเศรษฐกิจของไทย 
พบว่าข้าวสร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งและมีมูลค่าสูงถึง 130,393.53 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2562) นอกจากนี้ไทยยังมีพ้ืนที่ปลูกข้าวคิดเป็น 49.8 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด (Kwanhian et 
al., 2019) ข้าวจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่มีความส าคัญของประเทศ อย่างไรก็ตามการปลูกพืชเป็นจ านวน
มาก อาจตามมาด้วยปัญหาการเข้าท าลายพืชผลทางการเกษตรของศัตรูพืช ส่งผลให้มีการใช้สารก าจัดศัตรูพืช
ในปริมาณมาก เพ่ือลดการสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรที่เกิดข้ึน (Kongtip et al., 2017)  
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สารก าจัดศัตรูพืช เป็นสารที่ใช้เพ่ือการก าจัดสิ่งมีชีวิตที่พบเข้าท าลายพืชผลทางการเกษตร โดย
ศัตรูพืชที่ก่อให้เกิดความเสียหายเหล่านี้มักพบเป็นสิ่งมีชีวิตจ าพวกแมลง วัชพืช หรือแม้แต่เชื้อราและแบคทีเรีย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูพืชในสองกลุ่มหลังที่มักพบก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ในข้าว ด้วยเหตุนี้จึงพบมีการใช้สารเพ่ือ
ก าจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียในข้าวหลายชนิด อาทิ การใช้ fosetyl aluminium เข้าก าจัด
แบคทีเรีย Xanthomonas oryzae ที่ก่อให้เกิดโรคขอบใบแห้ง (ครอปซายน์ประเทศไทย, 2562b) หรือ การ
ใช้ trifloxystrobin และ tebuconazole ก าจัดเชื้อรา Rhizoctonia solani ที่ก่อโรคกาบใบแห้ง (Bag, 
2009) เป็นต้น ถึงแม้จะมีการใช้สารฆ่าราในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย การประเมินความเป็นพิษของสารกลุ่มนี้
ต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายกลับพบมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับการศึกษาความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงหรือ
สารฆ่าวัชพืช อย่างไรก็ตามการใช้สารฆ่าราที่เพ่ิมข้ึนนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบในเชิงลบทั้งต่อ
ตัวมนุษย์เองและต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ จากการตกค้างของสารกลุ่มนี้ในพืชผลทางการเกษตร รวมถึงพ้ืนที่
เพาะปลูก การประเมินความเป็นพิษของสารก าจัดศัตรูพืชอย่างเชื้อรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย จึงถือเป็นสิ่งทีม่ีความส าคัญและไม่อาจมองข้ามไปได้  

ปัจจุบันมีการประเมินความเป็นพิษของสารก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งในทางเคมีและ
ทางชีวภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินในวิธีการหลังที่ใช้สิ่งมีชีวิตเป็นตัวทดสอบ ซึ่งแสดงผลให้เห็นถึง
ความเป็นพิษของสารต่อสิ่งมีชีวิตโดยตรง ผ่านการตอบสนองในด้านต่าง ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจ 
ผิวหนัง หรือแม้แต่ช่องปาก (Woollen, 1993) จากผลของสารเคมีที่ตกค้างตามร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ 
ตัวอย่างเช่น การประเมินความเป็นพิษของสารก าจัดศัตรูพืชในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า, สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีก 
(Ortiz-Santaliestra et al., 2018; Weir et al., 2015) เป็นต้น นอกจากการตรวจสอบความเป็นพิษของสาร
ก าจัดศัตรูพืชในสัตว์แล้ว การประเมินความเป็นพิษของสารยังสามารถท าได้โดยใช้จุลชีพ ผ่านการพิจารณาการ
อยู่รอดหรือการลดจ านวนลงของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยใช้ระยะเวลาที่ไม่นาน ตัวอย่างเช่น การ
ประเมินความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน (Ma et al., 2006) หรือ การศึกษา
ความเป็นพิษของสารฆ่ารากับซิลิเอต (Benamara et al., 2016) เป็นต้น  

ในจุลชีพจ าพวกยูแคริโอตอย่างโพรติสต์ ซิลิเอตจัดเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเซลล์ของซิลิเอตไม่มีผนังหุ้ม 
(Amanchi, 2010) และพบเพียงแต่ซิเลียที่ใช้เพ่ือการกินอาหารและการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ซิลิเอตยังมีอัตรา
การขยายพันธุ์สูงและรวดเร็ว (Weisse, 2006) กอปรกับการมีอยู่ของโพรติสต์กลุ่มนี้ที่พบได้ในเกือบทุกลักษณะ
ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ า (Lynn, 2008) หรือผืนดิน (Çapar, 2012) ดังนั้นเมื่อแหล่งที่อยู่อาศัยของซิ
ลิเอตเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพบมีการปนเปื้อนของสารเคมี การตอบสนองของซิลิเอตต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงสามารถน ามาใช้เพ่ือประเมินผลกระทบของการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้  จากเหตุผลที่
กล่าวมาในปัจจุบันจึงพบมีการน าซิลิเอตมาใช้เป็นตัวทดสอบทางชีวภาพถึงความเป็นพิษของสารเคมีได้ อาทิ 
การน า Tetrahymena thermophila มาใช้ประเมินความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืช paraquat (Díaz et 
al., 2016) หรือ การน า Paramecium sp. มาใช้เพ่ือตรวจสอบความเป็นพิษของสารก าจัดเชื้อราที่มีส่วนผสม
ของ fenamidone กับ fosetyl aluminium (Benamara et al., 2016) เป็นต้น 
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ด้วยเป็นประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเกษตรกรรมมาจากการเพาะปลูกข้าวเป็นหลัก ทั้งเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศเองและเพ่ือการส่งออกไปยังต่างประเทศ การปลูกข้าวที่พบในหลายพ้ืนที่ของไทยกลับพบ
ตามมาด้วยปัญหาการเข้าท าลายของศัตรูพืชอย่างเชื้อรา การใช้สารฆ่าราที่มากเกินความจ าเป็นในข้าวเป็นหนึ่ง
ในสาเหตุที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการพบสารตกค้างในข้าวส่งออก ตามที่มีรายงานถึงสารฆ่ารา 
fosetyl aluminium ตกค้างในข้าวที่ส่งออกจากไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น (กองบรรณาธิการ TCIJ (นามแฝง), 
2561) ถึงแม้ว่าสารชนิดนี้จะช่วยบรรเทาการเข้าท าลายข้าวจากศัตรูพืชอย่างเชื้อราได้ก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้
ว่าอาจพบมีการตกค้างของสารชนิดนี้ไม่เพียงแต่ในข้าว หากยังรวมไปถึงพ้ืนที่เพาะปลูก ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ข้างเคียงได้อีกด้วย และถึงแม้ว่าสาร fosetyl aluminium จะสามารถใช้ก าจัดเชื้อราในพืชชนิดอ่ืน ๆ ได้เป็น
อย่างดี อาทิ เชื้อรา Phytophthora parasitica ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าในส้มโอ (Preecha et al., 2015), รา 
Phytophthora cinnamomi ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าในอะโวคาโด (Ouimette and Coffey, 1989) และรา 
Plasmopara viticola ที่ก่อให้เกิดโรคราน้ าค้างในองุ่น (Dercks and Greasy, 1989) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันกลับพบมีรายงานการศึกษาและประเมินความเป็นพิษของ fosetyl aluminium รวมไปถึงสารฆ่ารา
ศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ ค่อนข้างน้อย ทั้งท่ีสารฆ่าราสามารถใช้ป้องกันโรคในพืชได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในข้าว ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย การใช้สารฆ่าราศัตรูพืชที่เพ่ิมมากขึ้นและแพร่หลายใน
ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้การประเมินความเป็นพิษของสารกลุ่มนี้มีความส าคัญยิ่ง ทั้งนี้ เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาถึงผลกระทบจากการตกค้างของสารประเภทนี้ต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนที่อยู่ในพ้ืนดิน รวมไป
ถึงแหล่งน้ าโดยรอบ  

จากคุณสมบัติของโพรติสต์กลุ่มซิลิเอตที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นพิษของสารเคมีได้อย่าง
รวดเร็ว การประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้เพ่ือประเมินผลกระทบของสารฆ่าราศัตรูพืชต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนในพ้ืนที่
เพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้โพรติสต์กลุ่มซิลิเอตที่ด ารงชีวิตอยู่ได้ทั้งในผืนดินและแหล่งน้ า 
(Çapar, 2012) เป็นสิ่งมีชีวิตทดสอบจึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง  งานวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ประเมินความเป็นพิษของสารฆ่าราศัตรูพืชต่อโพรติสต์กลุ่มซิลิเอต โดยพิจารณาผลกระทบของสารต่อการอยู่
รอด ร่วมกับการหาค่าความเข้มข้นของสารที่ท าให้ซิลิเอตตายไปครึ่งหนึ่ง (median lethal concentration: 
LC50)  การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะเพ่ิมองค์ความรู้ถึงความเป็นพิษของสารฆ่าราศัตรูพืชต่อจุลชีพอย่างโพร- 
ติสต์กลุ่มซิลิเอตแล้ว ข้อมูลที่ได้อาจสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการใช้สารฆ่าราศัตรูพืชที่มากเกินความ
จ าเป็นในปัจจุบัน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์จากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการ
ใช้สารกลุ่มนี้ได้อีกด้วย 

 
9. ขอบเขตของการวิจัย 

ท าการศึกษาและประเมินความเป็นพิษของสารฆ่าราศัตรูพืชต่อโพรติสต์ ที่ได้รับการคัดแยกจนได้
สายพันธุ์บริสุทธิ์จากพ้ืนที่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ  โดยพิจารณาประเมิน
ความเป็นพิษของสารฆ่าราศัตรูพืชจากสัณฐานวิทยาที่เปลี่ยนไปของโพรติสต์เมื่อได้รับสาร และค่าความ
เข้มข้นที่ท าให้เซลล์ตายไปครึ่งหนึ่ง  
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10. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ความแตกต่างของความสามารถในการอยู่รอดในลักษณะที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแต่ละ

สายพันธุ์ สามารถน ามาใช้เพ่ือการประเมินหรือบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนไปของสภาวะแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ 
อาศัยอยู่ได ้หากลักษณะที่อยู่อาศัยเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของสาร
หรือมลพิษ ด้วยคุณลักษณะทางชีววิทยาของโพรติสต์หลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองต่อสารเคมีได้อย่างรวดเร็ว 
โพรติสต์ที่ได้รับการเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีสารละลายของสารฆ่าราผสมอยู่ จะตอบสนองต่อสารเหล่านั้น
แตกต่างกันไปตามระดับความเข้มข้นและความเป็นพิษของสารนั้น ๆ ซ่ึงสามารถแสดงออกมาในรูปแบบการอยู่
รอดของเซลล์ที่แตกต่างกันในอาหารเพาะเลี้ยงที่มีความเข้มข้นและความเป็นพิษของสารฆ่าราที่แตกต่างกัน 
ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถประเมินความเป็นพิษของสารฆ่ารา จากการพิจารณาความอยู่รอดของโพรติสต์ที่
แตกต่างกันนี้ได้  โดยสารฆ่าราที่มีความเป็นพิษต่ าจะท าให้โพรติสต์ตายไปครึ่งหนึ่งได้ที่ระดับความเข้มข้นสูง
กว่าค่าความเข้มข้นที่ท าให้โพรติสต์ตายไปครึ่งหนึ่งของสารฆ่าราที่มีความเป็นพิษสูงกว่า 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ทราบความเป็นพิษของสารฆ่าราศัตรูพืชต่อโพรติสต์ภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถ

น าไปใช้ในการประเมินผลกระทบของสารกลุ่มนี้ต่อจุลชีพในธรรมชาติได้ 
12.2 บทความตีพิมพ์ในวารสาร เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 

 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
ทราบถึงความเป็นพิษของสารฆ่าราศัตรูพืชต่อโพรติสต์ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้ 

โพรติสต์เป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพถึงการปนเปื้อนของสารฆ่าราศัตรูพืชในธรรมชาติ  อีกทั้งเป็นแนวทางในการ
เผยแพร่ความรู้ต่อเกษตรกร ถึงการใช้สารฆ่าราที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อันจะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและเพ่ิมจิตส านึกในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
 

14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14.1  สิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลอง   
โพรติสต์ที่ได้รับการคัดแยกจนได้สายพันธุ์บริสุทธิ์จากพ้ืนที่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ได้รับเซลล์ตั้ง

ต้นจากห้องปฏิบัติการ Protistology 223 ตึกคลุ้ม วัชโรบล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14.2 สารที่ใช้ในการทดสอบ 
สารฆ่าราศัตรูพืชที่ได้จากการสังเคราะหท์างเคมแีละใช้ในทางเกษตรกรรม  
14.3  การเพาะเลี้ยงโพรติสต์  
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ต้มฟางข้าว 5 กรัม ในน้ ากลั่น 1 ลิตร ให้เดือดเป็นเวลาประมาณ 5–10 นาที  สังเกตสีน้ าต้มฟางจน
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองคล้ายสีเบียร์  ทิ้งให้เย็นแล้วกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 4  จากนั้นแบ่งน้ าต้ม
ฟางที่ได้ลงหลอดทดลองฝาเกลียวหลอดละ 6 มิลลิลิตร แล้วปิดฝาหลวมๆ น าไปอบฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที  จากนั้นน าเซลล์โพรติสต์ตั้งต้นที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการ Protistology 
223 ตึกคลุ้ม วัชโรบล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาท าการเพาะเลี้ยงในน้ าต้มฟางที่เตรียมไว้ 
และเติมยีสต์ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้วลงไป 0.5 กรัมต่อน้ าต้มฟาง 1 ลิตร  ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 3–4 
วัน จนมีเซลล์โพรติสต์จ านวนมากพอส าหรับการทดลอง  เพ่ือการเพาะเลี้ยงเซลล์โพรติสต์ให้ต่อเนื่องเพียงพอ
ตลอดการทดลอง จะท าการถ่ายเซลล์โพรติสต์ใส่ลงไปในอาหารเพาะเลี้ยงใหม่ (subculture) ทุก ๆ 1 สัปดาห์ 

14.4 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์โพรติสต์ 
ท าการศึกษาสัณฐานวิทยาของโพรติสต์สายพันธุ์บริสุทธิ์ที่จะใช้ในการประเมินความเป็นพิษของสารฆ่ารา  

โดยดูดเซลล์ที่เพาะเลี้ยงมาหยดลงบนสไลด์ประมาณ 2 หยด จากนั้นปิดด้วยกระจกปิดสไลด์  ส่องดูเซลล์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบแบบใช้แสง พร้อมบันทึกภาพ  

14.5 การทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าราศัตรูพืช 
ก. ใช้ปิเปตต์ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้วดูดเซลล์ที่ผ่านการเพาะเลี้ยงมาประมาณ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอด

ทดลองที่มีน้ าต้มฟางที่เตรียมไว้จากข้อ 14.3  จากนั้นเติมยีสต์ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้วลงไปเพาะเลี้ยงให้ได้
เซลล์โพรติสต์ประมาณ 800–1,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 

ข. เตรียมความเข้มข้นที่แนะน าให้ใช้ของสารฆ่าราศัตรูพืชผสมกับน้ าต้มฟางที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้วให้ได้
ปริมาตรสุดท้าย 10 มิลลิลิตร แล้วน าความเข้มข้น x ปริมาณสารออกฤทธิ์ (active ingredient) ของสารฆ่า
แมลงนั้นๆ เพื่อหาน้ าหนักของเนื้อสารที่สามารถออกฤทธิ์ได้ตามคุณสมบัติของสารนั้นๆ ซึ่งผสมอยู่กับสารผสม
อ่ืนๆ  เนื่องจากการทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าราจะใช้เซลล์โพรติสต์ปริมาตร 500 ไมโครลิตร และสารฆ่า
ราอีก 500 ไมโครลิตร  ดังนั้นจึงท าการเตรียมสารฆ่าราให้มีความเข้มข้นเป็นสองเท่าของความเข้มข้นสุดท้ายที่
ต้องการใช้ 

ค. เจือจางสารฆ่าราให้ได้ความเข้มข้นต่าง ๆ 5–7 ความเข้มข้น  โดยความเข้มข้นสูงสุดที่ใช้ในการทดสอบ
จะต้องท าให้เซลล์โพรติสต์ตายมากกว่าครึ่งหนึ่ง (มากกว่า lethal concentration 50: LC50) และความเข้มข้น
ที่ต่ าท่ีสุดต้องไม่ท าให้เซลล์ตาย 

ง. สุ่มนับจ านวนเซลล์โพรติสต์ที่จะใช้ในการทดลอง  โดยใช้ปิเปตต์อัตโนมัติดูดโพรติสต์ที่เลี้ยงไว้ในหลอด
ทดลองมา 20 ไมโครลิตร 3 ครั้ง หยดลงบนสไลด์ ท าการนับจ านวนเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 
แล้วหาค่าเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการค านวณปริมาณเซลล์ต่ออาหารเพาะเลี้ยง 1 มิลลิลิตร 

จ. ใช้ปิเปตต์อัตโนมัติดูดเซลล์โพรติสต์จากหลอดทดลองที่นับจ านวนแล้ว ใส่ลงในจานเพาะเชื้อพลาสติก
ชนิด 24 หลุม ๆ ละ 500 ไมโครลิตร แล้วเติมสารฆ่าราที่เตรียมไว้ซึ่งมีความเข้มข้นเป็น 2 เท่าของความเข้มข้น
สุดท้ายที่ต้องการอีกหลุมละ 500 ไมโครลิตร  โดยแต่ละความเข้มข้นท าซ้ าทั้งหมด 4 ซ้ า  จากนั้นทิ้งจานเพาะ
เชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง  ส าหรับการทดลองชุดควบคุมใช้น้ าต้มฟางที่ไม่ผสมสารฆ่าราและ
ท าซ้ า 4 ซ้ า เช่นเดียวกัน 
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ฉ. นับจ านวนเซลล์โพรติสต์หลังทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยใช้ปิเปตต์อัตโนมัติสุ่มดูด
ตัวอย่างจากแต่ละหลุมมาหลุมละ 20 ไมโครลิตร 3 ครั้งต่อหลุม นับจ านวนเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
แบบสเตอริโอ หาค่าเฉลี่ยจ านวนเซลล์ที่นับได้ แล้วค านวณจ านวนเซลล์ที่อยู่รอดต่อหนึ่งมิลลิลิตร เพ่ือ
ค านวณหาเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของโพรติสต์ในแต่ละความเข้มข้นของสารฆ่าราเปรียบเทียบกับการทดลองชุด
ควบคุม จากสูตรด้านล่าง ท าการนับเช่นเดียวกันในชุดการทดลองซ้ าทั้ง 4 ชุด  

เปอร์เซ็นตก์ารอยู่รอด  =  จ านวนเซลล์ที่อยู่รอดในชุดทดลอง  x  100   
                      จ านวนเซลล์ทั้งหมดในชุดควบคุม 

ช. ในแต่ละความเข้มข้นของสารฆ่ารา ท าการทดลองซ้ าในข้อ ก–ฉ ทั้งหมด 3 ชุดการทดลองที่เป็นอิสระ
ต่อกัน โดยเว้นช่วงการทดลองในแต่ละชุดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือเตรียมเซลล์โพรติสต์ 

ซ. วิเคราะห์หาค่าความเข้มข้นที่ท าให้โพรติสต์ตายไปครึ่งหนึ่ง (LC50) ของสารฆ่ารา ด้วยวิธี Probit 
analysis โดยใช้โปรแกรม StatPlus 2009 

สถานที่ท าการวิจัยและเก็บข้อมูล 
ท าการทดสอบและประเมินความเป็นพิษของสารฆ ่า ราศ ัตร ูพ ืชต่อโพรติสต์  ที่ห้องปฏิบัติการ 

Protistology ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. เพาะเลี้ยงและศึกษาสัณฐานวิทยาของ
เซลล์โพรติสต์ในห้องปฏิบัติการ  

/ / / / /        

2. ศึกษาผลของสารฆ่าราศัตร ูพ ืชต่อ 
โพรติสต์ภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ 

 / / / / / / / /    

3. ประเมินความเป็นพิษของสารฆ่ารา
ศัตรูพืชต่อโพรติสต์ภายใต้สภาวะห้อง 
ปฏิบัติการ 

   / / / / / /    

4. วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผลการทดลอง
และเขียนรายงาน 

        / / / / 

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด   

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีท่ี ๑ 
ค่าข้อมูลที่สามารถใช้ประเมิน
ความเป็นพิษของสารฆ่าราที่
ผสมในอาหารเพาะเลี้ยงจาก
การทดสอบภายใต้สภาวะ

โพรติสต์ที่สามารถ
ใช้เป็นตั วทดสอบ
ความเป็นพิษของ
สารฆ่าราในอาหาร
เพาะเลี้ยงภายใต้

โพรติสต์ที่มีความไว
ต่อความเป็นพิษของ
สารฆ่าราในอาหาร
เพาะเลี้ยง  

กา รต ร วจวั ดและ
ทดสอบความเป็นพิษ
ของสารฆ่าราที่ผสม
ในอาหารเพาะเลี้ยง
ที่ ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร

การตรวจวั ดและ
ทดสอบความเป็น
พิษของสารฆ่าราใน
ห้องปฏิบัติการที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ า 
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ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ห้องปฏิบัติการ สภาวะห้องปฏิบัติ 

การ จ านวนอย่าง
น้อย 1 สายพันธ์ุ 

ประ เมิน เพียง  48 
ช่ัวโมง 

ปีท่ี 2 
ค่าข้อมูลที่สามารถใช้ประเมิน
ความเป็นพิษของสารฆ่าวัชพืช
ที่ผสมในอาหารเพาะเลี้ยงจาก
การทดสอบภายใต้สภาวะ
ห้องปฏิบัติการ 

โพรติสต์ที่สามารถ
ใช้เป็นตั วทดสอบ
ความเป็นพิษของ
ส า ร ฆ่ า วั ช พื ช ใ น
อาหารเพาะเลี้ยง
ภ า ย ใ ต้ ส ภ า ว ะ
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
จ านวนอย่างน้อย 1 
สายพันธ์ุ 

โพรติสต์ที่มีความไว
ต่อความเป็นพิษของ
ส า ร ฆ่ า วั ช พื ช ใ น
อาหารเพาะเลี้ยง  

กา รต ร วจวั ดและ
ทดสอบความเป็นพิษ
ของสารฆ่าวัชพืชที่
ผสมในอาหารเพาะ 
เลี้ยงที่ใช้เวลาในการ
ประ เมิน เพียง  48 
ช่ัวโมง 

การตรวจวั ดและ
ทดสอบความเป็น
พิษของสารฆ่าวัชพืช
ในห้องปฏิบัติการที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ า 

ปีท่ี 3 
ค่าข้อมูลที่สามารถใช้ประเมิน
ความเป็นพิษของปุ๋ยที่ผสมใน
อาหารเพาะ เลี้ ย งจากการ
ทดสอบภายใต้สภาวะห้อง 
ปฏิบัติการ 

โพรติสต์ที่สามารถ
ใช้เป็นตั วทดสอบ
ความเป็นพิษของ
ปุ๋ยในอาหารเพาะ 
เลี้ยงภายใต้สภาวะ
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
จ านวนอย่างน้อย 1 
สายพันธ์ุ 

โพรติสต์ที่มีความไว
ต่อความเป็นพิษของ
ปุ๋ย ในอาหารเพาะ 
เลี้ยง  

กา รต ร วจวั ดและ
ทดสอบความเป็นพิษ
ข อ ง ปุ๋ ย ที่ ผ ส ม ใ น
อาหารเพาะเลี้ยงท่ีใช้
เวลาในการประเมิน
เพียง 48 ช่ัวโมง 

การตรวจวั ดและ
ทดสอบความเป็น
พิษของปุ๋ย ในห้อง 
ปฏิบัติการที่มีค่าใช้ 
จ่ายต่ า 

ปีท่ี 4 
ค่าข้อมูลที่สามารถใช้ประเมิน
ความเป็นพิษของสารกันแดดที่
ผสมในอาหารเพาะเลี้ยงจาก
การทดสอบภายใต้สภาวะห้อง 
ปฏิบัติการ 

โพรติสต์ที่สามารถ
ใช้เป็นตั วทดสอบ
ความเป็นพิษของ
ส า ร กั น แ ด ด ใ น
อาหารเพาะเลี้ยง
ภายใต้สภาวะห้อง 
ปฏิบัติการ จ านวน
อย่างน้อย 1 สาย
พันธุ์ 

โพรติสต์ที่มีความไว
ต่อความเป็นพิษของ
สารกันแดดในอาหาร
เพาะเลี้ยง  

กา รต ร วจวั ดและ
ทดสอบความเป็นพิษ
ของสารกันแดดที่
ผสมในอาหารเพาะ 
เลี้ยงที่ใช้เวลาในการ
ประ เมิน เพียง  48 
ช่ัวโมง 

การตรวจวั ดและ
ทดสอบความเป็น
พิษของสารกันแดด
ในห้องปฏิบัติการที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ า 

ปีท่ี 5 
ค่าข้อมูลที่สามารถใช้ประเมิน
ค ว า ม เ ป็ น พิ ษ ข อ ง น้ า มั น
เช้ือเพลิงที่ผสมในอาหารเพาะ 
เลี้ยงจากการทดสอบภายใต้
สภาวะห้องปฏิบัติการ 

โพรติสต์ที่สามารถ
ใช้เป็นตั วทดสอบ
ความเป็นพิษของ
น้ ามันเช้ือเพลิงใน
อาหารเพาะเลี้ยง
ภายใต้สภาวะห้อง 
ปฏิบัติการ จ านวน

โพรติสต์ที่มีความไว
ต่อความเป็นพิษของ
น้ ามั น เ ช้ือ เพลิ ง ใน
อาหารเพาะเลี้ยง  

กา รต ร วจวั ดและ
ทดสอบความเป็นพิษ
ของน้ ามันเชื้อเพลิงที่
ผสมในอาหารเพาะ 
เลี้ยงที่ใช้เวลาในการ
ประ เมิน เพียง  48 
ช่ัวโมง 

การตรวจวั ดและ
ทดสอบความเป็น
พิ ษ ข อ ง น้ า มั น
เ ช้ื อ เ พลิ ง ใ น ห้ อ ง 
ปฏิบัติการที่มีค่าใช้ 
จ่ายต่ า 
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ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
อย่างน้อย 1 สาย
พันธุ์ 

 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ปีท่ี ๑ 
โพรติสต์ที่สามารถใช้เป็นตัว
ทดสอบทางชีวภาพถึงความ
เป็นพิษของสารฆ่ารา ส าหรับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โพรติสต์ที่สามารถ
ใช้ เป็นตั วทดสอบ
ทางชีวภาพถึงความ
เป็นพิษของสารฆ่า
รา  ส าหรับหน่ วย 
ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
จ านวนอย่างน้อย 1 
สายพันธุ ์

โพรติสต์ที่มีความไว
ต่อความเป็นพิษของ
สารฆ่ าราและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

กา รต ร วจวั ดและ
ทดสอบความเป็นพิษ
ข อ ง ส า ร ฆ่ า ร า 
ส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ใช้เวลาใน
การประเมิน เพียง 
48 ช่ัวโมง 

การตรวจวั ดและ
ทดสอบความเป็น
พิษของสารฆ่ าร า
ส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มี ค่าใ ช้ 
จ่ายต่ า 

ปีท่ี 2 
โพรติสต์ที่สามารถใช้เป็นตัว
ทดสอบทางชีวภาพถึงความ
เป็ นพิ ษ ของส า รฆ่ า วั ชพื ช 
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โพรติสต์ที่สามารถ
ใช้ เป็นตั วทดสอบ
ทางชีวภาพถึงความ
เป็นพิษของสารฆ่า
วัชพืช ส าหรับหน่วย 
ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
จ านวนอย่างน้อย 1 
สายพันธ์ุ 

โพรติสต์ที่มีความไว
ต่อความเป็นพิษของ
สารฆ่าวัชพืชและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

กา รต ร วจวั ดและ
ทดสอบความเป็นพิษ
ของสารฆ่ า วั ชพื ช 
ส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ใช้เวลาใน
การประเมิน เพียง 
48 ช่ัวโมง 

การตรวจวั ดและ
ทดสอบความเป็น
พิษของสารฆ่าวัชพืช 
ส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มี ค่าใ ช้ 
จ่ายต่ า 

ปีท่ี 3 
โพรติสต์ที่สามารถใช้เป็นตัว
ทดสอบทางชีวภาพถึงความ
เป็นพิษของปุ๋ย ส าหรับหน่วย 
งานท่ีเกี่ยวข้อง 

โพรติสต์ที่สามารถ
ใช้ เป็นตั วทดสอบ
ทางชีวภาพถึงความ
เ ป็ น พิ ษ ข อ ง ปุ๋ ย 
ส าหรับหน่วยงานที่
เ กี่ ย วข้ อ งจ านวน
อย่างน้อย 1 สาย
พันธุ์ 

โพรติสต์ที่มีความไว
ต่อความเป็นพิษของ
ปุ๋ยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

กา รต ร วจวั ดและ
ทดสอบความเป็นพิษ
ข อ ง ปุ๋ ย  ส า ห รั บ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ที่ ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร
ประ เมิน เพียง  48 
ช่ัวโมง 

การตรวจวั ดและ
ทดสอบความเป็น
พิษของปุ๋ย ส าหรับ
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย ว 
ข้องที่มีค่าใช้จ่ายต่ า 

ปีท่ี 4 
โพรติสต์ที่สามารถใช้เป็นตัว
ทดสอบทางชีวภาพถึงความ
เ ป็ น พิ ษ ข อ ง ส า ร กั น แ ด ด 
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โพรติสต์ที่สามารถ
ใช้ เป็นตั วทดสอบ
ทางชีวภาพถึงความ
เป็นพิษของสารกัน
แดด ส าหรับหน่วย 

โพรติสต์ที่มีความไว
ต่อความเป็นพิษของ
สารกันแดดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

กา รต ร วจวั ดและ
ทดสอบความเป็นพิษ
ข อ ง ส า ร กั น แ ด ด 
ส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ใช้เวลาใน

การตรวจวั ดและ
ทดสอบความเป็น
พิษของสารกันแดด 
ส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีค่าใ ช้ 
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ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
จ านวนอย่างน้อย 1 
สายพันธ์ุ 

การประเมิน เพียง 
48 ช่ัวโมง 

จ่ายต่ า 

ปีท่ี 5 
โพรติสต์ที่สามารถใช้เป็นตัว
ทดสอบทางชีวภาพถึงความ
เป็นพิษของน้ ามันเช้ือเพลิง 
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โพรติสต์ที่สามารถ
ใช้ เป็นตั วทดสอบ
ทางชีวภาพถึงความ
เป็นพิษของน้ ามัน
เ ช้ือเพลิง  ส าหรับ
หน่วยงานที่ เ กี่ ย ว 
ข้องจ านวนอย่ า ง
น้อย 1 สายพันธ์ุ 

โพรติสต์ที่มีความไว
ต่อความเป็นพิษของ
น้ ามันเช้ือเพลิงและ
เป็นมิตรต่อสิ่ งแวด 
ล้อม  

กา รต ร วจวั ดและ
ทดสอบความเป็นพิษ
ของน้ ามันเช้ือเพลิง 
ส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ใช้เวลาใน
การประเมิน เพียง 
48 ช่ัวโมง 

การตรวจวั ดและ
ทดสอบความเป็น
พิ ษ ข อ ง น้ า มั น
เ ช้ือ เพลิ ง  ส าหรับ
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย ว 
ข้องที่มีค่าใช้จ่ายต่ า 

 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่
กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบแบบใช้แสง พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบแบบ

ใช้แสงชนิดหัวกลับ, กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ, ชุดไมโครปิเปตต์, เครื่องปั่นเหวี่ยง, เครื่องชั่งทาง
วิทยาศาสตร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล 

 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย 

19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่
เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดือนที่ 1-6  
(บาท) 

เดือนที่ 7-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   50,000 
2.1 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย  
(8,000 บาท/คน X 1 คน X 2 เดือน) 
2.2 จ้างเหมาบริการศึกษาสัณฐานวิทยา 
2.3 ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารายงาน 

8,000 
 

16,000 
1,000 

8,000 
 

16,000 
1,000 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   90,000 
3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์ (ฯลฯ) 
-จานเพาะเชื้อพลาสติกขนาด 55x15 mm จ านวน 

 
1,500 

 
1,500 
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รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 7-12 

(บาท) 
2 กล่อง ๆ ละ 1,500 บาท  
-จานเพาะเชื้อพลาสติกขนาด 90x15 mm จ านวน 
1 กล่อง ๆ ละ 4,000 บาท   
-ปาสเจอร์ปิเปตต์แบบแก้ว จ านวน 10 กล่อง ๆ ละ 
500 บาท   
-สารฆ่ารา 
-จานเพาะเชื้อพลาสติกชนิด 24 หลุม จ านวน 4 
กล่อง ๆ ละ 4,000 บาท  
-จานเพาะเชื้อพลาสติกชนิด 96 หลุม จ านวน 1 
กล่อง ๆ ละ 4,000 บาท  
-ปิเปตต์ทิปส าหรับปิเปตต์อัตโนมัติขนาด P2, P10, 
P20, P200 และ P1000 อย่างละ 2 ถุง ๆ ละ 600 
บาท  
-ปิเปตต์ทิปแบบมีตัวกรองส าหรับปิเปตต์อัตโนมัติ
ขนาด P2, P10, P20, P200 และ P1000 อย่างละ 
1 กล่อง ๆ ละ 2,500 บาท  
-หลอด microcentrifuge ขนาด 1.5 มิลลิลิตร 
จ านวน 7 ถุง ๆ ละ 600 บาท  
-หลอดก้ น กร ว ย  ( conical tube)  ขน าด  15 
มิลลิลิตร และ 50 มิลลิลิตร อย่างละ 5 ถุง ๆ ละ 
500 บาท  
3.2 วัสดุในการเก็บตัวอย่าง  
-ถุงตาข่ายลากแพลงก์ตอน 1 ชุด ๆ ละ 13,000 
บาท 
-ขวดเก็บตัวอย่างน้ าขนาด 500 มิลลิลิตร จ านวน 
10 ขวด ๆ ละ 100 บาท  
-กล่องพลาสติกรักษาสภาพตัวอย่างภาคสนาม 4 
กล่อง ๆ ละ 200 บาท 
3.3 วัสดุส านักงาน (กระดาษและเครื่องเขียน) 
3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ และซีดี ฯลฯ) 

 
2,000 

 
2,500 

 
4,000 
8,000 

 
2,000 

 
3,000 

 
 

6,250 
 
 

2,100 
 

2,500 
 
 
 

6,500 
 

500 
 

400 
 

1,250 
2,500 

 
2,000 

 
2,500 

 
4,000 
8,000 

 
2,000 

 
3,000 

 
 

6,250 
 
 

2,100 
 

2,500 
 
 
 

6,500 
 

500 
 

400 
 

1,250 
2,500 



 

 

16 

 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 7-12 

(บาท) 
รวมงบประมาณ 70,000 70,000 140,000 

 

19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  
(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีที่
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 
งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ รวม 

ปีท่ี1 (2565) - - 50,000 90,000 - - 140,000 
ปีท่ี2 (2566) - - 50,000 90,000 - - 140,000 
ปีท่ี3 (2567) - - 50,000 90,000 - - 140,000 
ปีท่ี4 (2568) - - 50,000 90,000 - - 140,000 
ปีท่ี5 (2569) - - 50,000 90,000 - - 140,000 

 
20. ระดับความส าเร็จของงาน 

ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย 

ข้อมูลความเป็นพิษของสารฆ่าราศัตรูพืชต่อโพรติสต์ และผลกระทบที่อาจมีของสารเหล่านี้ต่อจุล
ชีพในระบบนิเวศ เพ่ือให้มนุษย์ตระหนักถึงผลอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนของสารฆ่าราลงสู่สิ่งแวดล้อม  อันจะ
น าไปสู่การเกิดจิตส านึกในการลดการใช้สารฆ่าราศัตรูพืช ระดับความส าเร็จของงาน  สายพันธุ์โพรติสต์ที่
สามารถใช้ประเมินความเป็นพิษของสารฆ่าราศัตรูพืชที่มีต้นทุนต่ าและรวดเร็ว 

 
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................ 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................ 
 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ 
               - 
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23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ
การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ  
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  

(ลงชื่อ)..................................................................   
(นายชิดชัย จันทร์ตั้งสี) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่...11...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. …2563… 
 

(ลงชื่อ).................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

 
24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 

หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   นายชิดชัย จันทร์ตั้งสี 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Chitchai Chantangsi 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 1002 00170 19 1 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร  

และ E-mail 

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์    02-218-5378 
โทรศัพท์มือถือ  086-733-7080 
โทรสาร   02-218-5386 
E-mail   Chitchai.C@Chula.ac.th, chantangsi01@hotmail.com 

5. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    วท.บ. (ชีววิทยา)  ปี 2544 
 University of Guelph ประเทศแคนาดา   M.Sc. (Biology)  ปี 2549  

 University of British Columbia ประเทศแคนาดา Ph.D. (Zoology) ปี 2552  
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 โพรติสต์วิทยา (Protistology), ปรสิตวิทยา (Parasitology) 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  (โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย :  

การจ าแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยวิธีทางชีวโมเลกุล  (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

การศึกษาสัณฐานวิทยาและวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของแอลวีโอเลตที่เป็นปรสิตบางชนิด  (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

การตรวจหาสาเหตุและวิธีการตรวจวินิจฉัย                                 (ผู้ร่วมวิจัย) 
ความหลากหลายเชิงโมเลกุลของซิลิเอตหน้าดินจากหาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี  (หัวหน้า

โครงการวิจัย) 
สัณฐานวิทยาและข้อมูลชีวโมเลกุลของปรสิตบางชนิด (ผู้ร่วมวิจัย) 
การประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของซิลิเอตทะเลหน้าดินจากหาดลูกลม  เกาะแสมสาร จังหวัด

ชลบุรี ในการประเมินความเป็นพิษของโลหะหนักในห้องปฏิบัติการ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
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การหาช่วงรหัสดีเอ็นเอที่เหมาะสมในล าดับนิวคลีโอไทด์ของไรโบโซมอลดีเอ็นเอเพ่ือใช้ในการระบุชนิดของซิ
ลิเอตทะเลหน้าดินจากหาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

การประยุกต์ใช้โพรติสต์กลุ่มแฟลกเจลเลตน้ าจืด Chilomonas paramecium ที่คัดแยกจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการประเมินความเป็นพิษของผงซักฟอกสูตรทั่วไป ผงซักฟอกสูตรซิลเวอร์นา
โน และซิลเวอร์ไนเตรท (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

การศึกษาสัณฐานวิทยาและการระบุเชิงโมเลกุลของปรสิตกรีการีนในกุ้งขาวเลี้ยง Litopenaeus vannamei 
(หัวหน้าโครงการวิจัย) 

การประยุกต์ใช้โพรติสต์จากพ้ืนที่ อพ.สธ. ในการประเมินความเป็นพิษของมลพิษในห้องปฏิบัติการ: กรณีศึกษา
ของอนุภาคเงินขนาดนาโนเมตร (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

 
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน

ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
Chantangsi, C., Lynn, D. H., Rueckert, S., Prokopowicz, A. J., Panha, S., and Leander, B. S. 

2013. Fusiforma themisticola n. gen., n. sp., a new genus and species of 
apostome ciliate infecting the hyperiid amphipod Themisto libellula in the 
Canadian Beaufort Sea (Arctic Ocean), and establishment of the 
Pseudocolliniidae (Ciliophora, Apostomatia). Protist. 164: 793–810. [IF2012 = 
4.140] [ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.  ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต้นสังกัด) (2555–2557)] 

สุชา เฉยศิร,ิ มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ ชิดชัย จันทร์ตั้งส.ี 2556. การเปิดเผยความหลากหลายของซิลิเอตที่ถูก
ซ่อนเร้น: กรณีศึกษาซิลิเอตที่อาศัยตามทรายชายฝั่งทะเล พ้ืนที่หาดลูกลม เกาะแสมสาร 
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 
6 “ทรัพยากรไทย: น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” 21–23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี. หน้า 279–287. [ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช และ โครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื ่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.)]  

มาลินี ฉัตรมงคลกุล, พงษ์ชัย ด ารงโรจน์วัฒนา และ ชิดชัย จันทร์ตั้งสี. 2556. ระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด. ใน  
ผุสตี ปริยานนท์ (บรรณาธิการ), การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง. 
หน้า 10–32. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี. บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด  กรุงเทพฯ. [โครงการวิจัย
ภายใตโ้ครงการ อพ.สธ.-จฬ.] 

ชิดชัย จันทร์ตั้งสี, สถาพร บุตรน้ าเพ็ชร, สุชา เฉยศิริ และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล. 2559. การศึกษาความ
หลากหลายเชิงโมเลกุลของซิลิเอตหน้าดินจากหาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี . ใน ผุสตี 
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ปริยานนท์ (บรรณาธิการ), อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ “ทรัพยากรจากผืนทรายสู่ใต้ทะเล”. หน้า 
8–10. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ  สยามบรมราชกุมารี. บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด  กรุงเทพฯ . [โครงการวิจัยภายใต้
โครงการ อพ.สธ.-จฬ.] 

ชิดชัย จันทร์ตั้งสี, สุชา เฉยศิริ และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล. 2559. การจ าแนกโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยวิธีทางชีวโมเลกุล. ใน ผุสตี ปริยานนท์ (บรรณาธิการ), อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ “ทรัพยากรจากผืนทรายสู่ใต้ทะเล”. หน้า 11–14. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี. บริษัท สิร
บุตรการพิมพ์ จ ากัด  กรุงเทพฯ. [โครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ.] 

ศุภสิณี ผุดผ่อง และ ชิดชัย จันทร์ตั้งสี. 2558. การใช้ซิลิเอต Telotrochidium sp. ที่คัดแยกจากน้ าทิ้ง
อุตสาหกรรมในการประเมินความเป็นพิษและการก าจัดโลหะหนักในห้องปฏิบัติการ. วารสาร
วิทยาศาสตร์. 69(4): 83–89. [ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช]  

Pudpong, S. and Chantangsi, C. 2015. Effects of four heavy metals on cell morphology and 
survival rate of the ciliate Bresslauides sp. Tropical Natural History. 15(2): 117–
125. [ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช]  

ชิดชัย จันทร์ตั้งสี และ สุชา เฉยศิริ. 2560. ซิลิเอต...ชีวิตในผืนทราย . โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี. บริษัท สิรบุตร
การพิมพ์ จ ากัด กรุงเทพฯ. 104 หน้า. 

Puttipong, T., Senarat, S., Kettratad, J., Chantangsi, C., Kaneko, G., and Siriwong, W. 2020 
Evaluation of health status of the striped catfish Pangasianodon 
hypophthalmus (Sauvage, 1878) from Khlong Saen Saep, Thailand: The use of 
integrated biomarkers. Human and Ecological Risk Assessment: An International 
Journal. DOI: 10.1080/10807039.2020.1789839. 

 
7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : (ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหาร

โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 
โครงการวิจัย Sci-Super โครงการส่งเสริมการท างานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง กองทุนรัชดาภิเษก

สมโภชปี 2558 (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (หัวหน้าโครงการวิจัย ) 
[กรกฎาคม 2557–ปัจจุบัน]  
เรื่อง “การตรวจจ าแนกเชิงโมเลกุลหาปรสิตที่พบติดเชื้อในหอยแครง Tegillarca granosa 
(Linnaeus, 1758) จากจังหวัดสมุทรปราการ  โดยการวินิจฉัยด้วยเทคนิคพีซีอาร์” 

 
หมายเหตุ : - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน

การประเมินข้อเสนอโครงการ 
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 - ส าหรับที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง................................................................................... (ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน................................................................. (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย..................................................................................... ................................. (ระบุหัวข้อเดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย)  สถานภาพและการใช้ทรัพยากรของค้างคาวคุณกิตติ 

  (ภาษาอังกฤษ) Status and Resource Utilization of Kitti’s Hog-nosed Bat  

 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by 

Chulalongkorn University 
 
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3100800234387 
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2185259 
หมายเลขโทรสาร 02-2185386 
E-mail   thongchai.n@chula.ac.th 
 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
- 

1.3  หน่วยงานหลัก 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.4  หน่วยงานสนับสนุน 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- กองการเกษตรสหกรณ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
2. ประเภทการวิจัย 

  การวิจัยพื้นฐาน (Basic research) 
 

3.  สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย 
  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และกลุ่มวิชาทรัพยากรสัตว์ 
 

4. มาตรฐานการวิจัย 
  ด าเนินการขออนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
 

5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
  ค้างคาวคุณกิตติ, สุขภาวะ, ปรสิตในเลือด 
  Craseonycteris thonglongyai, Wellness, Blood parasite 
 

6. ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 
  พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เขาวังเขมร และแปลง 905 
มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเชิงเขาและที่ราบบนเขา มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางไม่เกิน 
560 เมตร สภาพภูเขาเป็นเขาหินปูน มีแม่น้ าแควน้อยไหลผ่าน จัดเป็นพื้นที่ประกอบด้วย
ถิ่นอาศัยที่หลากหลาย และยังคงมีป่าที่มีสภาพที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แม้ว่าพ้ืนที่บางส่วนจะเป็น
เขตท่ีมีราษฎรอาศัยอยู่ทั่วไป จากการศึกษาที่ผ่านมาถือได้ว่าพ้ืนที่บริเวณนี้มีทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลาย มีสัตว์ที่หาพบได้ยากหลายชนิด เช่น ค้างคาวคุณกิตติ และนกเงือกกรามช้าง สมควร
อย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์พ้ืนที่บริเวณนี้ไว้ ซึ่งการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรต่างๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรสิ่งมีชีวิต ลักษณะถิ่นอาศัย และนิเวศวิทยาของ
สิ่งมีชีวิตนั้นๆ 
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  ค้างคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบเฉพาะใน
ผืนป่าตะวันตกของประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น ค้างคาวคุณกิตติจะใช้เวลาส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ภายในถ้ าหินปูนที่มีสภาพเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต และจะออกหากินในพ้ืนที่บริเวณ
ใกล้เคียงเป็นระยะเวลาไม่นาน ในช่วงเวลาหัวค่ าและเช้ามืดเท่านั้น โดยอาหารหลักของค้างคาว
คุณกิตติส่วนใหญ่คือแมลงชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งการรบกวนจากกิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์ในแหล่งหากินของค้างคาวคุณกิตติอาจส่งผลต่อสุขภาวะ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ขนาดและโครงสร้างประชากรของค้างคาวคุณกิตติในพ้ืนที่ศึกษา ดังนั้นการศึกษาสุขภาวะ สภาพ
ของแหล่งหากิน รวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงขนาดและโครงสร้างประชากรของค้างคาว
คุณกิตติในพ้ืนที่ศึกษาจัดได้ว่ามีความส าคัญและจะเป็นข้อมูลส าคัญในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชากร พฤติกรรม และการด ารงชีวิตของค้างคาวคุณกิตติ
ในพ้ืนที่ศึกษา และจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการวางแผนการบริหารจัดการ และอนุรักษ์
ค้างคาวคุณกิตติในพ้ืนที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 

7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือวิเคราะห์สุขภาวะในช่วงฤดูสืบพันธุ์ของค้างคาวคุณกิตติในพ้ืนที่ศึกษา 
3. เพ่ือติดตามสถานภาพของค้างคาวคุณกิตติในพ้ืนที่ศึกษา และเสนอแนะแนวทางในการ

อนุรักษ์ 
 

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
  ค้างคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) ถูกพบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยคุณกิตติ ทองลงยา ซึ่งเป็นค้างคาวเพียงชนิดเดียวในวงศ์ Crasonycteridae โดยค้างคาวคุณ
กิตติเป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็กมาก มีน้ าหนักตัวประมาณ 2 กรัม ความยาวล าตัวประมาณ 29-33 
มิลลิเมตร มีจมูกลักษณะบวมโตคล้ายหมู ใบหูขนาดใหญ่ ติ่งใบหูเล็ก และไม่มีหาง ค้างคาวคุณ
กิตติจัดเป็นเป็นสัตว์ที่พบเฉพาะถิ่น (endemic species) โดยจะพบเฉพาะในผืนป่าตะวันตกของ
ประเทศไทย และในพ้ืนที่ด้านตะวันออกของสหภาพเมียร์ม่าร์เท่านั้น ปัจจุบันค้างคาวคุณกิตติจัด
อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีรายชื่อ IUCN (Bumrungsri et al., 2006; 
Lekagul & McNeely, 1977) 
  ค้างคาวคุณกิตติเป็นค้างคาวที่อาศัยอยู่ถ้ าหินปูนขนาดเล็กในบริเวณป่าดิบแล้งและป่าเบญจ
พรรณ สามารถปรับตัวให้อาศัยได้ในบริเวณท่ีมีการรบกวนจากการท าการเกษตรได้ดี แต่จาก
การศึกษาประชากรของค้างคาวคุณกิตติในประเทศไทยพบว่าขนาดประชากรของค้างคาวคุณ
กิตติในปี พ.ศ. 2547 มีประมาณ 5,100 ตัว แต่การติดตามขนาดประชากรอย่างต่อเนื่องในถ้ า
บางแห่งพบว่าขนาดประชากรในถ้ าเหล่านั้นมีแนวโน้มลดลง (เมธี หยกอุบล และคณะ, 2549) 
  ค้างคาวคุณกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหาร โดยจะใช้เวลาส่วนใหญ่เกาะนอนในถ้ า 
และบินออกหากินในเวลากลางคืนเป็นช่วงสั้นๆ 2 ครั้งคือในช่วงเช้ามืดและช่วงเวลาพลบค่ า โดย
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ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงในแต่ละครั้ง ค้างคาวคุณกิตติจะมีเส้นทางหากินประจ า 
(flight path) และกินแมลงในที่โล่งใกล้เรือนยอดไม้ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากแหล่งอาศัย 
(Duangkhae, 1990) จากการศึกษาแมลงที่เป็นอาหารของค้างคาวคุณกิตติ โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบสองตาในการจ าแนกกลุ่มแมลงจากลักษณะสัณฐานวิทยาของชิ้นส่วนที่หลงเหลือ
อยู่ในมูลค้างคาว พบว่าอาหารส่วนใหญ่เป็นผีเสื้อในอันดับ Lepidoptera และแมลงปีกแข็งใน
อันดับ Coleoptera (กัลยาณี บุญเกิด และคณะ, 2548) อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
อาณาเขตท่ีอยู่อาศัยและสถานภาพของค้างคาวคุณกิตติและค้างคาวกินแมลงขนาดเล็กชนิดอื่นๆ 
ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน และระดับการรบกวนจากกิจกรรมต่างๆ ต่อค้างคาวที่อาศัยในพ้ืนที่ศึกษา 
 

9. ขอบเขตของการวิจัย 
  ศึกษาเปรียบเทียบสุขภาวะของค้างคาวคุณกิตติเพศผู้และเพศเมียในระยะการสืบพันธุ์ต่างๆ 
ในช่วงฤดูการสืบพันธุ์ของค้างคาวคุณกิตติในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ เขาวังเขมร และแปลง 905 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้ทรัพยากรและสถานภาพ
ของประชากรค้างคาวคุณกิตติในพ้ืนที่ศึกษา 
 

10. ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
  ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในประเทศไทยก าลังถูกคุกคามอย่างมาก จนมี
แนวโน้มที่จะสูญพันธุ์เนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การล่าสัตว์ การบุกรุกพ้ืนที่ต้น
น้ าล าธาร การตัดไม้ท าลายป่า การใช้ยาฆ่าแมลงในการเกษตร และการท่องเที่ยว เป็นต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดซึ่งได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมได้ง่าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาพของพ้ืนที่ศึกษาในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เขาวังเขมร และแปลง 905 มีสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย อีกท้ังประกอบด้วยถ้ าหินปูนน้อยใหญ่เป็นจ านวนมาก เป็นแหล่งอาศัยที่ส าคัญของ
ค้างคาวหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งค้างคาวคุณกิตติซึ่งเป็นสัตว์ที่พบเฉพาะถิ่น (endemic 
species) เนื่องจากค้างคาวคุณกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงต่างๆ เป็นอาหารจึงมีความเสี่ยงสูงใน
การได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีในพ้ืนที่เกษตรกรรม ดังนั้นแหล่งหากินของค้างคาวคุณ
กิตตแิละระดับการรบกวนจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึน ตลอดจนสุขภาวะ และการเปลี่ยนแปลง
ขนาดและโครงสร้างประชากรของค้างคาวคุณกิตติในพ้ืนที่ศึกษา จัดได้ว่ามีความส าคัญและจะ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งในด้านประชากร 
พฤติกรรม การด ารงชีวิตและนิเวศวิทยาที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ศึกษา และจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญ
ในการวางแผนการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ค้างคาวคุณกิตติในพ้ืนที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
และยั่งยืน 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- บทความวิชาการเกี่ยวกับสุขภาวะ ลักษณะพ้ืนที่ของแหล่งหากิน และการเปลี่ยนแปลง
ขนาดและโครงสร้างประชากรของค้างคาวคุณกิตติในพ้ืนที่ศึกษา 

- ทราบข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพและการใช้ทรัพยากรของค้างคาวคุณกิตติในพ้ืนที่
ศึกษา ซึ่งหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์ และการ
บริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการใช้ทรัพยากรและสถานภาพของค้างคาว
คุณกิตติในพ้ืนที่ศึกษา 

 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

1. ส ารวจชนิด การกระจายและความชุกชุมของค้างคาวคุณกิตติในถ้ าต่างๆ ที่พบในพ้ืนที่ศึกษา 
โดยการใช้ bat detector ร่วมกับการวางกับดักแบบต่างๆ บริเวณหน้าปากถ้ า ในแต่ละ
ฤดูกาล ค้างคาวที่จับได้จะถูกน าไปใส่ในถุงผ้าสะอาดที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว 
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2. บันทึกข้อมูลเกีย่วกับ เพศ อายุ ขนาด น้ าหนัก ลักษณะสัณฐานวิทยาต่างๆ และปรสิต
ภายนอกของค้างคาวที่จับได้ และบันทึกภาพ 

3. ตรวจสอบเครื่องหมายและท าเครื่องหมายในค้างคาวที่ยังไม่มีเครื่องหมายโดยการฝัง P-chip 
tag ไว้ใต้ผิวหนังบริเวณกระดูกแขนส่วนปลายของค้างคาวที่โตเต็มวัย เพื่อท าการประมาณ
ขนาดประชากร การเปลี่ยนแปลงขนาดและโครงสร้างประชากร ตลอดจนวิเคราะห์การ
เคลื่อนย้ายระหว่างกลุ่มประชากรในพ้ืนที่ศึกษา 

4. เก็บตัวอย่างเลือด 5-10 ul จากเส้นเลือดบริเวณขา (เฉพาะค้างคาวที่มีน้ าหนักมากกว่า 2 g) 
โดยใช้ blood lancet สะกิดเส้นเลือดและใช้หลอด capillary เก็บตัวอย่างเลือดที่ซึมออกมา 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์สุขภาวะและปรสิตในเลือดของค้างคาว ก่อนท าการปล่อยค้างคาวใน
บริเวณเดิมที่จับได้ 

5. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ และ
สรุปผลการศึกษา 

 
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ส ารวจการกระจาย ขนาดและ
โครงสร้างประชากร 

            

วิเคราะห์และเปรียบเทียบสุขภาวะ 
และการใช้ทรัพยากรของค้างคาว 

                        

วิเคราะห์ผลการศึกษา/สรุปผล
การศึกษา 

                        

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

รายงานผลงานวิจัย 1 ฉบับ    
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17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

การเผยแพร่ความรู้ 1 ครั้ง    
 

18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่ 
- อุปกรณ์ส าหรับการส ารวจ ศึกษา วิจัย ค้างคาวในภาคสนาม 
-  

19. งบประมาณของโครงการวิจัย 

19.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแต่ละโครงการย่อย
เฉพาะปีที่เสนอ (ตาม แบบ งป.1) 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   92,400 
2.1 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย 
(5,000 บาท/คน/เดือน x 1 คน x 12 เดือน) 
2.2 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
(1,800 บาท/วัน x 3 วัน x 6 ครั้ง) 

30,000 
 

16,200 

30,000 
 

16,200 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   37,600 
3.1 วัสดุส านักงาน (แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย) 
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 
3.3 วัสดุวิทยาศาสตร์ (เครื่องหมายติดตัวสัตว์) 
3.4 วัสดุอ่ืนๆ (กับดักและอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง) 

2,000 
3,800 

10,000 
3,000 

2,000 
3,800 

10,000 
3,000 

 

รวมงบประมาณ 65,000 65,000 130,000 
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19.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยในแต่ละปี กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี (ตาม แบบ คอบช. 2 ค) 

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าธรรมเนียม
การอุดหนุน

สถาบัน 
ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1 
(2565) 

- - 92,400 37,600 - - 130,000 

ปีที่ 2 
(2566) 

- - 92,400 37,600 - - 130,000 

ปีที่ 3 
(2567) 

- - 92,400 37,600 - - 130,000 

ปีที่ 4 
(2568) 

- - 92,400 37,600 - - 130,000 

ปีที่ 5 
(2569) 

- - 92,400 37,600 - - 130,000 

20. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนนิงาน 
  องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพและการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ ของค้างคาวคุณกิตติ
ในพ้ืนที่ศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับการสุขภาวะ แหล่งหากิน การเปลี่ยนแปลงขนาดและโครงสร้าง
ประชากรของค้างคาวคุณกิตติ ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น (P) 

 
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน.................................................................. ................................. 
  ชื่อโครงการที่เสนอ...................................................................................................... 
  คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา.................................................................................. 

 
22. ค าชี้แจงอ่ืนๆ.................................................-...................................................................... 

 
23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการรับข้อเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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(ลงชื่อ)    .   
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. ……. 
 

 
24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) 

หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัยรวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
 
 (ลงชื่อ)                                      . 

(...................................................) 
ต าแหน่ง    . 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ…………… 

 
หมายเหตุ :  ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในแผนงานวิจัยรายละเอียด

งบประมาณแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยย่อย/โครงการวิจัยเดี่ยว 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 
หัวหน้าโครงการ 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   : นายธงชัย งามประเสริฐวงศ์  
    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   : MR THONGCHAI NGAMPRASERTWONG 
 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  : 3100800234387 

 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ A4 

เวลาที่ใช้ท าวิจัย   10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) 

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทรศัพท์ 02-218-5259 
 โทรสาร 02-218-5386 
 E- mail: thongchai.n@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา ปีที่ได้รับ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2541 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สัตววิทยา 2544 

University of Aberdeen ปริญญาเอก Zoology 2551 
 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
  นิเวศวิทยาสัตว์, นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล 

 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ

ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  

  - 
 ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
    - 
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7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว :  

1. ธงชัย งามประเสริฐวงศ์, กษิดิศ ริสอน, จิตรทิวัส พรประเสริฐและ พชรพล จุ่มศรี. 2560. 
ค้างคาวบริเวณเขาถ้ าเสือ-เขาจ าปา. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 64 หน้า. 

2. ศักรินทร์ แสนสุข, กัมปนาท ธาราภูม,ิ ธงชัย งามประเสริฐวงศ์. 2560. อาหารของนกเค้ากู่ 
Otus lettia (Hodgson, 1836) ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, หน้า 1446-1455, 26-27 
มกราคม 2560, ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. 

3. Rison, K. and T. Ngamprasertwong. 2016. Estimating population size of black 
beard tomb bats (Taphozous melanopogon) from their emergence activity. 
Proceedings of the 11th Conference on Science and Technology for Youths, pp. 
47-54, 10-11 June, 2016, at Bangkok International Trade and Exhibition Centre, 
Bangkok. 

4. Prakobkarn, A., K. Thirakhupt and T. Ngamprasertwong. 2016. Sexual dimorphism 
and geographic variation of Calotes versicolor (Squamata: Agamidae) in northern 
and southern Thailand. Agriculture and Natural Resources 50(6), 474-482. 

5. Chiewchanchai, M., T. Ngamprasertwong and N. Kitana. 2018. Multiple nesting of 
hawksbill turtle Eretmochelys imbricata on Talu Island, Gulf of Thailand as 
revealed by mitochondrial DNA analysis. Proceedings of the International 
Conference on Agriculture and Natural Resources, pp. 24-27, 26-28 April 2018, at 
Kasetsart University Research and Development Institute, Bangkok. 

6. Khantasup, N., T. Ngamprasertwong and N. Tandavanitj. 2019. Genetic diversity 
and reintroduction source of the common butterfly lizard, Leiolepis belliana 
(Squamata: Agamidae), on Phra Island, Chonburi Province. Proceedings of the 
45th Congress on Science and Technology of Thailand, 7-9 October 2019, at Mae 
Fah Luang University, Chiang Rai. 

7. Jumsri, P., N. Tandavanitj and T. Ngamprasertwong. 2019. Genetic diversity of the 
island flying-fox, Pteropus hypomelanus (Chirotera: Pteropodidae), in Thailand. 
Proceedings of the 45th Congress on Science and Technology of Thailand, 7-9 
October 2019, at Mae Fah Luang University, Chiang Rai. 

 
7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า:  

- 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง................................................................................... (ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน................................................................. (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย..................................................................................... ................................. (ระบุหัวข้อเดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก 

 (ภาษาอังกฤษ) Behaviour and Ecology of Bats and Small Mammals 

 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by 

Chulalongkorn University. 
 
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3100800234387 
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2185259 
หมายเลขโทรสาร 02-2185386 
E-mail   thongchai.n@chula.ac.th 
 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
- 

 
1.3  หน่วยงานหลัก 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.4  หน่วยงานสนับสนุน 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ 
- กองการเกษตรสหกรณ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี 
- ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
2. ประเภทการวิจัย 

  การวิจัยพื้นฐาน (Basic research) 
 

3.  สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย 
  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และกลุ่มวิชาทรัพยากรสัตว์ 
 

4. มาตรฐานการวิจัย 
  ด าเนินการขออนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
 

5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
  พฤติกรรม, นิเวศวิทยา, ค้างคาว, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก 
  Behaviour, Ecology, Bats, Small mammals 
 

6. ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 
  ปัจจุบันมีพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
จ านวนหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งพ้ืนที่แต่ละแห่งมีลักษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันไป 
ประกอบด้วยถิ่นอาศัยที่หลากหลาย มีทั้งพ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งเป็นชายหาด ป่าชายเลน และหน้าผา 
พ้ืนที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ราบสูง และเทือกเขาน้อยใหญ่ ซึ่งปกคลุมด้วยผืนป่าประเภทต่างๆ ทั้งป่าผลัด
ใบและป่าไม่ผลัดใบ รวมถึงพ้ืนที่ป่าทุติยภูมิที่ก าลังมีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ ซึ่งการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากร
สิ่งมีชีวิต และลักษณะถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ 
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  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดได้ว่าเป็นกลุ่มสัตว์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้
ง่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้ว่าจะไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว แต่
ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กหลายชนิดรวมทั้งค้างคาวอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพ้ืนที่ป่าทุติยภูมิ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ถูกรบกวนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทั้งในอดีตหรือใน
ปัจจุบัน ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ดังกล่าวมักจะแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของสิ่งมีชีวิต 
ดังนั้นการศึกษาสุขภาวะ พฤติกรรม และรูปแบบการใช้ทรัพยากรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาด
เล็กในพ้ืนที่ดังกล่าว จัดได้ว่ามีความส าคัญและจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนพฤติกรรมและ
นิเวศวิทยาที่เก่ียวกับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ศึกษา และสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 
 

7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือวิเคราะห์ชนิดและความหลากหลายของอาหารของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาด

เล็กในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3. เพ่ือประเมินสถานภาพและการใช้ทรัพยากรของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ศึกษา และเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ 

 
8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

  ประเทศไทยจัดได้ว่ามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ านวนมากกว่า 300 ชนิด (Duengkae, 1998; Bumrungsri et 
al., 2006) และยังมีรายงานการค้นพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใหม่ในประเทศเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กซ่ึงไม่ได้รับความสนใจในการศึกษาวิจัย
เท่าท่ีควร ทั้งที่สัตว์กลุ่มดังกล่าวมีความหลากหลายสูง คิดเป็นจ านวนมากกว่า 62% ของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบทั่วโลก (Wilson & Reeder, 2006) 
  ในประเทศไทย Lekagul & McNeely (1977) ได้รายงานการส ารวจพบค้างคาวทั้งสิ้น
จ านวน 92 ชนิด ต่อมากัลยาณี บุญเกิด และไสว วังหงษา (2547) ได้รวบรวมรายชื่อค้างคาวใน
ประเทศไทยพบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 112 ชนิด โดยเป็นค้างคาวกินพืช 18 ชนิดและค้างคาวกิน
แมลง 94 ชนิด ในจ านวนนี้จดัเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 จ านวน 100 ชนิด จากนั้น Bumrungsri et al. (2006) ได้สอบสวนเอกสาร รวบรวม
และตรวจสอบตัวอย่างของค้างคาวในประเทศไทย ซึ่งพบว่ามีจ านวนถึง 119 ชนิด ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2554 พิพัฒน์ สร้อยสุข รายงานว่าในประเทศไทยพบค้างคาวจ านวนอย่างน้อย 138 ชนิด 
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จาก 11 วงศ์ 45 สกุล และยังมีอีกหลายชนิดที่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอในการตรวจสอบสถานภาพ
ว่ายังพบในประเทศไทยหรือไม่ 
 

 9. ขอบเขตของการวิจัย 

  ศึกษารูปแบบการใช้ทรัพยากรด้านอาหารของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กใน
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง 
ประเมินสถานภาพและเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ 
 

10. ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
  ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในประเทศไทยก าลังถูกคุกคามอย่างมาก จนมี
แนวโน้มที่จะสูญพันธุ์เนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การล่าสัตว์ การบุกรุกพ้ืนที่ต้น
น้ าล าธาร การตัดไม้ท าลายป่า และการใช้ยาฆ่าแมลงในการเกษตร เป็นต้น นอกจากนั้นสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมเป็นกลุ่มสัตว์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ง่ายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และเป็นกลุ่มสัตว์ที่ได้มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ค่อนข้างสูง ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและนิเวศวิทยาบางประการของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพ้ืนที่ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะ ชนิดและความ
หลากหลายของอาหาร ตลอดจนแหล่งหาอาหารของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ศึกษา จัดได้ว่ามีความส าคัญและจะเป็นการรวมรวมข้อมูลเบื้องต้นในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ในพ้ืนที่
ดังกล่าว ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการวางแผนการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าว
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- บทความวิชาการเกี่ยวกับพฤติกรรมและนิเวศวิทยาบางประการของค้างคาวและสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษา 

- ทราบข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาวะ ชนิดและความหลากหลายของอาหาร ตลอดจน
รูปแบบการใช้ทรัพยากรของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในบริเวณพ้ืนที่
ศึกษา ซึ่งหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์ และการ
บริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการใช้ทรัพยากรของค้างคาวและสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมขนาดเล็กในพ้ืนที่ศึกษา 

 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

1. ส ารวจประชากร และการกระจายของค้างคาวในพ้ืนที่ศึกษา โดยการใช้ bat detector 
ร่วมกับการวางตาข่ายและกับดักต่างๆ ในถิ่นอาศัยประเภทต่างๆ ในพ้ืนที่ศึกษา 

2. ส ารวจประชากร และการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษา โดยการใช้ 
camera trap ร่วมกับการวางกับดักแบบต่างๆ ในถิ่นอาศัยประเภทต่างๆ ที่พบในพ้ืนที่ศึกษา 

3. จ าแนกชนิดของสัตว์โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาตามเอกสารของ Francis (2008) และ 
Lekagul & McNeely (1977) 

4. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ขนาด น้ าหนัก และลักษณะสัณฐานวิทยาต่างๆ ของสัตว์ที่จับ
ได้ และบันทึกภาพ 

5. เก็บตัวอย่างมูลของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เพื่อน าไปวิเคราะห์ชนิดของ
อาหารจากตัวอย่างมูลในห้องปฏิบัติการ จากนั้นท าการปล่อยสัตว์ในบริเวณเดิมที่จับได้ 

6. บันทึกพิกัดภูมิศาสตร์และข้อมูลทางนิเวศวิทยาอ่ืนๆ รวมทั้งลักษณะของถิ่นอาศัยย่อยของ
บริเวณท่ีพบสัตว์ 
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7. สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างมูล และเพ่ิมปริมาณส่วนของดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิค PCR 
จากนั้นท าการวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) 
โดยส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง MiSeq 

8. น าผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค NGS ที่ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Geneious เพ่ือ
วิเคราะห์ชนิดและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมขนาดเล็ก 

9. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ และสรุปผล
การศึกษา 

 
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ส ารวจและเก็บตัวอย่างใน
ภาคสนาม 

            

วิเคราะห์ชนิดอาหารใน
ห้องปฏิบัติการ 

                        

วิเคราะห์/สรุปผลการศึกษา                         

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

รายงานผลงานวิจัย 1 ฉบับ    
 

17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

การเผยแพร่ความรู้ 1 ครั้ง    
 

18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่ 
- กับดักและอุปกรณ์ส ารวจส าหรับค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก 
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19. งบประมาณของโครงการวิจัย 
19.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแต่ละโครงการย่อย

เฉพาะปีที่เสนอ (ตาม แบบ งป.1) 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดือนที่ 1-6  
(บาท) 

เดือนที่ 6-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   81,200 
2.2 จ้างวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอด้วยเครื่อง MiSeq 
(2,030 บาท/ตัวอย่าง x 40 ตัวอย่าง) 

40,600 40,600  

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   48,800 
3.1 วัสดุส านักงาน (แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย) 
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ (Memory card/หมึกพิมพ์) 
3.3 วัสดุการเกษตร (ตาข่าย/กรงดักหนู) 
3.4 วัสดุวิทยาศาสตร์/สารเคมี 

- i-Taq Plus DNA Polymerase with buffer 
(2,500 บาท/ชุด x 2 ชุด) 

- QIAamp PowerFecal® Pro DNA Kit 
(11,000 บาท/ชุด x 2 ชุด) 

- AccuPrep® PCR/Gel Purification Kit 
(3,000 บาท/ชุด x 2 ชุด) 

1,900 
4,000 
2,000 

 
2,500 

 
11,000 

 
3,000 

1,900 
4,000 
2,000 

 
2,500 

 
11,000 

 
3,000 

 

รวมงบประมาณ 65,000 65,000 130,000 
 

 19.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยในแต่ละปี กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี (ตาม แบบ คอบช. 2 ค) 
 

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าธรรมเนียมการ
อุดหนุนสถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1 
(2565) 

- - 81,200 48,800 - - 130,000 

ปีที่ 2 
(2566) 

- - 81,200 48,800 - - 130,000 
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ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าธรรมเนียมการ
อุดหนุนสถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 3 
(2567) 

- - 81,200 48,800 - - 130,000 

ปีที่ 4 
(2568) 

- - 81,200 48,800 - - 130,000 

ปีที่ 5 
(2569) 

- - 81,200 48,800 - - 130,000 

 
 20. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนนิงาน 

  องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและนิเวศวิทยาบางประการของค้างคาวและสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมขนาดเล็กในพ้ืนที่ศึกษา และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการใช้ทรัพยากรของค้างคาว
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น (P) 
 

21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน.................................................................. ................................. 
  ชื่อโครงการที่เสนอ...................................................................................................... 
  คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา.................................................................................. 

22. ค าชี้แจงอ่ืนๆ.................................................-...................................................................... 
 

23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ
การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการรับข้อเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

 
(ลงชื่อ)    .   

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. ……. 

 



 

๙ 

 

23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัยรวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
 
 (ลงชื่อ)                                      . 

(...................................................) 
ต าแหน่ง    . 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ…………… 
  



 

๑๐ 

 

ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 
หัวหน้าโครงการ 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   : นายธงชัย งามประเสริฐวงศ์  
    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   : MR THONGCHAI NGAMPRASERTWONG 
 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  : 3100800234387 

 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ A4 

เวลาที่ใช้ท าวิจัย   10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) 

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทรศัพท์ 02-218-5259 
 โทรสาร 02-218-5386 
 E- mail: thongchai.n@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา ปีที่ได้รับ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2541 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สัตววิทยา 2544 

University of Aberdeen ปริญญาเอก Zoology 2551 
 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
  นิเวศวิทยาสัตว์, นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล 

 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ

ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  

  - 
 ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
    - 



 

๑๑ 

 

7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว :  

1. ธงชัย งามประเสริฐวงศ์, กษิดิศ ริสอน, จิตรทิวัส พรประเสริฐและ พชรพล จุ่มศรี. 2560. 
ค้างคาวบริเวณเขาถ้ าเสือ-เขาจ าปา. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 64 หน้า. 

2. ศักรินทร์ แสนสุข, กัมปนาท ธาราภูม,ิ ธงชัย งามประเสริฐวงศ์. 2560. อาหารของนกเค้ากู่ 
Otus lettia (Hodgson, 1836) ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, หน้า 1446-1455, 26-27 
มกราคม 2560, ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. 

3. Rison, K. and T. Ngamprasertwong. 2016. Estimating population size of black 
beard tomb bats (Taphozous melanopogon) from their emergence activity. 
Proceedings of the 11th Conference on Science and Technology for Youths, pp. 
47-54, 10-11 June, 2016, at Bangkok International Trade and Exhibition Centre, 
Bangkok. 

4. Prakobkarn, A., K. Thirakhupt and T. Ngamprasertwong. 2016. Sexual dimorphism 
and geographic variation of Calotes versicolor (Squamata: Agamidae) in northern 
and southern Thailand. Agriculture and Natural Resources 50(6), 474-482. 

5. Chiewchanchai, M., T. Ngamprasertwong and N. Kitana. 2018. Multiple nesting of 
hawksbill turtle Eretmochelys imbricata on Talu Island, Gulf of Thailand as 
revealed by mitochondrial DNA analysis. Proceedings of the International 
Conference on Agriculture and Natural Resources, pp. 24-27, 26-28 April 2018, at 
Kasetsart University Research and Development Institute, Bangkok. 

6. Khantasup, N., T. Ngamprasertwong and N. Tandavanitj. 2019. Genetic diversity 
and reintroduction source of the common butterfly lizard, Leiolepis belliana 
(Squamata: Agamidae), on Phra Island, Chonburi Province. Proceedings of the 
45th Congress on Science and Technology of Thailand, 7-9 October 2019, at Mae 
Fah Luang University, Chiang Rai. 

7. Jumsri, P., N. Tandavanitj and T. Ngamprasertwong. 2019. Genetic diversity of the 
island flying-fox, Pteropus hypomelanus (Chirotera: Pteropodidae), in Thailand. 
Proceedings of the 45th Congress on Science and Technology of Thailand, 7-9 
October 2019, at Mae Fah Luang University, Chiang Rai. 

 
7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า:  

- 



 

๑๒ 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................................................. 

แผนงาน................................................................................................................................................  

หัวข้อย่อย............................................................................................................................................. 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  สุขภาวะของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร อพ.สธ.  

                (ภาษาอังกฤษ) Reproductive health of amphibians in RSPG – resource 
conservation areas 

 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                (ภาษาอังกฤษ)  Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn responded by Chulalongkorn University 

 

ส่วน  ก   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย  

 

1.1 หัวหน้าโครงการ (ภาษาไทย)   นางจิรารัช กิตนะ 
(ภาษาอังกฤษ)   Mrs. Jirarach Kitana 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท ์ 02-2185253 E-mail: jirarach@yahoo.com 
รายละเอียดของภาระงานที่รับผิดชอบในโครงการ (50%) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 7 ชั่วโมง / สปัดาห์  

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา ๓ ปี 
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1) วางแผนการวิจัย และ ด าเนินการวิจัย (ด้านสุขภาวะเชิงจุลกาย
วิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์) และรับผิดชอบโครงการ 

2) จัดท ารายงานและบทความทางวิชาการ 
 

1.2 ผู้ร่วมโครงการ (ภาษาไทย)   นายนพดล  กิตนะ 
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Noppadon Kitana 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท ์ 02-2185369 E-mail: noppadon.k@chula.ac.th 
รายละเอียดของภาระงานที่รับผิดชอบในโครงการ (30%) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 7 ชั่วโมง / สปัดาห์  
1) วางแผนการวิจัย และด าเนินการวิจัย (ด้านสุขภาวะเชิงสรีรวิทยา

ของระบบสืบพันธุ์)  
2) จัดท ารายงานและบทความทางวิชาการ 
 

(ภาษาไทย)   นายวิเชฏฐ์ คนซื่อ 
(ภาษาอังกฤษ)   Mr. Wichase Khonsue 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท ์ 02-2185258 E-mail: wichase.k@chula.ac.th 
รายละเอียดของภาระงานที่รับผิดชอบในโครงการ (10%) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 5 ชั่วโมง / สปัดาห์  
1) วางแผนการวิจัย และด าเนินการวิจัย (ด้านอนุกรมวิธานของสัตว์

สะเทินน้ าสะเทินบก) 
2) จัดท ารายงานและบทความทางวิชาการ 

 

(ภาษาไทย)   นายภาณุพงศ์ ธรรมโชติ 
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Panupong Thammachoti 
ต าแหน่ง   อาจารย์ ดร. 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท ์ 02-2185251 E-mail: Panupong.th@chula.ac.th 
รายละเอียดของภาระงานที่รับผิดชอบในโครงการ (10%) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 3 ชั่วโมง / สปัดาห์  
1) วางแผนการวิจัย และด าเนินการวิจัย (ด้านนิเวศวิทยาของสัตว์

สะเทินน้ าสะเทินบก) 
2) จัดท ารายงานและบทความทางวิชาการ 
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1.3 หน่วยงานหลัก 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02-2185375, 02-2185376 โทรสาร 02-2185386 

 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303 
โทรศัพท์ 02-2821850, 02-2820665 โทรสาร 02-2820665 
E-mail: dongdib05@rspg. org 

 

2. ประเภทการวิจัย  
 การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 

 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 

4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้าม)ี  
- 

 

5. ค าส าคัญ (keywords) ของการวิจัย 
(ภาษาไทย)  ภาวะเพศก ากวม, สุขภาวะระบบสืบพันธุ์, อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์, 

สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  
(ภาษาอังกฤษ)  Intersex condition, reproductive health, gonad, amphibian 

 

6. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ รวมทั้งพ้ืนที่ปกปัก

ทรัพยากร อพ.สธ. ประกอบด้วยระบบนิเวศหลากหลายที่ยังคงสภาพอุดมสมบูรณ์ จากผลการศึกษาใน
ภาคสนามที่ผ่านมาพบว่าหลายพ้ืนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกค่อนข้าง
สูง มีสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกอาศัยอยู่หลากหลายชนิด สามารถใช้เป็นพื้นที่ศึกษาธรรมชาติวิทยาของสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดกับประชากรสัตว์กลุ่มนี้  

ปัจจุบันสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกก าลังประสบปัญหาการลดลงของประชากร อันเนื่องมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น การรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัย การเกิดโรคติดต่อภายในประชากร การรุกล้ าของสิ่งมีชีวิต
ต่างถ่ิน รวมถึงการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่ออกฤทธิ์รบกวนการ
ท างานของต่อมไร้ท่อ เช่นสารฆ่าวัชพืช ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อระบบอวัยวะที่ส าคัญ เช่น
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ระบบสืบพันธุ์ หรือหากสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมีการเจริญภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนของ
สารเคมีที่มีฤทธิ์รบกวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ อาจส่งผลให้การเจริญของเอ็มบริโอและการเจริญ
ของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ผิดปกติไป และอาจมีผลต่ออัตราส่วนเพศในธรรมชาติและการสืบพันธุ์ อาจ
ส่งผลต่อการอยู่รอดของประชากรสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกได้   

การเกิดภาวะเพศก ากวม (intersex condition) ถือเป็นตัววัดทางชีวภาพชนิดหนึ่งที่เป็นที่
นิยมใช้ในการประเมินสุขภาวะของระบบสืบพันธุ์ และผลกระทบของสารออกฤทธิ์ต่อระบบสืบพันธุ์ในสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก แต่การน ามาใช้จ าเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติการเจริญของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ชนิด
นั้นก่อน จากข้อมูลพื้นฐาน รูปแบบการเจริญของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก มี
อยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ differentiated type, semi-differentiated type และ undifferentiated type 
โดยที่ 2 รูปแบบหลัง จะมีการพัฒนาอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีภาวะเพศก ากวมระหว่างการเจริญด้วย 
ดังนั้นการเกิดภาวะเพศก ากวมในสัตว์กลุ่มนีอ้าจไม่ถือเป็นความผิดปกติ แต่เป็นรูปแบบการเจริญตาม
ธรรมชาติรูปแบบหนึ่ง  

  การจะตัดสินว่าภาวะเพศก ากวม สามารถใช้บ่งชี้ความผิดปกติต่อระบบสืบพันธุ์ในสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกได้หรือไม่ จึงจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานของรูปแบบการเจริญของอวัยวะสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นตามธรรมชาติ คณะผู้วิจัยจึงมีเป้าหมายที่จะท าการส ารวจการเกิดภาวะเพศ
ก ากวมในกลุ่มตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท่ีอาศัยในธรรมชาติ ในพ้ืนทีโ่ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพื่อศึกษารูปแบบการเจริญของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และใช้เป็นข้อมูล
ในการประเมินสุขภาวะของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ในธรรมชาติ และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการใช้สัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบกเป็นสัตว์เฝ้าระวัง (sentinel species) การปนเปื้อนของสารเคมีที่มีฤทธิ์รบกวนการท างาน
ของระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ในแหล่งธรรมชาติ 

 

7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  7.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 

7.2 ส ารวจสุขภาวะของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่อาศัยในพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ.  

 

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ รวมทั้งพ้ืนที่ปกปัก

ทรัพยากร อพ.สธ. ประกอบด้วยระบบนิเวศอันหลากหลายตั้งแต่ระบบนิเวศบก ระบบนิเวศน้ าจืด และ
ระบบนิเวศทะเล ที่ยังคงสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์  จากผลการศึกษาในภาคสนามที่ผ่านมาพบว่าพ้ืนที่
โครงการในหลายบริเวณมีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ าสะเทนิบกค่อนข้างสูง เหมาะสม
ที่จะใช้เป็นพ้ืนที่ศึกษาธรรมชาติวิทยา เพื่อคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดกับประชากรสัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบกในสภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องอนุรักษ์พ้ืนที่
บริเวณนี้ไว้ ซึ่งการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้
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พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรในพ้ืนที่    ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากร
สิ่งมีชีวิต และลักษณะทางชีววิทยาด้านต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตนั้น 

ปัจจุบันสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมปีระชากรลดลงอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย 
หนึ่งในนั้นคือการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารฆ่าวัชพืช (Beebee and Griffiths, 
2005)  สารเหล่านี้จะตกค้างในสิ่งแวดล้อมบริเวณหน้าดิน และเมื่อฝนตกจะถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ าในพ้ืนที่
รอบ ๆ เช่น แอ่งน้ า, ล าธาร, แม่น้ า และอ่างเก็บน้ า เป็นต้น สารบางชนิดสามารถตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้
เป็นระยะเวลายาวนาน (ATSDR, 2003) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีรายงานผลกระทบของการได้รับ
สารเคมีทางการเกษตรปนเปื้อนในสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกอยู่เป็นจ านวนมาก และถือเป็นหนึ่งในสาเหตุ
หลักของการลดลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท่ัวโลก (Hayes et al., 2010) 

การปนเปื้อนของสารแปลกปลอมลงในแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก นับเป็น
ความเสี่ยงส าคัญที่มีผลกระทบต่อประชากรในธรรมชาติ ที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่การ
ตรวจสอบผลกระทบ หาสาเหตุ ไปจนถึงแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวัง เพ่ือน าไปสู่แผนการอนุ รักษ์ที่
ยั่งยืน  สารฆ่าวัชพืชบางชนิด มีรายงานว่าสามารถออกฤทธิ์รบกวนการท างานของต่อมไร้ท่อ (endocrine 
disrupting effect) และไปมีผลต่อการเจริญของระบบสืบพันธุ์ และท าให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกได้ ตัวอย่างเช่นแอทราซีน ซึ่งเป็นสารฆ่าวัชพืชชนิดหนึ่งที่ใช้
มากในประเทศไทย เคยมีรายงานว่าสามารถก่อให้เกิดภาวะเพศก ากวม (intersex condition) โดยตรวจ
พบทั้งเนื้อเยื่ออัณฑะและรังไข่ภายในตัวเดียวกัน และปรากฏการเกิด testicular ovarian follicle (TOF) 
ภายในอวัยวะสืบพันธุ์ของกบเพศผู้ และท าให้กล่องเสียงของกบเพศผู้มีขนาดเล็กลง (Yu et al., 1993; 
Hayes et al., 2002; Hayes et al., 2006) ผลกระทบที่เกิดต่ออวัยวะในระบบสืบพันธุ์นี้ ท าให้สัตว์มีสุข
ภาวะของระบบสืบพันธุ์ต่ าลงและอาจส่งผลต่อประชากร 

แม้ว่าการเกิดภาวะเพศก ากวม (intersex condition) ถือเป็นตัววัดทางชีวภาพชนิดหนึ่งที่
เป็นที่นิยมใช้ในการประเมินสุขภาวะของระบบสืบพันธุ์ และผลกระทบของสารออกฤทธิ์ต่อระบบสืบพันธุ์
ในสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก แต่การน ามาใช้จ าเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติการเจริญของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์
ชนิดนั้นก่อน จากข้อมูลพื้นฐาน รูปแบบการเจริญของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บก มีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ differentiated type, semi-differentiated type และ undifferentiated 
type (Witschi, 1929; Gramapurohit et al., 2000) โดยที่ 2 รูปแบบหลัง จะมีการพัฒนาอวัยวะสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ที่มีภาวะเพศก ากวมระหว่างการเจริญด้วย ดังนั้นการเกิดภาวะเพศก ากวมในสัตว์กลุ่มนี้อาจ
ไม่ถือเป็นความผิดปกติ แต่เป็นรูปแบบการเจริญตามธรรมชาติรูปแบบหนึ่ง  

ปัญหาสุขภาวะของระบบสืบพันธุ์และภาวะเจริญพันธุ์ทั้งในมนุษย์และสัตว์ป่าก าลังเป็นที่
สนใจในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากการปนเปื้อนของสารเคมีที่ออกฤทธิ์รบกวนระบบต่อมไร้ท่อใน
สิ่งแวดล้อม (Harrison et al., 1997) ระบบการเฝ้าระวังถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ
ระบบการใช้สิ่งมีชีวิตเป็นตัวเฝ้าระวัง (sentinel species) ซ่ึงมีแนวคิดว่าสิ่งมีชีวิตเฝ้าระวัง เป็นหนึ่งใน
แนวทางการติดตามตรวจสอบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีและการ
ตอบสนองทางชีวภาพของสัตว์ที่อาศัยในพ้ืนที่ โดยสิ่งมีชีวิตเฝ้าระวังมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  คือ เป็น
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สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา มีขนาดและความหนาแน่นของประชาการที่มากเพียงพอ สามารถ
จับและนับจ านวนได้ง่าย และลักษณะของประชากรง่ายต่อการประเมินผลระทบในระยะเวลาอันสั้น  และ
ต้องสามารถตอบสนองต่อสารเคมีต่าง ๆ ตามที่ผู้วิจัยต้องการตรวจสอบทั้งในด้ านของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา (NRC, 1991) 

สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เหมาะส าหรับน ามาใช้เป็นสัตว์เฝ้าระวัง 
เนื่องจากมีลักษณะการด ารงชีวิตที่อาศัยอยู่ทั้งในน้ าและบนบกในช่วงระยะเวลาของการเจริญเติบโต หาก
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมีการเจริญภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีที่ออกฤทธิ์รบกวน
ระบบต่อมไร้ท่อ อาจส่งผลท าให้ภาวะธ ารงดุล การเจริญของเอ็มบริโอ รวมถึงการเจริญของอวัยวะสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ผิดปกติไป ซึ่งอาจน ามาสู่การเกิดภาวะเพศก ากวมได้   ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกใน
ประเทศไทย กบหนอง Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 1829) ถือว่ามีศักยภาพมากที่จะ
น ามาใช้เป็นสัตว์เฝ้าระวังผลกระทบการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมต่อระบบสืบพันธุ์ เนื่องจากมี
ขนาดเล็ก เป็นสัตว์ที่หาได้ง่าย และมีจ านวนประชากรมากพอ มีความเสี่ยงต่ าต่อการสูญพันธุ์ (IUCN Red 
List least concern species) มีถิ่นอาศัยตามแหล่งน้ าตื้น พ้ืนที่ชุ่มน้ า ทั้งในป่าและพ้ืนที่เกษตรกรรม มี
การกระจายตัวอย่างกว้างขวางในหลายประเทศในแถบอินโดจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดีย 
บังคลาเทศ จีน ญี่ปุ่น ลงมาจนถึงมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย (van Dijk et al., 2004) ในประเทศ
ไทยพบในแหล่งน้ าทั่วทุกภาคของประเทศ และเป็นกบที่ประชาชนใช้เป็นอาหาร มี งานวิจัยก่อนหน้าที่
แสดงถึงศักยภาพของกบชนิดนี้ที่จะใช้เป็น sentinel species ได้ดี (Othman et al., 2011; Othman et 
al., 2012) แต่อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติวิทยาของการเจริญของระบบสืบพันธุ์ในกบชนิดนี้ยังไม่เป็นที่ทราบ
แน่ชัด และภาวะเพศก ากวมในกบชนิดนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติระหว่างกระบวนการเจริญของอวัยวะสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์หรือไม่ จึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจและศึกษาถึงการเกิดภาวะเพศก ากวมของกบชนิดนี้ใน
ธรรมชาติ คณะผู้วิจัยจึงวางแผนที่จะศึกษาภาวะเพศก ากวมของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของกบหนองใน
พ้ืนทีป่กปักทรัพยากร อพ.สธ. เพ่ือให้เข้าใจถึงสุขภาวะและธรรมชาติวิทยาของการเจริญของระบบสืบพันธุ์ 
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์เป็นสัตว์เฝ้าระวัง เพื่อการอนุรักษ์ประชากรสัตว์ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี
ที่ออกฤทธิ์รบกวนระบบต่อมไร้ท่อต่อไปในอนาคต 

 
9. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัณฐาน และสุขภาวะของระบบสืบพันธุ์ของกบหนอง Fejervarya 

limnocharis ทีอ่าศัยในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ้ืนทีโ่ครงการพัฒนาที่ดิน
จุฬาฯ สระบุรี ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

  
10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
ปัจจุบัน มีพ้ืนที่โครงการ อพ.สธ. หลายบริเวณ ที่สามารถส ารวจพบประชากรกบหนองตาม

ธรรมชาติตลอดทั้งปี  หนึ่งในพ้ืนที่นั้น ได้แก่ ป่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ้ืนที่
โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทีเ่หมาะสม ไม่มีการรบกวน และการใช้สารเคมีทาง
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การเกษตรมานานกว่า 10 ปี  การประเมินสุขภาวะของระบบสืบพันธุ์ โดยเฉพาะการเกิดภาวะเพศก ากวม
ในอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของกบหนองที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์นี้ จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะ
บ่งชี้ว่าภาวะเพศก ากวมสามารถพบได้ในประชากรตามธรรมชาติหรือไม่ รูปแบบการเจริญของอวัยวะสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ในกบหนองเป็นรูปแบบใด เพื่อน าไปสู่การใช้กบหนองเป็นสัตว์เฝ้าระวัง เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่โครงการ อพ.สธ. อย่างยั่งยืนต่อไป   
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 -  เป็นองค์ความรู้ในงานวิจัยต่อไป 
 -  บริการความรู้แก่ประชาชน 
 
 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
ผลงานวิจัย  กระบวนการถ่ายทอด  กลุ่มเป้าหมาย 

รายงานผลการวิจัย 

 
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ 

 - สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 
ระดับชาติ/นานาชาติ ที่บอกรับ
วารสาร หรือฐานข้อมูลที่เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 การเผยแพร่ผลงานแบบบรรยายหรือ
โปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ 

 - นักเรียน นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ 
และนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

 
 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

สถานที่ท าการทดลอง 
ส ารวจภาคสนามและเก็บข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพในพ้ืนทีป่กปักทรัพยากร อพ.สธ. 

ได้แก่ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ้ืนทีโ่ครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี 
ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และน าตัวอย่างมาศึกษาเพิ่มเติมที่ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1) ด าเนินการขออนุญาตใช้กบหนองเป็นสัตว์ทดลอง ตาม พ.ร.บ. สัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 
2) ส ารวจประชากรของกบหนองในพ้ืนทีป่่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ้ืนที่โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
บันทึกข้อมูลของสัตว์ที่พบแต่ละตัวเกี่ยวกับ เพศ ขนาด น้ าหนัก และลักษณะสัณฐาน
วิทยา 

3) บันทึกพิกัดภูมิศาสตร์ ข้อมูลนิเวศวิทยาและลักษณะของถิ่นอาศัยย่อยของบริเวณท่ีพบ 
4) เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 
5) เก็บตัวอย่างกบหนอง เพ่ือน ามาศึกษาและประเมินสุขภาวะของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ใน

ธรรมชาติ 
6) ตรวจสอบอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางจุลกาย

วิภาค intersex condition และการพบ TOF ในห้องปฏิบัติการ 
7) วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ  
8) สรุปผลการศึกษา และจัดท ารายงาน 
 
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ด าเนินการขออนุญาตใช้สัตว ์             

เก็บตัวอย่างกบหนอง และรวบรวม
ข้อมูลในภาคสนาม 

            

ตรวจสอบสณัฐานและจุลกายวิภาค
ของอวัยวะสร้างเซลลส์ืบพันธุ ์

            

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา             

จัดท ารายงานฉบับสมบรูณ ์             

 
 

16. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ 1 
- 

รายงานผลการวิจัย 1 ฉบับ 
 

ระดับดี 1 ปี 140,000 



 10 

ปีที่ 2 
- 

รายงานผลการวิจัย 1 ฉบับ 
 

ระดับดี 1 ปี 140,000 

ปีที่ 3 
- 

รายงานผลการวิจัย 1 ฉบับ 
 

ระดับดี 1 ปี 140,000 

ปีที่ 4 
- 

รายงานผลการวิจัย 1 ฉบับ 
 

ระดับดี 1 ปี 140,000 

ปีที่ 5 
- 

รายงานผลการวิจัย 1 ฉบับ 
 

ระดับดี 1 ปี 140,000 

 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  
 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ปีที่ 1 
- 

การเผยแพร่ผลงานแบบบรรยาย
หรือโปสเตอร์ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่สามารถน าไป
อ้างอิง และใช้ประโยชน์ใน

งานวิจัยต่อไปได้ 

1 ปี 140,000 

ปีที่ 2 
- 

การเผยแพร่ผลงานแบบบรรยาย
หรือโปสเตอร์ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่สามารถน าไป
อ้างอิง และใช้ประโยชน์ใน

งานวิจัยต่อไปได้ 

1 ปี 140,000 

ปีที่ 3 
- 

การเผยแพร่ผลงานแบบบรรยาย
หรือโปสเตอร์ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่สามารถน าไป
อ้างอิง และใช้ประโยชน์ใน

งานวิจัยต่อไปได้ 

1 ปี 140,000 

ปีที่ 4 
- 

การตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้วางแผนการอนุรักษ์

ทรัพยากรสตัว์สะเทินน้ า
สะเทินบกในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ได ้

1 ปี 140,000 

ปีที่ 5 
- 

การตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่  สามารถ
น าไปใช้วางแผนการอนุรักษ์

ทรัพยากรสตัว์สะเทินน้ า
สะเทินบกในพื้นที่อนุรักษ์ได ้

1 ปี 140,000 

 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู ่ 

อุปกรณ์การวิจัย และโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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19. งบประมาณของโครงการวิจัย 
19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะ

ปีที่เสนอขอ  

รายการ 
ปีงบประมาณ 2565 

รวม 
(บาท) 

เดือนที่ 1-6 
(บาท) 

เดือนที่ 6-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร - - - 
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย 
2.1 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย 
(10,000 บาท/เดือน 1 คน 4 เดือน) 
2.2 ค่าจ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
(4500 บาท/วัน 1 คัน 2 วัน 4 ครั้ง) 

 
 

20,000 
 

18,000 

 
 

20,000 
 

18,000 

76,000 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ 
3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี อุปกรณ์ 
และเครื่องแก้ว ฯลฯ) 
    เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ 
    Abs. ethanol 2.5L 10 ขวด 
    Butanol 2.5L 4 ขวด 
    Xylene 2.5L 4 ขวด 
    Slide ขอบฝ้า 72 ชิ้น/กล่อง 100 
กล่อง 
    Cover glass 10 กล่อง 
    Slide box ขนาด 100 สไลด์ 50 กล่อง 
    Paraplast plus  20 ถุง 
3.2 วัสดุส านักงาน 
3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

3,000 
5,000 
2,400 
2,000 

 
3,000 
1,500 
3,500 
4,600 
2,000 
5,000 

 
 
 

3,000 
5,000 
2,400 
2,000 

 
3,000 
1,500 
3,500 
4,600 
2,000 
5,000 

64,000 
 
 

4. ค่าสาธารณูปโภค 
4.1 ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้านการสื่อสาร 

- - - 

รวมงบประมาณ 70,000 70,000 140,000 
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19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  
 

ปีที่

ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่1 ( 2565) - - 76,000 64,000 - -   140,000 

ปีที่2 ( 2566)  - - 76,000 64,000 - - 140,000 

ปีที่3 ( 2567)  - - 76,000 64,000 - - 140,000 

 ปีที4่ (2568) - - 76,000 64,000 - - 140,000 

ปีที่5 ( 2569)  - - 76,000 64,000 - - 140,000 

 
 

20. ระดับความส าเร็จของงาน 
 ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการ

ด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สร้างแนวทางพัฒนาทุนทางธรรมชาติ  
     ผลส าเร็จเบื้องต้น (P) 

 ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
ผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 

 

21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้  
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 
 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
- 
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23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  การรับ

ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
(ลงชื่อ) 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรารัช  กิตนะ) 
            หัวหน้าโครงการวิจัย 
            วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
(ลงชื่อ)................................................................   

(................................................) 
ผู้ร่วมวิจัย 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

 

24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและ

อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับ

มอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดง

ความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

(ลงชื่อ)                                   

(...................................................) 

ต าแหน่ง     
      วันที่..........เดือน................................พ.ศ……………
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางจิรารัช กิตนะ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Jirarach Kitana 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3749900378723 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เงินเดือน  43,450 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย  7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185253 โทรสาร 02-2185256 
e-mail: jirarach@yahoo.com 

5. ประวัติการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ระดับ

ปริญญา 
อักษรย่อปริญญา

และชื่อเต็ม 
สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2539 ตร ี วท.บ., วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ชีววิทยา - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

2542 โท วท.ม., วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สัตววิทยา - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

2548 เอก วท.ด., วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ (Reproductive Biology), จุลกายวิภาค (Microanatomy), พิษวิทยา
ในระบบนิเวศ (Ecotoxicology) 

7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

9.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
- 

9.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
- ผลของแคดเมียมในสภาพแวดล้อมต่อการเจริญของระบบสืบพันธุ์ปลาหางนกยูง 

(โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในแผนพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2555) 
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- สุขภาวะและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกบทูดในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564) 

 
9.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว (5 ปีย้อนหลัง) : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ 

และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)  
Meesawat, S., Kitana, N. and Kitana, J.  2016.  Hematology of wild caught Hoplobatrachus rugulosus 

in northern Thailand.  Asian Herpetological Research 7(2): 131-138. [ScimagoJR 2016 Q4] 

Othman, M.S., Khonsue, W., Kitana, J., Thirakhupt, K., Robson, M.G., and Kitana, N. 2016.  

Morphometric and gravimetric indices of two populations of rice frog (Fejervarya limnocharis) 

naturally exposed to different environmental cadmium levels.  Jurnal Sains Kesihatan 

Malaysia 14(2): 57-64. [Zoological Record] 

Pewphong, R., Kitana, N. and Kitana, J.  2016.  Effect of temperature on development: The case of 

the Malayan snail-eating turtle Malayemys macrocephala. pp. 157-169.  In Das, I., Tuen, A.A. 

(Eds.), Naturalists, Explorers and Field Scientists in South-East Asia and Australasia: Topics in 

Biodiversity and Conservation, Book 15. Cham, Switzerland: Springer International Publishing. 

Maneein, R., Martinand-Mari, C., Claude, J., Kitana, J., and Kitana, N. 2020. Embryological development 
of the freshwater crab Esanthelphusa nani (Naiyanetr, 1984) (Brachyura: Gecarcinucidae) using 
confocal laser scanning microscopy. Journal of Crustacean Biology 40(2): 162-171. [ScimagoJR 
2018 Q2]  

Namchantra, K., Kitana, N. and Kitana, J.  2020.  Hematology of the head-starting Hawksbill turtle, 
Eretmochelys imbricata, in Thailand.  Journal of Anatomy 236(S1): 283-284. [ScimagoJR 2018 
Q1] 

Maneein, R., Martinand-Mari, C., Claude, J., Kitana, J. and Kitana, N.  2020.  Larval morphology of the 
freshwater crab, Esanthelphusa nani, as revealed by confocal laser scanning microscopy.  
Journal of Anatomy 236(S1): 290-291. [ScimagoJR 2018 Q1] 

Pewphong, R, Kitana, J and Kitana, N. 2020. Chronology of gonadal development in the Malayan 
snail-eating turtle Malayemys macrocephala. Zoological Studies 59: 0u (in press) [ScimagoJR 
2018 Q2] 

Sittishevapark, P., Kitana, J., Sukrong, S., and Kitana, N. 2020. Vasculature anatomy as a marker for 
hematotoxic effect of the Russell’s viper Daboia siamensis venom on chick embryo Gallus 
gallus domesticus. Journal of Anatomy 236(S1): 288-289. [ScimagoJR 2018 Q1] 
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Summat, S., Kitana, J., Thammachoti, P. and Kitana, N.  2020.  Histological investigation for an 

incidence of testicular ovarian follicles in the male rice frog Fejervarya limnocharis (Anura: 

Dicroglossidae).  Journal of Anatomy 236(S1): 284. [ScimagoJR 2018 Q1] 

 
 

9.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท า
วิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

   - 
 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมไิด้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบรุายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สดุ พร้อมท้ังแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference-TOR) การ
จัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบขุ้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ ์เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณโีครงการวิจัยทีม่ีการใช้สตัว ์ ให้ปฏิบัตติามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั

แห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 11 จ านวน 1 ชุด 

 
 

__________________________________ 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................................................. 

แผนงาน................................................................................................................................................  

หัวข้อย่อย............................................................................................................................................. 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  นิเวศสรีรวิทยาของเต่านาในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ.  
                (ภาษาอังกฤษ) Ecophysiology of the Malayan snail-eating turtle in RSPG 

conservation areas 
 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                (ภาษาอังกฤษ)  Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn responded by Chulalongkorn University 

 
  

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา ๓ ปี 
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ส่วน  ก   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย  

 

1.1 หัวหน้าโครงการ (ภาษาไทย)   นายนพดล  กิตนะ 
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Noppadon Kitana 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท ์ 02-2185369 E-mail: noppadon.k@chula.ac.th 
รายละเอียดของภาระงานที่รับผิดชอบในโครงการ (40%) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 7 ชั่วโมง / สปัดาห์  
1) วางแผนและด าเนินการวิจัย (นิเวศสรีรวิทยาของเต่านา) 

ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ 
2) จัดท ารายงานและบทความทางวิชาการ 

 

1.2 ผู้ร่วมโครงการ   (ภาษาไทย)   นายภาณุพงศ์ ธรรมโชติ 
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Panupong Thammachoti 
ต าแหน่ง   อาจารย์ ดร. 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท ์ 02-2185251 E-mail: panupong.th@chula.ac.th 
รายละเอียดของภาระงานที่รับผิดชอบในโครงการ (30%) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 7 ชั่วโมง / สปัดาห์  
1) วางแผนและด าเนินการวิจัย (นิเวศวิทยาประชากรของเต่านา) 
2) จัดท ารายงานและบทความทางวิชาการ 

 

   (ภาษาไทย)   นางจิรารัช กิตนะ 
(ภาษาอังกฤษ)   Mrs. Jirarach Kitana 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท ์ 02-2185253 E-mail: jirarach.s@chula.ac.th 
รายละเอียดของภาระงานที่รับผิดชอบในโครงการ (15%) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 5 ชั่วโมง / สปัดาห์  
1) วางแผนและด าเนินการวิจัย (สุขภาวะของเต่านา)  
2) จัดท ารายงานและบทความทางวิชาการ 
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(ภาษาไทย)   นายวิเชฏฐ์ คนซื่อ 
(ภาษาอังกฤษ)   Mr. Wichase Khonsue 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท ์ 02-2185258 E-mail: wichase.k@chula.ac.th 
รายละเอียดของภาระงานที่รับผิดชอบในโครงการ (15%) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 5 ชั่วโมง / สปัดาห์  
1) วางแผนและด าเนินการวิจัย (นิเวศวิทยาของเต่านา) 
2) จัดท ารายงานและบทความทางวิชาการ 

 

1.3 หน่วยงานหลัก 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02-2185375, 02-2185376 โทรสาร 02-2185386 

 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน 

 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02-2180086 โทรสาร 02-2180092 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303 
โทรศัพท์ 02-2821850, 02-2820665 โทรสาร 02-2820665 
E-mail: dongdib05@rspg.org 

 

2. ประเภทการวิจัย  
 การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 

 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 

4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้าม)ี  
- 

 

5. ค าส าคัญ (keywords) ของการวิจัย 
(ภาษาไทย)  นิเวศวิทยา, เต่าน้ าจืด, สุขภาวะ, สรีรวิทยา, ประชากร 
(ภาษาอังกฤษ)  ecology, freshwater turtle, health, physiology, population  
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6. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ รวมทั้งพ้ืนที่ปกปัก

ทรัพยากร อพ.สธ. ประกอบด้วยระบบนิเวศหลากหลายที่ยังคงสภาพอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นพื้นที่
ศึกษาธรรมชาติวิทยาของสัตว์เลื้อยคลานชนิดส าคัญ เพ่ือพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ประชากรของสัตว์กลุ่มนี้ 

จากการศึกษาด้านนิเวศสรีรวิทยาและประชากรของเต่านา Malayemys macrocephala
พบว่าเต่านามีรูปแบบการสืบพันธุ์และการเจริญที่น่าสนใจสามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นสัตว์ทดลองเพ่ือ
ศึกษาวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนามเพ่ือคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก อย่างไรก็ดี ประชากรส่วนใหญ่ของเต่านาในธรรมชาติของประเทศไทยพบในพ้ืนที่
เกษตรกรรมนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ มีโอกาสเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวม
และเก็บรักษาพันธุกรรมในพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรม อพ.สธ. 

พ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศคภ.) จังหวัดสระบุรี 
มีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่พบประชากรเต่านาในธรรมชาติ (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) มีพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของเต่านา โดยภาควิชาชีววทิยา และ ศูนย์
เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาคฯ มีโครงการน าไข่เต่านาจากพ้ืนที่ธรรมชาติมาเพาะฟักและเลี้ยงลูกเต่า
ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยใช้พ้ืนที่ ศคภ. จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-
2569 คณะผู้วิจัยวางแผนที่จะประเมินการอยู่รอดและการกระจายตัวของประชากรเต่านาที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมและเก็บรักษาพันธุกรรม ก่อนศึกษาด้านนิเวศสรีรวิทยาของประชากรเต่านา เพ่ือพัฒนาแนว
ทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ประชากรเต่านาที่ได้จากการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาพันธุกรรมในพ้ืนที่
ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. ต่อไป 

 

7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
7.2 เพ่ือประเมินการอยู่รอดและการกระจายตัวของประชากรเต่านาที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมและเก็บรักษาพันธุกรรมในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. 

 

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนได้เริ่มปรากฏให้

เห็นเด่นชัด โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ าฝน และฤดูกาล นอกจากนี้ยังมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง 
(IPCC, 2014) และมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกมีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากอุณหภูมิโดยรวมที่สูงขึ้นท าให้
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิอาจมีผลกระทบต่อสัตว์ได้แตกต่างกัน โดยมีสัตว์หลาย
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ชนิดที่มีความว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากเป็นพิเศษที่อาจได้รับผลกระทบรุนแรงมากจนน าไปสู่
การสูญพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นได้ (Walther et al., 2002) 

สัตว์มีกระดูกสันหลังหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มเต่าน้ าจืด มีรูปแบบการ
ก าหนดเพศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิ (temperature-dependent sex determination: TSD; Bull and Vogt, 
1981; Morjan and Fredric, 2003)  โดยระดับอุณหภูมิภายในรังที่เต่าวางไข่ มีผลต่อการเจริญและการ
เปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศของเอ็มบริโอ และท าให้ลูกเต่ามีเพศแตกต่างกัน อาทิเช่น ในเต่าน้ าจืดขนาด
เล็กที่อาศัยในเขตอบอุ่น การฟักไข่ท่ีอุณหภูมิสูงท าให้ได้ลูกเต่าเพศเมีย และอุณหภูมิต่ าท าให้ได้ลูกเต่าเพศ
ผู้ ดังนั้นการเพ่ิมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนระหว่างเพศภายในประชากร
จนเกิดเป็นประชากรที่มีเพศเดียว และน าไปสู่การสูญพันธุ์ในที่สุด   

ในประเทศไทยมีสัตว์ในกลุ่มเต่าถึง 28 ชนิด (Chan-ard et al., 2015) โดยเต่าส่วนใหญ่ถูก
จัดอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อยู่แล้ว ดังนั้นปัญหาที่เกิดจากผลของอุณหภูมิต่อการก าหนดเพศ อาจ
เป็นปัจจัยที่เร่งให้เกิดการสูญพันธุ์ได้รวดเร็วขึ้น  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานการวิจัยเกี่ยวกับผล
ของอุณหภูมิต่อการก าหนดเพศของเต่าในเขตร้อน โดยเฉพาะในประเทศไทย ท าให้ไม่สามารถคาดการณ์
ถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน 

เต่านา Malayemys spp. เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย ซ่ึงสามารถแยกได้เป็น 3 
ชนิดคือ 1) Malayemys subtrijuga, 2) M. macrocephala และ 3) M. khoratensis โดย M. 
subtrijuga มีการกระจายในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และพบในประเทศลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม ในขณะที่ M. macrocephala มีการกระจายในแถบภาคกลาง ภาคใต้ของไทย และพบใน
ประเทศมาเลเซีย (Brophy, 2004) ส่วน M. khoratensis มีการกระจายเฉพาะในที่ราบสูงโคราชของไทย 
(Ihlow et al., 2016) 

จากการศึกษาด้านนิเวศสรีรวิทยาและประชากรของเต่านา Malayemys macrocephala
พบว่าเต่านามีรูปแบบการสืบพันธุ์และการเจริญที่น่าสนใจ (Pewphong et al., 2013; 2016; 2020a; 
2020b) สามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นสัตว์ทดลองเพ่ือศึกษาวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม
เพ่ือคาดการณ์เก่ียวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อย่างไรก็ดี ประชากรส่วน
ใหญ่ของเต่านาในธรรมชาติของประเทศไทยพบในพ้ืนที่เกษตรกรรมนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ (Visoot, 2018) มี
โอกาสเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Keithmaleesatti et al., 2009) จ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวม
และเก็บรักษาพันธุกรรมในพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรม อพ.สธ. 

พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ รวมทั้งพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. ประกอบด้วยระบบนิเวศหลากหลายที่ยังคงสภาพอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นพื้นที่
ศึกษาธรรมชาติวิทยาของสัตว์เลื้อยคลานชนิดส าคัญ เพ่ือพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ประชากรของสัตว์กลุ่มนี้ โดยพ้ืนที่ศนูย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศคภ.) 
จังหวัดสระบุรี มีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่พบประชากรเต่านาในธรรมชาติ 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของเต่านา โดยภาควิชาชีววิทยา และ 
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ มีโครงการน าไข่เต่านาจากพ้ืนที่ธรรมชาติมาเพาะฟักและเลี้ยงลูก



 6 

เต่าก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยใช้พื้นที่ ศคภ. จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565-2569 คณะผู้วิจัยวางแผนที่จะประเมินการอยู่รอดและการกระจายตัวของประชากรเต่านาที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมและเก็บรักษาพันธุกรรม ก่อนศึกษาด้านนิเวศสรีรวิทยาของประชากรเต่านา เพื่อพัฒนา
แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ประชากรเต่านาที่ได้จากการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาพันธุกรรมใน
พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. ต่อไป 

 

9. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ประเมินการอยู่รอดและการกระจายตัวของประชากรเต่านาที่ได้จากการเก็บรวบรวมและ

เก็บรักษาพันธุกรรม ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. บริเวณป่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในความดูแลของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพ่ือภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนศึกษาด้านนิเวศสรีรวิทยาของประชากรเต่านา เพื่อพัฒนาแนว
ทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ประชากรเต่านาที่ได้จากการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาพันธุกรรมในพ้ืนที่
ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. ต่อไป  

  

10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
พ้ืนทีป่กปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

บริเวณพ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศคภ.) จ.สระบุรี มีศักยภาพ
เป็นพื้นที่ศึกษาธรรมชาติวิทยาของสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มเต่าน้ าจืด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เต่านา Malayemys 
macrocephala ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย มีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ ใกล้เคียง
กับพ้ืนที่ที่พบประชากรเต่านาในธรรมชาติ มีพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของเต่านา ซ่ึงภาควิชา
ชีววิทยา และ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ มีโครงการน าไข่เต่านาจากพ้ืนที่ธรรมชาติมาเพาะฟัก
และเลี้ยงลูกเต่าก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยใช้พื้นที่ ศคภ. จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่อนุรักษ์  

 
   

การอยู่รอดและกระจายตัว 
- การอยู่รอดในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
- การกระจายตัวในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 

นิเวศสรีรวิทยา 
- สุขภาวะ (โลหิตวิทยา, ฮอร์โมน) 
- นิเวศวิทยาการกินอาหาร 

ประชากร 
- นิเวศวิทยาการสืบพันธุ ์
- นิเวศวิทยาการท ารังวางไข ่

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 คณะผู้วิจัยวางแผนที่จะประเมินการอยู่รอดและการ

กระจายตัวของประชากรเต่านาที่ได้จากการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาพันธุกรรม ก่อนศึกษาด้านนิเวศ
สรีรวิทยาของประชากรเต่านา เพื่อพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ประชากรเต่านาที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมและเก็บรักษาพันธุกรรมในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. ต่อไป 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 -  เป็นองค์ความรู้ในงานวิจัยต่อไป 
 -  บริการความรู้แก่ประชาชน 
 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
ผลงานวิจัย  กระบวนการถ่ายทอด  กลุ่มเป้าหมาย 

รายงานผลการวิจัย 

 
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ 

 - สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 
ระดับชาติ/นานาชาติ ที่บอกรับ
วารสาร หรือฐานข้อมูลที่เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 การเผยแพร่ผลงานแบบบรรยายหรือ
โปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ 

 - นักเรียน นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ 
และนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

 

14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
สถานที่ท าการทดลอง 

ส ารวจภาคสนามและเก็บข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพในพ้ืนทีป่กปักทรัพยากร อพ.สธ. 
ได้แก่ พ้ืนทีป่่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ในความดูแลของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และน าตัวอย่างมา
ศึกษาเพ่ิมเติมที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1) ยื่นเรื่องขออนุญาตศึกษาเต่านาผ่านคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปยังกรมประมง 

เพ่ือขออนุญาตท าการประมงเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ 
2) ส่งโครงการให้คณะกรรมการการควบคุมดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใช้สัตว์ทดลอง ตาม พ.ร.บ. สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 

3) บันทึกข้อมูลเต่านาที่เก็บรวบรวมและเก็บรักษาพันธุกรรมจากพ้ืนที่เกษตรกรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยการน าไข่มาเพาะฟัก และ เลี้ยงดู ก่อนน ามาปล่อยในพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. (พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต าบลช าผักแพว 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี) 

4) ส ารวจการอยู่รอด และ การกระจายตัวของของเต่านาพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

5) บันทึกข้อมูลของเต่านาที่พบแต่ละตัวเกี่ยวกับ เพศ ขนาด น้ าหนัก และลักษณะสัณฐานวิทยา 
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6) เก็บตัวอย่างเลือดของเต่าทะเล (ลูกเต่า) เพ่ือน ามาตรวจสอบลักษณะทางโลหิตวิทยาของเนื้อเยื่อ
เลือด เช่น ค่า hematocrit และ จ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาว เพื่อใช้ประเมินสุขภาวะโดยรวมของ
เต่าในธรรมชาติ 

7) น าตัวอย่างเลือดมาปั่นแยกเพ่ือเก็บน้ าเลือดมาตรวจสอบระดับฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับความเครียด 
(corticosterone) และฮอร์โมนเพศ (testosterone, estrogen และ progesterone) ใน
ห้องปฏิบัติการ 

8) บันทึกพิกัดภูมิศาสตร์ ข้อมูลนิเวศวิทยาและลักษณะของถิ่นอาศัยย่อยของบริเวณท่ีพบ และเก็บ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 

9) วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ  
10) สรุปผลการศึกษา และจัดท ารายงาน 

 

15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  
 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ด าเนินการขออนุญาตใช้สัตว ์             
ประมวลข้อมูลเต่าที่เก็บรวบรวมและ
เก็บรักษาพันธุกรรมจากธรรมชาต ิ

            

ส ารวจการอยู่รอดและการกระจายตัว
ของเต่าในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 

            

ตรวจสอบสุขภาวะจากค่าทางโลหติ
วิทยาและฮอร์โมน 

            

บันทึกพิกัดภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา 
และถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของเต่านา 

            

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา             
จัดท ารายงานฉบับสมบรูณ ์             

 

16. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ 1 รายงานผลการวิจัย 1 ฉบับ ระดับดี 1 ปี 150,000 
ปีที่ 2 รายงานผลการวิจัย 1 ฉบับ ระดับดี 1 ปี 150,000 
ปีที่ 3 รายงานผลการวิจัย 1 ฉบับ ระดับดี 1 ปี 150,000 
ปีที่ 4 รายงานผลการวิจัย 1 ฉบับ ระดับดี 1 ปี 150,000 
ปีที่ 5 รายงานผลการวิจัย 1 ฉบับ ระดับดี 1 ปี 150,000 

 



 10 

17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด  
 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ปีที่ 1 
 

การเผยแพร่ผลงานแบบบรรยาย
หรือโปสเตอร์ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่สามารถน าไป
อ้างอิง และใช้ประโยชน์ใน

งานวิจัยต่อไปได้ 

1 ปี 150,000 

ปีที่ 2 
 

การเผยแพร่ผลงานแบบบรรยาย
หรือโปสเตอร์ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่สามารถน าไป
อ้างอิง และใช้ประโยชน์ใน

งานวิจัยต่อไปได้ 

1 ปี 150,000 

ปีที่ 3 
 

การเผยแพร่ผลงานแบบบรรยาย
หรือโปสเตอร์ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่สามารถน าไป
อ้างอิง และใช้ประโยชน์ใน

งานวิจัยต่อไปได้ 

1 ปี 150,000 

ปีที่ 4 
 

การตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้วางแผนการอนุรักษ์
ทรัพยากรเต่าน้ าจืดในพื้นที่

อนุรักษ์ได ้

1 ปี 150,000 

ปีที่ 5 
 

การตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 

องค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้วางแผนการอนุรักษ์
ทรัพยากรเต่าน้ าจืดในพื้นที่

อนุรักษ์ได ้

1 ปี 150,000 

 

18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู ่ 
อุปกรณ์การวิจัย และโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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19. งบประมาณของโครงการวิจัย 
19.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปี

ที่เสนอขอ  
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดือนที่ 1-6  
(บาท) 

เดือนที่ 6-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   76,000 
2.1 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย 
(10,000 บาท/เดือน x 1 คน x 4 เดือน) 
2.2 ค่าจ้างเหมาเช่าพาหนะ 
(4,500 บาท/วัน x 1 คัน x 2 วัน x 4 ครั้ง) 

20,000 
 

18,000 
 

20,000 
 

18,000 
 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   74,000 
3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมีและเครื่องแก้ว) 
-corticosterone EIA kit 3 ชุด 
-อาหารเต่า 12 กระป๋อง 
-หลอด microtube 4,000 หลอด 
3.2 วัสดุในการเก็บตัวอย่าง (ฯลฯ) 
3.3 ค่าวัสดุส านักงาน 
3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ laser printer) 

 
25,000 
3,500 
2,000 
2,500 
5,000 

- 

 
12,500 
3,500 
2,000 
2,000 
5,000 

11,000 

 

รวมงบประมาณ 76,000 64,500 150,000 
 

19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  
 

ปีที่
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่1 ( 2565) - - 76,000 74,000 - -   150,000 

ปีที่2 ( 2566)  - - 76,000 74,000 - - 150,000 
ปีที่3 ( 2567)  - - 76,000 74,000 - - 150,000 

 ปีที4่ (2568) - - 76,000 74,000 - - 150,000 

ปีที่5 ( 2569)  - - 76,000 74,000 - - 150,000 
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20. ระดับความส าเร็จของงาน 
 ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการ

ด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สร้างแนวทางพัฒนาทุนทางธรรมชาติ  
     ผลส าเร็จเบื้องต้น (P) 

 ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
ผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 

 

21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้  
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
- 

23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  การรับ

ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

(ลงชื่อ)            
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  กิตนะ) 
            หัวหน้าโครงการวิจัย 
            วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
(ลงชื่อ)...............................................................   

(................................................) 
ผู้ร่วมวิจัย 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 
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24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและ

อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับ

มอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดง

ความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

(ลงชื่อ)                                   

(...................................................) 

ต าแหน่ง     
      วันที่..........เดือน................................พ.ศ……………
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายนพดล กิตนะ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Noppadon Kitana 
 

  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3220300207061 
 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เงินเดือน  49,940 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย  7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
e-mail: noppadon.k@chula.ac.th 
 

5. ประวัติการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา ปี พ.ศ. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตววิทยา 2537 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตววิทยา 2541 
Boston University Master of Arts Biology 2545 
Boston University Doctor of Philosophy Biology 2548 
 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ (Reproductive Biology), ต่อมไร้ท่อเปรียบเทียบ (Comparative 
Endocrinology), ชีววิทยาการอนุรักษ์ (Conservation Biology), พิษวิทยาในระบบนิเวศ 
(Ecotoxicology) 
 

7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
- 

7.2  หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
โครงการวิทยาเพ่ือพ้ืนถิ่น แผนพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2555 
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7.3  งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว (5 ปีย้อนหลัง) : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ 
และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)  

Othman, MS, Khonsue, W, Kitana, J, Thirakhupt, K, Robson, MG and Kitana, N. 2016. Morphometric 
and gravimetric indices of two populations of rice frog (Fejervarya limnocharis) naturally 
exposed to different environmental cadmium levels. Jurnal Sains Kesihatan Malaysia 14(2): 
57-64.  

Pewphong, R, Kitana, N and Kitana, J. 2016. Effect of temperature on development: The case of the 
Malayan snail-eating turtle Malayemys macrocephala. In Das, I and Tuen, AA (eds). 
Naturalists, Explorers and Field Scientists in South-East Asia and Australasia. Topics in 
Biodiversity and Conservation, Book 15. Cham, Switzerland: Springer International Publishing. 
DOI 10.1007/978-3-319-26161-4_10 

Chiewchanchai, M, Ngamprasertwong, T and Kitana, N. 2018. Multiple nesting of hawksbill turtle 
Eretmochelys imbricata on Talu Island, Gulf of Thailand as revealed by mitochondrial DNA 
analysis.  Proceedings, the International Conference of Agriculture and Natural Resources, 
Bangkok, Thailand (April 26-28, 2018). pp. 24-27. 

Kitana, J, Butsiri, R, Thammachoti, P, Jantawongsri, K, Khonsue, W and Kitana, N. 2018. Intersex 
condition in the male rice frog Fejervarya limnocharis - natural process of gonad 
development or valid concern for ecotoxicologist? Proceedings, the Society of Environmental 
Toxicology and Chemistry Asia-Pacific 2018 Conference, Daegu, Republic of Korea (September 
16-19, 2018). pp. 83-85. 

Kitana, N, Nonna, P, Jantawongsri, K and Maneein, R. 2018. Herbicide residues in paddy crab 
Esanthelphusa nani and local food product made from the crab in northern Thailand. 
Proceedings, the Society of Environmental Toxicology and Chemistry Asia-Pacific 2018 
Conference, Daegu, Republic of Korea (September 16-19, 2018). pp. 199-200. 

Othman, MS, Khonsue, W, Kitana, J, Thirakhupt, K, Robson, MG, and Kitana, N. 2019.  Histological 
differences in the livers and kidneys of two populations of rice frog (Fejervarya limnocharis) 
naturally exposed to different environmental cadmium levels. Jurnal Sains Kesihatan 
Malaysia 17 (Special Issue): 65-71. 

Prawanta, E, Kitana, N, Leelasiriwong, W and Roongthumskul, Y. 2019. An array of coupled nonlinear 
oscillators as a model for amplitude variations in intermodulation distortions from the 
auditory system. Journal of Physics: Conference Series 1380: 012027  

Sittishevapark, P, Kitana, J, Sukrong, S and Kitana, N. 2019. Development of in vivo assays for 
hematotoxic activity of the Russell's viper Daboia siamensis venom. International Conference 
on Biology and Applied Science (ICOBAS), Malang, Indonesia, AIP Conference Proceedings 
2120: 070012.1 - 010012.8  

Maneein, R, Martinand-Mari, C, Claude, J, Kitana, J and Kitana, N. 2020. Embryological development of 
the freshwater crab Esanthelphusa nani (Naiyanetr, 1984) (Brachyura: Gecarcinucidae) using 
confocal laser scanning microscopy. Journal of Crustacean Biology 40(2): 162-171.  
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Maneein, R, Martinand-Mari, C, Claude, J, Kitana, J, and Kitana, N. 2020. Larval morphology of the 
freshwater crab, Esanthelphusa nani, as revealed by confocal laser scanning microscopy. 
Journal of Anatomy 236(S1): 290-291.  

Namchantra, K, Kitana, N, and Kitana, J. 2020. Hematology of the head-starting hawksbill turtle, 
Eretmochelys imbricate, in Thailand. Journal of Anatomy 236(S1): 283-284.  

Pewphong, R, Kitana, J and Kitana, N. 2020. Chronology of gonadal development in the Malayan 
snail-eating turtle Malayemys macrocephala. Zoological Studies 59: 20 
doi:10.6620/ZS.2020.59-20  

Pewphong, R, Kitana, J and Kitana, N. 2020. Thermosensitive period for sex determination of the 
tropical freshwater turtle Malayemys macrocephala. Integrative Zoology doi:10.1111/1749-
4877.12479  

Sittishevapark, P, Kitana, J, Sukrong, S, and Kitana, N. 2020. Vasculature anatomy as a marker for 
hematotoxic effect of the Russell’s viper Daboia siamensis venom on chick embryo Gallus 
gallus domesticus. Journal of Anatomy 236(S1): 288-289.  

Summat, S, Kitana, J, Thammachoti, P, and Kitana, N. 2020. Histological investigation for an incidence 
of testicular ovarian follicles in the male rice frog Fejervarya limnocharis (Anura: 
Dicroglossidae). Journal of Anatomy 236(S1): 284.  

 

7.4  งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย
ว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

   - 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมไิด้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบรุายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สดุ พร้อมท้ังแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference-TOR) การ
จัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบขุ้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ ์เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณโีครงการวิจัยทีม่ีการใช้สตัว ์ ให้ปฏิบัตติามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั

แห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 11 จ านวน 1 ชุด 

 
 

__________________________________ 
 



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา 3 ปี 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย.......................................................................................................................................................  
กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................  
 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  สถานะ นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร์ประชากรของแย้ Leiolepis sp. 
 (ภาษาอังกฤษ) Status, ecology, and population genetics of the butterfly lizard, 

Leiolepis sp. 
 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชด าร ิ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn responded by Chulalongkorn University 

(กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) 
 
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง “ฝ่ายไทย” 
และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 

1.1 หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ ดร. นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1009-00841-323 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทรศัพท์ 02-218-7535 โทรสาร 02-218-7533  
E-mail: Nontivich.T@chula.ac.th 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย -  
1.3 หน่วยงานหลัก 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  



 
 

2 
 

พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 
โทรศัพท์ 02-218-7536 โทรสาร 02-218-5386 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน – 
 

2.  ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน 
 
3.   สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  
 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และกลุ่มวิชาทรัพยากรสัตว์ 
 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

อาจารย์ ดร. นนทิวิชญ ตัณฑวณิช (หัวหน้าโครงการวิจัย) ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” (เลขที่ใบอนุญาต U1-00122-2558) 
 

5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
 (ภาษาไทย) สถานะ นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ประชากร แย้ สัตว์เลื้อยคลาน  
 (ภาษาอังกฤษ) status, ecology, population genetics, butterfly lizard, repiles 
 
6. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
 แย้เป็นสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกกิ้งก่าที่มีความส าคัญในสายใยอาหาร และระบบนิเวศ เนื่องจาก
อาหารหลักของแย้คือ แมลง แย้จึงมีส่วนช่วยในการควบคุมปริมาณของศัตรูพืช รวมถึงแมลงที่เป็นภาหะ
น าโรคมาสู่มนุษย์ ในขณะเดียวกัน แย้ยังเป็นอาหารของสัตว์อ่ืน ๆ และมนุษย์อีกด้วย ปัจจุบัน การล่าและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและถิ่นที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ประชากรของแย้มีจ านวนลดลงใน
ธรรมชาติ ดังนั้น จึงได้มีการอนุรักษแ์ยใ้นพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังขาดข้อมูล
ทางด้านชีววิทยาของประชากรแย้ การแพร่กระจาย ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่ส่งผลต่อประชากร รวมถึง
ข้อมูลพันธุศาสตร์ประชากรที่มีความส าคัณในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องท าการศึกษาในครั้งนี้ 
 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

7.1 เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ    
(อพ.สธ.) 

7.2 เพ่ือติดตามศึกษาประชากรของแย้ ในบริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รวมถึงเกาะ
แสมสาร และเกาะข้างเคียง 

7.3 เพ่ือศึกษานิเวศวิทยา และพันธุศาสตร์ประชากรของแย้ ในบริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 
8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
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 แย้ หรือ Butterfly lizard เป็นสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกกิ้งก่า จัดอยู่ใน สกุล Leiolepis ในวงศ์ 
Agamidae และวงศ์ย่อย Leiolepidinae ในประเทศไทย มีรายงานการพบแย้ทั้งหมด 4 ชนิด 
(Aranyavalai, 2003)  ได้แก่ Leiolepis ocellata (Grismer et al., 2014),  Leiolepis  reevesii 
(Gray, 1831), Leiolepis  boehmei Darevsky & Kupriyanova, 1993 และ Leiolepis belliana 
(Hardwicke & Gray, 1827)  แย้แต่ละชนิดจะมีการแพร่กระจายที่แตกต่างกันออกไป เช่น ชนิด  L. 
revesii เป็นแย้ที่พบในภาคอีสาน และ ชนิด  L. boehmei พบที่จังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช
เท่านั้น ทั้งนี้ ชนิดที่สามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงบริเวณเกาะต่างๆ คือ L. belliana 
หรือ Common butterfly lizard (สุทธิณี เหลาแตว และคณะ, 2555)  
 
  แย้ผีเสื้อ หรือ Common butterfly lizard (Leiolepis belliana) มีลักษณะเด่นคือ มีล าตัว
สีเทา หรือสีเทามะกอก บนหลังมีจุดขนาดเล็ก และมีเส้นแถบยาวตลอดแนวหลังจ านวน 3 เส้น หรือน้อย
กว่า มีแถนข้างล าตัวสีด าสลับส้ม หรือเหลือง ลักษณะของถิ่นที่อยู่อาศัยมักเป็นบริเวณที่โล่งที่น้ าท่วมไม่ถึง 
ด ารงชีวิตโดยเป็นผู้ล่า และกินแมลงเป็นอาหาร (สุทธิณี เหลาแตว และคณะ, 2555) 
 
  ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงการถูกล่าไปเป็น
อาหาร ส่งผลให้จ านวนประชากรแย้ในธรรมชาติมีการลดลงอย่างมาก จึงได้มีการศึกษาแย้เพ่ือการอนุรักษ์ 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้มี
การน าแย้พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์จากเกาะคราม มาเลี้ยงในพ้ืนที่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพ่ือเพาะพันธุ์ และ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพ้ืนที่ของกองทัพเรือ ที่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเกาะที่พบ
ประชากรแย้พันธุ์พ้ืนเมืองอาศัยอยู่แต่เดิมแล้ว 
 
 จากการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรแย้บนเกาะแสมสาร จ.ชลบุรี และเกาะข้างเคียง เบื้องต้น 
พบว่า ประชากรแย้ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมระหว่างเกาะ และประชากรบนเกาะบาง
เกาะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ าและมี Haplotype ที่มีลักษณะจ าเพาะ นอนเหนือจากนั้น  แย้ที่
อาศัยอยู่บนเกาะบางเกาะ ยังมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการกับแย้ที่อาศัยอยู่ในภาคต่างๆ ของประเทศ
ไทยอีกด้วย (Khantasup, Ngamprasertwong, and Tandavanitj, 2019)  
 
9. ขอบเขตของการวิจัย 
 ส ารวจและติดตามเก็บข้อมูลสถานะประชากร การแพร่กระจาย ปัจจัยทางนิเวศวิทยา พันธุศาสตร์
ประชากรของแย้ ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่บนเกาะต่างๆ และบนแผ่นดินใหญ่ 
 
10. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
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 แย้ที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจะต้องมีการเข้ายึดครองพ้ืนที่ (Recolonization) ปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ เพ่ิมจ านวนประชากร และอาจมีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกับแย้ที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม 
ดังนั้น ความหนาแน่นของประชากร การสืบพันธุ์ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการด ารงชีวิต การ
แพร่กระจาย และตวามหลากหลายทางพันธุกรรมของแย ้ 
 
11. เอกสารอ้างอิง 
Aranyavalai, V. 2003. Species diversity and habitat characteristics of butterfly lizards 

(Leiolepis   spps.) in Thailand. Ph.D. Thesis, Chulalongkorn University, Bangkok. 
Khantasup, N., Ngamprasertwong, T., and Tandavanitj, N. 2019. Genetic diversity and 

reintroduction source of the common butterfly lizard, Leiolepis belliana (Squamata: 
Agamidae), on Phra Island, Chon Buri Province. In Proceedings of the 45th Congress 
on Science and Technology of Thailand (STT45), Chiang Rai, Thailand. The Science 
Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King, pp. 200-204. 

สุทธินี เหลาแตว และคณะ. 2555. แย้กับงานอนุรักษ์. กรุงเทพฯ: บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด 
 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร การแพร่กระจาย นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร์ประชากรของแย้ ในพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  
 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 

 จัดท าเอกสารหรือสื่อเพ่ือให้ความรู้ และส่งเสริมการอนุรักษ์แย้ 
 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
 14.1 การศึกษาในภาคสนามและการเก็บตัวอย่าง 

  14.1.1 แนวทางในการด าเนินโครงการ 
ท าการเก็บตัวอย่างแย้ชนิด Leiolepis belliana จากพ้ืนที่ต่างๆ ในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  14.1.2 กิจกรรมของโครงการ 
   14.1.2.1 ท าการส ารวจความหนาแน่น และการแพร่กระจายของประชากรแย้สกุล 

Leiolepis ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   14.1.2.2 ท าการศึกษาประชากรและการเจริญเติบโต โดยการดักจับแย้ด้วยบ่วง 
จากนั้น ท าการตรวจหา Passive Integrated Transponder (PIT) tags เพ่ือระบุ
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เลขประจ าตัวในกรณีที่ตัวอย่างได้รับการติดตั้ง PIT tag ไว้ก่อนหน้านี้  หากเป็น
ตัวอย่างใหม่ จะท าการติดตั้ง PIT tag เพ่ือใช้เป็นเลขประจ าตัว หรือ Identification 
number ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ (เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียงเท่านั้น) 

   14.1.2.3 ท าการวัดและบันทึกขัอมูลต่าง เช่น เพศ น้ าหนักตัว ความยาวล าตัว 
(Snout-Vent Length หรือ SVL) ความยาวหาง (Tail Length หรือ TL) ความกว้าง
หัว (Head Width หรือ HW) และ ความยาวหัว (Head Length หรือ HL) (เกาะ
แสมสารและเกาะข้างเคียงเท่านั้น) 

   14.1.2.4 ในกรณีแย้ที่จับได้เป็นตัวอย่างใหม่ และไม่เคยมีการท าเครื่องหมายมาก่อน 
ท าการติดตั้ง PIT tag โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (Subcutaneous) ด้วยเข็มฉีดยา
ขนาด 16 Gauge หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.64 มิลลิเมตร (เกาะแสมสารและ
เกาะข้างเคียงเท่านั้น) 

     14.1.2.5 ท าการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ (Tissue sample) โดยการขลิบปลายหาง และ
น าไปเก็บรักษาใน 99% Ethanol เพ่ือน าไปศึกษาพันธุกรรมศาสตร์ต่อไป 

   14.1.2.6 ท าความสะอาดแผลที่ปลายหาง และบริเวณที่ท าการฉีด PIT tag ด้วย 
70% Alcohol และทาเบทาดีนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 

   14.1.2.7 เมื่อท าการบันทึกข้อมูล และท าเครื่องหมายเสร็จสิ้นแล้ว แย้ทุกตัวจะถูก
ปล่อยกลับไปยังรูที่จับได้ 

 14.2 การถ่ายทอดความรู้ 
  14.2.1 การอบรมประชาชน นักเรียน นิสิตและนักศึกษาท่ีสนใจเรื่องการอนุรักษ์ 

 
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล X X X X X X X X X X X X 
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ X X X X X X X X X X X X 
วิเคราะห์ผลการศึกษา/สรุปผลการศึกษา       X X X X X X 
อบรม           X X 

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด   

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีที่ 1 (2565) รายงานการวิจัย 1 ฉบับ  ผ่านการประเมินจากกรรมการ

ประเมิน 
12 เดือน 

 
140,000 บาท 

ปีที่ 2 (2566) รายงานการวิจัย 1 ฉบับ ผ่านการประเมินจากกรรมการ 12 เดือน 140,000 บาท 
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ประเมิน  
ปีที่ 3 (2567) รายงานการวิจัย 1 ฉบับ ผ่านการประเมินจากกรรมการ

ประเมิน 
12 เดือน 

 
140,000 บาท 

ปีที่ 4 (2568) รายงานการวิจัย 1 ฉบับ ผ่านการประเมินจากกรรมการ
ประเมิน 

12 เดือน 
 

140,000 บาท 

ปีที่ 5 (2569) รายงานการวิจัย 1 ฉบับ ผ่านการประเมินจากกรรมการ
ประเมิน 

12 เดือน 
 

140,000 บาท 

 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ปีที่ 1 
(2565) 

ข้อมูลการแพร่กระจายของแย้ในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์ฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการการศึกษา
นิเวศวิทยาประชากร และพันธุกรรมของแย้ 

สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 
 

12 
เดือน 

 

140,000 
บาท 

ปีที่ 2 
(2566) 

ข้อมูลการแพร่กระจายนิเวศวิทยาประชากร และ
พันธุกรรมของแย้เพ่ือน าไปสู่แนวทางการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 
 

12 
เดือน 

 

140,000 
บาท 

ปีที่ 3 
(2567) 

ข้อมูลการแพร่กระจายนิเวศวิทยาประชากร และ
พันธุกรรมของแย้เพ่ือน าไปสู่แนวทางการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 
 

12 
เดือน 

 

140,000 
บาท 

ปีที่ 4 
(2568) 

ข้อมูลพันธุศาสตร์ประชากรของแย้ และ
สัตว์เลื้อยคลานบางชนิด เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 

สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 
 

12 
เดือน 

 

140,000 
บาท 

ปีที่ 5 
(2569) 

ข้อมูลพันธุศาสตร์ประชากรของแย้ และ
สัตว์เลื้อยคลานบางชนิด เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 

สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 
 

12 
เดือน 

 

140,000 
บาท 

 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่

18.1 สารเคมีบางอย่างที่ใช้ในการทดลองทางพันธุกรรมศาสตร์ 
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18.2 อุปกรณ์ภาคสนามที่จ าเป็น เช่น กรงพักแย้ 
18.3 อุปกรณ์ภาคสนามที่จ าเป็น เช่น กรงพักแย้ 

 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย 

19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่
เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

รายการ ปีงบประมาณ 2564 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   78,000 
2.1 ค่าจ้างเก็บข้อมูล 
(5,000 บาท/เดือน x 1 คน) 
2.2 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
(8,000 บาท x 6 ครั้ง) 

5,000 
 

24,000 

5,000 
 

24,000 

 

2.3 ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง : หาล าดับนิวคลีโอไทด์ 
(10,000 บาท x 2 ครั้ง)  

10,000 10,000  

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   62,000 
3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์  
-DNA extraction kit (กล่องละ 8,000 x 4) 
-หลอดพลาสติกเก็บตัวอย่าง  
-สารเคมี 
3.2 วัสดุในการเก็บตัวอย่าง (อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
ภาคสนาม ฯลฯ) 
3.3 ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษ) 
3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 

 
16,000 
1,500 
7,500 
2,500 

 
1,000 
2,500 

 
16,000 
1,500 
7,500 
2,500 

 
1,000 
2,500 

 

รวมงบประมาณ 70,000 70,000 140,000 

 
19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  

(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ รวม 
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ปีที่1 (2565) - - 70,000 70,000 - - 140,000 

ปีที2่ (2566) - - 70,000 70,000 - - 140,000 

ปีที3่ (2567) - - 70,000 70,000 - - 140,000 

ปีที4่ (2568) - - 70,000 70,000 - - 140,000 

ปีที่ 5 (2569) - - 70,000 70,000 - - 140,000 

 
20. ระดับความส าเร็จของงาน 

ระดับ P 
ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด

โครงการวิจัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร การแพร่กระจาย นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร์ประชากรของแย้ ในพ้ืนที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่สามารถน าไปใช้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  

 
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................ 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................ 
 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ 
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23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ
การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ  
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  

(ลงชื่อ)..................................................................   
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 
 

(ลงชื่อ).................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

 
24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 

หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)    นางสาวนนทิวิชญ ตัณฑวณิช 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)    Miss Nontivich Tandavanitj 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3-1009-00841-32-3 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    อาจารย์ ดร. 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ที่ติดต่อ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท  
ปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ 02-218-7536  
โทรสาร 02-218-5386  
โทรศัพท์มือถือ 081-445-6375   
E-mail: Nontivich.T@chula.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 

 B.Sc. (General Biology) – University of California, San Diego, USA 

 M.Sc. (Marine Science) – Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 

 Ph.D. (Marine and Environmental Sciences) – Graduate School of 
Engineering and Science, University of the Ryukyus, Japan 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  
 สาขา Population genetics and biogeography 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : สถานะประชากรและการแพร่กระจายของแย้ Leiolepis 

belliana (Hardwicke & Gray, 1827) บริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 7.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องและท าเสร็จแล้ว : 
Promnun, P., Kongrit, C., Tandavanitj, N., Techachoochert, S., and 

Khudamrongsawat, J. 2020. Predicting potential distribution of an endemic 
butterfly lizard, Leiolepis ocellata (Squamata: Agamidae). Tropical Natural 
History, 20(1): 60-71. 

Khantasup, N., Ngamprasertwong, T., and Tandavanitj, N. 2019. Genetic 
diversity and reintroduction source of the common butterfly lizard, 
Leiolepis belliana (Squamata: Agamidae), on Phra Island, Chon Buri 
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Province. Proceedings of the 45th Congress on Science and Technology of 
Thailand (STT 45), 7-9 October 2019, Chiang Rai, Thailand. 

Khantasup, N. and Tandavanitj, N. 2017. Hematological study of the common 
butterfly lizard, Leiolepis belliana (Squamata: Agamidae), on Samae San 
Island, Chonburi Province. Proceedings of the 43rd Congress on Science 
and Technology of Thailand (STT 43), 17-19 October 2017, Bangkok, 
Thailand. 

 7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : สถานะประชากรและการแพร่กระจายของแย้ Leiolepis belliana 
(Hardwicke & Gray, 1827) บริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
หมายเหตุ :  - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน  

การประเมินข้อเสนอการวิจัย 
 - ส าหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 

(ให้ส าเนาแนบในทุกเล่มของข้อเสนอการวิจัย) 
 
 



 

  

 

แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง....................................................................................................................... 

กรอบการวิจัย................................................................................................................................................ 

กรอบการวิจัยยอย......................................................................................................................................... 

 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  การระบุลูกผสมของนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลืองดวยลําดับ

เบสในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ 

(ภาษาอังกฤษ)  Identification of hybrids of painted and milky storks  

using mitochondrial DNA sequences   

 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         

                                    สนองพระราชดําริโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn – Chulalongkorn University 

 

สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย  

1. ผูรับผิดชอบประกอบดวย  

1.1 หัวหนาโครงการ  

ชื่อ หนาที่รับผิดชอบ 
สัดสวนความ

รับผิดชอบ 

1. หัวหนาโครงการ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัมพร วิเวกแวว 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท        

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท 02-218-7536  

- เขียนโครงการเพื่อนําเสนอ 

- ออกแบบการทดลอง 

- เก็บตัวอยาง 

- ดําเนินการศึกษาทางดานชีวโมเลกุล 

  และวิเคราะหผลการทดลอง 

- เขียนรายงานการวิจัย 

100 

 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดําเนนิการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ  

คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาสนับสนนุและจะเปนผูไมมสีทิธิ์รับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป 



 

โทรสาร 02-218-5386  

E-mail: ampornwiwegweaw@yahoo.com 

- เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน   

  วารสารวิชาการระดับชาติและ/หรือ 

  นานาชาต ิ

 

1.2 ผูรวมงานวิจัย 

 -  

 

1.3 หนวยงานหลัก   

 หนวยงาน   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 โทรศัพท   0-2218-5375-6  

 โทรสาร  0-2218-5386 

 

1.4 หนวยงานสนับสนุน   

 1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

         สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ. ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  

          10303 โทรศัพท 02-2821850, 02-2820665 โทรสาร 02-2820665 

2. สวนสัตวดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 

3. สวนสัตวนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

  

2. ประเภทการวิจัย  

  การวิจัยพื้นฐาน (basic research)  

  การวิจัยประยุกต (applied research)  

     การวิจัยและพัฒนา (research and development) 

 

3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย  

  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา และกลุมวิชาทรัพยากรสัตว 

การวิจัยพื้นฐาน  

สาขาการวิจัยหลัก OECD : วิทยาศาสตรธรรมชาติ 

  สาขาการวิจัยยอย OECD : วทิยาศาสตรชีวภาพ 

 

 

4. มาตรฐานการวิจัย  

√ 



 

- โครงการวิจัยมีประเด็นที่ตองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชสัตวทดลอง ในการนี้

ผูวิจัยจะดําเนินการขอการรับรองจริยธรรมการใชสัตวทดลองจากคณะกรรมการการควบคุมดูแล 

การเลี้ยงและการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรตอไป 

- โครงการวิจัยไมเกี่ยวของกับเชื้อโรค พิษจากสัตว และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

 

5. คําสําคัญ (keywords) ของการวิจัย 

 (ภาษาไทย) : การถายเทยีน, การผสมขามสปชีส, การอนุรักษ, ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ,  

                    ยีนไซโตโครม บี 

 (ภาษาอังกฤษ) : introgression, hybridization, conservation, phylogeny, cytochrome b gene 

 

6. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

การผสมขามสปชีส (hybridization) คือการผสมพันธุระหวางสิ่งมีชีวิตที่มีความใกลชิดกันทาง

วิวัฒนาการที่มโีครงสรางทางพันธุกรรมแตกตางกัน โดยปกติสิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะมีกลไกลแบงแยก

ทางการสืบพันธุทําหนาที่ปองกันไมใหสิ่งมีชีวิตตางชนิดกันผสมพันธุกันได หรือหากผสมพันธุกันไดก็จะไม

สามารถใหกําเนิดลูกผสมได หรือใหกําเนิดลูกผสมที่เปนหมัน (Futuyma, 1997) ซึ่งกลไกแบงแยกทางการ

สืบพันธุนี้สามารถเกิดขึ้นไดท้ังกอนการเกิดการปฎิสนธิ (prezygotic reproductive isolation) หรือ/และ

หลังปฎิสนธิ (postzygotic reproductive isolation) (Futuyma, 1997) แตในบางกรณีกลไกแบงแยก

ทางการสืบพันธุนี้ก็อาจจะไมสมบูรณ ดังนั้นหากสิ่งมีชีวิตตางชนิดกันมีการกระจายตัวทับซอนกันหรือเขามา

อาศัยอยูในพื้นที่เดียวกัน ก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะผสมขามสปชีสได (Arnold, 1997, 2006) ปจจุบันมี

รายงานเกี่ยวกับการผสมขามสปชีสในสัตวมีกระดูกสันหลังเปนจํานวนมากเชน ในปลา (Hubbs, 1955) 

สัตวเลื้อยคลาน (Soares et al., 2017) สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม (Fitzpatrick, 2004) รวมถึงในนกดวย 

ยกตัวอยางเชน การผสมพันธุระหวางนก golden-winged warbler Vermivora chrysoptera กับนก 

blue-winged warbler (V. cyanoptera) และระหวางไกฟา Phasianus colchicus กับไกบาน Gallus 

gallus domesticus (Audubon, 2013) แตการศึกษาในกลุมนกน้ําที่มีลําตัวขนาดใหญและมีความเสี่ยง

ตอการสูญพันธุนั้นพบไดนอย  

      นกกาบบัว (painted stork Mycteria leucocephala) และนกกระสาปากเหลือง (milky stork 

M. cinerea) จัดเปนนกน้ําขนาดใหญในวงศ Ciconiidae ที่มีความสัมพันธใกลชิดกันทางวิวัฒนาการมาก

ที่สุด (Slikas, 1997) สามารถพบไดบริเวณพื้นที่ชุมน้ําตางๆ เชน บริเวณที่ลุมน้ําจืด ทุงนา ริมชายฝง 

ทะเลสาบ และปาชายเลน โดยจะหากินสัตวน้ําที่อยูบริเวณนั้น เชน ปลา กุง หอย ปู กบ และเขียด ในชวงที่

ยังไมโตเต็มวัยนกสองชนิดนี้จะมีลักษณะสัณฐานภายนอกท่ีคลายคลึงกันมาก โดยขนบนลําตัวจะมีสีน้ําตาล

ออน ขนตรงสวนคอมีลายตามขอบสีดํา และไมมีลายแถบคาดบนสวนอก (zoothailand, 2019) ซึ่งทําให

ยากตอการระบชุนิด แตเมื่อโตเต็มวัยแลวนกกาบบัวจะมปีากยาวสีเหลือง ปลายปากมักมนและโคงเล็กนอย 

ลําตัวสีขาว หัวเล็ก คอคอนขางยาว ปกกวางและยาว บริเวณปกมีแถบสีขาวสลับดํา อกและปลายหางมี

แถบสีดํา ขนโคนปกเปนสีชมพู (จารุจินต นภีตะภัฎ, 2555) สามารถพบการกระจายตัวของนกกาบบัวใน



 

ประเทศกัมพูชา ภูฏาน บังกลาเทศ อินเดีย ลาว พมา เนปาล ปากีสถาน  ศรีลังกา เวียดนาม และไทย 

ปจจุบันจัดอยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (near threatened) (IUCN, 2016a) สวนนกกกระสาปากเหลือง

นั้นมีขนาดลําตัวประมาณ 91-95 เซนติเมตร (thainationalparks, 2019 b) ซึ่งถือไดวามีรูปรางและสีสนั

คลายกับนกกาบบัว แตขนลําตัวขาว ไมมีขนสีชมพูที่โคนปก ไมมีแถบคาดอกสีดํา และไมมีเครื่องหมายบน

ปกสีขาวสลับดําเหมือนนกกาบบัว (จารุจินต นภีตะภัฎ, 2555) ปจจุบันนกกระสาปากเหลืองมีการกระจาย

ตัวในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในประเทศไทยจัดเปนนกท่ีพบเจอไดยากในธรรมชาติ สวน

ใหญเปนนกอพยพ โดยมักพบนกกระสาปากเหลือง 1-2 ตัวปะปนรวมกับฝูงนกกาบบัวในบริเวณที่นกทั้ง

สองชนิดนี้มีพื้นที่การกระจายตัวทับซอนกัน ปจจุบัน ICUN red list จัดใหนกกระสาปากเหลืองอยูใน

สถานะใกลสูญพันธุ (endangered) (IUCN, 2016 b) เนื่องจากแหลงที่อยูอาศัยถูกทําลายหรือถูกรบกวน

โดยมนุษย รวมทั้งถูกลาสําหรับเปนอาหารและเพ่ือการซื้อขายอีกดวย สงผลใหจํานวนประชากรลดลงอยาง

รวดเร็ว ดวยเหตุนี้จึงมีโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุนกท้ังสองชนิดนี้ในสภาพกรงเลี้ยงในหลายประเทศ 

โดยมีวัตถปุระสงคหลักเพ่ือเพ่ิมจํานวนตัวและโอกาสในการอยูรอด ทั้งนี้หากโครงการดังกลาวประสบ

ผลสําเร็จดี สามารถเพ่ิมจํานวนตัวในกรงเลี้ยงไดก็จะดําเนินโครงการปลอยนกทั้งสองชนิดนี้กลับคืนสู

ธรรมชาติในอนาคต 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลือง 

ในสภาพกรงเลี้ยงในพื้นที่สวนสัตวตางๆ โดยเริ่มทําการเพาะเลี้ยงนกกาบบัวเปนครั้งแรกที่สวนสัตวดุสิต 

ตั้งแต ป พ.ศ. 2540 ตอมา ในป พ.ศ. 2541 ไดมีการนํานกกระสาปากเหลืองมาเลี้ยงรวมกันภายในกรง

เลี้ยง ดังนั้นสวนสัตวดุสิตจึงเปนสถานที่แหงเดียวที่มีการเพาะเลี้ยงนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลือง

รวมกัน และในป พ.ศ. 2557 ไดมีการยายนกกระสาปากเหลืองทั้งหมดไปเพาะเลี้ยงที่สวนสัตวนครราชสีมา

แทน (สวนสัตวดุสิต, 2560a, b) อนึ่งจากการสํารวจประชากรนกกาบบัวในปจจุบันโดยเจาหนาที่ที่สวนสัตว

ดุสิตพบวามีนกบางตัวในฝูงของนกกาบบัวมีลักษณะสัณฐานภายนอกแตกตางจากนกกาบบัวตัวอื่นๆ โดย

พบวามีลักษณะกํ้ากึ่ง (intermediate) ระหวางนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลืองมากกวาที่จะเหมือนกับ

นกชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงเกิดขอสงสัยที่วาลักษณะก้ํากึ่งที่พบนั้นบงบอกถึง 1) morphological variation ที่

เปนผลมาจากการแปรผันทางพันธุกรรมภายในประชากรนกกาบบัว หรือ 2) นกเหลานั้นเปนลูกผสม

ระหวางนกกาบบัวกับนกกระสาปากเหลือง เนื่องจากการเลี้ยงนกทั้งสองชนิดในสภาพกรงเลี้ยงที่สวนสัตว

ดุสิตกอนหนานี้อาจเปนการเพิ่มโอกาสใหนกทั้งสองชนิดนี้พบเจอรวมฝูงกันและผสมขามสปชีสจนเกิด

ลูกผสมขึ้นมาได แตเนื่องจากลักษณะสัณฐานภายนอกเพียงอยางเดียวไมสามารถระบุไดแนชัดวานกที่มี

ลักษณะก้ํากึ่งดังกลาวเปนผลมาจากความแปรผันทางพันธุกรรมหรือการผสมขามสายพันธุ ประกอบกับ

การศึกษาทางดานพันธุกรรมหรือโครงสรางพันธุกรรมของประชากรนกทั้งสองชนิดนี้ในประเทศไทยยังไม

เคยมีการรายงานมากอน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจใชเทคนิคทางดานชีวโมเลกุลตรวจสอบการ

ผสมขามสปชีสระหวางนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลืองในพื้นที่สวนสัตวดุสิต โดยจะใชยีนในไมโทคอน

เดรียลดีเอ็นเอเปนเครื่องหมายพันธุกรรมในการตรวจสอบและวิเคราะหผลรวมกับขอมูลทางสัณฐานวิทยา 

กลาวคือ หากนกตัวใดมีขอมูลของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอไมสอดคลองกับลักษณะสัณฐานภายนอกที่ใช

ระบุชนิดของนก ก็สามารถบอกไดวานกตัวนั้นเปนลูกผสม ซึ่งนอกจากจะทราบจํานวนลูกผสมในประชากร



 

นกพันธุแทแลว ผลการศึกษาที่ไดสามารถใชเปนฐานขอมูลสําคัญในการวางแผนการอนุรักษ ขยายพันธุ 

และการปลอยนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลืองคืนสูธรรมชาติตอไปในอนาคตได 

 

7. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อหาเครื่องหมายไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอที่เหมาะสมที่สามารถใชระบุชนิดของนกกาบบัวและ

นกกระสาปากเหลืองได 

        3. เพื่อระบุลูกผสมและตรวจสอบการผสมขามสปชีสระหวางนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลืองใน

สภาพกรงเลี้ยงดวยลําดับเบสในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ 

 

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ 

การตรวจพบลูกผสมระหวางนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลืองนั้นมีรายงานพบครั้งแรกท่ีสวน

สัตว Malaysian National Zoo (Negara) ประเทศมาเลเซีย โดย Yee และคณะในป ค.ศ. 2013 ได

วิเคราะหขอมูลทางพันธุกรรมดวยเทคนิคลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) โดยใชไมโครแซทเทลไลท

ไพรเมอรจํานวน 2 คู คือ WSU09U/WSU09L, WSU13U/WSU13L และ RAPD (Random 

Amplification of Polymorphic DNA) ไพรเมอร จํานวน 4 ไพรเมอร คือ D-03, D-05, LR7 และ RAM2 

เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเปาหมายและวิเคราะหผลที่ไดรวมกับขอมูลทางสัณฐานวิทยา ผลการศึกษาพบลูกผสม

ระหวางนกกาบบัว (n=31) และนกกระสาปากเหลือง (n=40) จํานวน 15 ตัว (Yee et al., 2013) และ

รายงานตอมาคือพ้ืนที่สวนนก Jurong Bird Park ประเทศสิงคโปร โดย Bevaja และคณะ (2018) ไดใช

เทคนิค ddRADseq (Double digest RAD sequencing) ศึกษา whole genome โดยใชเครื่องหมาย

พันธุกรรมจํานวนมากหลายโลไซในการวิเคราะหผล (multiloci analysis) ผลการศึกษาวานกในสวนนก

ประกอบดวยนกกระสาปากเหลืองพันธุแทจํานวน 18 ตัว นกกาบบัวพันธุแทจํานวน 3 ตัว และลูกผสม

จํานวน 25 ตัว (Bevaja et al., 2018) จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจตรวจสอบการผสมขามสป

ชีสระหวางนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลืองที่เคยเพาะเลี้ยงไวที่สวนสัตวดุสิตในประเทศไทย โดยจะทํา

การวิเคราะหขอมูลทั้งทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรม (เฉพาะในสวนของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ) เพื่อ

ระบุวานกตัวใดบางที่เปนลูกผสม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญใหกับเจาหนาที่สวนสัตวในการคัดแยกนก

ลูกผสมออกจากกลุมประชากรพันธุแทและปองกันมิใหนกลูกผสมหลุดออกไปในธรรมชาติได 

 

9. ขอบเขตของการวิจัย 

  ตรวจสอบการผสมขามสปชีสระหวางนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลืองในพื้นที่สวนสัตวดุสิต 

แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร และสวนสัตวนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อระบุจํานวน

ลูกผสมในประชากรนกท้ังสองชนิด โดยจะวิเคราะหขอมูลจากลําดับนิวคลีโอไทดของยีนไซโตโครม บี ในไม

โทคอนเดรียลดีเอ็นเอรวมกับขอมูลทางสัณฐานวิทยา และใชเทคนิคทางดานชีวโมเลกุลตางๆ เชน เทคนิค

ปฏิกิริยาลูกโซโพริเมอรเรสหรือพีซีอาร (Polymerase Chain Reaction: PCR), การทํา agarose gel 



 

electrophoresis และการหาลําดับนิวคลีโอไทดโดยวิธี automated DNA sequencing เปนตน ใน

การศึกษาขอมูลทางพันธุกรรมของนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลือง  

 

10. ทฤษฎี สมมุติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

   การผสมขามสปชีส คือ การผสมพันธุระหวางสิ่งมีชีวิตที่มีความใกลชิดกันทางวิวัฒนาการและมี

กลไกแบงแยกทางการสืบพันธุไมสมบูรณ ซึ่งลูกผสมที่เกิดขึ้นอาจเปนตัวกลางในการถายเทยีนระหวาง

ประชากรของสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดได การศึกษาเกีย่วกับการผสมขามสปชีสในสัตวปก โดยเฉพาะในกลุมนก

น้ําที่มีความเสี่ยงตอการสูญพันธุนั้นพบไดคอนขางจํากัด การศึกษากอนหนาพบการผสมขามสปชีสระหวาง

นกกาบบัวและนกกระสาปากเหลืองในสภาพกรงเลี้ยงในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร นอกจากพื้นที่

ดังกลาวแลว สวนสัตวดุสิตในประเทศไทยก็เปนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ในอดีตมีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุนกทั้ง

สองชนิดนี้ในสภาพกรงเลี้ยง จากการสํารวจประชากรนกกาบบัวโดยพิจารณาจากลักษณะสัณฐานวิทยาพบ

นกที่มีลักษณะก้ํากึ่งระหวางนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลือง แตเนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง

พันธุกรรมในประชากรนกทั้งสองชนิดนี้ในประเทศไทยยังไมเคยมีการรายงานมากอน ดังนั้นในการศึกษา

ครั้งนี้จึงสนใจใชเทคนิคทางดานชีวโมเลกุลมาตรวจสอบการผสมขามสปชีสระหวางนกทั้งสองชนิดนี้ใน

ประเทศไทย โดยใชยีนไซโตโครม บี ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเปนเครื่องหมายพันธุกรรม 
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12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

12.1 ไดเครื่องหมายไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอที่เหมาะสมท่ีสามารถนําไปใชระบุลูกผสมระหวางนก

กาบบัวและนกกระสาปากเหลืองในพ้ืนที่สวนสัตวอื่นๆ และในธรรมชาติ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

12.2 ไดขอมูลพื้นฐานสําคัญ (เชน จํานวนลูกผสม หรือจํานวนประชากรพันธุแทของนกทั้งสองชนิด) 

เพือ่ใชในการวางแผนการเพาะเลี้ยงขยายพันธุและการอนุรักษนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลือง  

12.3 รายงานฉบับสมบูรณ 

   

13. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

   ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ และการ

อนุรักษนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลือง เชน คัดแยกลูกผสมออกจากประชากรพันธุแทของนกกาบบัว

และนกกระสาปากเหลือง เพื่อปองกันการปนเปอนทางพันธุกรรม (genetic contamination) ระหวาง

ประชากรพันธุแทของนกทั้งสองชนิด 

 

14. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานทีท่ําการทดลอง/เก็บขอมูล 

14.1 สถานที่ศึกษา 

        - สวนสัตวดุสิต แขวงดุสิต กรงุเทพมหานคร  

   - สวนสัตวนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 14.2 การเก็บตัวอยาง 

 เก็บตัวอยางเลือดของนกกาบบัว (รวมทั้งนกตัวที่มีลักษณะกํ้ากึ่ง) ที่สวนสัตวดุสิต แขวงดุสิต

กรงุเทพมหานคร จํานวน 174 ตัวอยาง และตัวอยางเลือดของนกกระสาปากเหลืองที่ 

สวนสัตวนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 49 ตัวอยาง โดยสัตวแพทยผูรวมโครงการ

หรือสัตวแพทยประจําสวนสัตวนั้นๆ จะเปนผูเก็บเลือดจากนกโดยตรง จากนั้นเก็บรักษาตัวอยางเลือดไวที่

อุณหภูมิ -80°C ในหองปฏิบัติการเพื่อใชในการสกัดดีเอ็นเอตอไป 

 

14.3 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อใชในการระบุชนิดนก 

 ในการเก็บตัวอยาง นอกจากตัวอยางเลือดแลว ผูวิจัยจะทําการระบุหมายเลขตัวอยางโดยติดหวง

หมายเลขพลาสติกท่ีขาและถายภาพลักษณะสัณฐานภายนอกตางๆ ของนกแตละตัวไว และจะใชลักษณะ

สัณฐาน 5 ลักษณะ ไดแก ลําตัวสีขาวทั้งตัว ขนคลุมขอบปกสีดํา ขนโคนปกสีชมพู แถบคาดอกสีดํา และ



 

เครื่องหมายบนปกสีขาวสลับดํา จากภาพถายมาใชในการระบุชนิดของนก/intermediate individual 

จากนั้นนําผลที่ไดจากสัณฐานวิทยาไปเปรียบเทียบกับขอมูลทางพันธุกรรมตอไป 

 
14.4. สกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางเลือด 

สกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางเลือดของนกกาบบัว (รวมทั้งนกที่มีลักษณะ intermediate) จํานวน 174 

ตัว และนกกระสาปากเหลืองจํานวน 49 ตัว โดยใชชุดสารเคมีสําเร็จรูปสําหรับสกัดดีเอ็นเอ คือ 

FavorPrep™ Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (Favorgen Biotech corp., Taiwan) โดย

สกัดตามคูมือการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางเลือด  

 

14.5. เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเปาหมายดวยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซพอลีเมอเรส (Polymerase 

Chain Reaction: PCR), ตรวจสอบขนาดของผลิตภัณฑพีซีอารที่ไดดวยวิธี agarose gel 

electrophoresis, ทํา sequencing เพื่อหาลําดับนิวคลีโอไทด 

 14.5.1. การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอเปาหมายดวยเทคนิคพีซีอาร  

 นําดีเอ็นเอที่สกัดไดมาเพิ่มปริมาณยีนไซโตโครม บี ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอดวยไพรเมอร 

L14990 (forward primer) และ H16065 (reverse primer) (Kocher et al., 1989; Slikas, 1997) โดย

ในเบื้องตนจะใชอุณหภูมิและสภาวะตางๆ ในการทําพีซีอารตามการศึกษาของ Slikas และคณะ (1997)  

 14.5.2. การตรวจสอบขนาดของผลิตภัณฑพีซีอารดวยวิธี agarose gel electrophoresis 

ตรวจสอบขนาดของผลิตภัณฑพีซีอารที่ไดดวยวิธี agarose gel electrophoresis โดยเตรียม 

agarose gel ที่มีความเขมขน 0.8% (w/v) ยอมเจลดวย SYBR® safe DNA gel stain solution จากนั้น

ตรวจสอบขนาดของผลิตภัณฑพีซีอารภายใตแสงสีฟาดวยเครื่อง safe imager transluminator โดยจะ

เห็นแถบของผลิตภัณฑพีซีอารเรืองแสงขึ้นและถายภาพเจลดวยกลองดิจิตอล 

 14.5.3. การหาลําดับนิวคลีโอไทด 

สงผลิตภัณฑพีซีอารท่ีตองการ ไปยังบริษัท Bionics สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อทําผลิตภัณฑพีซีอาร

ใหมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นและหาลําดับเบสโดยวิธี automated DNA sequencing ดวยไพรเมอร 

L14990 และ H16065 โดยทางบริษัทจะสงขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดมาในรูปแบบไฟลขอมูลเพื่อใชในการ

วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรตอไป 

 

14.6. วิเคราะหขอมูลทางพันธุกรรมดวยโปรแกรมตางๆ ในคอมพิวเตอร 

  นําขอมูลลําดับนิวคลโีอไทดที่ไดมาทํา multiple sequence alignment ดวยโปรแกรม Clustal 

W หาคาระยะหางทางพันธุกรรม (genetic distance) ของประชากรนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลือง

ทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมประชาการดวยโปรแกรม MEGA version 7.0 (Kumar et al., 2016) หา

จํานวนแฮพโพลไทด คํานวณคาความหลากหลายของแฮพโพลไทด (haplotype diversity) และคาความ

หลากหลายของนิวคลีโอไทด (nucleotide diversity) โดยใชโปรแกรม DnaSP (Rozas et al., 2017) 



 

และสรางแผนภูมิแสดงความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการดวยวิธ ีMaximum likelihood ดวยโปรแกรม PhyML 

version 3.0 (Guindon et al., 2010) เพื่อตรวจสอบการผสมขามสปชีส 

  

15. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

15.1 ระยะเวลาที่ทําการศึกษา 1 ป (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 

15.2 สถานที่เก็บตัวอยาง: สวนสัตวดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร และ สวนสัตวนครราชสีมา 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. คนควาหาขอมูลและตรวจสอบเอกสาร             

2. การเก็บตัวอยาง                         

3. ศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยา                         

4. สกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางเลือด             

5. เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเปาหมายดวยเทคนิคปฏิกิรยิา

ลูกโซพอลเีมอเรส ตรวจสอบขนาดของผลิตภัณฑ   

พีซีอารและหาลําดับนิวคลโีอไทด  

                        

6. วิเคราะหขอมลูทางพันธุกรรม             

7. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 

1. ไดเครื่องหมายไมโท

คอนเดรียลดีเอ็นเอที่

จําเพาะตอนกกาบบัวและ

นกกระสาปากเหลือง 

 

- ไดลําดับเบสใน

ไมโทคอนเดรียล

ดีเอน็เอของนก

กาบบัว (รวมทั้ง

นกที่มีลักษณะ

ก้ําก่ึง) และนก

กระสาปาก

เหลืองจํานวน 

174 ตัว และ 49 

ตัว ตามลําดับ 

 

- ทราบจํานวน

ลู ก ผ ส ม แ ล ะ

จํานวนประชากร

พันธุแทของนก

กาบบัวและนก

ก ร ะ ส า ป า ก

เหลื อง ในพื้ นที่

สวนสัตวดุสิต 

 

 

มีฐานขอมูลที่ 

มี ม า ต ร ฐ า น

เ กี่ ย ว กั บ

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย

พั น ธุ ก ร ร ม ที่

จํ า เ พ า ะ ต อ น ก

กาบบั วและนก

กระสาปากเหลือง 

1 ป น ก ก า บ บั ว

( ร วมทั้ ง นกที่ มี

ลั กษณะก้ํ า กึ่ ง )

จํานวน 174 ตัว

และนกกระสา

ป า ก เ ห ลื อ ง

จํานวน 49 ตัว 

2. รายงานฉบับสมบูรณ

เกี่ยวกับการผสมขามสปชีส

ระหวางนกกาบบัวและนก

กระสาปากเหลืองในสภาพ

กรงเลี้ยง 

1 ฉบับ ตีพิมพเผยแพรใน 

website ของ

โครงการ อพ.สธ. 

 

1 ป คาจัดพิมพ 200 

บาท/เลม 

 

 

 

 

17. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวชี้วัด 



 

ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 

ฐ า น ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ

เครื่องหมายพันธุกรรมใน

ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอที่

จําเพาะตอนกกาบบัวและ

นกกระสาปากเหลือง  

1 ฐานขอมูล 

 

ไดขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ 

(เชน จํานวนลูกผสม หรือ

จํานวนประชากรพันธุแท

ของนกท้ังสองชนิด) เพื่อใช

ในการวางแผนการ

เพาะเลี้ยงขยายพันธุและ

การอนุรักษนกกาบบัวและ

นกกระสาปากเหลือง 

1 ป ตามที่ไดรับ 

การสนับสนุน 

 

18. ปจจัยท่ีเอื้อตอการวิจัยที่มีอยู  

 – automatic micropipette P2, P10, P20, P200 และ P1000 (Harikul Science Co., Ltd., 

Thailand) 

 – Electronic clock timer model CT–30 (Canon Co., Ltd., Japan) 

– Centrifuge model 5418 (Eppendorf, Germany) 

– Cubee mini–centrifuge  (GeneReach Biotechnology Corp., Taiwan) 

– Vortex mixture model VM–300 (Germany Industrial Corp., Taiwan) 

– AccuBlock™ Digital Dry Bath model D1100 (Labnet International, Inc., USA) 

– -20ºC Freezer (Sharp, Japan) 

– DNA thermal cycle model T100™ (Bio–Rad,  Laboratories, Inc., USA) 

– Safe Image Transilluminator (Invitrogen™) 

– Ice–box (Eppendorf, Germany) 

– Microwave (Samsung, Korea) 

– Pioneer™ electronic balance model PA413 (Ohaus Instruments Co., Ltd., USA) 

– Electrophoresis chamberand power supply (Cosmo Bio Co., Ltd., USA) 

– Whatman® Laboratory sealing film (Fisher Scientific Co., Ltd., UK) 

 

19. งบประมาณของโครงการวิจัย 

19.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยยอย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปที่เสนอขอ  

 

 

 

 



 

รายการ 

ปงบประมาณ 2565 
รวม 

(บาท) 
เดือนท่ี 1-6 

(บาท) 

เดือนท่ี 7-12 

(บาท) 

1. งบบุคลากร - - - 

2. งบดําเนินงาน : คาใชสอย 

2.1 จางเหมาผูชวยวิจัยสําหรบัการเก็บตัวอยาง การ

ทดลองในหองปฏิบัติการ และการวิเคราะหผล 

(8,000/คน/เดือน x 2 x 3) 

2.2 เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 

(800 บาท/3 คน/วัน x 4 วัน) 

2.3 จางเหมาเชายานพาหนะ 

(1,800 บาท/วัน x 4 วัน x 2 ครั้ง) 

2.4 คาจางบริการวิเคราะหขอมูล 

- คาจางหาลําดับนิวคลีโอไทดของผลิตภัณฑพีซีอาร 

(200 บาท/1 reaction x 228 reaction)    

 

24,000 

 

 

9,600 

 

14,400 

 

22,800 

 

 

24,000 

 

 

- 

 

- 

 

22,800 

117,600 

 

 

3. งบดําเนินงาน : คาวัสดุ 

3.1 วัสดุสํานักงาน (ปากกา permanent ปากกา

ธรรมดา คาถุงพลาสติกแบบมีซิบ และอื่นๆ) 

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร  

- คาหมึกพิมพ (2,400 บาท/ชุด x 1 ชุด) 

3.3 วัสดุวิทยาศาสตร 

- สารเคมีสําเร็จรูปสําหรับสกัดดีเอ็นเอ (6,420 บ. x 1 

กลอง) 

- เอ็นไซม PCR master mix (4,280 บ. x 2 ชุด) 

- สารละลาย TBE buffer (2,518 บ. x 1 ขวด) 

- 100 bp DNA ladder (5,402 บ. x 1 หลอด)  

- หลอดไมโครเซนตริฟวจ ขนาด 0.2, 0.5 และ 1.5 ml 

อยางละ 2 ถุง (800 บ. x 1 ถุง x 3) 

- Pipette tips ขนาด 10, 200 และ 1000 ul อยางละ 

2 ถุง (900 บ. x 1 ถุง x 3) 

- สารเคมีและวัสดุอื่นๆ 

 

1,000 

 

- 

 

 

6,420 

 

4,280 

2,518 

5,402 

2,400 

 

2,700 

 

1,000 

 

- 

 

2,400 

 

 

- 

 

4,280 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

32,400 

 

4. คาสาธารณูปโภค - - - 

รวม 96,520 53,480 150,000 

 



 

19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่เสนอขอในแตละปตลอดโครงการ  

ปที่

ดําเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ

บุคคลากร 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ คาสาธารณูปโภค ครุภัณฑ รวม 

ปที่1 ( 2565) - - 100,000 50,000 - -   150,000 

ปที่2 ( 2566)  - - 100,000 50,000 - - 150,000 

ปที่3 ( 2567)  - - 100,000 50,000 - - 150,000 

 ปที4่ (2568) - - 100,000 50,000 - - 150,000 

ปที่5 ( 2569)  - - 100,000 50,000 - - 150,000 

 

20. ระดับความสําเร็จของงาน 

ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดําเนนิงานตลอด

โครงการวิจัย 

20.1 ไดเครื่องหมายไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอที่เหมาะสมท่ีสามารถนําไปใชระบุลูกผสมระหวางนก

กาบบัวและนกกระสาปากเหลืองในพ้ืนที่สวนสัตวอืน่ๆ และในธรรมชาติ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

20.2 ไดขอมูลพื้นฐานสําคัญ (เชน จํานวนลูกผสม หรือจํานวนประชากรพันธุแทของนกทั้งสองชนิด) 

เพื่อใชในการวางแผนการเพาะเลี้ยงขยายพันธุและการอนุรักษนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลือง และเพ่ือ

ยกระดับสถานทางการอนุรักษของนกทั้งสองชนิดในประเทศไทย  

 20.3 ไดรายงานฉบับสมบูรณเกี่ยวกับการผสมขามสปชีสระหวางนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลือง

ในสภาพกรงเลี้ยงดวยลําดับเบสในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ 

 

 ระดับความสําเร็จของงาน ผลสําเร็จเบื้องตน (P) 

 

21. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ) 

 ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น 

 เสนอตอแหลงทุนอ่ืน.......................................................................................................... 

 ชื่อโครงการที่เสนอ........................................................................................................... 

 คาดวาจะทราบผลการพิจารณา........................................................................................ 

 

22. คําชี้แจงอื่น ๆ 

 

 



 

23. ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการเพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอการ

วิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เรื่องการรับขอเสนอ 

การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2565 

  

(ลงชื่อ)..................................................................   

         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมพร วิเวกแวว) 

       หวัหนาโครงการวิจัย 

วันที.่..11.....เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. …2563… 

 

(ลงชื่อ).................................................................  

(................................................) 

ผูรวมวิจัย 

วันที.่.........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 

ผูรวมวิจัย 

วันที.่.........เดือน..................พ.ศ. ………… 

 

24. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) หรือ

กรรมการผูจัดการใหญ หรือเทียบเทาของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต 

ใหดําเนินการวิจัย รวมทั้งใหใชสถานที่ อุปกรณ และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย 

 

(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 

ตําแหนง............................................................... 

วันที.่.........เดือน..................พ.ศ. .………… 

 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนา หมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในขอเสนอการวิจัย 



 

สวน  ค   : ประวัติคณะผูวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล  (ไทย)   ดร.อัมพร วิเวกแวว 

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)   Amporn Wiwegweaw, Ph.D. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5 2101 00038 343 

ตําแหนงปจจุบัน    ผูชวยศาสตราจารย ดร. ระดับ A-4 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

หนวยงานและสถานที่ติดตอ  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม 10330 

หมายเลขโทรศัพทมือถือ   087-676-9563 

หมายเลขโทรศัพท    02-218-7536 

หมายเลขโทรสาร    02-218-5386 

E-mail    ampornwiwegweaw@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา 

2538-2542   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2542-2546  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2548-2552   Bioscience and Food Production Science, Shinshu University, 

Nagano, Japan 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ 

Population genetics, Molecular Phylogenetics, Molecular 

biology, Introgressive hybridization 

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 

2562-2563 การวิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกกระเรียนพันธุไทย (Grus 

antigone sharpii) ในสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ําบางพระดวยวิธีไมโครแซทเทลไลท 

(เปนหัวหนาโครงการวิจัย, กําลังทําการวิจัย, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ

แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563 เริ่ม 1 กันยายน 2562 – 1 ตุลาคม 2563) 

2561-2562  การศึกษาโครงสรางประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของนก 

กระเรียนพันธุไทย (Grus antigone sharpii) ในสภาพกรงเลี้ยงดวยลําดับนิวคลี

โอไทดบริเวณดีลูปในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ (เปนหัวหนาโครงการวิจัย, ทําเสร็จ

แลว) 
2560-2561 การวิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกกระเรียนพันธุไทย (Grus 

antigone sharpii) ในพื้นที่สวนสัตวเปดเขาเขียวดวยวิธีไมโครแซทเทลไลท (เปน

หัวหนาโครงการวิจัย, ทําเสร็จแลว) 

2559-2560  การคัดเลือกเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอสําหรับนกกระเรียนพันธุไทย  



 

(Grus antigone sharpii) ในสภาพกรงเลี้ยง (เปนหัวหนาโครงการวิจัย, ทําเสร็จ

แลว) 

2558-2559 การแปรผันทางพันธุกรรมและการประเมินความเปนไปไดในการผสมขามสาย

พันธุระหวางอึ่งน้ําเตา (Microhyla fissipes) อึ่งขางดํา (M. heymonsi) และอ่ึง

ลายเลอะ (M. butleri) ในพื้นท่ีสวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยใช

นิวเคลียรยีนเปนดีเอ็นเอเครื่องหมายในการตรวจสอบ (เปนหัวหนาโครงการวิจัย, 

ทําเสร็จแลว) 

2557-2558 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla ในพื้นท่ีสวน

สัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยวิเคราะหจากลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI 

และยีน 16S rRNA ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ (เปนหัวหนาโครงการวิจัย, ทํา

เสร็จแลว) 

2556-2557  ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการและสถานภาพทางอนุกรมวิธานของสปชีสยอยของ

ไกฟาหลังขาว (Lophura nycthemera) และไกฟาหลังเทา (L. leucomelana) 

ในประเทศไทยโดยลําดับดีลูปในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ (เปนหัวหนา

โครงการวิจัย, ทําเสร็จแลว) 

2555-2556 ความหลากหลายทางชนิด นิเวศวิทยา การแปรผันทางพันธุกรรมและการ

ประเมินความเปนไปไดในการผสมตางสายพันธุระหวางสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก

บางชนิด ณ ตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนานและพ้ืนที่ อพ.สธ. (เปน

หัวหนาโครงการวิจัย, ทําเสร็จแลว) 

2554-2555  การแปรผันทางพันธุกรรมและการประเมินความเปนไปไดในการผสมตางสาย

พันธุระหวางอึ่งน้ําเตา (Microhyla fissipes) อึ่งขางดํา (M. heymonsi) และอ่ึง

ลายเลอะ (M. butleri) โดยใชลําดับนิวคลีโอไทดของยีนบางสวนของไมโทคอนเด

รียลดีเอ็นเอในการตรวจสอบในพื้นที่ อพ.สธ. (เปนหัวหนาโครงการวิจัย, ทําเสร็จ

แลว) 

2554-2555   รูปแบบการกระจายตัวของอึ่งน้ําเตา (Microhyla fissipes) อึ่งขางดํา (M. 

heymonsi) และอ่ึงลายเลอะ (M. butleri) ในประเทศไทยและการประเมิน

ความเปนไปไดในการผสมพันธุขามกันระหวางอึ่งทั้งสามชนิดในธรรมชาติ (เปน

หัวหนาโครงการวิจัย, ทําเสร็จแลว) 

2553-2554  Phylogeography of mitochondrial DNA introgression in snails เปน

งานวิจัยรวมกับ Prof. Dr. Takahiro Asami, Shinshu University, Nagano, 

Japan 
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ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

ส่วน ก:องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง 

“ฝุายไทย” และ “ฝุายต่างประเทศ”) 
1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ:   นายพงษ์ชัย  ด ารงโรจนว์ัฒนา 
ต าแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
หน่วยงานที่สังกัด:  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม 10330  
เลขประจ าตัวประชาชน: 3849900218342 
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โทรศัพท์:   0-2218-5360, 08-5932-0934  
 โทรสาร   0-2218-5360 

E-mail:    dpongchai@hotmail.com  
งานที่รับผิดชอบ:  วางแผนงานวิจัย ศึกษาภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ผลงาน

และเขียนรายงานสรุป 
สัดส่วนงาน:  100% 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย  - 
1.3  หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์   0-2218-5376  
โทรสาร  0-2218-5386 
1.4 หน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงาน   โครงการ อพ.สธ. และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

2. ประเภทการวิจัย 
  การวิจัยประยุกต ์(Applied research)  
3.  สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย 
  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 
  - 
5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
  แบบจ าลองเชิงบูรณาการ, เกมและสถานการณ์จ าลอง, การมีส่วนร่วม, การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ, ชุมชนท้องถิ่น, การเรียนรู้, ความยั่งยืน 
   integrative modelling, gaming and simulation, participation, natural resource 
management, local community, learning, sustainability 
 
6. ความส าคัญ และที่มาของปัญหา 

ทรัพยากรปุาไม้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตนานาชนิดรวมทั้งมนุษย์ โดยสามารถให้บริการของ
ระบบนิเวศ (Ecosystem services) ที่หลากหลาย เช่น ปัจจัย 4 รักษาสมดุลของวงจรสสาร แหล่งหลบภัย 
แหล่งอนบุาลสิ่งมีชีวิตวัยอ่อน ลดภาวะโลกร้อน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ฯลฯ แต่ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา 
พบว่าพื้นที่ปุาไม้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของ Food and Agriculture Organization of 
the United Nations หรือ FAO ระบุว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โลกสูญเสียพื้นที่ปุาถึง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015) และจากข้อมูลทางสถิติของ
ประเทศไทย พบว่า พื้นที่ปุาไม้ลดลงเช่นเดียวกัน โดยเมื่อปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพื้นที่ปุาไม้ทั้งหมด 
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138,566,875 ไร่ หรือร้อยละ 43.21 ของพื้นที่ประเทศ จนถึงปี พ.ศ. 2558–2559 ประเทศไทยเหลือพื้นที่ปุา
ไม้ทั้งหมด 102,174,805 ไร่ หรือร้อยละ 31 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบย้อนกลับต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ 
เช่น การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ดินถล่ม น้ าไหลบ่าอย่างรวดเร็ว เป็น
ต้น (ส านักจัดการที่ดินปุาไม้, 2561) จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้มนุษย์เริ่มตระหนักถึงความส าคัญในการ
รักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศปุาไม้ โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานหลาย ๆ แห่ง ทั้งภาครฐัและเอกชน ได้
มีความพยายามปลูกปุาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่น 

น่านเป็นจังหวัดหนึ่งทีม่ีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ต่างจากหลายจังหวัดในภาคเหนือที่ได้มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วจนสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จังหวัดน่านจึงมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชนส่งผล
ให้มกีารขยายพื้นที่ชุมชน มีการบุกรุกท าลายปุา ท าให้พื้นที่ปุาไม้ลดลง ซึ่งหากขาดการจัดการที่เหมาะสมอาจ
ท าให้ทรัพยากรปุาไม้ของจังหวัดน่านสูญเสียไปได้ และในปจัจุบันได้มีโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปุาในจังหวัด
น่านหลายโครงการ โดยโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องได้แก่การปลูกปุา ปัจจุบันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานท า
การปลูกปุา โดยมีเปูาหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ของจังหวัดน่าน เช่น โครงการปลูกปุา สร้างคน 
บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ า บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน โดยมูลนิธิแม่ฟูาหลวงฯ ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ โครงการปลูกปุาต้นน้ าสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
โดยบริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช (ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13) และโครงการรักษ์ปุาน่าน สานสร้างปุา โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะท างานโครงการรักษ์ปุาน่าน มูลนิธิอิออนแห่งประเทศไทย และองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งศรีทอง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าการติดตามฟื้นฟูปุา โดยใช้นวัตกรรมการปลูกปุา
โดยใช้ 3 เทคโนโลยี กิจกรรมปลูกปุารับฝน ปลูกคนรักษ์ปุา โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน โครงการปลูก
ปุาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปลูกปุาเสริมความหลากหลายในพื้นที่บ้านบุญเรือง ต าบลไหล่น่าน เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการค่ายเยาวชนต่าง ๆ จ านวนมาก ที่มีการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ให้แก่เยาวชน  แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน ยังมีไม่มากนัก ซึ่งปัจจุบันมีการใช้แบบจ าลองเชิง
บูรณาการและสร้างสถานการณ์จ าลองที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่าง
นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะกับเกษตรกรซึ่งมีพื้นฐานการศึกษาไม่
สูงนัก เพื่อให้เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อมในอนาคต สร้างศักยภาพในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
ตลอดจนหาแนวทางหรือสร้างนโยบายสาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น 

ส าหรับการศึกษาในช่วงแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ปี พ.ศ. 2559-2564 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ศึกษาการใช้แบบจ าลองเชิงบูรณาการในพื้นที่ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พบว่าสามารถใช้เป็น
เครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในปุาชุมชนได้ โดยมีการสร้างเกมและสถานการณ์จ าลองเพื่อการ
เรียนรู้จ านวน 2 เกม ได้แก่ เกมการ์ดหลากหลาย ณ ไหล่น่าน และ เกมเก็บของปุา และก่อให้เกิดการสร้าง
จิตส านึกของเยาวชนในพื้นที่ โดยมีการสร้างแปลงถาวรเพื่อใช้เป็นพื้นที่ศึกษาเรี ยนรู้ ในพื้นที่ปุาบ้านบุญเรือง 
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(หมู่ 2) ต าบลไหล่น่าน และมีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้รายวิชาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งท าให้ได้ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และฝึกทักษะการวิจัยให้เยาวชนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการรักษ์ปุาน่านด้าน
การปลูกปุาในใจเยาวชน  

อย่างไรก็ตาม พบว่าในงานวิจัยดังกล่าว ยังมีค าถามเก่ียวกับการน าแบบจ าลองไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่
มีบริบทใกลเ้คียงกัน ว่าจะมีความสามารถในการน าไปใช้งานได้หรือไม่ สามารถสร้างแบบจ าลองเชิงบูรณาการ
ที่สามารถน าไปปรับใช้ในพื้นที่อ่ืน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้หรือไม่ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแบบจ าลองเชิงบูรณาการ และศึกษากระบวนการน าแบบจ าลองไปใช้ในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน โดยปีที่ 1 จะท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้ในท้องถิ่น และจะพัฒนา
แบบจ าลองและในไปใช้ในปีที่ 2-3 และจะขยายผลเพิ่มเติมในพื้นที่อ่ืน ๆ ในปีที่ 4-5 ซ่ึงคาดว่าจะท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 

7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7.1. สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
7.2. ศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากปุาไม้ มูลค่าทางเศรษฐกิจและกระบวนการตัดสินใจ

ในการใช้ประโยชน์ของชุมชนโดยรอบพื้นที่ปกปักทรัพยากร อ.เวียงสา จ. น่าน 
 

8. ทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการคิด เรียนรู้และเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของ

ผลผลิตจากระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากระบบสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและบูรณาการให้เห็น
ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ มีส่วนส าคัญในการพัฒนาอย่างอย่างยืน (Hellstrand et al., 2009; 
Ostrom, 2009) นอกจากนี้ในทางนิเวศวิทยา การท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จะส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งในจังหวัดน่านยังมีงานวิจัยในลักษณะนี้อยู่น้อย ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการทั้งทางด้านนิเวศ 
สังคมและเศรษฐกิจ ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น เพื่อน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ไป
สร้างแบบจ าลองเชิงบูรณาการและใช้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพของผู้ส่วน
เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน  

งานวิจัยเน้นการสร้างแบบจ าลองเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดแบบจ าลองเพื่อนคู่คิด 
(Companion Modeling: ComMod) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างแบบจ าลองที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จัดขึ้นใน
ระหว่างกระบวนการออกแบบแบบจ าลองและการใช้งานแบบจ าลอง หลักการของวิธีวิจัย ComMod จะเป็น
การศึกษาปฎิสัมพันธ์ระหว่างพลวัตทางกายภาพชีวภาพกับพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคม ComMod จึงเป็น
กระบวนการคิดและสร้างความเข้าใจแบบมีพัฒนาการ จึงเป็นกระบวนการทีส่นับสนุนการศึกษาแบบบูรณาการ
ด้วยแบบจ าลองที่ยืดหยุ่นและผ่านการวิเคราะห์จากบุคคลหลายสาขา ท าให้เกิดการพูดคุยวิเคราะห์ผ่าน
แบบจ าลองเสมือนจริง (Bousquet and Trébuil, 2005) แล้วน าเอาข้อมูลความรู้จากการวิเคราะห์ที่มีความ
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เกี่ยวขอ้งกับระบบที่ท าการศึกษามาปรับปรุงประกอบเข้าเป็นแบบจ าลองเดียวกัน การด าเนินวิธีการวิจัยจึงเป็น
แบบหมุนวนต่อเนื่องระหว่างกิจกรรมภาคสนาม (การสัมภาษณ์ การส ารวจข้อมูล กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างและใช้
แบบจ าลองเชิงปฏิบัติการ) กับงานในห้องปฏิบัติการ (งานทดลอง งานพัฒนาแบบจ าลองคอมพิวเตอร์) 
กระบวนการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินชีวิต ความรู้ และการรับรู้ข้อมูลที่ต่างกัน 
ถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่นักวิจัยที่เลือกใช้วิธีวิจัย ComMod จะต้องเข้าใจ ด้วยหลักการของ ComMod คณะวิจัยจึง
ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีหน้าที่หลักในการอ านวยความสะดวก (Facilitation) ให้ทุก
ฝุายได้เรียนรู้ร่วมกันและสนับสนุนให้ทุกฝุายหาทางออกร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
ComMod มีความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพยากร (adaptive management capacity) มากยิ่งข้ึน การสร้าง
แบบจ าลองแบบมีส่วนร่วมนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในเวลาเดียวกันก็เป็นการบูรณาการ
องค์ความรู้ระว่างภูมิปัญญาชาวบ้าน (local wisdom) กับองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎี (theoretical knowledge) 
ระหว่างผู้เข้าร่วมและเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเพื่อที่จะหา
แนวทางจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ส าหรับในประเทศไทยได้มีการใช้แบบจ าลองเชิงบูรณาการ
ในบางพื้นที่ ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ เช่น การศึกษาการจัดการทรัพยากรของปุาระหว่างเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติและชาวเขาเผ่าเย้า และการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรเลี้ยงวัวและการปลูกปุา ของชาวเขา
เผ่าม้ง ในอ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (Barnaud et al., 2008; Dumrongrojwatthana et al., 2011) และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศปุาบุ่งปุาทาม จังหวัดอุบลราชธานี (Naivinit, 2014) เป็นต้น 
นอกจากนี้ในช่วงการด าเนินการของโครงการ อพ.สธ. และงานวิจัยในต าบลไหล่น่าน ของผู้วิจัยในช่วง 5 ปี ที่
ผ่านมา ได้มีการเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในปุาชุมชนต าบลไหล่น่าน และได้มีการใช้
แบบจ าลองเชิงบูรณาการร่วมกับชาวบ้านและเยาวชนผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในหลายโอกาส 
(Wimolsakcharoen, Dumrongrojwatthana, and Trébuil, 2020; Dumrongrojwatthana et al., 2019; 
Pinmaneenopparat et al., 2019) แต่ยังมีข้อค าถามเกี่ยวกับการขยายผลการใช้แบบจ าลองและการสร้าง
แบบจ าลองท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่อ่ืน ๆ ได้ 

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี แต่ในงานวิจัยในปีแรก จะเน้นการท าความ
เข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรของชุมชน ก่อนจะน าข้อมูลไปสร้างแบบจ าลองเชิง
บูรณาการในรูปแบบเกมและสถานการณ์จ าลอง (gaming and simulation) ในระยะต่อไปซึ่งการเรียนรู้โดย
การใช้เกมเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถท าให้ผู้เล่นเกิดทักษะการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกก าหนดไว้ โดยผู้
เล่นต้องเล่นตามกติกาที่ถูกก าหนดไว้ จากนั้นน าเนื้อหาของเกมและผลการศึกษาที่ได้มาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
และอภิปรายผล (Everitt and Howell, 2005; Leemkuil et al., 2000) และมีการใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในหลายพื้นที่ (Mostowfi et al., 2016; Salvini et al., 2016)  

 

9. ขอบเขตของการวิจัย 
ในปีแรกจะศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากปุาไม้ในท้องถิ่นโดยชาวบ้านในชุมชนโดยรอบ

พื้นที่ปกปักทรัพยากร อ.เวียงสา จ.น่าน และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจและแนวทางการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชน 
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10. ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดการสร้างแบบจ าลองเชิงบูรณาการภายใต้แนวคิดแบบจ าลองเพื่อนคู่คิด 

(Companion Modeling approach) (Barreteau and Others, 2003; Etienne, 2014) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
การใช้ 2 ประการคือท าความเข้าใจระบบที่สลับซับซ้อน และใช้เพื่อการหาทางออกของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม แบบจ าลองเพื่อนคู่คิดอาศัยหลักการของระบบพหุพาคี (Multi-agent 
systems) อาศัยเครื่องต่างๆ หลากหลายในการสร้างแบบจ าลอง เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เกมสวม
บทบาทสมมุติ (Role-playing game) และแบบจ าลองพาคี (Agent-based model) (Bousquet and 
Trébuil, 2005) 
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natural resource management in Asia,  pp. 1-17. Los Baños, Philippines: International 
Rice Research Institute (IRRI). 

Dumrongrojwatthana P, Wimolsakcharoen W, Pinmaneenopparat S, Chompooming P, 
Weerapan A, Kabkham T, Anurak M, Runnawut S, Malee W, Kaladee T, Panyain S, 
Kamtem S (2019) A role-playing simulation game for shared learning on community 
forest in Lai Nan, Nan Province, Thailand. Unisearch Journal 6 (2):3-10 

Dumrongrojwatthana, P., Le Page, C., Gajaseni, N., and Trébuil, G. 2011. Co-constructing an 
agent-based model to mediate land use conflict between herders and foresters in 
northern Thailand. Journal of Land Use Science 6(2-3): 101-120. 

Etienne, M. 2014. Companion modelling: A participatory approach to support sustainable 
development. France: Jointly published with Quæ and Springer. 403 pp. 



7 
 

Etienne, M., Du Toit, D., and Pollard, P.  2008.  ARDI: A co-construction method for 
participatory modelling in natural resources management. In M. Sànchez-Marrè, J.B., J. 
Comas, A. Rizzoli, and G. Guariso (ed.)  International Congress on Environmental 
Modelling and Software: Integrating Sciences and Information Technology for 
Environmental Assessment and Decision Making, 4th Biennial Meeting of iEMSs,  pp. 
886-873. 7-10 July 2008. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain. 

Everitt BS, Howell DC (2005) Game Theory. John Wiley & Sons: Chichester. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2015. Global Forest Resources 

Assessment 2015. [Online]. Available from: http://www.fao.org/forest-resources-
assessment/en/ [23 January 2019] 

Hellstrand, S., Skånberg, K., and Drake, L.  2009.  The relevance of ecological and economic 
policies for sustainable development.  Environment, Development and Sustainability 
11(4): 853-870. 

Leemkuil H, Jong T, Ootes S (2000) Review of Education Use of Game and Simulations. 
University of Twente, Twente 

Mostowfi S, Mamaghani NK, Khorramar M (2016) Designing Playful Learning by Using 
Educational Board Game for Children In The Age Range of 7-12: (A Case Study: 
Recycling and Waste Separation Education Board Game). International Journal of 
Environmental & Science Education 11 (12):5453-5476 

Naivinit, W. 2014. Risk analysis using participatory modelling with stakeholders: Case study on 
the interactions between seasonal flooded forest management and food security. 
Bangkok: Thailand Research Fund. 176 pp. 

Ostrom, E.  2009.  A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological 
Systems.  Science  325(5939): 419-422. 

Pinmaneenopparat S, Punyawong K, Huaihongthong I, Khunnala N, Jumsri P, Tungsukruthai S, 
Wimolsakcharoen W, Dumrongrojwatthana P (2019) Community Forest Board Game 
for Learning Interactions Among Ecosystem Components in Community Forest with 
Local People. In: Hamada R, Soranastaporn, S., Kanegae, H., Dumrongrojwatthana, P., 
Chaisanit, S., Rizzi, P., Dumblekar, V. (ed) Neo-Simulation and Gaming Toward Active 
Learning. Springer Nature Singapore: Singapore, pp 355-363.   

Salvini G, Paassen AV, Ligtenberg A, Carrero GC, Bregt AK (2016) A role-playing game as a tool 
to facilitate social learning and collective action towards Climate Smart Agriculture: 
Lessons learned from Apuí, Brazil. Environmental Science & Policy 63:113-121 



8 
 

Wimolsakcharoen W, Dumrongrojwatthana P, Trébuil G (2020) Production of non-timber 
forest products (NTFPs) and diversity of harvesters’ practices and decision-making 
processes in northern Thailand community forests. Bois et Forêts des Tropiques 343 
(1):39-52. DOI:10.19182/bft2020.343.a31845 

 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- ข้อมูลประกอบการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกรในชุมชนมีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรปุาไม้มาก

ขึ้น ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน 
- บทความทางวิชาการอยา่งน้อย 1 เรื่อง 

 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรอืผลการวิจัยสูก่ลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
ระหว่างการจัดกิจกรรมจะใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ท าให้ชาวบ้านและตัวแทนองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้รับความรู้ นอกจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะด าเนินการจัดส่งรายงานให้ทางศูนย์เครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อภูมิภาค จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ 

 

14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล. 
      งานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  การศึกษาภาคสนาม  

- ศึกษาการใช้และวิธีการจัดการทรัพยากรจากระบบนิเวศปุาไม้บางชนิดโดยชุมชนท้อง
ถิ่นที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ปกปักทรัพยากร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   

- ท าการส ารวจปริมาณผลผลิตในพื้นที่ปุาและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) 

- ส ารวจพื้นที่ร่วมกับเกษตรกร โดยใช้วิธีการส ารวจตามแนวเส้นทางเดิน (line transect) 
ในเขตปุาที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ และบันทึกพิกัดภูมิศาสตร์โดยใช้เครื่อง GPS (Global 
Positioning System) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร 
 
 

  ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลชนิด มูลค่าทางเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้ประโยชน์และแนวทางการ
จัดการทรัพยากรท้องถิ่นในปัจจุบัน 

- จัดท าแผนที่การกระจายของทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน
น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
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  ส่วนที่ 3  การจัดท ารายงานและการเผยแพร่ความรู้ 

- จัดท ารายงานผลการศึกษาและเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่  

- จ าท าโปสเตอร์ทรัพยากรท้องถิ่น เผยแพร่ในชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและเห็น
คุณค่าของทรัพยากร 
 

15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
- ระยะเวลาท าวิจัย  1 ปี   

- แผนการด าเนินโครงการ  

กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. รวบรวมข้อมูลการศึกษาก่อนหน้า             
2. ส ารวจพ้ืนท่ี             
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณผ์ู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

            

4. วิเคราะห์ข้อมลู และสรา้งแบบจ าลองทาง
ความคิด 

            

5. อภิปราย สรุปผลการศึกษา เขียนรายงาน 
จัดท าโปสเตอรเ์ผยแพร่ความรู ้

            

 

16. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด  
   

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีท่ี 1 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่น และ
ปัญหาในชุมชนที่ศึกษาพ้ืนท่ี
ปกปักทรัพยากร อ.เวียงสา  
จ.น่าน 

 
- โปสเตอร์ทรัพยากรท้องถิ่น 
1 ชุด 
- รายงานวิจัย 1 เล่ม 
- บทความวิจัย 1 เรื่อง 

 
- เครือข่ายการท างาน
วิจัยในพื้นที ่1 เครือข่าย 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีที่ 2 
- แบบจ าลองทางความคิด
(conceptual model) แสดง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร
และผู้ใช้ทรัพยากร และ
แบบจ าลองต้นแบบ ที่พัฒนา
จากงานวิจัยก่อนหน้า 

 
- แบบจ าลองเชิงบูรณาการ
ต้นแบบ 1 ชุด 
- รายงานวิจัย 1 เล่ม 
 

 
- เครือข่ายการท างาน
วิจัยในพื้นที ่1 เครือข่าย 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 
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ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีท่ี 3 
- แบบจ าลองเชิงบรูณาการ  
ในรูปแบบเกมและ
สถานการณ์จ าลอง 
(simulation gaming) 
น าไปใช้กับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ในชุมชนที่ศึกษา (พื้นทีป่กปัก
ทรัพยากร อ.เวียงสา  
จ.น่าน) 

 
- แบบจ าลองเชิงบูรณาการ
พร้อมใช้งาน 1 ชุด 
- จัดกิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้แบบจ าลอง
ร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 2 
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 30 คน 
- รายงานวิจัย 1 เล่ม 
- บทความวิจัย 1 เรื่อง 

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีท่ี 4 
- ขยายผลการใช้แบบจ าลอง
ไปยังต าบลใกล้เคยีง อย่าง
น้อย 2 ต าบล 
- แบบจ าลองที่สามารถ
น าไปใช้ต่อยอดด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
- จัดกิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้แบบจ าลอง
ร่วมกับชุมชน ในต าบล
ใกล้เคียง อย่างน้อย 4 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
100 คน 
- รายงานวิจัย 1 เล่ม 

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีท่ี 5 
- ขยายผลการใช้แบบจ าลอง
ไปยังต าบลใกล้เคียง เพิ่มเติม
จากปีก่อนหน้าอย่างน้อย 2 
ต าบล 

 
- จัดกิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้แบบจ าลอง
ร่วมกับชุมชน ในต าบล
ใกล้เคียง อย่างน้อย 4 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
100 คน 
- รายงานวิจัย 1 เล่ม 
- บทความวิจัย 1 เรื่อง 

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  

 
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีท่ี 1 
- องค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากร

 
- มีผู้สนใจ ใช้ประโยชน์จาก
โปสเตอร์ทรัพยากรเพิ่มเติม 

 
- มีการขยายผลการเรยีนรู้โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปบอกต่อ

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 
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ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ท้องถิ่น ในช่วง 1 ปี หลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

ใหแ้ก่ชาวบา้นคนอ่ืน ๆ  

ปีท่ี 2 
- แบบจ าลองต้นแบบ
ได้รับการพัฒนา และ
ทดลอง 

 
- แบบจ าลองต้นแบบ ได้น าใช้
ในการเรียนการสอน ใน
รายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

 
- ผู้ใช้แบบจ าลองต้นแบบ มี
ส่วนเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแบบจ าลองและมี
ความรู้เพิ่มเติม  

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีท่ี 3 
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว  
- มีการน าความรู้ไปต่อ
ยอดในการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรใน
ท้องถิ่น  

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ร้อยละ 50 มีการเปลีย่น
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากร 
- หน่วยงานท้องถิ่น น าความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้กับการสร้าง
แผนพัฒนาชุมชน 1 เรื่อง  

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการมีการ
เปลี่ยนแนวคดิเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรในทิศทางที่ดีขึ้น 
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว มี
มุมมองที่กว้างขึ้น 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีท่ี 4 
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว  
- มีการน าความรู้ไปต่อ
ยอดในการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ร้อยละ 50 มีการเปลีย่น
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากร 
- หน่วยงานท้องถิ่น น าความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้กับการสร้าง
แผนพัฒนาชุมชน 1 เรื่อง  

 
- เครือข่ายการท างานอนุรักษ์
ในพื้นที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น  
- มีการขยายผลการเรยีนรู้โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปบอกต่อ
ใหแ้ก่ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ 
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว มี
มุมมองที่กว้างขึ้น 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีท่ี 5 
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว  
- มีการน าความรู้ไปต่อ
ยอดในการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ร้อยละ 50 มีการเปลีย่น
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากร 
- หน่วยงานท้องถิ่น น าความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้กับการสร้าง
แผนพัฒนาชุมชน 1 เรื่อง  

 
- เครือข่ายการท างานอนุรักษ์
ในพ้ืนท่ีมีความเข้มแข็งมากขึ้น  
- มีการขยายผลการเรยีนรู้โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปบอกต่อ
ใหแ้ก่ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ  
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว มี
มุมมองทีก่ว้างขึ้น 
- มีการสรา้งเครือข่ายการ

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 
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ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

เรียนรู้และอนรุักษ์ทรัพยากร
ของเยาวชนเกิดขึ้น 

 
18. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่ 
อุปกรณ์ศึกษาภาคสนามมีความพร้อมใช้งาน  
อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม ได้แก่ แบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ชาร์จ  
 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย 

งบประมาณตลอดโครงการ ...130,000.......... บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 

19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่
เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดอืนที่ 1-6  
(บาท) 

เดอืนที่ 7-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร  - - - 
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย    
2.1 จ้างเหมาผู้ช่วยวจิัยส าหรับการส ารวจ  
     รวบรวม วิเคราะห์ผล จัดท าฐานข้อมูล  
     (8,000 บาท/คน/เดือน x 1 คน x 6 เดือน) 

24,000 24,000 48,000 

2.2 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ  
     (1,800 บาท/วัน x 5 วัน x 5 ครั้ง) 

27,000 18,000 45,000 

2.3 เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย  
     (800 บาท x 1 คน x 25 วัน) 

12,000 8,000 20,000 

2.4 ค่าใช้จา่ยในการจัดท าเอกสารในการเผยแพร่ 0 4,000 4,000 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชมุเชิงปฏิบัติการ  
     (150 บาท x 20 คน x 2 วัน) 

3,000 3,000 6,000 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ    
3.1 วัสดุส านักงาน (กระดาษ A4 หมึกพิมพ์  
     แบตเตอรี่ วัสดุประกอบจัดการประชุม 
     เชิงปฏิบัติการ) 

3,000 1,000 4,000 
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รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดอืนที่ 1-6  

(บาท) 
เดอืนที่ 7-12 

(บาท) 
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
     (การ์ดหน่วยความจ ากล้องดิจิตัล) 

3,000   3,000 

รวมงบประมาณ 72,000 58,000 130,000 
 
19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณทีเ่สนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  

(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีท่ี1 ( 2565) - - 123,000 7,000 - - 130,000 

ปีท่ี2 ( 2566) - - 120,000 10000 - - 130,000 

ปีท่ี3 ( 2567) - - 120,000 10000 - - 130,000 

ปีท่ี4 (2568) - - 120,000 10000 - - 130,000 

ปีท่ี5 ( 2569) - - 120,000 10000 - - 130,000 

 
20. ระดับความส าเร็จของงาน 

ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย 

ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่น ประกอบการสร้างแบบจ าลองเชิง
บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น
ในการท าวิจัย และสร้างจิตส านึกในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนผลงานตีพิมพ์ทาง
วิชาการเผยแพร่ 

    ระดับความส าเร็จของงาน   ระดับ I 
 

21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไมไ่ด้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................ 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................ 
 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ  
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 - 
 
 
23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอการ
วิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ 
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  
(ลงชื่อ)..................................................................   

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่..11..เดือน..สิงหาคม...พ.ศ. 2563… 

 
(ลงชื่อ).................................................................   

(................................................) 
ผู้ร่วมวิจัย 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

 
 
 
 
 
 
 

24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 หัวหน้าโครงการ 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงษ์ชัย ด ารงโรจนว์ัฒนา 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Pongchai Dumrongrojwatthana 
2. เลขหมายบัตรประจ าตวัประชาชน 3849900218342 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
 เงินเดือน   60,480 บาท 
 เวลาที่ใช้ท าวิจัย   10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก    
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โทรศัพท์    022185360 
โทรสาร   022185360 
E-mail   pongchai.d@chula.ac.th; dpongchai@hotmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
 2544 วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2548วท.ม. (สัตววิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2553 วท.ด. (เทคโนโลยีการเกษตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ph.D. (Human, 
Economic and Regional Geography) Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
ประเทศฝรั่งเศส 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ   นิเวศวิทยาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

7.1. หัวหน้าโครงการวิจัย 
- แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ทรพัยากรจาก

ระบบนิเวศปุาไม้อย่างยั่งยืน: การทดสอบประสิทธิภาพของเกมและสถานการณ์
จ าลองกับเยาวชน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (2563) 

- แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ทรพัยากร 
จากระบบนิเวศปุาไม้อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการใช้เกมและสถานการณ์จ าลอง  
ในต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (2562) 

- แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์ทรพัยากรจาก
ระบบนิเวศปุาไม้อย่างยั่งยืน: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (2561) 

- แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์ทรพัยากร 
จากระบบนิเวศปุาไม้อย่างยั่งยืน (2560) 

- การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตจากปาุที่ไม่ใช่เนื้อไม้  
ในพื้นที่ อพ.สธ. อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (2559) 
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7.2. ผู้ร่วมวิจัย 
- ศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในพื้นที่ปุา

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (2559) 

7.3. งานวิจัยที่ท าเสร็จแลว้ (ผลงานวิจัย ย้อนหลังไม่เกิน 5ปี) 
 7.3.1. Journal articles 
Dumrongrojwatthana, P., Wanich, K., and Trébuil, G. 2020. Driving factors and 

impact of land-use change in a fragile rainfed lowland rice-sugar palm 
cultural agroforestry system in southern Thailand. Sustainability Science. 
Online first. doi:10.1007/s11625-020-00819-5   

Phoomirat, R., Disyatat, N. R., Park, T. Y., Lee, D. K., & Dumrongrojwatthana, P. 
2020. Rapid assessment checklist for green roof ecosystem services in 
Bangkok, Thailand. Ecological Processes 9(1): 19. doi:10.1186/s13717-020-
00222-z   

Wimolsakcharoen, W., Dumrongrojwatthana, P., & Trébuil, G. 2020. Production 
of non-timber forest products (NTFPs) and diversity of harvesters’ 
practices and decision-making processes in northern Thailand community 
forests. Bois et Forêts des Tropiques. 343(1), 39-52. 
doi:10.19182/bft2020.343.a31845 

Dumrongrojwatthana, P., Wimolsakcharoen, W., Pinmaneenopparat, S., 
Chompooming, P., Weerapan, A., Kabkham, T., Anurak, M., Runnawut, S., 
Malee, W., Kaladee, T., Panyain, S., Kamtem, S. 2019. A role-playing 
simulation game for shared learning on community forest in Lai Nan, Nan 
Province, Thailand. Unisearch Journal 6 (2): 3-10  

Pruksakorn, S., Kiratiprayoon, S., Uttaranakorn, S., Sukreeyapongse, O., and 
Dumrongrojwatthana, P. 2018. Game for low-formal education farmers to 
learn how to improve soil quality. Simulation & Gaming 49 (2): 146-167. 
[SJR Q2 IF (2017): 0.371] 

Pruksakorn, S., Kiratiprayoon, S., Uttaranakorn, S., Sukreeyapongse, O., and 
Dumrongrojwatthana, P. 2018. Role-playing game to create learning about 
farming in an area surrounded by national park. Journal of Thai 
Interdisciplinary Research 13(3): 51-63  

Saridnirun, G., Meckvichai, W., Dumrongrojwatthana, P. 2017.Seasonal 
distribution and habitat use of the green peafowlPavomuticus, Linnaeus 
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1766, in WiangLorWildlifeSanctuary, Phayao Province, northernThailand. 
Chiang Mai Journal of Science. 44 (3): 824-838. ISI IF (2014): 0.371 

Saridnirun, G., Dumrongrojwatthana, P., Meckvichai, W., Nispa, S., 
Khuntathongsakudi, K. 2016. Seasonal distributions and habitats use of 
Green PeafowlPavomuticus Linnaeus, 1766 in Nam Whean Forest 
Protection Unit, northernThailand. Walailak Journal of Science and 
Technology. Online first: wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/1618 SJR 
(Scopus) IF (2014): 0.207 

 
 7.3.2. Book chapter 
Phoomirat, R., Akkapiphat, J. and Dumrongrojwatthana, P. 2019. Board Game for 

Collective Learning on Green Roof Ecosystem Services. In Neo-Simulation 
and Gaming Toward Active Learning. Kijima, K. and Deguchi, H. pp 191-199. 
Japan: Springer.  

Sutanan Pinmaneenopparat, S., Punyawong, K., Huaihongthong, I., Khunnala, N., 
Jumsri, P., Tungsukruthai, S., Wimolsakcharoen, W. and 
Dumrongrojwatthana, P. 2019. Community Forest Board Game for Learning 
Interactions Among Ecosystem Components in Community Forest with 
Local People. In Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning. 
Kijima, K. and Deguchi, H. pp 355-363. Japan: Springer.  

Dumrongrojwatthana P. Worrapimphong, K., and Kunsook, C. 2017. Participatory 
Learning and Management of Biodiversity: The Companion Modeling 
Approach. In Biodiversity: Challenges in a changing Southeast Asia 
environment. Morand, S., Satrawaha, R., and Woodruff, D. pp 217-229. 
NewYork: Routledge. 

 
7.3. งานวิจัยที่ก าลังท า  

ล าดับ หัวหน้า

โครงการ 

หัวข้อเร่ือง แหล่งทุน ระยะเวลาที ่

ได้รับทุน 

สถานภาพ 

ผลงาน 
1 พงษ์ชัย   

ด ารงโรจน์วัฒนา 
แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรจากระบบนิเวศ
ปุาไม้อย่างยั่งยืน: การทดสอบ
ประสิทธิภาพของเกมและสถานการณ์
จ าลองกับเยาวชน อ าเภอเวยีงสา 
จังหวัดน่าน  

งบประมาณแผ่นดิน 
(อพ.สธ. – จุฬาฯ) 

1 ต.ค. 2562-
30 ก.ย. 2563 

ส าเรจ็  
60% 
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การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามกีารปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่พจิารณาสนบัสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสทิธิ์รบัทนุ คอบช. เป็นเวลา 3 ป ี

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย.......................................................................................................................................................  
กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................  

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  เรื่องการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บริเวณพ้ืนที่ศูนย์เครือข่าย 
  การเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จังหวัดสระบุรี 

 (ภาษาอังกฤษ) Integrative modeling for collective learning on sustainable  
  utilization of local resources at Center of Learning 
  for the Region, Saraburi province 

 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ)               Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative  
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn  
responded by Chulalongkorn University 

 
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

ส่วน ก:องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง 

“ฝุายไทย” และ “ฝุายต่างประเทศ”) 
1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ:   นายพงษ์ชัย  ด ารงโรจน์วัฒนา 
ต าแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
หน่วยงานที่สังกัด:  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม 10330  
เลขประจ าตัวประชาชน: 3849900218342 
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โทรศัพท์:   0-2218-5360, 08-5932-0934  
 โทรสาร   0-2218-5360 

E-mail:    dpongchai@hotmail.com  
งานที่รับผิดชอบ:  วางแผนงานวิจัย ศึกษาภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ผลงาน

และเขียนรายงานสรุป 
สัดส่วนงาน:  100% 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย  - 
1.3  หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์   0-2218-5376  
โทรสาร  0-2218-5386 
1.4 หน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงาน   โครงการ อพ.สธ. และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

2. ประเภทการวิจัย 
  การวิจัยประยุกต์ (Applied research)  
3.  สาขาวชิาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวจิัย 
  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 
  - 
5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
  แบบจ าลองเชิงบูรณาการ, เกมและสถานการณ์จ าลอง, การมีส่วนร่วม, การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ, ชุมชนท้องถิ่น, การเรียนรู้, ความยั่งยืน 
   integrative modelling, gaming and simulation, participation, natural resource 
management, local community, learning, sustainability 
 
6. ความส าคัญ และที่มาของปัญหา 

ทรัพยากรปุาไม้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตนานาชนิดรวมทั้งมนุษย์ โดยสามารถให้บริการของ
ระบบนิเวศ (Ecosystem services) ที่หลากหลาย เช่น ปัจจัย 4 รักษาสมดุลของวงจรสสาร แหล่งหลบภัย 
แหล่งอนบุาลสิ่งมีชีวิตวัยอ่อน ลดภาวะโลกร้อน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ฯลฯ แต่ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา 
พบว่าพ้ืนที่ปุาไม้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของ Food and Agriculture Organization of 
the United Nations หรือ FAO ระบุว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โลกสูญเสียพ้ืนที่ปุาถึง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015) และจากข้อมูลทางสถิติของ
ประเทศไทย พบว่า พ้ืนที่ปุาไม้ลดลงเช่นเดียวกัน โดยเมื่อปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งหมด 
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138,566,875 ไร่ หรือร้อยละ 43.21 ของพ้ืนที่ประเทศ จนถึงปี พ.ศ. 2558–2559 ประเทศไทยเหลือพ้ืนที่ปุา
ไม้ทั้งหมด 102,174,805 ไร่ หรือร้อยละ 31 ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบย้อนกลับต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ 
เช่น การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ดินถล่ม น้ าไหลบ่าอย่างรวดเร็ว เป็น
ต้น (ส านักจัดการที่ดินปุาไม้, 2561) จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้มนุษย์เริ่มตระหนักถึงความส าคัญในการ
รักษาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศปุาไม้ โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานหลาย ๆ แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้
มีความพยายามปลูกปุาเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรท้องถิ่น 

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  ท าให้พ้ืนที่ปุาสูญเสียไปเป็น
พ้ืนที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามจากหลายภาคส่วนในการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ปุาและหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปูน
หน่วยงานหนึ่งที่ได้ด าเนินการดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จั งหวัดสระบุรี ได้
ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการปลูกปุา และจัดกิจกรรมส่งเสริม เสริมสร้างจิตส านึกของ
เยาวชนและชาวบ้านให้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค, 2563) 
นอกจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางศูนย์เครือข่ายการเพ่ือภูมิภาค ได้ด าเนินโครงการการส ารวจ
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ตามแนวทางของงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิน่ ของ อพ.สธ. ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid–19) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อว. สร้างงาน ระยะที่ 2) ซึ่งในโครงการ
ดังกล่าวได้มีประชาชนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ และรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติไว้  

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีการใช้แบบจ าลองเชิงบูรณาการและสร้างสถานการณ์
จ าลองที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะกับเกษตรกรซึ่งมีพ้ืนฐานการศึกษาไม่สูงนัก เพ่ือให้เข้าใจความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมในอนาคต 
สร้างศักยภาพในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ตลอดจนหาแนวทางหรือสร้างนโยบาย
สาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น ส าหรับการศึกษาในช่วงแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ปี พ.ศ. 2559-2564 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาการใช้แบบจ าลองเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
พบว่าสามารถใช้เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในปุาชุมชนได้ โดยมีการสร้างเกมและ
สถานการณ์จ าลองเพ่ือการเรียนรู้จ านวน 2 เกม ได้แก่ เกมการ์ดหลากหลาย ณ ไหล่น่าน และ เกมเก็บของปุา 
และก่อให้เกิดการสร้างจิตส านึกของเยาวชนในพ้ืนที่ โดยมีการสร้างแปลงถาวรเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ศึกษาเรียนรู้ ใน
พ้ืนที่ปุาบ้านบุญเรือง (หมู่ 2) ต าบลไหล่น่าน และมีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้รายวิชาการค้นคว้า
อิสระ ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และฝึกทักษะการวิจัยให้เยาวชนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินการรักษ์ปุาน่านด้านการปลูกปุาในใจเยาวชน  

อย่างไรก็ตาม พบว่าการสร้างแบบจ าลองเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดสระบุรียังมีอยู่น้อย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
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แบบจ าลองเชิงบูรณาการ และศึกษากระบวนการน าแบบจ าลองไปใช้ในพ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือ
ภูมิภาค จังหวัดสระบุรี ที่มีบริบทที่แตกต่างจากจังหวัดน่าน โดยปีที่ 1 จะท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้ในท้องถิ่น และจะพัฒนาแบบจ าลองและในไปใช้ในปีที่ 2-3 และจะขยายผลเพ่ิมเติม
ในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ในปีที่ 4-5 ซ่ึงคาดว่าจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และได้แบบจ าลองส าหรับการน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อีกด้วย  

 

7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7.1. สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
7.2. ศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากปุาไม้ในท้องถิน่ มูลค่าทางเศรษฐกิจและกระบวนการ

ตัดสินใจในการใช้ประโยชน์โดยชุมชนพืน้ที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.สระบุรี 
 

8. ทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการคิด เรียนรู้และเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของ

ผลผลิตจากระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากระบบสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและบูรณาการให้เห็น
ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ มีส่วนส าคัญในการพัฒนาอย่างอย่างยืน (Hellstrand et al., 2009; 
Ostrom, 2009) นอกจากนี้ในทางนิเวศวิทยา การท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จะส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการทั้งทางด้านนิเวศ สังคมและเศรษฐกิจ ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น เพ่ือน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ไปสร้างแบบจ าลองเชิงบูรณาการและใช้อย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเพ่ิมศักยภาพของผู้ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้อย่าง
ยั่งยืน  

งานวิจัยเน้นการสร้างแบบจ าลองเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดแบบจ าลองเพ่ือนคู่คิด 
(Companion Modeling: ComMod) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างแบบจ าลองที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จัดขึ้นใน
ระหว่างกระบวนการออกแบบแบบจ าลองและการใช้งานแบบจ าลอง หลักการของวิธีวิจัย ComMod จะเป็น
การศึกษาปฎิสัมพันธ์ระหว่างพลวัตทางกายภาพชีวภาพกับพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคม ComMod จึงเป็น
กระบวนการคิดและสร้างความเข้าใจแบบมีพัฒนาการ จึงเป็นกระบวนการทีส่นับสนุนการศึกษาแบบบูรณาการ
ด้วยแบบจ าลองที่ยืดหยุ่นและผ่านการวิเคราะห์จากบุคคลหลายสาขา ท าให้เกิดการพูดคุยวิเคราะห์ผ่าน
แบบจ าลองเสมือนจริง (Bousquet and Trébuil, 2005) แล้วน าเอาข้อมูลความรู้จากการวิเคราะห์ที่มีความ
เกี่ยวขอ้งกับระบบที่ท าการศึกษามาปรับปรุงประกอบเขา้เป็นแบบจ าลองเดียวกัน การด าเนินวิธีการวิจัยจึงเป็น
แบบหมุนวนต่อเนื่องระหว่างกิจกรรมภาคสนาม (การสัมภาษณ์ การส ารวจข้อมูล กิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างและใช้
แบบจ าลองเชิงปฏิบัติการ) กับงานในห้องปฏิบัติการ (งานทดลอง งานพัฒนาแบบจ าลองคอมพิวเตอร์) 
กระบวนการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินชีวิต ความรู้ และการรับรู้ข้อมูลที่ต่างกัน 



5 
 

ถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่นักวิจัยที่เลือกใช้วิธีวิจัย ComMod จะต้องเข้าใจ ด้วยหลักการของ ComMod คณะวิจัยจึง
ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีหน้าที่หลักในการอ านวยความสะดวก (Facilitation) ให้ทุก
ฝุายได้เรียนรู้ร่วมกันและสนับสนุนให้ทุกฝุายหาทางออกร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
ComMod มีความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพยากร (adaptive management capacity) มากยิ่งขึ้น การสร้าง
แบบจ าลองแบบมีส่วนร่วมนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในเวลาเดียวกันก็เป็นการบูรณาการ
องค์ความรู้ระว่างภูมิปัญญาชาวบ้าน (local wisdom) กับองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎี (theoretical knowledge) 
ระหว่างผู้เข้าร่วมและเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเพ่ือที่จะหา
แนวทางจัดการทรพัยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส าหรับในประเทศไทยได้มีการใช้แบบจ าลองเชิงบูรณาการ
ในบางพ้ืนที่ ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ เช่น การศึกษาการจัดการทรัพยากรของปุาระหว่างเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติและชาวเขาเผ่าเย้า และการจัดการที่ดินเพ่ือการเกษตรเลี้ยงวัวและการปลูกปุา ของชาวเขา
เผ่าม้ง ในอ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (Barnaud et al., 2008; Dumrongrojwatthana et al., 2011) และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศปุาบุ่งปุาทาม จังหวัดอุบลราชธานี (Naivinit, 2014) เป็นต้น 
นอกจากนี้ในช่วงการด าเนินการของโครงการ อพ.สธ. และงานวิจัยในต าบลไหล่น่าน ของผู้วิจัยในช่วง 5 ปี ที่
ผ่านมา ได้มีการเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในปุาชุมชนต าบลไหล่น่าน และได้มีการใช้
แบบจ าลองเชิงบูรณาการร่วมกับชาวบ้านและเยาวชนผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในหลายโอกาส 
(Wimolsakcharoen, Dumrongrojwatthana, and Trébuil, 2020; Dumrongrojwatthana et al., 2019; 
Pinmaneenopparat et al., 2019) แต่ยังมีข้อค าถามเกี่ยวกับการขยายผลการใช้แบบจ าลองและการสร้าง
แบบจ าลองทีส่ามารถประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศได ้

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี แต่ในงานวิจัยในปีแรก จะเน้นการท าความ
เข้าใจข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพ่ือภูมิภาค จ.สระบุรี  ก่อนจะน าข้อมูลไปสร้างแบบจ าลองเชิงบูรณาการในรูปแบบเกมและสถานการณ์จ าลอง 
(gaming and simulation) ในระยะต่อไปซึ่งการเรียนรู้โดยการใช้เกมเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถท าให้ผู้เล่น
เกิดทักษะการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกก าหนดไว้ โดยผู้เล่นต้องเล่นตามกติกาที่ถูกก าหนดไว้ จากนั้นน า
เนื้อหาของเกมและผลการศึกษาที่ได้มาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และอภิปรายผล (Everitt and Howell, 2005; 
Leemkuil et al., 2000) และมีการใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในหลายพ้ืนที่ 
(Mostowfi et al., 2016; Salvini et al., 2016)  

 

9. ขอบเขตของการวิจัย 
ในปีแรกจะศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากปุาไม้ในท้องถิ่นโดยชุมชนบริเวณพ้ืนที่ศูนย์

เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จ.สระบุรี เช่น ต าบลตาลเดี่ยว ต าบลช าผักแพว เป็นต้น และวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจและแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชน 
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10. ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดการสร้างแบบจ าลองเชิงบูรณาการภายใต้แนวคิดแบบจ าลองเพ่ือนคู่คิด 

(Companion Modeling approach) (Barreteau and Others, 2003; Etienne, 2014) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
การใช้ 2 ประการคือท าความเข้าใจระบบที่สลับซับซ้อน และใช้เพ่ือการหาทางออกของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม แบบจ าลองเพ่ือนคู่คิดอาศัยหลักการของระบบพหุพาคี (Multi-agent 
systems) อาศัยเครื่องต่างๆ หลากหลายในการสร้างแบบจ าลอง เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เกมสวม
บทบาทสมมุติ (Role-playing game) และแบบจ าลองพาคี (Agent-based model) (Bousquet and 
Trébuil, 2005) 
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มหาวิทยาลัย. www.clnr.chula.ac.th. 
Barnaud, C., Trébuil, G., Dumrongrojwatthana, P., and Marie, J.  2008.  Area Study Prior to 

Companion Modelling to Integrate Multiple Interests in Upper Watershed 
Management of Northern Thailand.  Southeast Asian Studies  45(4): 559-585. 

Barreteau, O., and Others.  2003.  Our companion modelling approach.  Journal of Artificial 
Societies and Social Simulation [Online].  6(2): 1. Available from: 
http://jasss.soc.surrey.ac.uk/6/2/1.html  [11 June 2006] 

Bousquet, F., and Trébuil, G.  2005.  Introduction to companion modeling and multi-agent 
systems for integrated natural resource management in Asia. In: Bousquet, F., Trébuil, 
G., and Hardy, B. (eds.),  Companion modelling and multi-agent systems for integrated 
natural resource management in Asia,  pp. 1-17. Los Baños, Philippines: International 
Rice Research Institute (IRRI). 

Dumrongrojwatthana P, Wimolsakcharoen W, Pinmaneenopparat S, Chompooming P, 
Weerapan A, Kabkham T, Anurak M, Runnawut S, Malee W, Kaladee T, Panyain S, 
Kamtem S (2019) A role-playing simulation game for shared learning on community 
forest in Lai Nan, Nan Province, Thailand. Unisearch Journal 6 (2):3-10 

Dumrongrojwatthana, P., Le Page, C., Gajaseni, N., and Trébuil, G. 2011. Co-constructing an 
agent-based model to mediate land use conflict between herders and foresters in 
northern Thailand. Journal of Land Use Science 6(2-3): 101-120. 



7 
 

Etienne, M. 2014. Companion modelling: A participatory approach to support sustainable 
development. France: Jointly published with Quæ and Springer. 403 pp. 

Etienne, M., Du Toit, D., and Pollard, P.  2008.  ARDI: A co-construction method for 
participatory modelling in natural resources management. In M. Sànchez-Marrè, J.B., J. 
Comas, A. Rizzoli, and G. Guariso (ed.)  International Congress on Environmental 
Modelling and Software: Integrating Sciences and Information Technology for 
Environmental Assessment and Decision Making, 4th Biennial Meeting of iEMSs,  pp. 
886-873. 7-10 July 2008. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain. 

Everitt BS, Howell DC (2005) Game Theory. John Wiley & Sons: Chichester. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2015. Global Forest Resources 

Assessment 2015. [Online]. Available from: http://www.fao.org/forest-resources-
assessment/en/ [23 January 2019] 

Hellstrand, S., Skånberg, K., and Drake, L.  2009.  The relevance of ecological and economic 
policies for sustainable development.  Environment, Development and Sustainability 
11(4): 853-870. 

Leemkuil H, Jong T, Ootes S (2000) Review of Education Use of Game and Simulations. 
University of Twente, Twente 

Mostowfi S, Mamaghani NK, Khorramar M (2016) Designing Playful Learning by Using 
Educational Board Game for Children In The Age Range of 7-12: (A Case Study: 
Recycling and Waste Separation Education Board Game). International Journal of 
Environmental & Science Education 11 (12):5453-5476 

Naivinit, W. 2014. Risk analysis using participatory modelling with stakeholders: Case study on 
the interactions between seasonal flooded forest management and food security. 
Bangkok: Thailand Research Fund. 176 pp. 

Ostrom, E.  2009.  A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological 
Systems.  Science  325(5939): 419-422. 

Pinmaneenopparat S, Punyawong K, Huaihongthong I, Khunnala N, Jumsri P, Tungsukruthai S, 
Wimolsakcharoen W, Dumrongrojwatthana P (2019) Community Forest Board Game 
for Learning Interactions Among Ecosystem Components in Community Forest with 
Local People. In: Hamada R, Soranastaporn, S., Kanegae, H., Dumrongrojwatthana, P., 
Chaisanit, S., Rizzi, P., Dumblekar, V. (ed) Neo-Simulation and Gaming Toward Active 
Learning. Springer Nature Singapore: Singapore, pp 355-363.   



8 
 

Salvini G, Paassen AV, Ligtenberg A, Carrero GC, Bregt AK (2016) A role-playing game as a tool 
to facilitate social learning and collective action towards Climate Smart Agriculture: 
Lessons learned from Apuí, Brazil. Environmental Science & Policy 63:113-121 

Wimolsakcharoen W, Dumrongrojwatthana P, Trébuil G (2020) Production of non-timber 
forest products (NTFPs) and diversity of harvesters’ practices and decision-making 
processes in northern Thailand community forests. Bois et Forêts des Tropiques 343 
(1):39-52. DOI:10.19182/bft2020.343.a31845 

 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- ข้อมูลประกอบการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกรในชุมชนมีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรปุาไม้มาก

ขึ้น ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน 
- บทความทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรอืผลการวิจัยสูก่ลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
ระหว่างการจัดกิจกรรมจะใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ท าให้ชาวบ้านและตัวแทนองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้รับความรู้ นอกจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะด าเนินการจัดส่งรายงานให้ทางศูนย์เครือข่ายการ
เรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ประโยชน์ 

 

14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล. 
      งานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  การศึกษาภาคสนาม  

- ศึกษาการใช้และวิธีการจัดการทรัพยากรจากระบบนิเวศปุาไม้บางชนิดโดยชุมชน 
ท้องถิ่นที่อาศัยอยู่โดยรอบพ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จ.สระบุรี  เช่น 
ต าบลช าผักแพว เป็นต้น 

- ท าการส ารวจปริมาณผลผลิตในพ้ืนที่ปุาและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) 

- ส ารวจพื้นที่ร่วมกับเกษตรกร โดยใช้วิธีการส ารวจตามแนวเส้นทางเดิน (line transect) 
ในเขตปุาที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ และบันทึกพิกัดภูมิศาสตร์โดยใช้เครื่อง GPS (Global 
Positioning System) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร 
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  ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมลู 

- วิเคราะห์ข้อมูลชนิด มูลค่าทางเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้ประโยชน์และแนวทางการ
จัดการทรัพยากรท้องถิ่นในปัจจุบัน 

- จัดท าแผนที่การกระจายของทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน
น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

  ส่วนที่ 3  การจัดท ารายงานและการเผยแพร่ความรู้ 

- จัดท ารายงานผลการศึกษาและเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่  

- จ าท าโปสเตอร์ทรัพยากรท้องถิ่น เผยแพร่ในชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนักและเห็น
คุณค่าของทรัพยากร 
 

15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
- ระยะเวลาท าวิจัย  1 ปี   

- แผนการด าเนินโครงการ  

กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. รวบรวมข้อมูลการศึกษาก่อนหน้า             
2. ส ารวจพ้ืนท่ี             
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณผ์ู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

            

4. วิเคราะห์ข้อมลู และสรา้งแบบจ าลองทาง
ความคิด 

            

5. อภิปราย สรุปผลการศึกษา เขียนรายงาน 
จัดท าโปสเตอรเ์ผยแพร่ความรู ้

            

 

16. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด  

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีท่ี 1 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่น และ
ปัญหาในชุมชนที่ศึกษา  
(ศนูย์เครือข่ายการเรียนรู ้
เพื่อภูมิภาค จ.สระบุรี) 

 
- โปสเตอร์ทรัพยากรท้องถิ่น 
1 ชุด 
- รายงานวิจัย 1 เล่ม 
- บทความวิจัย 1 เรื่อง 

 
- เครือข่ายการท างาน
วิจัยในพื้นที ่1 เครือข่าย 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีที่ 2 
- แบบจ าลองทางความคิด

 
- แบบจ าลองเชิงบูรณาการ

 
- เครือข่ายการท างาน

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 
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ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
(conceptual model) แสดง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร
และผู้ใช้ทรัพยากร และ
แบบจ าลองต้นแบบ ที่พัฒนา
จากงานวิจัยก่อนหน้า 

ต้นแบบ 1 ชุด 
- รายงานวิจัย 1 เล่ม 
 

วิจัยในพื้นที ่1 เครือข่าย 

ปีท่ี 3 
- แบบจ าลองเชิงบรูณาการ  
ในรูปแบบเกมและ
สถานการณ์จ าลอง 
(simulation gaming) 
น าไปใช้กับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ในชุมชนที่ศึกษา  

 
- แบบจ าลองเชิงบูรณาการ
พร้อมใช้งาน 1 ชุด 
- จัดกิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้แบบจ าลอง
ร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 2 
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 30 คน 
- รายงานวิจัย 1 เล่ม 
- บทความวิจัย 1 เรื่อง 

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีท่ี 4 
- ขยายผลการใช้แบบจ าลอง
ไปยังต าบลใกล้เคยีง อย่าง
น้อย 2 ต าบล 
- แบบจ าลองที่สามารถ
น าไปใช้ต่อยอดด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
- จัดกิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้แบบจ าลอง
ร่วมกับชุมชน ในต าบล
ใกล้เคียง อย่างน้อย 4 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
100 คน 
- รายงานวิจัย 1 เล่ม 

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีท่ี 5 
- ขยายผลการใช้แบบจ าลอง
ไปยังต าบลใกล้เคียง เพิ่มเติม
จากปีก่อนหน้าอย่างน้อย 2 
ต าบล 

 
- จัดกิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้แบบจ าลอง
ร่วมกับชุมชน ในต าบล
ใกล้เคียง อย่างน้อย 4 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
100 คน 
- รายงานวิจัย 1 เล่ม 
- บทความวิจัย 1 เรื่อง 

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 
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17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  

 
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปีท่ี 1 
- องค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 
- มีผู้สนใจ ใช้ประโยชน์จาก
โปสเตอร์ทรัพยากรเพิ่มเติม 
ในช่วง 1 ปี หลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

 
- มีการขยายผลการเรยีนรู้โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปบอกต่อ
ใหแ้ก่ชาวบา้นคนอ่ืน ๆ  

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีท่ี 2 
- แบบจ าลองต้นแบบ
ได้รับการพัฒนา และ
ทดลอง 

 
- แบบจ าลองต้นแบบ ได้น าใช้
ในการเรียนการสอน ใน
รายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

 
- ผู้ใช้แบบจ าลองต้นแบบ มี
ส่วนเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแบบจ าลองและมี
ความรู้เพิ่มเติม  

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีท่ี 3 
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว  
- มีการน าความรู้ไปต่อ
ยอดในการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรใน
ท้องถิ่น  

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ร้อยละ 50 มีการเปลีย่น
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากร 
- หน่วยงานท้องถิ่น น าความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้กับการสร้าง
แผนพัฒนาชุมชน 1 เรื่อง  

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการมีการ
เปลี่ยนแนวคดิเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรในทิศทางที่ดีขึ้น 
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว มี
มุมมองที่กว้างขึ้น 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีท่ี 4 
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว  
- มีการน าความรู้ไปต่อ
ยอดในการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ร้อยละ 50 มีการเปลีย่น
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากร 
- หน่วยงานท้องถิ่น น าความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้กับการสร้าง
แผนพัฒนาชุมชน 1 เรื่อง  

 
- เครือข่ายการท างานอนุรัก์ใน
พื้นที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น  
- มีการขยายผลการเรยีนรู้โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปบอกต่อ
ใหแ้ก่ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ 
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว มี
มมุมองที่กว้างขึ้น 

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 

ปีที่ 5 
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว  
- มีการน าความรู้ไปต่อ

 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ร้อยละ 50 มีการเปลีย่น

 
- เครือข่ายการท างานอนุรัก์ใน
พื้นที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น  
- มีการขยายผลการเรยีนรู้โดย

 
- 1 ปี 

 
130,000 บาท 
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ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ยอดในการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากร 
- หน่วยงานท้องถิ่น น าความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้กับการสร้าง
แผนพัฒนาชุมชน 1 เรื่อง  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปบอกต่อ
ใหแ้ก่ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ  
- ผู้ใช้งานแบบจ าลองมี
ศักยภาพในการปรับตัว มี
มุมมองทีก่ว้างขึ้น 
- มีการสรา้งเครือข่ายการ
เรียนรู้และอนรุักษ์ทรัพยากร
ของเยาวชนเกิดขึ้น 

 
18. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่ 
อุปกรณ์ศึกษาภาคสนามมีความพร้อมใช้งาน  
อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพ่ิมเติม ได้แก่ แบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ชาร์จ  
 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย 

งบประมาณตลอดโครงการ ...130,000.......... บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 

19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่
เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดอืนที่ 1-6  
(บาท) 

เดือนที่ 7-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร  - - - 
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย    
2.1 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยส าหรบัการส ารวจ  
     รวบรวม วิเคราะห์ผล จัดท าฐานข้อมูล  
     (8,000 บาท/คน/เดือน x 1 คน x 6 เดือน) 

24,000 24,000 48,000 

2.2 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ  
     (1,800 บาท/วัน x 5 วัน x 5 ครั้ง) 

27,000 18,000 45,000 

2.3 เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย  
     (800 บาท x 1 คน x 25 วัน) 

12,000 8,000 20,000 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารในการเผยแพร่ 0 4,000 4,000 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  3,000 3,000 6,000 
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รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดอืนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 7-12 

(บาท) 
     (150 บาท x 20 คน x 2 วัน) 
3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ    
3.1 วัสดุส านักงาน (กระดาษ A4 หมึกพิมพ์  
     แบตเตอรี่ วัสดุประกอบจัดการประชุม 
     เชิงปฏิบัติการ) 

3,000 1,000 4,000 

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
     (การ์ดหน่วยความจ ากล้องดิจิตัล) 

3,000   3,000 

รวมงบประมาณ 72,000 58,000 130,000 
 
19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณทีเ่สนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  

(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ รวม 

ปีที1่ ( 2565) - - 123,000 7,000 - - 130,000 

ปีท่ี2 ( 2566) - - 120,000 10000 - - 130,000 

ปีท่ี3 ( 2567) - - 120,000 10000 - - 130,000 

ปีท่ี4 (2568) - - 120,000 10000 - - 130,000 

ปีท่ี5 ( 2569) - - 120,000 10000 - - 130,000 

 
20. ระดับความส าเร็จของงาน 

ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย 

ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่น ประกอบการสร้างแบบจ าลองเชิง
บูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น
ในการท าวิจัย และสร้างจิตส านึกในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนผลงานตีพิมพ์ทาง
วิชาการเผยแพร่ 

    ระดับความส าเร็จของงาน   ระดับ I 
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21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไมไ่ด้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................ 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................ 
 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ  
 - 
 
23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอการ
วิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ 
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  
(ลงชื่อ)..................................................................   

หวัหน้าโครงการวิจัย 
วันที่..11..เดือน..สิงหาคม...พ.ศ. 2563… 

 
(ลงชื่อ).................................................................   

(................................................) 
ผู้ร่วมวิจัย 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

 
24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 หัวหน้าโครงการ 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงษ์ชัย ด ารงโรจน์วัฒนา 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Pongchai Dumrongrojwatthana 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3849900218342 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
 เงินเดือน   60,480 บาท 
 เวลาที่ใช้ท าวิจัย   10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก    
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โทรศัพท์    022185360 
โทรสาร   022185360 
E-mail   pongchai.d@chula.ac.th; dpongchai@hotmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
 2544 วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2548วท.ม. (สัตววิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2553 วท.ด. (เทคโนโลยีการเกษตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ph.D. (Human, 
Economic and Regional Geography) Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
ประเทศฝรั่งเศส 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ   นิเวศวิทยาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

7.1. หัวหน้าโครงการวิจัย 
- แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจาก

ระบบนิเวศปุาไม้อย่างยั่งยืน: การทดสอบประสิทธิภาพของเกมและสถานการณ์
จ าลองกับเยาวชน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (2563) 

- แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
จากระบบนิเวศปุาไม้อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการใช้เกมและสถานการณ์จ าลอง  
ในต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (2562) 

- แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจาก
ระบบนิเวศปุาไม้อย่างยั่งยืน: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (2561) 

- แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
จากระบบนิเวศปุาไม้อย่างยั่งยืน (2560) 

- การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตจากปุาที่ไม่ใช่เนื้อไม้  
ในพ้ืนที่ อพ.สธ. อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (2559) 
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7.2. ผู้ร่วมวิจัย 
- ศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้นในพ้ืนที่ปุา

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (2559) 

7.3. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว (ผลงานวิจัย ย้อนหลังไม่เกิน 5ปี) 
 7.3.1. Journal articles 
Dumrongrojwatthana, P., Wanich, K., and Trébuil, G. 2020. Driving factors and 

impact of land-use change in a fragile rainfed lowland rice-sugar palm 
cultural agroforestry system in southern Thailand. Sustainability Science. 
Online first. doi:10.1007/s11625-020-00819-5   

Phoomirat, R., Disyatat, N. R., Park, T. Y., Lee, D. K., & Dumrongrojwatthana, P. 
2020. Rapid assessment checklist for green roof ecosystem services in 
Bangkok, Thailand. Ecological Processes 9(1): 19. doi:10.1186/s13717-020-
00222-z   

Wimolsakcharoen, W., Dumrongrojwatthana, P., & Trébuil, G. 2020. Production 
of non-timber forest products (NTFPs) and diversity of harvesters’ 
practices and decision-making processes in northern Thailand community 
forests. Bois et Forêts des Tropiques. 343(1), 39-52. 
doi:10.19182/bft2020.343.a31845 

Dumrongrojwatthana, P., Wimolsakcharoen, W., Pinmaneenopparat, S., 
Chompooming, P., Weerapan, A., Kabkham, T., Anurak, M., Runnawut, S., 
Malee, W., Kaladee, T., Panyain, S., Kamtem, S. 2019. A role-playing 
simulation game for shared learning on community forest in Lai Nan, Nan 
Province, Thailand. Unisearch Journal 6 (2): 3-10  

Pruksakorn, S., Kiratiprayoon, S., Uttaranakorn, S., Sukreeyapongse, O., and 
Dumrongrojwatthana, P. 2018. Game for low-formal education farmers to 
learn how to improve soil quality. Simulation & Gaming 49 (2): 146-167. 
[SJR Q2 IF (2017): 0.371] 

Pruksakorn, S., Kiratiprayoon, S., Uttaranakorn, S., Sukreeyapongse, O., and 
Dumrongrojwatthana, P. 2018. Role-playing game to create learning about 
farming in an area surrounded by national park. Journal of Thai 
Interdisciplinary Research 13(3): 51-63  

Saridnirun, G., Meckvichai, W., Dumrongrojwatthana, P. 2017.Seasonal 
distribution and habitat use of the green peafowlPavomuticus, Linnaeus 
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1766, in WiangLorWildlifeSanctuary, Phayao Province, northernThailand. 
Chiang Mai Journal of Science. 44 (3): 824-838. ISI IF (2014): 0.371 

Saridnirun, G., Dumrongrojwatthana, P., Meckvichai, W., Nispa, S., 
Khuntathongsakudi, K. 2016. Seasonal distributions and habitats use of 
Green PeafowlPavomuticus Linnaeus, 1766 in Nam Whean Forest 
Protection Unit, northernThailand. Walailak Journal of Science and 
Technology. Online first: wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/1618 SJR 
(Scopus) IF (2014): 0.207 

 
 7.3.2. Book chapter 
Phoomirat, R., Akkapiphat, J. and Dumrongrojwatthana, P. 2019. Board Game for 

Collective Learning on Green Roof Ecosystem Services. In Neo-Simulation 
and Gaming Toward Active Learning. Kijima, K. and Deguchi, H. pp 191-199. 
Japan: Springer.  

Sutanan Pinmaneenopparat, S., Punyawong, K., Huaihongthong, I., Khunnala, N., 
Jumsri, P., Tungsukruthai, S., Wimolsakcharoen, W. and 
Dumrongrojwatthana, P. 2019. Community Forest Board Game for Learning 
Interactions Among Ecosystem Components in Community Forest with 
Local People. In Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning. 
Kijima, K. and Deguchi, H. pp 355-363. Japan: Springer.  

Dumrongrojwatthana P. Worrapimphong, K., and Kunsook, C. 2017. Participatory 
Learning and Management of Biodiversity: The Companion Modeling 
Approach. In Biodiversity: Challenges in a changing Southeast Asia 
environment. Morand, S., Satrawaha, R., and Woodruff, D. pp 217-229. 
NewYork: Routledge. 

 
7.3. งานวิจัยที่ก าลังท า  

ล าดับ หัวหน้า

โครงการ 

หัวข้อเร่ือง แหล่งทุน ระยะเวลาที ่

ได้รับทุน 

สถานภาพ 

ผลงาน 
1 พงษ์ชัย   

ด ารงโรจน์วัฒนา 
แบบจ าลองเชิงบูรณาการเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรจากระบบนิเวศ
ปุาไม้อย่างยั่งยืน: การทดสอบ
ประสิทธิภาพของเกมและสถานการณ์
จ าลองกับเยาวชน อ าเภอเวยีงสา 
จังหวัดน่าน  

งบประมาณแผ่นดิน 
(อพ.สธ. – จุฬาฯ) 

1 ต.ค. 2562-
30 ก.ย. 2563 

ส าเรจ็  
60% 
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การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดําเนินการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมพิจารณาสนบัสนุนและจะเปนผูไมมีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ 256๕ 
---------------------------------------------------------------------- 

ย่ืนเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย....................................................................................................................................................... 
กรอบการวิจัยยอย................................................................................................................................................ 

 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรปะการังเพื ่อพัฒนาลูกพัน ธุ

ปะการังที่มีความทนทานตอภาวะแวดลอม 
 (ภาษาอังกฤษ) Conservation and utilization of coral seedling for 

environmental resistant of seeding development 
 

ช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษพ ันธุกรรมพืชอัน เนื ่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded 
by Chulalongkorn University 

(กรณเีปนโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย) 

 
สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย  
 1.  ผูรับผิดชอบประกอบดวย  

(กรณเีปนทุนความรวมมอืกับตางประเทศใหระบุผูรับผิดชอบท้ัง “ฝายไทย” และ “ฝายตางประเทศ”) 
 1.1 หัวหนาโครงการ 
 ชื่อ-นามสกุล: นายวรณพ  วิยกาญจน, รองศาสตราจารย (ดร.) ระดับเชี่ยวชาญ 
 หนวยงาน: ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน: ๓ ๑๐๐๖ ๐๐๗๑๐ ๕๒ ๕ 
 สถานที่ติดตอ: ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๙๔ – ๕ โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 E-mail: voranop.v@chula.ac.th 

 บทบาทงาน: หัวหนาโครงการ ทําหนาที่บริหารโครงการวิจัย (วางแผน ดําเนินการ และ 
รับผิดชอบโครงการโดยรวม) รวมถึง จัดทํารายงาน 

 สัดสวนงาน: รอยละ ๕๐ 
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 1.๒ ผูรวมงานวิจัย 
 ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุชนา  ชวนิชย, รองศาสตราจารย (ดร.) ระดับ A-3 
 หนวยงาน: ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน: ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๕๑๔ ๘๖ ๑ 
 สถานที่ติดตอ: ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๔๐๑  โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 E-mail: suchana.c @chula.ac.th 

 บทบาทงาน: ผูรวมโครงการ  ทําหนาที่รวมวางแผนดําเนินการ  สนับสนุนงานภาคสนามและ
ปฏิบัติการ  และรวมจัดทํารายงาน 

 สัดสวนงาน: รอยละ ๕๐ 
 
 1.๓ หนวยงานหลัก 
 ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๙๔ – ๕ โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 
 1.๔ หนวยงานสนับสนุน 
 ๑) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  สวนจิตรลดา  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓ 
  โทรศัพท: ๐๒ ๒๘๒ ๑๘๕๐, ๐๖๖๕  โทรสาร: ๐๒ ๒๘๒ ๐๖๖๕ 
 ๒) หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรอืยุทธการ กองทัพเรือ 
  ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 ๓) พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
  ถนนองคการบริหารสวนตําบล  ตําบลแสมสาร  อําเภอสัตหีบ  ชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
  โทรศัพท: ๐๓๘ ๔๓ ๒๔๗๕ 
 
 ๒. ประเภทการวิจัย 
 การวิจัยพ้ืนฐาน 
 
 ๓. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย 
 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา  กลุมวิชาทรัพยากรสัตว 
 
 ๔. มาตรฐานการวิจัย (ถามี) 
 ไมมี เนื่องจากไมมีการใชสัตวที่อยูในขายสัตวทดลอง และไมไดดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพดานพันธุวิศวกรรม และการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับชีวอนามัย 
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 ๕. คําสําคญั (Keyword) ของการวิจัย 
 ภาษาไทย: ลูกพันธุปะการัง การอนุรักษและใชประโยชน ความทนทานตอภาวะแวดลอม 
โครงการ อพ.สธ.  พื้นที่แสมสาร จังหวัดชลบุรี 
 ภาษาอังกฤษ: coral seedling, conservation and utilization, environmental resistant, 
RSPG Project, Samae San Area, Chon Buri Province 
 
 ๖. ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 ทรัพยากรปะการังเปนทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศในทะเล โดยเปน
สิ่งมีชีวิตหลักที่กอใหเกิดระบบนิเวศแนวปะการัง ซึ่งมีคุณคายิ่งในการเปนแหลงที่อยูอาศัยและดํารงชีวิตของ
สรรพสัตวเล็กใหญนานาชนิด  การที่ระบบนิเวศแนวปะการังยังคงได รับภาวะคุกคามทั้งจากมนุษยและ
ธรรมชาติอยางตอเนื่อง สงผลใหระบบนิเวศปะการังในปจจุบันตกอยูในภาวะเสื่อมถอยตามลําดับ  การฟนฟู
สภาพดวยตัวปะการังเองถึงแมวามีความเปนไปได แตขึ้นอยูกับลักษณะการใชประโยชนของพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีที่มีการใชประโยชนสูงท่ีมีแนวโนมต่ําในการฟนฟูสภาพดวยตนเอง  มนุษยจึงเขามามีบทบาทในการฟนฟู
ดังกลาวดวยวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยูกับแนวคิดและสภาพของพ้ืนท่ี  คณะผูวิจัยมีสวนรวมในการอนุรักษและ
ฟนฟูระบบนิเวศแนวปะการังโดยการนําเทคนิคการสืบพันธุแบบอาศัยเพศมาใชในการเพาะขยายพันธุปะการัง 
เพ่ือเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เล็งเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางพันธุกรรมของลูกพันธุปะการังที่
นําไปใชในการฟนฟู และประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษจนถึงปจจุบัน  อยางไรก็ตาม ไมเพียงแตความ
จําเปนในการผลิตลูกพันธุปะการังที่หลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุตามธรรมชาติ
เทานั้น แตการผลิตลูกพันธุปะการังที่มีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอม เปนอีกประเด็น
หนึ่งเชนกันที่มีความสําคัญของโลกปจจุบันท่ีสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
 
 การศึกษาในครั้งนี้ จึงเนนการเตรียมลูกพันธุปะการังที่มีความทนทานตอภาวะแวดลอมในดาน
ตางๆ มาใชเปนสัตวทดลอง  ทั้งในดานของตัวปะการัง การอยูรวมอาศัยของสาหรายซูแซนเทลลี และ
โครงสรางหินปูนปะการัง พรอมทั้งนําเสนอเปนหลักการหรือแนวทางทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการใหกับ
หนวยงาน/องคกรตางๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน หรืออื่นๆ ท่ีเก่ียวของ หรือที่ใหความสําคัญในการ
อนุรักษและฟนฟูทรพัยากรปะการัง  ตลอดจน เปนสถานท่ีปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรแกนักเรียน 
นิสิตนักศึกษา ชุมชน และผูที่สนใจ ตอไป  ทั้งนี้ สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและสงเสริมการใช
ประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม (ขอ ๘) และ การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน (ขอ ๙)  รวมถึง 
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๙ ในยุทธศาสตรการวิจัยท่ี ๓ สงเสริมกลไกและ
กิจกรรมการนํากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรม  ภายใตกลยุทธที่ ๒ สนับสนุนการวิจัยตอยอด เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสูการใช
ประโยชนหรอืสรางมูลคาเพ่ิม 
 
 ๗. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๗.๑ สนองพระราชดําริภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๗.๒ ศึกษาความทนทานที่มีตอภาวะแวดลอมของลูกพันธุปะการังท่ีมาจากสืบพันธุแบบอาศัยเพศใน

ระบบเพาะฟก ดังนี้ 
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 (๑) ปจจัยทางกายภาพของน้ําทะเล (ปที่ ๑) 
 (๒) ปริมาณและองคประกอบของไขมัน (ปที่ ๒) 
 (๓) สายพันธุและความหนาแนนของสาหรายซูแซนเทลลีที่อยูรวมอาศยั (ปท่ี ๓) 
 (๔) การสังเคราะหดวยแสงของสาหรายซูแซนเทลลีที่อยูรวมอาศัย (ปที่ ๔) 
 (๕) โครงสรางหินปูน (ปที่ ๕) 
 ๗.๓ ศึกษาแนวทางการฟนฟูทรัพยากรปะการังโดยการนําลูกพันธุปะการังที่มาจากสืบพันธุแบบ

อาศัยเพศในระบบเพาะฟก อายุ 2 ปขึ้นไป กลับคนืสูทะเลธรรมชาติ (ปที่ ๓ – ๕) 
 ๗.๔ จัดทํา/สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความรู/ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรปะการัง (ปที่ ๑ – ๕) 
 
 ๘. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ 
 ระบบนิเวศปะการังเปนระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสําคัญตอส่ิงมีชี วิตในทะเลอยางย่ิง  
ปะการังสามารถสืบพันธุไดทั้งแบบไมอาศัยเพศและแบบอาศัยเพศ โดยปะการังหนึ่งโคโลนีสามารถสืบพันธุได
ท้ังสองรูปแบบในเวลาเดียวกัน  การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของปะการังสวนใหญอาศัยการแตกหนอ 
(budding) อันเปนการขยายขนาด สรางบทบาทตอการครอบครองพ้ืนที่และแขงขันกับสิ่งมีชีวิตอื่น หรือ
แมกระทั่งปะการังชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน  ขณะท่ีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเกิดจากการแลกเปลี่ยน
ลักษณะทางพันธุกรรมของปะการัง ซึ่งสงผลตอการดํารงอยูของโครงสรางประชาคมปะการงั 
 
 การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของปะการังสวนใหญ เชน กลุมปะการังเขากวาง (Acroporidae) 
เปนปะการังที่มีการปฏิสนธิภายนอก โดยมีการปลอยเซลลสืบพันธุ ไดแก ไข (egg) และสเปรม (sperm) ออกสู
มวลน้ํ า (Babcock and Heyward 1986) จากนั้นจึงมีการพัฒนาเปนตัวออนปะการัง (planula larva) 
ภายหลังการปฏิสนธิ (Carlon 2002)  ตัวออนปะการังเหลานี้ใชเวลาในการพัฒนาตัวเองเปนระยะเวลาหนึ่งใน
มวลน้ํากอนทําการลงเกาะบนพ้ืนผิว (substrate) เพื่อเติบโตเปนปะการังที่สมบูรณตอไป  ทั้งนี้ กรณีตัวออน
ปะการังเขากวาง จะรับสาหรายซูแซนเทลลี (zooxanthellae) จากมวลน้ําเขามารวมอาศัย ภายในเวลาไมก่ีวัน
จนถึง ๑ เดอืนหลังการลงเกาะ (ชโลทร รักษาทรพัย และคณะ 2550) 
 
 ชวงเวลาปลอยเซลลสืบพันธุออกสูมวลน้ําของปะการังแตกตางกันตามชนิดปะการังและพื้นที่ 
(Fukami et al 2003) ข้ึนอยูกับปจจัยสิ่งแวดลอม  การปลอยเซลลสืบพันธุขณะท่ีกระแสน้ํามีการเคลื่อนไหว
ตํ่าหรือคอนขางนิ่ ง เปนการเพ่ิมโอกาสใหไข ได รับการผสมกับสเปรมในมวลน้ํามากขึ้น (Fautin 2002)  
หลังจากนั้นกระแสน้ําเปนปจจัยในการนําพาตัวออนปะการังหลังการปฏิสนธิไปยังถิ่นอาศัยใหม  ท้ังน้ี การ
พัฒนา (development) ของตัวออนปะการังระยะนี้เปนตัวกําหนดระยะทางในการแพรกระจาย รวมถึงเปน
ตัวกําหนดอัตราการทดแทนจํานวนประชากรดังกลาว เนื่องจากมีโอกาสสูงในการถูกลา (Keough and 
Downes 1982; Babcock and Mundy 1996)  นอกจากนั้น ปจจัยดานสภาพแวดลอมอ่ืน เชน อุณหภูมิ 
ความเค็ม การปนเปอนของมลพิษ (เชน คราบน้ํามัน) รวมถึง ปรมิาณตะกอนและปรมิาณธาตุอาหารบางชนิดที่
มีคาสูง (เชน ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) เปนปจจัยสําคัญตออัตรารอดของตัวออนปะการังระยะนี้เชนกัน 
(Kushmaro et al 1997; Negri and Hayward 2000; Ward and Harrison 2000; Edmunds et al 
2001)  ขณะที่การลงเกาะของตัวออนปะการังขึ้นอยูกับความรุนแรงของกระแสน้ํา ชนิดและความซับซอนของ
พ้ืนผิวที่ลงเกาะ ปริมาณแสง ปริมาณตะกอน เปนตน (Thongtham and Chansang 1999)  โดยอัตราการ
ตายหลังการลงเกาะของปะการังมีคาสูงเมื่อมีปริมาณตะกอนและ/หรือสารแขวนลอยบริเวณผิวน้ําสูง 



5 

(Babcock and Mundy 1996)  ซึ่งประสิทธิภาพของการลงเกาะและการพัฒนาของตัวออนปะการังมีคาสูงข้ึน
เมื่อไดรับการกระตุนจากสารเหน่ียวนําธรรมชาติ เชน สารเคมีจาก coralline algae เปนตน (Morse et al 
1996; Heyward and Negri 1999) เชนกัน  
 
 ปจจุบัน หลายประเทศไดดําเนินการฟนฟูแนวปะการังโดยอาศัยการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ทํา
ใหมีการศึกษาวิธีการอนุบาลตัวออนปะการัง รวมทั้งศึกษาขอมูลและปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเจริญเติบโต 
รวมถึง อัตรารอด  ทั้งนี้ การอนุบาลตัวออนปะการังในระบบเลี้ยงกอนนําไปยายปลูกในแหลงธรรมชาติสามารถ
ชวยในการเพ่ิมอัตรารอดของปะการังใหสูงขึ้น เชน ระยะเวลาอนุบาลปะการังในระบบเลี้ยงจนไดปะการังท่ีมี
ขนาดเหมาะสมชวยเพ่ิมอัตรารอดในการยายปะการังกลับคืนสูแหลงธรรมชาติได (Raymundo et al 1999) 
เปนตน  หรือ การอนุบาลตัวออนปะการังในประเทศญ่ีปุนไดนํามาใชเปนกรณีศึกษาลักษณะทางชีววิทยา เชน 
การลงเกาะ การเติบโตที่สนองตอบปจจัยของแสง อุณหภูมิ ตะกอน มลพิษ เปนตน  รวมถึง นํามาประกอบ
การศึกษาดานการฟนฟูแนวปะการังเชนกัน (Harii et al 2001; Hayashibara et al 2004; Omori 2005; 
Omori et al 2006, 2007, 2008) 
 
 การที่ปะการังโดยทั่วไปมีโครงสรางหินปูนเปนโครงรางแข็ง และมีสาหรายซูแซนเทลลี่ 
(zooxanthellae) กลุมไดโนแฟลกเจลเลต (dinoflagellate) สกุล Symbiodinium อาศัยรวมภายในเนื้อเยื่อ
ของปะการังในลักษณะความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทําใหปะการังเหลานี้ตองอาศัยอยูบริเวณ
ระดับความลึกที่มีปริมาณแสงที่เหมาะสม เนื่องจากแสงมีความจําเปนตอกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของ
สาหรายดังกลาว  ทั้งนี้  พลังงานท่ีปะการังไดรับโดยสวนใหญ (รอยละ ๗๐ – ๘๐) มาจากกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงของสาหรายซูแซนเทลลีในรูปแบบการดึงธาตุอาหารจากภายนอกและสงผลผลิตมาสู
ปะการังโดยตรง (Szmant-Froelich and Pilson 1984)  โดยพลังงานที่ไดผานกระบวนการดังกลาวถูก
นํามาใชในการหายใจและการเติบโตประมาณ รอยละ ๑๐ – ๒๐ ขณะที่สวนท่ีเหลือถูกสงไปยังเนื้อเย่ือปะการัง 
(Davies 1984; Edmunds and Davies 1986)  สําหรับพลังงานอีกสวนหนึ่งซึ่งเปนสวนนอยที่ปะการังได
รับมาจากการกินอาหาร  ปะการังหาอาหารจากการใชหนวด (tentacle) จับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เชน แพลงก
ตอนสัตว ที่ลองลอยอยูในมวลน้ํา (Wellington 1982; Sebens et al 1996; Ferrier-Pages et al 2003; 
Palardy et al 2005)  จากนั้นจึงนําเขาสูกระเพาะอาหารผานปากของโพลิป เพ่ือทําการยอยและใชประโยชน
ตอไป  จากการศึกษาพบชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เปนอาหารในกระเพาะอาหารของปะการังมีความหลากหลาย 
(Sebens et al 1996; Houlbreque et al 2004)  รวมถึง กลุมแบคทีเรีย สารอินทรียที่ละลายในน้ํา และสาร
แขวนลอยตางๆ (Sorokin 1973; Bak et al 1998; Anthony 1999) 
 
 อยางไรก็ตาม ปจจัยพื้นฐานที่มีผลตอการเติบโตและอัตรารอดของปะการังโดยทั่ วไป 
ประกอบดวย แสง อุณหภูมิ ความเค็ม ความหนาแนนของสาหรายซูแซนเทลลี่ รวมถึง อาหาร ผูลา และการ
ครอบครองพ้ืนท่ี เปนตน  โดยปะการังที่ไดรับอาหารและแสงมีอัตราการเติบโตดีกวาปะการังที่ไดรับแสงเพียง
อยางเดียว  นอกจากน้ัน ปะการังที่ไดรับอาหารมีปริมาณโปรตีน คลอโรฟลล เอ และความหนาแนนของ
สาหรายซูแซนเทลลี่ในเนื้อเย่ือมากกวาปะการังที่ไมไดรับอาหาร (Muller-Parker et al 1994; Grover et al 
2002; Houlbreque et al 2003)  อีกท้ังปะการังที่ไดรับอาหารมีอัตราการหายใจและมีปริมาณไนโตรเจนใน
เนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น  สาหรายซูแซนเทลลี่สามารถดึงคารบอนไดออกไซดจากการหายใจและดึงไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนียจากปะการังมาใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงสูงขึ้น (Grottoli 2002)  ปะการังจึงไดรับ
พลังงานเพ่ิมขึ้น และมีอัตราการสรางโครงรางหินปูนสูงขึ้น (Marubini et al 2001)  การที่น้ําทะเลมีระดับ
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ความเค็มลดลงจากระดับปกติสามารถสงผลใหอัตราการสังเคราะหดวยแสงลดลง เนื่องจากเกิดการหดตัวของ
โพลิปปะการังที่อาจสงผลใหสาหรายซูแซนเทลลี่มีโอกาสไดรับแสงนอยลดลง และสงผลตอพลังงานที่ปะการัง
ไดรับ  อยางไรก็ตาม ปะการังบางชนิดสามารถชดเชยพลังงานที่ขาดไปไดดวยการกินอาหาร (Moberg et al 
1997)   
 
 สาหรายซูแซนเทลลีที่รวมอาศัยกับปะการังนั้น สามารถจําแนกไดหลายสายพันธุและสายพันธุ
ยอยที่ เรียกวา clade หรือ sub-clade (van Oppen et al 2005) โดยปจจุบันสามารถจําแนกออกตาม 
nuclear ribosomal DNA และ internal transcribed spacer region ได  ๙  ส ายพัน ธุ  (Pochon et al 
2007; Pochon and Gates 2010)  ทั้งนี้ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุเหลานี้ในธรรมชาติมี
ความผันแปรตลอดเวลา (Berkelman and van Oppen 2006; Baker and Romanski 2007) สงผลใหสาย
พันธุสาหรายซูแซนเทลลีในเนื้อเยื่อปะการังเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สามารถ
เปลี่ยนไปมาได อาจเปนผลมาจากปจจัยภายในของตัวปะการัง เชน การเติบโต  หรืออาจเปนผลมาจากปจจัย
ภายนอก เชน การเกิดปรากฎการณปะการังฟอกขาว (coral bleaching) อันเปนผลมาจากอุณหภูมิของน้ํา
ทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Baskett et al 2009) และมี
ผลตอสายพันธุของสาหรายซูแซนเทลลีที่ชวยปะการังท่ีรวมอาศัยไดรับพลังานเพ่ือใชในการเติบโต การรอด 
และความแข็งแรง (Stat and Gates 2011; Abergo et al 2012)  ท้ังน้ี ผานรูปแบบการแสดงออกของยีน 
(gene expression) ความทนทานตออุณหภูมิ  (thermal sensitivity) การสังเคราะหดวยแสง (photo 
symthesis) หรืออื่นๆ เปนตน (Reed and Frankhan, 2003; Little et al., 2004; Csaszar et al., 2010; 
DeSalvo et al., 2010; Jones and Berkelmans, 2010; Cunning, 2015) 
 
 จากภาวะปกติท่ีปะการังไดรับพลังงานจากสาหรายซูแซนเทลลีที่รอยละ ๗๐–๘๐ ของพลังงาน
ท้ังหมด (Muscatine, 1990; Fabricius and Klumpp, 1995)  พลังงานเหลานี้สวนใหญถูกนําไปใชในการ
ดํารงชีวิต ขณะท่ีสวนคงเหลือจะถูกเก็บสะสมในรูปของไขมัน (Harii et al., 2010)  อยางไรก็ตาม การที่เซลล
สืบพันธุของปะการังสวนใหญปราศจากสาหรายซูแซนเทลลีรวมอาศัย จึงสงผลใหแหลงพลังงานสําคัญของตัว
ออนปะการังภายหลังการปฏิสนธิข้ึนอยูกับพลังงานสํารองที่ไดรับโดยตรงจากโคโลนีพอแมจนถึงระยะท่ีตัวออน
ปะการังเหลานี้สามารถลงเกาะบนพื้นผิวแข็งและรับสาหรายซูแซนเทลลีจากมวลนํ้าโดยตรงเขามารวมอาศัย 
(Graham et al., 2008)  สําหรับกรณีที่ปะการังเกิดความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม เชน การ
เกิดปะการังฟอกขาวดังกลาวขางตน จึงเปนสาเหตุที่ทําใหปะการงัจําตองนําพลังงานสะสมในรูปของไขมันมาใช
ทดแทนเพ่ือการดํารงชีวิตตอไป (Yamashiro et al., 2005)  นอกจากนั้น การที่เนื้อเย่ือปะการังมีองคประกอบ
ของไขมันประมาณ รอยละ ๑๐–๔๐ ขึ้นอยูกับชนิดปะการังและปจจัยแวดลอม เชน แสง ความลึก อุณหภูมิ 
(Imbs, 2013)  ปริมาณไขมันในเนื้อเยื่อปะการังจึงมีคาสูงในชวงฤดูรอนที่สาหรายซูแซนเทลลีสามารถใช
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการสังเคราะหดวยแสงและใหพลังงานแกปะการังเพื่อดํารงชีวิต พรอมเก็บสะสม
พลังงานที่เหลือในรูปของไขมันไดมากกวาชวงฤดูอ่ืน  ปริมาณไขมันจึงแปรผันตามกระบวนสังเคราะหดวยแสง
ของสาหรายดังกลาว (Ali et al., 2015)  ตรงกันขามเมื่อถึงฤดูกาลปลอยเซลลสืบพันธุท่ีปริมาณไขมันของ
ปะการังในฤดูกาลดังกลาวลดลงอยางมาก (Leuzinger et al., 2003) เปนผลมาจากพอแมพันธุปะการังสูญเสีย
เซลลสืบพันธุ ซึ่งเซลลไขปะการังมีไขมันเปนองคประกอบหลักประมาณ รอยละ ๘๐  พลังงานเหลานี้จึงถูก
ถายทอดผานเซลลสืบพันธุเพ่ือใหตัวออนที่ปฏิสนธิสามารถนํามาใชในกระบวนการพัฒนา การวายน้ําเคลื่อนที่ 
หรืออื่นๆ เพ่ือหาพื้นที่ลงเกาะบนพ้ืนผิวแข็งและเจริญเติบโตเปนปะการังที่สมบูรณตอไป (Figueiredo et al., 
2012)  ทั้งนี้ ไขมันนอกจากเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญใหแกปะการังแลว ยังเปนโครงสรางท่ีสําคัญของเย่ือหุม
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เซลลดวย  สัดสวนของชนิดไขมันมีความสัมพันธกับชนิดปะการังซึ่งแตกตางกันขึ้นอยูกับระยะการเจริญเติบโต
และปจจัยแวดลอม (Figueiredo et al., 2012; Imbs, 2013; Lin et al., 2013) 
 
 นอกจากนั้นสําหรับกรณีอื่น เชน ผูลา ซึ่งจัดเปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิงตออัตรารอดของปะการัง
ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะระยะท่ีเปนตัวออนขณะดํารงชีวิตอยูในมวลน้ํา  ผูลาสวนใหญ ไดแก กลุมปลาที่กิน
แพลงกตอนเปนอาหาร เชน กลุมปลาสลิดหิน (damselfish)  รวมถึง สัตวไมมีกระดูกสันหลังในทะเลที่กรอง
กินอาหารจากมวลนํ้า (McCormick 2003) หรือแมกระทั่งตัวปะการังเองเชนกัน (Fabricius and Metzner 
2004)  สําหรับการครอบครองพื้นที่ซึ่งเปนผลมาจากการแขงขันซึ่งกันและกันระหวางสิ่งมีชีวิตที่มีความ
ตองการในปจจัยเดียวกันที่มีอยูจํากัดในธรรมชาติ (Connell et al 2004)  ปะการังเร่ิมการแขงขันจากการสรร
หาพื้นที่ที่เหมาะสมเพ่ือทําการลงเกาะ ซึ่งสงผลโดยตรงตอการทดแทนจํานวนประชากรและการเติบโตของ
ปะการัง (Muko et al 2001)  เชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนหลายชนิดที่มีพฤติกรรมทํานองเดียวกันที่จําเปนตอง
แขงขัน/แกงแยงในการครอบครองพ้ืนที่ดังกลาว (Maida et al 1995; Gleason 1996; Baird and Hughes 
2000) เชน เพรียงหิน เพรียงหัวหอม หอยสองฝา ไสเดือนทะเล สาหราย เปนตน (Tanner 1995; Fairfull 
and Harriott 1999) 
 
 ๙. ขอบเขตของการวิจัย 
 ทําการเก็บเซลลสืบพันธุปะการังที่ถูกปลอยตามธรรมชาติมาทําการเพาะฟกในระบบเพาะฟก 
จากนั้น จึงนําลูกพันธุ (ตัวออน) ปะการังแตละระยะ มาทําการศึกษาความทนทานที่มีตอภาวะแวดลอม ไดแก 
ปจจัยกายภาพชองน้ํา (ปที่ ๑)  ปริมาณและองคประกอบของชนิดไขมัน (ปที่ ๒)  สายพันธุและความหนาแนน
ของสาหรายซูแซนเทลลีที่อยูรวมอาศยั (ปที่ ๓)  การสังเคราะหดวยแสงของสาหรายซูแซนเทลลีท่ีอยูรวมอาศัย 
(ปท่ี ๔)  และ โครงสรางหินปูน (ปที่ ๕)  พรอมทั้งศึกษาแนวทางการฟนฟูทรพัยากรปะการังโดยการนําลูกพันธุ
ปะการังท่ีอายุ ๒ ปข้ึนไป กลับคืนสูทะเล (ปที่ ๓ – ๕) 
 
 ๑๐. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ลูกพันธุปะการังที่มาจากการเพาะขยายพันธุแบบอาศัยเพศ ถึงแมวามีลักษณะทางพันธุกรรมที่
หลากหลายสูงกวาการนําชิ้นสวนของปะการังมาใชในการฟนฟูแนวปะการัง  แตนอกเหนือจากลักษณะทาง
พันธุกรรมของตัวปะการังเองแลว ยังมีปจจัยอื่น เชน ปริมาณและองคประกอบของกรดไขมัน สาหรายเซลล
เดียวที่อยูรวมอาศัย เปนปจจัยเสริมใหปะการังตามธรรมชาติมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
เชนกัน  
 
 ๑๑. เอกสารอางอิง 
ชโลทร รักษาทรัพย  วรณพ วิยกาญจน และ สุชนา  ชวนิชย.  ๒๕๕๐.  การเพาะขยายพันธุปะการังและการ

ฟนฟูแนวปะการังดวยการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ-๑: ฤดูกาลปลอยเซลลสืบพันธุของปะการังแข็งบาง
ชนิดบริเวณหมูเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี.  เอกสารการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ ๓ ชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. “ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน”, ๓๑ ตุลาคม – ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐, พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี.  
๑๒๗–๑๓๔. 

Abergo D, Willis B and van Oppen MJH.   2012.   Impact of light and temperature on the 
uptake of algal symbionts by coral juvenile.  PLoS One 7: e50331. 



8 

Anthony KRN.  1999.  Coral suspension feeding on fine particulate matter.  Journal of 
Experimental Marine Biology and Ecology 232: 85–106. 

Babcock R and Mundy C.  1996.  Coral recruitment : Consequences of settlement choice for 
early growth and survivorship in two scleractinians.  Journal of Experimental Marine 
Biology and Ecology 206: 179–201. 

Babcock RC and Heyward AJ.  1986.  Larval development of certain gamete-spawning 
scleractinian corals.  Coral Reefs 5: 111–116. 

Baird AH and Hughes TP.  2000.  Competitive dominance by tabular corals: An experimental 
analysis of recruitment and survival of understory assemblages.  Journal of 
Experimental Marine Biology and Ecology 251: 117–132. 

Bak RPM, Joenje M, Jong ID, Lambrechts DYM and Nieuwland G.  1998.  Bacterial suspension 
feeding by coral reef benthic organisms.  Marine Ecology Progress Series 175: 285–288. 

Baker AC and Romanski AM.   2007.   Multiple symbiotic partnerships are common in 
scleractinian corals, but not in octocorals:  Comment on Goulet ( 2006) .   Marine 
Ecology Progress Series 335: 237-242. 

Baskett ML, Gaines SD and Nisbet RM.  2009.  Symbiont diversity may help coral reefs survive 
moderate climate change.  Ecological Applications 19(1): 3-17. 

Berkelmans R and van Oppen MJH.   2006.   The role of zooxanthellae in the thermal 
tolerance of corals: a “nugget of hope”  for coral reefs in an era of climate change. 
Proceeding of the Royal Society Biology Science 273: 2305-2312. 

Carlon DB.  2002.  Production and supply of larvae as determinants of zonation in brooding 
tropical coral.  Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 268: 33–46. 

Connell JH, Hughes TP, Wallace CC, Tanner JE, Hams KE and Kerr AM.  2004.  A long term 
study of competition and diversity of coral.  Ecologial Monographs 74: 179–210. 

Csaszar NBM, Ralph PJ, Frankham R, Berklemans R and van Oppen MJH.  2010.  Estimating 
the potential for adaptation of corals to climate warming.  PLoS One. 5(3): e9751. 

Cunning R, Silvertein RN and Baker AC.  2015.  Investigating the causes and consequences of 
symbiont shuffling in a multi-partner reef coral symbiosis under environmental 
change. The Royal Society 282: 1-8. 

Davies PS.  1984.  The role of zooxanthellae in the nutritional energy requirements of 
Pocillopora eydouxi.  Coral Reefs 2: 181–186. 

DeSalvo MK, Sunagawa S, Fisher PL, Voolstra CR, Iglesias-Prieto R and Medina M.  2010.  Coral 
host transcriptomic states are correlated with Symbiodinium genotype.   Molecular 
Ecology 19: 1174-1186. 

Edmunds PJ and Davies PS.  1986.  An energy budget for Porites porites (Scleratinia).  Marine 
Biology 92: 339–347. 

Edmunds PJ, Gates RD and Gleason DF.  2001.  The biology of larvae from the reef coral 
Porites astreoides, and their response to temperature disturbances.  Marine Biology 
139: 981–989. 



9 

Fabricius KE and Klumpp DW.  1995.  Wide spread mixotrophy in ‘reef-inhabiting soft coral: 
The influence of depth and colony expansion and contraction on photosynthesis. 
Marine Ecology Progress Series 126: 1639-1648. 

Fabricius KE and Metzner J.  2004.  Scleractinian walls of mouths: Predation on coral larvae 
by corals.  Coral Reefs 23: 245–248. 

Fairfull SJL and Harriott VJ.  1999.  Succession, space and coral recruitment in a subtropical 
fouling community.  Marine and Freshwater Research 50: 235–242. 

Fautin DG.  2002.  Reproduction of cnidaria.  Canadian Journal of Zoology 80: 1735–1745.  
Ferrier-Pages C, Witting J, Tambutte E and Sebens KP.  2003.  Effect of natural zooplankton 

feeding on the tissue and skeletal growth of the Scleractinian coral Stylophora 
pistillata.  Coral reefs 22: 229–240. 

Figueiredo J, Baird AH, Cohen MF, Flot JF, Kamiki T, Meziane T, Tsuchiya M and Yamasaki H. 
2012. Ontogenetic change in the lipid and fatty acid composition of scleractinian coral 
larvae. Coral Reefs 31: 613-619. 

Fukami H, Omori M, Shimoike K, Hayashibara T and Hatta M.  2003.  Ecological and genetic 
aspects of reproductive isolation by different spawning time in Acropora coral.  
Marine Biology 142: 679–684. 

Gleason MG.  1996.  Coral recruitment in Moorea, French Polynesia: The importance of patch 
type and temporal variation.  Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 
207: 79-101. 

Graham EM, Baird AH and Connolly SR.  2008  Survival dynamics of scleractinian coral larvae 
and implications for dispersal.  Coral Reefs 27: 529-539. 

Grottoli AG.  2002.  Effect of light and brine shrimp on skeletal  13C in the Hawaiian coral 
Porites compressa: a tank experiment.  Geochimica et Cosmochimica Acta 66: 1955–
1967. 

Grover R, Maguer JF, Reynaud-Vaganay S and Ferrier-Pages C.  2002.  Uptake of ammonium 
by the scleractinian coral Stylophora pistillata – effect of feeding, light, and 
ammonium concentrations.  Limnology and Oceanography 47: 782–790. 

Harii S, Omori M, Yamakawa H and Koike Y.  2001.  Sexual reproduction and larval settlement 
of the zooxanthellae coral Alveopora japonica Eguchi at hight latitudes.  Coral Reefs 
20: 19–23. 

Harii S, Yamamoto M and Hoegh-Guldberg O.   2010.   The relative contribution of 
dinoflagellate photosynthesis and stored lipids to the survivorship of symbiotic larvae 
of reef-building corals. Marine Biology 157:1215-1224. 

Hayashibara T, Iwao K and Omori M.  2004.  Induction and control of spawning in Okinawan 
staghorn corals.  Coral Reefs 23: 406–409. 

Heyward AJ and Negri AP.  1999.  Natural inducers for coral larval metamorphosis.  Coral 
Reefs 18: 273–279. 



10 

Houlbreque F, Tambutte E, Allemand D and Ferrier-Pages C.  2004.  Interactions between 
zooplankton feeding, photosynthesis and skeletal growth in the scleractinian coral 
Stylophora pistillata.  The Journal of Experimental Biology 207: 1461–1469. 

Houlbreque F, Tambutte E and Ferrier-Pages C.  2003.  Effect of zooplankton availability on 
the rates of photosynthesis, and tissue and skeletal growth in the scleractinian coral 
Stylophora pistillata.  Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 296: 145–
166. 

Imbs AB  2013.   Fatty acids and other lipids of corals:  composition, distribution, and 
biosynthesis. Russian Journal of Marine Biology 39: 153-168. 

Jones AM and Berkelmans R.  2010.   Potential costs of acclimatization to warmer climate 
growth of a reef coral with heat tolerant vs. sensitive symbiont types.  PLoS One 5(5): 
e10437. 

Keough MJ and Downes BJ.  1982.  Recruitment of marine invertebrates: the role of active 
larval choices and early mortality.  Oecologia 54: 348–352. 

Kushmaro A, Henning G, Hoffmann DK and Benayahu Y.  1997.  Metamorphosis of 
Heteroxenia fuscescens planulae (Cnidaria: Octocorallia) is inhibited by crude oil : A 
novel short term toxicity bioassay.  Marine Environmental Research 43 (4): 295–302. 

Leuzinger S, Anthony KRN and Willis BL.  2003.  Reproductive energy investment in corals: 
scaling with module size. Oecologia 136: 524-531. 

Lin C, Wang LH, Meng PJ, Chen CS and Tsai S.   2013  Lipid content and composition of 
oocytes from five coral species:  potential implications for future cryopreservation 
efforts. Plos One 8(2): e57823. 

Little AF, van Oppen MJH and Willis BL.  2004.  Flexibility in algal endosymbioses shapes 
growth in reef corals. Science 304:1492–1494. 

Maida M, Sammacro PW and Coll JC.  1995.  Effects of soft corals on scleractinian coral 
recruitment I: Directional allelopathy and inhibition of settlement.  Marine Ecology 
Progress Series 121: 191–202. 

Marubini F, Barnett H, Langdon C and Atkinson MJ.  2001.  Dependence of calcification on 
light and carbonate ion concentration for the hermatypic coral Porites compressa.  
Marine Ecology Progress Series 220: 153–162. 

McCormick MI.  2003.  Consumption of coral propogules after mass spawning enhances larval 
quality of damselfish through maternal effect.  Oecologia 136: 37-45. 

Mehdinia A, Sheijooni Fumani N, Vajed Samiei J Saleh A, Seyed Hashtroudi M.   2015.  
Seasonal changes in the content and composition of lipids in Acropora downingi. 
Journal of the Persian Gulf 6: 1-8. 

Moberg F, Nystrom M, Kautsky N, Tedengren M and Jarayabhand P.  1997.  Effects of reduced 
salinity on the rates of photosynthesis and respiration in the hermatypic corals Porites 
lutea and Pocillopora damicornis.  Marine Ecology Progress Series 157: 53–59. 



11 

Morse ANC, Iwao K, Baba M, Shimoike K, Hayashibara T and Omori M.  1996.  An ancient 
chemosensory mechanism brings new life to coral reefs.  Biological Bulletin 191: 149–
154. 

Muko S, Sakai K and Iwasa Y.  2001.  Dynamic of marine sessile organisms with space-limited 
growth and recruitment: Application to corals.  Journal of Theoretical Biology 210: 67–
80. 

Muller-Parker G, McCloskey LR, Hoeegh-Guldberg O and McAuley PJ.  1994.  Effect of 
ammonium enrichment on animal and algal biomass of the coral Pocillopora 
damicornis.  Pacific Science 48: 273–283. 

Muscatine L.  1990.  The role of symbiotic algae in carbon and energy flux in reef coral.  In: 
Dubinsky Z (ed.), Coral reefs. Ecosystems of the world, Elsevier, Amsterdam 25: 75-87. 

Negri AP and Heyward AJ.  2000.  Inhibition of fertilization and larval metamorphosis of the 
coral Acropora millepora (Ehrenberg, 1834) by petroleum products.  Marine Pollution 
Bulletin 41: 420–427. 

Omori M.  2005.  Success of mass culture of Acropora corals from egg to colony in open 
water.  Coral Reefs 24: 563. 

Omori M, Iwao K and Tamura M.  2008.  Growth of transplanted Acropora tenuis 2 years after 
egg culture.  Coral Reefs 27: 165. 

Omori M, Kubo H, Kajiwara K, Matsumoto H and Watanuki A.  2006.  Rapid recruitment of 
corals on top shell snail aquaculture structures.  Coral Reefs 25: 280. 

Omori M, Kubo H, Kajihara K, Matsumoto H and Watanuki A.  2007.  Why corals recruit 
successfully in top-shell snail aquaculture structures?  Galaxia 8: 83–90. 

Palardy JE, Grottoli AG and Matthews KA.  2005.  Effects of upwelling, depth, morphology 
and  polyp size on feeding in three species of Panamanian corals.  Marine Ecology 
Progress Series 300: 70–89. 

Pochon X, Garcia-Cuetos L, Baker AC, Castella E and Pawlowski J.  2007.  One-year survey of 
a single Micronesian reef reveals extraordinarily rich diversity of Symbiodinium types 
in soritid foraminifera. Coral Reefs 26:867–882. 

Pochon X and Gates RD.   2010.   A new Symbiodinium clade ( Dinophyceae)  from soritid 
foraminifera in Hawaii. Molecular Phylogenetics and Evolution 56:492–497. 

Raymundo LJH, Maypa AP and Luchavez MM.  1999.  Coral seeding as a technology for 
recovering degraded coral reefs in the Philippines.  Phuket Marine Biological Center, 
Special Publication 20: 81–92. 

Reed DH and Frankham R.   2003.  Correlation between fitness and genetic diversity.  
Conservation Biology 17: 230-237. 

Sebens KP, Vandersall KS, Savina LA and Graham KR.  1996.  Zooplankton capture by two 
scleractinian corals, Madracis mirabilis and Montastrea cavernosa, in a field enclose.  
Marine Biology 127: 303–317. 



12 

Sorokin YI.  1973.  On the feeding of some scleractinian corals with bacteria and dissolved 
organic matter.  Limnology and Oceanography 18: 380–385. 

Stat M and Gates RD. 2011. Clade D Symbiodinium in scleractinian corals:  A “ nugget”  of 
hope, a selfish opportunist, an ominous sign, or all of the above? Journal of Marine 
Biology 20 

Szmant-Froelich A and Pilson MEQ.  1984.  Effects of feeding frequency and symbiosis with 
zooxanthellae on nitrogen metabolism and respiration of the coral Astrangia danae.  
Marine Biology 81: 153–162. 

Tanner JE.  1995.  Competition between scleractinian corals and macroalgae: An 
experimental investigation of coral growth, survival and reproduction.  Journal of 
Experimental Marine Biology and Ecology 190: 151–168. 

Thongtham N and Chansang H.  1999.  Influence of surface complexity on coral recruitment 
at Maiton Island, Phuket, Thailand.  Phuket Marine Biological Center, Special 
Publication 20: 93–100. 

Van Oppen, MJH, Mieog JC, Sanchez CA, Fabricius KE.  2005. Diversity of algal endosymbionts 
( zooxanthellae)  in octocorals:  the roles of geography and host relationship. 
Molecular Ecology 14: 2403-2417. 

Ward S and Harrison P.  2000.  Changes in gametogenesis and fecundity of acroporid corals 
that were exposed to elevated nitrogen and phosphorus during the ENCORE 
experiment.  Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 246: 179–221. 

Wellington GM.  1982.  An experimental analysis of the effects of light and zooplankton on 
coral zonation.  Oceanologia 52: 311–320. 

Yamashiro H, Oku H and Onaga K.   2005.   Effect of bleaching on lipid content and 
composition of Okinawan corals. Fisheries Science 71: 448-453. 

 
 ๑๒. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๒.๑ ดานวิชาการ:  เปนการเพ่ิมองคความรูที่มี ณ ปจจุบัน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ

และเทคนิคการเพาะขยายพันธุปะการังแบบอาศัยเพศใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมของโลกปจจุบัน  นอกจากนั้น ยังมีสวนรวมในการสนับสนุนการผลิตนักวิจัย 
ผานกระบวนการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ  รวมถึงสามารถนําผลการศึกษามาใชเปนขอมูล
ประกอบการนําเสนอผลงานหรือตีพิมพบทความวิจัยในการประชุมวิชาการได 

 ๑๒.๒ ดานนโยบาย:  ผลการศึกษาสามารถนํามาใชประกอบแนวทางการจัดการแนวปะการังเชิง
อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ เชน กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง หรือ องคการบริหารสวนทองถ่ิน และ ชุมชนได 

 ๑๒.๓ ดานสังคมและชุมชน:  สามารถนําขอมูลมาประกอบเปนตัวอยาง/กรณีศึกษาในการจัดทํา/
สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความรู/ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
ปะการังใหกับชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป รวมกับโครงการ 
อพ.สธ.  หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ/หรือ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย 
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 ๑๓. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
 ๑๓.๑ จัดทํา/สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความรู/ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรปะการังใหกับชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป รวมกับ
โครงการ อพ.สธ.  หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ/หรือ พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย ไมต่ํากวา ๑ ครั้ง/ป 

 ๑๓.๒ นําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลประกอบการนําเสนอหรือตีพิมพบทความวิจัยในการประชุม
วิชาการ ๑ คร้ัง ในชวงปที่ ๓ – ๕ 

 ๑๓.๓ เสนอเปนแนวทางการจัดการแนวปะการังเชิงอนุ รักษและใชประโยชนอยางย่ังยืนโดย
หนวยงานภาครัฐ เชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือ องคการบริหารสวนทองถิ่น 
และ ชุมชน ภายหลังสิ้นสุดการวิจัย 

 
 ๑๔. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
 ๑๔.๑ วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ๑) เก็บเซลลสืบพันธุปะการังที่มีการปลอยตามธรรมชาติมาทําการปฏิสนธิและเพาะฟกในโรง

เพาะขยายพันธุปะการังเกาะแสมสาร (ปที่ ๑ - ๕) 
 ๒) นําลูกพันธุปะการังแตละระยะ ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงระยะหลังการลงเกาะมาทําการศึกษาความ

ทนทานท่ีมีตอภาวะแวดลอม ไดแก ปจจัยกายภาพชองน้ํา (ปที่ ๑)  ปรมิาณและองคประกอบ
ของชนิดไขมัน (ปที่ ๒)  สายพันธุและความหนาแนนของสาหรายซูแซนเทลลีที่อยูรวมอาศัย 
(ปที่  ๓)  การสังเคราะหดวยแสงของสาหรายซูแซนเทลลีท่ีอยูรวมอาศัย (ปที่  ๔)  และ 
โครงสรางหินปูน (ปที่ ๕)  โดยเปรียบเทียบอัตรารอด การเติบโต หรืออ่ืนๆ ในแตละระยะ  
ทั้งนี้ ทําการทดลองระยะละไมต่ํากวา ๑๐ ซ้ํา ซ้ําละ ๑๐ – ๕๐ ตัว (หรือโคโลนี)  

 ๓) ศึกษาแนวทางการฟนฟูทรัพยากรปะการังโดยการนําลูกพันธุปะการังที่อายุ ๒ ปข้ึนไป 
กลับคนืสูทะเล (ปที่ ๓ – ๕) โดยติดตามการเตบิโตและอัตรารอด  

 ๔) จัดทํา/สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความรู/ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรปะการังใหกับชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป รวมกับ
โครงการ อพ.สธ.  หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ/หรือ พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย ไมต่ํากวา ๑ ครั้ง/ป (ปท่ี ๑ - ๕) 

 
 ๑๔.๒ สถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
 ๑) เก็บเซลลสืบพันธุปะการังจากแนวปะการังธรรมชาติเกาะเตาหมอ หรือ แนวปะการังชายฝง

ทะเลเขาหมาจอ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
 ๒) ทําการเพาะฟก อนุบาล และศึกษาวิจัย ณ โรงเพาะขยายพันธุปะการัง เกาะแสมสาร 

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  ท้ังนี้ นําปะการังกลับคืนสูธรรมชาติในทะเล 
บรเิวณชายฝงหาดหนาบาน เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 ๓) ทําการศึกษาวิจัยในหองปฏิบัติการ การวิเคราะห ขอมูล หรืออ่ืนๆ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร
ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 ๑๕. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 ๑๕.๑ ระยะเวลาทําการวิจัย 
 ปที ่๑  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๕  รวม ๑ ป 
 ปที ่๒  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๖  รวม ๑ ป 
 ปที ่๓  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๗  รวม ๑ ป 
 ปที ่๔  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๘  รวม ๑ ป 
 ปที ่๕  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๙  รวม ๑ ป 
 
 ๑๕.๒ แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

กิจกรรม /  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เดือนท่ี 
ผลที่จะไดรับ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑) จัดเตรียมสถานที่ 

อุปกรณ และปะการัง 
            ขอมูลพ้ืนฐาน /  

ความพรอมในการทดลอง             
๒) งานเพาะฟกและ

อนุบาลปะการัง 
            ลูกพันธุปะการงัระยะตางๆ 

เพื่อใชในการศึกษา             
๓) ศึกษาความทนทาน

ของลูกพันธุปะการัง
ตามปจจัยตางๆ 

            ทราบความทนทานของลูก
พันธุปะการังแตละระยะที่มี
ตอภาวะแวดลอม 

            

๔) ศึกษาแนวทางการ
ฟนฟูทรัพยากร
ปะการัง (ปท่ี ๓ – ๕) 

            แนวทางการฟนฟู
ทรัพยากรปะการงั             

๕) วิเคราะหขอมูล  
และประเมินผล 

            ขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน 

            
๖) จัดกิจกรรมเสริม

ความรู/ปลูกจิตสํานึก 
            เผยแพรความรูแกผูสนใจ/  

บุคคลที่เก่ียวของ/อ่ืนๆ             
๗) จัดทํารายงาน             รายงานความกาวหนา  

และรายงานประจําป             
 
 ๑๖. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด 
 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
ปที่ ๑ - ๕     
๑) รายงานฉบับสมบูรณ ๑ ฉบับ/ป ผานการประเมิน ภายใน

ปงบประมาณ 
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 
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๒) ความทนทานของลูก

พันธุปะการังท่ีมีตอ
ภาวะแวดลอม 

๑ ปจจัย/ป ตามผลการศึกษาทางวิชาการ ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

๓) จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความรู/ปลูกจิตสํานึก 

> ๑ คร้ัง/ป ตามมาตรฐานทางวิชาการ ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ปที่ ๓ - ๕      
๔) ลูกพันธุปะการังท่ี

นําสูทะเล  
> ๓๐ ชุด/คร้ัง มีอัตรารอด > ๕๐ ในปแรก

หลังนํากลับสูทะเล 
ภายใน

ปงบประมาณ 
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ปที่ ๕     
๕) แนวทางการบริหาร

จัดการทรัพยากร
ปะการงั 

> ๑ ครั้ง/๕ ป ตามมาตรฐานทางวิชาการ ปงบประมาณ
ที่ ๕  

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

 
 ๑๗. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
ปที่ ๑ - ๕     
๑) รายงานฉบับสมบูรณ > ๘๐ % ไดรับความพึงพอใจในผลงาน

จากผูประเมิน 
ภายใน

ปงบประมาณ 
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

๒) ความทนทานของลูก
พันธุปะการังท่ีมีตอ
ภาวะแวดลอม 

๑ ปจจัย/ป ตามผลการศึกษาทางวิชาการ ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

๓) จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความรู/ปลูกจิตสํานึก 

> ๘๐ % ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูเก่ียวกับทรัพยากร

เพิ่มข้ึน 

ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ปที่ ๓ - ๕      
๔) ลูกพันธุปะการังท่ี

นําสูทะเล  
อัตรารอด  
> ๗๕ % 

ลูกพันธุปะการงัที่มีอายุ ๒ ป
ขึ้นไปที่นําสูทะเล มีความ

ทนทานตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพสิ่งแวดลอม 

ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ปที่ ๕     
๕) แนวทางการบริหาร

จัดการทรัพยากร
ปะการงั 

> ๘๐ % หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
> ๑ หนวยงาน รับทราบ

แนวทางการบริหารจัดการ 

ปงบประมาณ
ที่ ๕  

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 
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 ๑๘. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัยที่มีอยู 
 ๑๘.๑) โรงเพาะขยายพันธุ/อนุบาลปะการงั 
 ๑๘.๒) ระบบจายน้ําและอากาศ 
 ๑๘.๓) ระบบพลังงานสํารอง (พลังงานแสงอาทิตย) ที่ใชสนับสนุนการปนไฟฟา 
 ๑๘.๔) อุปกรณสําหรบัดําน้ําลึกและอุปกรณสําหรับเก็บตัวอยาง 
 
 ๑๙. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 ๑๙.๑ รายละเอียดงบประมาณการวิจัย (เฉพาะปท่ีเสนอขอ) 
 

รายการ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม 

เดือนท่ี ๑–๖ เดือนท่ี ๗–๑๒ (บาท) 
๑. งบบุคลากร ๐ ๐ ๐ 
๒. งบดําเนินงาน : คาใชสอย   ๑๒๘,๐๐๐ 
๒.๑ จางเหมาเชายานพาหนะ  
 (๓,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง x ๑๐ วัน x ๑ ครั้ง) 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

๒.๒ เบ้ียเล้ียงเดินทางเหมาจาย 
 (๘๐๐ บาท/คน/วัน x ๒ คน x ๑๐ วัน) 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐  

๒.๓ จางเหมาบริการทั่วไปและอื่น ๆ  
 (สนับสนุนงานวิจัย จางทําอุปกรณ เชาเรือ อ่ืนๆ) 

๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐  

๒.๔ คาใชจายในการจัดกิจกรรม ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  
๓. งบดําเนินงาน : คาวัสดุ   ๒๒,๐๐๐ 
๓.๑ วัสดุวิทยาศาสตร (สารเคมี ฯลฯ) ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
๓.๒ วัสดุสํานักงาน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
๓.๓ วัสดุคอมพิวเตอร ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
๓.๔ วัสดุเช้ือเพลิง ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  
๔. คาสาธารณูปโภค   ๐ 
๔.๑ คาไปรษณยี คาบริการดานการส่ือสาร ๐ ๐  
รวมงบประมาณ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

 
 ๑๙.๒ รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 
 

ปที่ดําเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคลากร คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
คาธรรมเนียม

อุดหนนุสถาบัน 
ครุภัณฑ รวม 

ปที่ ๑ (๒๕๖๕) ๐ ๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
ปที่ ๒ (๒๕๖๖) ๐ ๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
ปที่ ๓ (๒๕๖๗) ๐ ๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
ปที่ ๔ (๒๕๖๘) ๐ ๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
ปที่ ๕ (๒๕๖๙) ๐ ๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
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 ๒๐. ระดับความสําเร็จของงาน 
  ระดับ I (Intermediate Results) 
 
 ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอด
โครงการวิจัย 
 เปนการศึกษาเพือหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนผลิตตัวออนปะการัง สามารถทนตอ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม อันเปนการเพ่ิมการเติบโตและอัตรารอดในการอนุบาลและการเลี้ยงตัว
ออนปะการังใหดีขึ้น  และตัวออนปะการังสามารถปรับสภาพตนเองไดเมื่อภาวะแวดลอมกลับสูปกติ เพ่ือ
ประโยชนในการนําไปใชฟนฟูทรัพยากรปะการังและแนวปะการังอยางย่ังยืนตอไป 
 
 ๒๑. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหน่ึงสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ 
  ไมไดเสนอตอแหลงทุนอ่ืน 
  เสนอตอแหลงทุนอ่ืน (ระบุชื่อแหลงทุน)   
 ๒.๑ ชื่อโครงการท่ีเสนอ   
 ๒.๒ คาดวาจะทราบผล   
 
 ๒๒. คําชี้แจงอ่ืนๆ 
 เปนโครงการศึกษาวิจัยในปะการัง ซึ่งเปนสัตวทะเลไมมีกระดูกสันหลังที่ไมไดจัดอยู ใน
กลุมของสัตวทดลอง (สัตวที ่ใชในงานวิทยาศาสตร)  ทั ้งนี้ ไมไดมีการศึกษาใดๆ ที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพดานพันธุวิศวกรรม และการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับชีวอนามัย 
 
 ๒๓. ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการเพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอการ
วิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เร่ืองการรับขอเสนอการ
วิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
 ( รองศาสตราจารย ดร. วรณพ  วิยกาญจน ) 
 หัวหนาโครงการวิจัย 
 วันที่    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
 ( รองศาสตราจารย ดร. สุชนา  ชวนิชย ) 
 ผูรวมวิจัย 
 วันที่    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
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 ๒๔. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) หรือ
กรรมการผูจัดการใหญ หรือเทียบเทาของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให
ดําเนินการวิจัย รวมท้ังใหใชสถานที่ อุปกรณ และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
 (  ) 
 ตําแหนง    
 วันที่    เดือน    พ.ศ.    
 
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนา หมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในขอเสนอการวิจัย 
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สวน ข : ประวัติคณะผูวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 
ข-๑) ประวัติหัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร. วรณพ วิยกาญจน 
 
 ๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายวรณพ  วิยกาญจน 
   (ภาษาอังกฤษ) Mr. Voranop  VIYAKARN 

 ๒. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๖ ๐๐๗๑๐ ๕๒ ๕ 

 ๓. ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย ดร. (ระดับ เชี่ยวชาญ) /  
  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๔. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
  ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๙๔–๕ โทรสาร: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๘๗ 
 E-mail: voranop.v@chula.ac.th 

 ๕. ประวัติการศกึษา 
 B.Fish.Sc. (Fishery Technology & Engineering), Tokyo University of Fisheries, Japan (1988) 
 M.Fish.Sc. (Aquatic Biosciences), Tokyo University of Fisheries, Japan (1990) 
 Ph.D. (Fisheries Science), Tokyo University of Fisheries, Japan (1993) 
 * ปจจุบัน: Tokyo University of Marine Science and Technology 

 ๖. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  
 ชีววิทยาทางทะเล  นเิวศวิทยาทางทะเล  โภชนศาสตรและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 ๗. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ๗.๑ หัวหนาโครงการวิจัย 
 ๑) ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนอยางย่ังยืนของทรัพยากรปะการังบริเวณ

เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคี รีขันธ  โครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๕–๒๕๕๙) 

 ๒) การฟนฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใชตัวออนปะการังท่ีไดจากการเพาะขยายพันธุใน
ระบบเพาะฟก: โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (๒๕๕๕–๒๕๕๙) 

 ๓) โครงการ Asian CORE Program สาขาวิทยาศาสตรทางทะเลชายฝง ภายใตหัวขอการวิจัย
เรื่ อ ง  Establishment of Research and Education Network on Coastal Marine 
Science in Southeast Asia โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย-ญ่ีปุน ปที่ ๓: 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

 ๔) โครงการ Tools and Strategies to access to original bioactive compounds from 
cultivation of marine invertebrates and associated symbionts: European 
Union Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation 
(๒๕๕๘-๒๕๖๓) 
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 ๗.๒ งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว (ผลงานวิจัย ๕ ปยอนหลัง) 
 ๑) Imahara Y, Chavanich S, Viyakarn V, Kushida Y, Reimer JD, Fujita T (2 0 2 0 )  

Two new species of the genus Chironephthya (Octocorallia, Alcyonacea, 
Nidaliidae, Siphonogorgiinae) from the Gulf of Thailand.  Zootaxa 4780 (2): 
324-340. 

 ๒) Viyakarn V, Chavanich S, Heery E, Raksasab C (2020)  Distribution of sea 
cucumbers, Holothuria atra, on reefs in the upper Gulf of Thailand and the 
effect of their population densities on sediment microalgal productivity.  
Estuar Coast Shelf Sci 235: 106514. 

 ๓) Kuanui P, Chavanich S, Viyakarn V, Omori M, Fujita T, Lin C (2020)  Effect of 
light intensity on survival and photosynthetic efficiency of cultured corals of 
different ages.  Estuar Coast Shelf Sci 235: 106515. 

 ๔) Hiruta SF, Arai M, Chavanich S, Viyakarn V, Fujita T (2020)  Complete 
mitochondrial genome of a sea star, Linckia laevigata (Echinodermata, 
Asteroidea, Valvatida, Ophidiasteridae).  Mitochondrial DNA B 5 (2): 1342-
1343. 

 ๕) Isobe A, Buenaventura NT, Chastain S, Chavanich S, DeLorenzo ACN, 
Hagmann P, Hinata H, Kozlovskii N, Lusher AL, Martí E, Michida Y, Mu J, Ohno 
M, Potter G, Ross PS, Sagawa N, Shim WJ, Song YK, Takada H, Tokai T, Torii T, 
Uchida K, Vassillenko K, Viyakarn V, Zhang W.  2019.  An interlaboratory 
comparison exercise for the determination of microplastics in standard 
sample bottles.  Mar Pollut Bull 146: 831–837. 

 ๖) Bulan DE, Wilantho A, Krainara P, Viyakarn V, Chavanich S, Somboonna N.  
(2018)  Spatial and seasonal variability of reef bacterial communities in the 
upper Gulf of Thailand.  Front Mar Sci 5: 441.  

 ๗) Bulan DE, Wilantho A, Tongsima S, Viyakarn V, Chavanich S, Somboonna N.  
(2018)  Microbial and small eukaryotes associated with reefs in the upper 
Gulf of Thailand.  Front Mar Sci 5: 436.  

 ๘) Viyakarn V, Chavanich S, Chong G, Tsai S, Lin C (2018)  Cryopreservation of 
sperm from the coral Acropora humilis.  Cryobiology 80: 130-138. 

 ๙) Songploy S, Chavanich S, Kuanui P, Viyakarn V (2017)  Diversity of reef fish at 
Royal Thai Naval Base, Sattahip, Chonburi Province, Thailand.  IJMS 46: 1220-
1225. 

 ๑๐) Pongpiachan S, Hattayanone M, Pinyakong O, Viyakarn V, Chavanich S, Bo C, 
Khumsup C, Kittikoon I, Hirunyatrakul P (2017)  Quantitative ecological risk 
assessment of inhabitants exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons in 
terrestrial soils of King George Island, Antarctica.  Polar Science 11: 19-29. 
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 ๑๑) Tsai S, Chang WC, Chavanich S, Viyakarn V, Lin C (2016)  Ultrastructural 
observation of oocytes in six types of stony corals.  Tissue Cell 48: 349-355.  

 ๑๒) Kuanui P, Chavanich S, Viyakarn V, Park HS, Omori M (2016)  Feeding 
behaviors of three tropical scleractinian corals in captivity.  Trop Zool 29(1): 
1-9.  

 ๑๓) Chavanich S, Viyakarn V, Senanan W, Panutrakul S (2016)  Laboratory 
assessment of feeding behavior interactions between the introduced Pacific 
white shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) (Penaeidae) and five 
native shrimps plus a crab species in Thailand.  Aquat Invasions 11(1): 67-
74. 

 ๗.๓ งานวิจัยท่ีกําลังทํา 
 ๑) การอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรปะการังในพื้นที่รวมสนองพระราชดําริ ภายใต 

โครงการ อพ.สธ. เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปที่ ๔ (หัวหนาโครงการวิจัย)  โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๒) บทบาทและความสําคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ ระยะท่ี ๒: การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะทะเลกรด ปที่ ๔ (ผูรวมวิจัย)  โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวน
งานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๓) การผลิตลูกพันธุปะการังที่มาจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเพื่อประโยชนในการฟนฟูแนว
ปะการังและการวิจัย ปที่ ๔ (หัวหนาโครงการวิจัย)  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวนงานที่ลุลวง: 
๕๐% 

 ๓) โครงการ JSPS Core to Core Program (B: Asia-Africa Science Platforms) ภายใต
หั ว ข อ ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Restoration of seagrass and coral reef ecosystems in 
Thailand (หัวหนาโครงการวิจัย)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (๒๕๖๒/๒๕๖๓)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: สิ้นสุดโครงการปท่ี ๑ / เตรียมโครงการปที่ ๒ 

 ๔) โค ร ง ก า ร  Formation of a Center of Excellence for Marine Plastic Pollution 
Studies in the Southeast Asian Seas ( หั ว ห น า โค ร ง ก า ร วิ จั ย )  Science and 
Technology Research Partnership for Sustainable Development ( SATREPS) 
(๒๕๖๓–๒๕๖๗)  สัดสวนงานที่ลุลวง: เตรียมเริ่มโครงการปที่ ๑ 
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ข-๒) ประวัติผูรวมวิจัย รองศาสตราจารย ดร. สุชนา  ชวนิชย 
 
 ๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุชนา  ชวนิชย 
   (ภาษาอังกฤษ) Ms. Suchana  CHAVANICH 

 ๒. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๕๑๔ ๘๖ ๑ 

 ๓. ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย ดร. (ระดับ A3) 

 ๔. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
  ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๔๐๑ โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 E-mail: suchana.c@chula.ac.th 

 ๕. ประวัติการศกึษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทางทะเล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๓๗) 
 M.A. (Biology), Central Connecticut State University, U.S.A. (1997) 
 Ph.D. (Zoology), University of New Hampshire, U.S.A. (2001) 

 ๖. สาขาวิชาการที่มคีวามชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  
 ชีววิทยาทางทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล การอนุรักษทรัพยากรในทะเล ชนิดพันธุตางถิ่นในทะเล 

 ๗. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ๗.๑ หัวหนาโครงการวิจัย 
 ๑) กระบวนการของกระแสน้ําที่มีผลตอการแพรกระจายของตัวออนปะการัง  โครงการ A1B1 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๔–๒๕๕๕) 
 ๒) การเพาะขยายพันธุปะการังในระบบ เลี้ ยงเพ่ือการฟ น ฟูแนวปะการัง  โครงการ 

ไทยเขมแข็ง 2 คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๔–๒๕๕๕) 
 ๓) ผลกระทบของภาวะโลกรอนท่ีมีตอระบบนิเวศปะการังและการฟนฟูแนวปะการัง  

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา–โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (๒๕๕๔–
๒๕๕๖) 

 ๔) บทบาทและความสําคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ  โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๕–
๒๕๕๙) 

 ๗.๒ งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว (ผลงานวิจัย ๕ ปยอนหลัง) 
 ๑) Muangchinda C, Srisuwankarn P, Boubpha S, Chavanich S, Pinyakong O (2020)  The 

effect of bioaugmentation with Exiguobacterium sp. AO-11 on crude oil removal and 
bacterial community in sediment microcosms and development of a liquid ready-to-

use inoculum.  Chemosphere 250: 126303. 
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 ๒) Nikolaivits E, Agrafiotis A, Baira E, Le Go G, Tsafantakis N, Chavanich SA, 
Benayahu Y, Ouazzani J, Fokialakis N, Topakas E ( 2 0 2 0 )  Degradation 
Mechanism of 2,4-Dichlorophenol by Fungi Isolated from Marine 
Invertebrates.  Int J Mol Sci 21: 3317. 

 ๓) Imahara Y, Chavanich S, Viyakarn V, Kushida Y, Reimer JD, Fujita T (2 0 2 0 )  
Two new species of the genus Chironephthya (Octocorallia, Alcyonacea, 
Nidaliidae, Siphonogorgiinae) from the Gulf of Thailand.  Zootaxa 4780 (2): 
324-340. 

 ๔) Mehrotra R, Arnold S, Wang A, Chavanich S, Hoeksema BW, Caballer M 
(2020)  A new species of coral-feeding nudibranch (Mollusca: Gastropoda) 
from the Gulf of Thailand. Mar Biodivers 50: 36. 

 ๕) Viyakarn V, Chavanich S, Heery E, Raksasab C (2020)  Distribution of sea 
cucumbers, Holothuria atra, on reefs in the upper Gulf of Thailand and the 
effect of their population densities on sediment microalgal productivity.  
Estuar Coast Shelf Sci 235: 106514. 

 ๖) Kuanui P, Chavanich S, Viyakarn V, Omori M, Fujita T, Lin C (2020)  Effect of 
light intensity on survival and photosynthetic efficiency of cultured corals of 
different ages.  Estuar Coast Shelf Sci 235: 106515. 

 ๗) Hiruta SF, Arai M, Chavanich S, Viyakarn V, Fujita T (2020)  Complete 
mitochondrial genome of a sea star, Linckia laevigata (Echinodermata, 
Asteroidea, Valvatida, Ophidiasteridae).  Mitochondrial DNA B 5 (2): 1342-
1343. 

 ๘) Wolanski E, Wattaykorn G, Furukawa K, Chavanich S (2020)  Integrating science in the 
management of enclosed seas – A synthesis.  Estuar Coast Shelf Sci 234: 106647.  doi  
10.1016/j.ecss.2019.106647 

 ๙) Nikolaivits E, Agrafiotis A, Termentzi A, Machera K, Goff GL, Álvarez P, Chavanich S, 
Benayahu Y, Ouazzani J, Fokialakis N, Topakas E (2019)  Unraveling the detoxification 
mechanism of 2,4-dichlorophenol by marine-derived mesophotic symbiotic fungi 
isolated from marine invertebrates.  Marine Drugs 17 (10): 564. 

 ๑๐) Isobe A, Buenaventura NT, Chastain S, Chavanich S, DeLorenzo ACN, 
Hagmann P, Hinata H, Kozlovskii N, Lusher AL, Martí E, Michida Y, Mu J, Ohno 
M, Potter G, Ross PS, Sagawa N, Shim WJ, Song YK, Takada H, Tokai T, Torii T, 
Uchida K, Vassillenko K, Viyakarn V, Zhang W.  2019.  An interlaboratory 
comparison exercise for the determination of microplastics in standard 
sample bottles.  Mar Pollut Bull 146: 831–837. 

 ๑๑) Mehrotra R, Monchanin C, Scott CM, Phongsuwan N, Gutierrez MC, 
Chavanich S, Hoeksema BW (2019)  Selective consumption of sacoglossan 
sea slugs (Mollusca: Gastropoda) by scleractinian corals (Cnidaria: Anthozoa).  
PLoS ONE 14 (4): e0215063.  doi 10.1371/journal.pone.0215063 
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 ๑๒) Lam VWY, Chavanich S, Djoundourian S, Dupont S, Gaill F, Holzer G, Isensee 
K, Katua S, Mars F, Metian M, Hall-Spencer JM (2019)  Dealing with the effects 
of ocean acidification on coral reefs in the Indian Ocean and Asia.  Reg Stud 
Mar Sci 28: 100560. 

 ๑๓) Martynov A, Mehrotra R, Chavanich S, Nakano R, Kashio S, Lundin K, Picton 
B, Korshunova T (2019)  The extraordinary genus Myja is not a tergipedid, but 
related to the facelinidae s. Str. with the addition of two new species from 
Japan (Mollusca, Nudibranchia).  ZooKeys 818: 89-116. 

 ๑๔) Bulan DE, Wilantho A, Krainara P, Viyakarn V, Chavanich S, Somboonna N.  
(2018)  Spatial and seasonal variability of reef bacterial communities in the 
upper Gulf of Thailand.  Front Mar Sci 5: 441.  

 ๑๕) Bulan DE, Wilantho A, Tongsima S, Viyakarn V, Chavanich S, Somboonna N.  
(2018)  Microbial and small eukaryotes associated with reefs in the upper 
Gulf of Thailand.  Front Mar Sci 5: 436.  

 ๑๖) Viyakarn V, Chavanich S, Chong G, Tsai S, Lin C (2018)  Cryopreservation of 
sperm from the coral Acropora humilis.  Cryobiology 80: 130-138. 

 ๑๗) Songploy S, Chavanich S, Kuanui P, Viyakarn V (2017)  Diversity of reef fish at 
Royal Thai Naval Base, Sattahip, Chonburi Province, Thailand.  IJMS 46: 1220-
1225. 

 ๑๘) Pongpiachan S, Hattayanone M, Pinyakong O, Viyakarn V, Chavanich S, Bo C, 
Khumsup C, Kittikoon I, Hirunyatrakul P (2017)  Quantitative ecological risk 
assessment of inhabitants exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons in 
terrestrial soils of King George Island, Antarctica.  Polar Science 11: 19-29. 

 ๑๙) Tsai S, Chang WC, Chavanich S, Viyakarn V, Lin C (2016)  Ultrastructural 
observation of oocytes in six types of stony corals.  Tissue Cell 48: 349-355.  

 ๒๐) Kuanui P, Chavanich S, Viyakarn V, Park HS, Omori M (2016)  Feeding 
behaviors of three tropical scleractinian corals in captivity.  Trop Zool 29(1): 
1-9.  

 ๒๑) Chavanich S, Viyakarn V, Senanan W, Panutrakul S (2016)  Laboratory 
assessment of feeding behavior interactions between the introduced Pacific 
white shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) (Penaeidae) and five 
native shrimps plus a crab species in Thailand.  Aquat Invasions 11(1): 67-
74. 

 ๗.๓ งานวิจัยท่ีกําลังทํา 
 ๑) บทบาทและความสําคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ ระยะท่ี ๒: การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะทะเลกรด ป ท่ี ๔ (หัวหนาโครงการ)  โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: ๕๐% 
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 ๒) การอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรปะการังในพื้นที่รวมสนองพระราชดําริ ภายใต 
โครงการ อพ.สธ. เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปที่ ๔ (ผูรวมวิจัย)  โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวน
งานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๓) การผลิตลูกพันธุปะการังที่มาจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเพื่อประโยชนในการฟนฟูแนว
ปะการังและการวิจัย ปที่ ๔ (ผูรวมวิจัย)  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวนงานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๓) โครงการ JSPS Core to Core Program (B: Asia-Africa Science Platforms) ภายใต
หั ว ข อ ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Restoration of seagrass and coral reef ecosystems in 
Thailand (ผูรวมวิจัย)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (๒๕๖๒/๒๕๖๓)  สัดสวน
งานที่ลุลวง: สิ้นสุดโครงการปท่ี ๑ / เตรียมโครงการปที่ ๒ 

 ๔) โค ร ง ก า ร  Formation of a Center of Excellence for Marine Plastic Pollution 
Studies in the Southeast Asian Seas (ผู ร ว ม วิ จั ย )  Science and Technology 
Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) (๒๕๖๓–๒๕๖๗)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: เตรียมเร่ิมโครงการปที่ ๑ 

 



การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดําเนินการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมพิจารณาสนบัสนุนและจะเปนผูไมมีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ 256๕ 
---------------------------------------------------------------------- 

ย่ืนเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย....................................................................................................................................................... 
กรอบการวิจัยยอย................................................................................................................................................ 

 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรปะการังเพื ่อพัฒนาสายพันธุ

ปะการังที่มีความทนทานตอภาวะแวดลอม 
 (ภาษาอังกฤษ) Conservation and utilization of coral for environmental 

resistant of seeding development, Year 1 
 

ช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษพ ันธุกรรมพืชอัน เนื ่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded 
by Chulalongkorn University 

(กรณเีปนโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย) 

 
สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย  
 1.  ผูรับผิดชอบประกอบดวย  

(กรณเีปนทุนความรวมมอืกับตางประเทศใหระบุผูรับผิดชอบท้ัง “ฝายไทย” และ “ฝายตางประเทศ”) 
 1.1 หัวหนาโครงการ 
 ชื่อ-นามสกุล: นายวรณพ  วิยกาญจน, รองศาสตราจารย (ดร.) ระดับเชี่ยวชาญ 
 หนวยงาน: ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน: ๓ ๑๐๐๖ ๐๐๗๑๐ ๕๒ ๕ 
 สถานที่ติดตอ: ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๙๔ – ๕ โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 E-mail: voranop.v@chula.ac.th 

 บทบาทงาน: หัวหนาโครงการ ทําหนาที่บริหารโครงการวิจัย (วางแผน ดําเนินการ และ 
รับผิดชอบโครงการโดยรวม) รวมถึง จัดทํารายงาน 

 สัดสวนงาน: รอยละ ๕๐ 
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 1.๒ ผูรวมงานวิจัย 
 ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุชนา  ชวนิชย, รองศาสตราจารย (ดร.) ระดับ A-3 
 หนวยงาน: ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน: ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๕๑๔ ๘๖ ๑ 
 สถานที่ติดตอ: ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๔๐๑  โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 E-mail: suchana.c @chula.ac.th 

 บทบาทงาน: ผูรวมโครงการ  ทําหนาที่รวมวางแผนดําเนินการ  สนับสนุนงานภาคสนามและ
ปฏิบัติการ  และรวมจัดทํารายงาน 

 สัดสวนงาน: รอยละ ๕๐ 
 
 1.๓ หนวยงานหลัก 
 ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๙๔ – ๕ โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 
 1.๔ หนวยงานสนับสนุน 
 ๑) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  สวนจิตรลดา  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓ 
  โทรศัพท: ๐๒ ๒๘๒ ๑๘๕๐, ๐๖๖๕  โทรสาร: ๐๒ ๒๘๒ ๐๖๖๕ 
 ๒) หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรอื 
  ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 ๓) พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
  ถนนองคการบริหารสวนตําบล  ตําบลแสมสาร  อําเภอสัตหีบ  ชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
  โทรศัพท: ๐๓๘ ๔๓ ๒๔๗๕ 
 
 ๒. ประเภทการวิจัย 
 การวิจัยพื้นฐาน 
 
 ๓. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย 
 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา  กลุมวิชาทรัพยากรสัตว 
 
 ๔. มาตรฐานการวิจัย (ถามี) 
 ไมมี เนื่องจากไมมีการใชสัตวที่อยูในขายสัตวทดลอง และไมไดดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพดานพันธุวิศวกรรม และการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับชีวอนามัย 
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 ๕. คําสําคญั (Keyword) ของการวิจัย 
 ภาษาไทย: ปะการัง  การอนุรักษและใชประโยชนปะการัง  ความทนทานตอภาวะแวดลอม  พื้นที่
เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ภาษาอังกฤษ: coral, coral conservation and utilization, environmental resistant, Ko Talu 
Area, Prachuap Khiri Khan Province 
 
 ๖. ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 ทรัพยากรปะการังเปนทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศในทะเล โดยเปน
สิ่งมีชีวิตหลักที่กอใหเกิดระบบนิเวศแนวปะการัง ซึ่งมีคุณคายิ่งในการเปนแหลงที่อยูอาศัยและดํารงชีวิตของ
สรรพสัตวเล็กใหญนานาชนิด  การที่ระบบนิเวศแนวปะการังในปจจุบันยังคงไดรับภัยคุกคามท้ังจากมนุษยและ
ธรรมชาติอยางตอเนื่อง สงผลใหระบบนิเวศปะการังตกอยูในภาวะเสื่อมถอยตามลําดับ  การฟนฟูสภาพดวยตัว
ปะการังเองถึงแมวามีความเปนไปได แตขึ้นอยูกับลักษณะและการใชประโยชนของพ้ืนที่  โดยเฉพาะพื้นที่ท่ีมี
การใชประโยชนสูงจะมีแนวโนมต่ําในการฟนฟูสภาพดวยตนเอง  มนุษยจึงเขามามีบทบาทในการฟนฟูดังกลาว
ดวยวิธีการที่หลากหลายตามแนวคิดและสภาพของพ้ืนท่ี  ทั้งนี้ การฟนฟูสถานภาพแนวปะการังดังกลาวอาศัย
หลักการสืบพันธุแบบอาศัยเพศที่นําเทคนิคการเพาะขยายพันธุปะการัง หรือปลอยใหตัวออนปะการังมีการลง
เกาะบนพื้นผิวเทียม/ธรรมชาติ มาใชประกอบ หรืออาศัยหลักการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศที่นําชิ้นสวนของ
ปะการังมายึดติดกับพ้ืนผิวเพ่ือใชเปนฐานใหปะการังมีการเติบโตจากการแตกหนอซึ่งเปนขยายขนาดครอบคลุม
พ้ืนท่ีตอไป   
 
 การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาความทนทานตอภาวะแวดลอมของปะการังตามธรรมชาติ 
ภายใตปจจัยภายในของปะการังท่ีมีผลตอความทนทานดังกลาว อาทิ ไขมันและองคประกอบไขมันของปะการัง  
การสังเคราะหดวยแสง ความหนาแนน และสายพันธุของสาหรายซูแซนเทลลี ท่ีรวมอาศัยกับปะการัง  
โครงสรางหินปูนของปะการัง เปนตน  พรอมทั้งนําผลการศึกษามาใชขอมูลเสนอเปนแนวทางทางในที่ประชุม
วิชาการใหกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ของภาครฐั ภาคเอกชน ภาคชุมชน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของในการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรปะการัง  ตลอดจนนําผลดังกลาวมาใชเผยแพรประกอบการเสริมความรูหรือปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรปะการังแกสังคม เยาวชน และผูที่สนใจตอไป  อนึ่ง โครงการนี้สอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลในการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม (ขอ ๘) และ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน (ขอ ๙)  รวมถึง สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ 
ในยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๓ สงเสริมกลไกและกิจกรรมการนํากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคความรู 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม  ภายใตกลยุทธที่ ๒ สนับสนุนการวิจัย
ตอยอด เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสูการใชประโยชนหรือสรางมูลคาเพิ่ม 
 
 ๗. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๗.๑ สนองพระราชดําริภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 ๗.๒ ศึกษาความหลากหลายและความสมบูรณของแนวปะการังในพื้นที่ อพ.สธ.-มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร ทะเลสยาม จังหวัดประจวบคีรขีนัธ (ปที่ ๑, ๓ และ ๕) 

 ๗.๒ ศึกษาความทนทานที่มีตอภาวะแวดลอมของสายพันธุปะการังตามธรรมชาติ ดังนี้ 
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 (๒) ปริมาณและองคประกอบของไขมัน (ปที่ ๒) 
 (๓) สายพันธุและความหนาแนนของสาหรายซูแซนเทลลีที่อยูรวมอาศยั (ปท่ี ๓) 
 (๔) การสังเคราะหดวยแสงของสาหรายซูแซนเทลลีที่อยูรวมอาศัย (ปที่ ๔) 
 (๕) โครงสรางหินปูน (ปที่ ๕) 
 
 ๘. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ 
 ระบบนิเวศปะการังเปนระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสําคัญตอส่ิงมีชี วิตในทะเลอยางย่ิง  
ปะการังสามารถสืบพันธุไดทั้งแบบไมอาศัยเพศและแบบอาศัยเพศ โดยปะการังหนึ่งโคโลนีสามารถสืบพันธุได
ท้ังสองรูปแบบในเวลาเดียวกัน  การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของปะการังสวนใหญอาศัยการแตกหนอ 
(budding) อันเปนการขยายขนาด สรางบทบาทตอการครอบครองพ้ืนที่และแขงขันกับสิ่งมีชีวิตอื่น หรือ
แมกระทั่งปะการังชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน  ขณะท่ีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเกิดจากการแลกเปลี่ยน
ลักษณะทางพันธุกรรมของปะการัง ซึ่งสงผลตอการดํารงอยูของโครงสรางประชาคมปะการัง 
 
 การที่ปะการังโดยทั่วไปมีโครงสรางหินปูนเปนโครงรางแข็ง และมีสาหรายซูแซนเทลลี่ 
(zooxanthellae) กลุมไดโนแฟลกเจลเลต (dinoflagellate) สกุล Symbiodinium อาศัยรวมภายในเนื้อเยื่อ
ของปะการังในลักษณะความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทําใหปะการังเหลานี้ตองอาศัยอยูบริเวณ
ระดับความลึกที่มีปริมาณแสงที่เหมาะสม เนื่องจากแสงมีความจําเปนตอกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของ
สาหรายดังกลาว  ทั้งนี้  พลังงานท่ีปะการังไดรับโดยสวนใหญ (รอยละ ๗๐ – ๘๐) มาจากกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงของสาหรายซูแซนเทลลีในรูปแบบการดึงธาตุอาหารจากภายนอกและสงผลผลิตมาสู
ปะการังโดยตรง (Szmant-Froelich and Pilson 1984)  โดยพลังงานที่ไดผานกระบวนการดังกลาวถูก
นํามาใชในการหายใจและการเติบโตประมาณ รอยละ ๑๐ – ๒๐ ขณะที่สวนท่ีเหลือถูกสงไปยังเนื้อเย่ือปะการัง 
(Davies 1984; Edmunds and Davies 1986)  สําหรับพลังงานอีกสวนหนึ่งซึ่งเปนสวนนอยที่ปะการังได
รับมาจากการกินอาหาร  ปะการังหาอาหารจากการใชหนวด (tentacle) จับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เชน แพลงก
ตอนสัตว ที่ลองลอยอยูในมวลน้ํา (Wellington 1982; Sebens et al 1996; Ferrier-Pages et al 2003; 
Palardy et al 2005)  จากนั้นจึงนําเขาสูกระเพาะอาหารผานปากของโพลิป เพ่ือทําการยอยและใชประโยชน
ตอไป  จากการศึกษาพบชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เปนอาหารในกระเพาะอาหารของปะการังมีความหลากหลาย 
(Sebens et al 1996; Houlbreque et al 2004)  รวมถึง กลุมแบคทีเรีย สารอินทรียที่ละลายในน้ํา และสาร
แขวนลอยตางๆ (Sorokin 1973; Bak et al 1998; Anthony 1999) 
 
 อยางไรก็ตาม ปจจัยพื้นฐานที่มีผลตอการเติบโตและอัตรารอดของปะการังโดยทั่ วไป 
ประกอบดวย แสง อุณหภูมิ ความเค็ม ความหนาแนนของสาหรายซูแซนเทลลี่ รวมถึง อาหาร ผูลา และการ
ครอบครองพ้ืนท่ี เปนตน  โดยปะการังที่ไดรับอาหารและแสงมีอัตราการเติบโตดีกวาปะการังที่ไดรับแสงเพียง
อยางเดียว  นอกจากน้ัน ปะการังที่ไดรับอาหารมีปริมาณโปรตีน คลอโรฟลล เอ และความหนาแนนของ
สาหรายซูแซนเทลลี่ในเนื้อเย่ือมากกวาปะการังที่ไมไดรับอาหาร (Muller-Parker et al 1994; Grover et al 
2002; Houlbreque et al 2003)  อีกท้ังปะการังที่ไดรับอาหารมีอัตราการหายใจและมีปริมาณไนโตรเจนใน
เนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น  สาหรายซูแซนเทลลี่สามารถดึงคารบอนไดออกไซดจากการหายใจและดึงไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนียจากปะการังมาใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงสูงขึ้น (Grottoli 2002)  ปะการังจึงไดรับ
พลังงานเพ่ิมขึ้น และมีอัตราการสรางโครงรางหินปูนสูงขึ้น (Marubini et al 2001)  การที่น้ําทะเลมีระดับ
ความเค็มลดลงจากระดับปกติสามารถสงผลใหอัตราการสังเคราะหดวยแสงลดลง เนื่องจากเกิดการหดตัวของ
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โพลิปปะการังที่อาจสงผลใหสาหรายซูแซนเทลลี่มีโอกาสไดรับแสงนอยลดลง และสงผลตอพลังงานที่ปะการัง
ไดรับ  อยางไรก็ตาม ปะการังบางชนิดสามารถชดเชยพลังงานที่ขาดไปไดดวยการกินอาหาร (Moberg et al 
1997)   
 
 สาหรายซูแซนเทลลีที่รวมอาศัยกับปะการังนั้น สามารถจําแนกไดหลายสายพันธุและสายพันธุ
ยอยที่ เรียกวา clade หรือ sub-clade (van Oppen et al 2005) โดยปจจุบันสามารถจําแนกออกตาม 
nuclear ribosomal DNA และ internal transcribed spacer region ได  ๙  ส ายพัน ธุ  (Pochon et al 
2007; Pochon and Gates 2010)  ทั้งนี้ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุเหลานี้ในธรรมชาติมี
ความผันแปรตลอดเวลา (Berkelman and van Oppen 2006; Baker and Romanski 2007) สงผลใหสาย
พันธุสาหรายซูแซนเทลลีในเนื้อเยื่อปะการังเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สามารถ
เปลี่ยนไปมาได อาจเปนผลมาจากปจจัยภายในของตัวปะการัง เชน การเติบโต  หรืออาจเปนผลมาจากปจจัย
ภายนอก เชน การเกิดปรากฎการณปะการังฟอกขาว (coral bleaching) อันเปนผลมาจากอุณหภูมิของน้ํา
ทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Baskett et al 2009) และมี
ผลตอสายพันธุของสาหรายซูแซนเทลลีที่ชวยปะการังท่ีรวมอาศัยไดรับพลังานเพ่ือใชในการเติบโต การรอด 
และความแข็งแรง (Stat and Gates 2011; Abergo et al 2012)  ท้ังน้ี ผานรูปแบบการแสดงออกของยีน 
(gene expression) ความทนทานตออุณหภูมิ  (thermal sensitivity) การสังเคราะหดวยแสง (photo 
symthesis) หรืออื่นๆ เปนตน (Reed and Frankhan, 2003; Little et al., 2004; Csaszar et al., 2010; 
DeSalvo et al., 2010; Jones and Berkelmans, 2010; Cunning, 2015) 
 
 จากภาวะปกติท่ีปะการังไดรับพลังงานจากสาหรายซูแซนเทลลีที่รอยละ ๗๐–๘๐ ของพลังงาน
ท้ังหมด (Muscatine, 1990; Fabricius and Klumpp, 1995)  พลังงานเหลานี้สวนใหญถูกนําไปใชในการ
ดํารงชีวิต ขณะท่ีสวนคงเหลือจะถูกเก็บสะสมในรูปของไขมัน (Harii et al., 2010)  อยางไรก็ตาม การที่เซลล
สืบพันธุของปะการังสวนใหญปราศจากสาหรายซูแซนเทลลีรวมอาศัย จึงสงผลใหแหลงพลังงานสําคัญของตัว
ออนปะการังภายหลังการปฏิสนธิข้ึนอยูกับพลังงานสํารองที่ไดรับโดยตรงจากโคโลนีพอแมจนถึงระยะท่ีตัวออน
ปะการังเหลานี้สามารถลงเกาะบนพื้นผิวแข็งและรับสาหรายซูแซนเทลลีจากมวลนํ้าโดยตรงเขามารวมอาศัย 
(Graham et al., 2008)  สําหรับกรณีที่ปะการังเกิดความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม เชน การ
เกิดปะการังฟอกขาวดังกลาวขางตน จึงเปนสาเหตุที่ทําใหปะการงัจําตองนําพลังงานสะสมในรูปของไขมันมาใช
ทดแทนเพ่ือการดํารงชีวิตตอไป (Yamashiro et al., 2005)  นอกจากนั้น การที่เนื้อเย่ือปะการังมีองคประกอบ
ของไขมันประมาณ รอยละ ๑๐–๔๐ ขึ้นอยูกับชนิดปะการังและปจจัยแวดลอม เชน แสง ความลึก อุณหภูมิ 
(Imbs, 2013)  ปริมาณไขมันในเนื้อเยื่อปะการังจึงมีคาสูงในชวงฤดูรอนที่สาหรายซูแซนเทลลีสามารถใช
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการสังเคราะหดวยแสงและใหพลังงานแกปะการังเพื่อดํารงชีวิต พรอมเก็บสะสม
พลังงานที่เหลือในรูปของไขมันไดมากกวาชวงฤดูอ่ืน  ปริมาณไขมันจึงแปรผันตามกระบวนสังเคราะหดวยแสง
ของสาหรายดังกลาว (Ali et al., 2015)  ตรงกันขามเมื่อถึงฤดูกาลปลอยเซลลสืบพันธุท่ีปริมาณไขมันของ
ปะการังในฤดูกาลดังกลาวลดลงอยางมาก (Leuzinger et al., 2003) เปนผลมาจากพอแมพันธุปะการังสูญเสีย
เซลลสืบพันธุ ซึ่งเซลลไขปะการังมีไขมันเปนองคประกอบหลักประมาณ รอยละ ๘๐  พลังงานเหลานี้จึงถูก
ถายทอดผานเซลลสืบพันธุเพ่ือใหตัวออนที่ปฏิสนธิสามารถนํามาใชในกระบวนการพัฒนา การวายน้ําเคลื่อนที่ 
หรืออื่นๆ เพ่ือหาพื้นที่ลงเกาะบนพ้ืนผิวแข็งและเจริญเติบโตเปนปะการังที่สมบูรณตอไป (Figueiredo et al., 
2012)  ทั้งนี้ ไขมันนอกจากเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญใหแกปะการังแลว ยังเปนโครงสรางท่ีสําคัญของเย่ือหุม
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เซลลดวย  สัดสวนของชนิดไขมันมีความสัมพันธกับชนิดปะการังซึ่งแตกตางกันข้ึนอยูกับระยะการเจริญเติบโต
และปจจัยแวดลอม (Figueiredo et al., 2012; Imbs, 2013; Lin et al., 2013) 
 
 นอกจากนั้นสําหรับกรณีอื่น เชน ผูลา ซึ่งจัดเปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิงตออัตรารอดของปะการัง
ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะระยะท่ีเปนตัวออนขณะดํารงชีวิตอยูในมวลน้ํา  ผูลาสวนใหญ ไดแก กลุมปลาที่กิน
แพลงกตอนเปนอาหาร เชน กลุมปลาสลิดหิน (damselfish)  รวมถึง สัตวไมมีกระดูกสันหลังในทะเลที่กรอง
กินอาหารจากมวลนํ้า (McCormick 2003) หรือแมกระทั่งตัวปะการังเองเชนกัน (Fabricius and Metzner 
2004)  สําหรับการครอบครองพื้นที่ซึ่งเปนผลมาจากการแขงขันซึ่งกันและกันระหวางสิ่งมีชีวิตที่มีความ
ตองการในปจจัยเดียวกันที่มีอยูจํากัดในธรรมชาติ (Connell et al 2004)  ปะการังเร่ิมการแขงขันจากการสรร
หาพื้นที่ที่เหมาะสมเพ่ือทําการลงเกาะ ซึ่งสงผลโดยตรงตอการทดแทนจํานวนประชากรและการเติบโตของ
ปะการัง (Muko et al 2001)  เชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนหลายชนิดที่มีพฤติกรรมทํานองเดียวกันที่จําเปนตอง
แขงขัน/แกงแยงในการครอบครองพ้ืนที่ดังกลาว (Maida et al 1995; Gleason 1996; Baird and Hughes 
2000) เชน เพรียงหิน เพรียงหัวหอม หอยสองฝา ไสเดือนทะเล สาหราย เปนตน (Tanner 1995; Fairfull 
and Harriott 1999) 
 
 ๙. ขอบเขตของการวิจัย 
 สําหรับความหลากหลายและความสมบูรณของแนวปะการังในพ้ืนท่ีเปาหมาย (ปที่ ๑, ๓ และ 
๕) พรอมเก็บตัวอยางปะการังตามธรรมชาติ มาทําการศึกษาขนาดและชวงอายุประมาณ ๓ – ๕ ป และ
มากกวา ๑๐ ป (ปที่ ๑) เพ่ือนํามาศึกษาความทนทานที่มีตอภาวะแวดลอม ไดแก ปริมาณและองคประกอบ
ของชนิดไขมัน (ปที่ ๒)  สายพันธุและความหนาแนนของสาหรายซูแซนเทลลีที่อยูรวมอาศัย (ปท่ี ๓)  การ
สังเคราะหดวยแสงของสาหรายซูแซนเทลลีที่อยูรวมอาศัย (ปที่ ๔)  และ โครงสรางหินปูน (ปที่ ๕)   
 
 ๑๐. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ปะการังที่เปนกลุม/ชนิดเดนในพ้ืนที่ สามารถบงบอกถึงความทนทานที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมได  ซึ่งอาจเปนผลมาจากปริมาณและองคประกอบของกรดไขมัน สาหรายเซลลเดียวที่อยูรวม
อาศัย หรืออ่ืนๆ ที่เปนปจจัยเสรมิความทนทานนอกเหนือจากลักษณะทางพันธุกรรมของตัวปะการังเอง 
 
 ๑๑. เอกสารอางอิง 
ชโลทร รักษาทรัพย  วรณพ วิยกาญจน และ สุชนา  ชวนิชย.  ๒๕๕๐.  การเพาะขยายพันธุปะการังและการ

ฟนฟูแนวปะการังดวยการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ-๑: ฤดูกาลปลอยเซลลสืบพันธุของปะการังแข็งบาง
ชนิดบริเวณหมูเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี.  เอกสารการประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ ๓ ชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. “ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน”, ๓๑ ตุลาคม – ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐, พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี.  
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 ๑๒. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๒.๑ ดานวิชาการ:  เปนการเพ่ิมองคความรูท่ีมี ณ ปจจุบัน เพื่อหาสายพันธุปะการังตามธรรมชาติ

ที่มีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของโลกปจจุบัน  นอกจากน้ัน ยังมีสวน
รวมในการสนับสนุนการผลิตนักวิจัย ผานกระบวนการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ  รวมถึง
สามารถนําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลประกอบการนําเสนอผลงานหรือตีพิมพบทความวิจัย
ในการประชุมวิชาการได 

 ๑๒.๒ ดานสังคมและชุมชน:  สามารถนําขอมูลมาประกอบเปนตัวอยาง/กรณีศึกษาในการจัดทํา/
สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความรู/ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
ปะการังใหกับชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป รวมกับโครงการ 
อพ.สธ. 

 
 ๑๓. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
 ๑๓.๑ จัดทํา/สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความรู/ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรปะการังใหกับชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป รวมกับ
โครงการ อพ.สธ. ไมต่ํากวา ๑ ครั้ง/ป 

 ๑๓.๒ นําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลประกอบการนําเสนอหรือตีพิมพบทความวิจัยในการประชุม
วิชาการ ๑ คร้ัง ในชวงปที่ ๓ – ๕ 

 
 ๑๔. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
 ๑๔.๑ วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ๑) สํารวจความหลากหลายและความสมบูรณของแนวปะการังในพื้นท่ี อพ.สธ.-มูลนิธิฟนฟู

ทรัพยากร ทะเลสยาม (ปที่ ๑, ๓ และ ๕)  
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 ๒) เก็บตัวอยางชิ้นสวนปะการัง ขนาดประมาณ ๒ – ๓ เซนติเมตร จากปะการังธรรมชาติที่มี
ขนาดโคโลนีขนาดต่ํากวา ๑๐ เซนติเมตร  ๑๕ – ๒๕ เซนติ เมตร และ มากกวา ๓๐ 
เซนติเมตร เพื่อมาทําการประเมินอายุของปะการังแตละขนาด โดยเก็บไมต่ํา ๕ โคโลนี/
ขนาด/ชนิด (ปท่ี ๑) 

 ๓) เก็บตัวอยางชิ้นสวนปะการังกลุมเดน ขนาดประมาณ ๒ – ๓ เซนติเมตร จากปะการัง
ธรรมชาติที่มีอายุ ๓ – ๕ ป และ มากกวา ๑๐ ป เพ่ือนํามาศึกษาความทนทานของปะการังที่
มีตอภาวะแวดลอม ไดแก ปจจัยกายภาพชองน้ํา (ปที่ ๑)  ปริมาณและองคประกอบของชนิด
ไขมัน (ปที่ ๒)  สายพันธุและความหนาแนนของสาหรายซูแซนเทลลีท่ีอยูรวมอาศัย (ปที่ ๓)  
การสังเคราะหดวยแสงของสาหรายซูแซนเทลลีท่ีอยูรวมอาศัย (ปที่ ๔)  และ โครงสรางหินปูน 
(ปที่ ๕)  ทั้งนี้ ทําการเก็บตัวอยางชิ้นสวนไมต่ํากวา ๕ ชิ้น/ขนาด/ชนิด 

 ๔) จัดเวทีเผยแพรความรูผานกิจกรรมเสริมสรางความรู/ปลูกจิตสํานึกใหกับชุมชน เยาวชน 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป รวมกับโครงการ อพ.สธ.  ไมตํ่ากวา ๑ ครั้ง/ป (ปที่ 
๑ - ๕) 

 
 ๑๔.๒ สถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
 ๑) ศึกษาความหลากหลายและความสมบูรณของแนวปะการัง รวมถึงเก็บตัวอยางปะการังเพ่ือ

ทําการศึกษา ในพ้ืนที่ อพ.สธ.-มูลนิธิฟนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม บริเวณเกาะทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

 ๒) ทําการศึกษาวิจัยในหองปฏิบัติการ การวิเคราะห  ขอมูล หรืออื่นๆ ณ  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 
 ๑๕. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 ๑๕.๑ ระยะเวลาทําการวิจัย 
 ปที ่๑  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๕  รวม ๑ ป 
 ปที ่๒  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๖  รวม ๑ ป 
 ปที ่๓  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๗  รวม ๑ ป 
 ปที ่๔  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๘  รวม ๑ ป 
 ปที ่๕  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดอืนกันยายน ๒๕๖๙  รวม ๑ ป 
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 ๑๕.๒ แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

กิจกรรม /  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เดือนท่ี 
ผลที่จะไดรับ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑) จัดเตรียมสถานที่ 

อุปกรณ และปะการัง 
            ขอมูลพ้ืนฐาน  

ความพรอมในการทดลอง             
๒) งานความหลากหลาย

และความสมบูรณ
ของแนวปะการัง  
(ปที่ ๑/๓/๕) 

            ทราบความหลากหลาย
และความสมบูรณของแนว
ปะการังในพ้ืนที่ศึกษา 

            

            
            

๓) ศึกษาความทนทาน
ของสายพันธุปะการงั
ตามปจจัยตางๆ 

            ทราบความทนทานของ
สายพันธุปะการังธรรมชาติ
ที่มีตอภาวะแวดลอม 

            

๔) วิเคราะหขอมูล  
และประเมินผล 

            ไดขอมูลเพ่ือจัดทํารายงาน 

            
๕) จัดกิจกรรมเสริม

ความรู/ปลูกจิตสํานึก 
            เผยแพรความรูแกผูสนใจ/  

บุคคลที่เก่ียวของ/อ่ืนๆ             
๖) จัดทํารายงาน             รายงานความกาวหนา  

และรายงานประจําป             
 
 ๑๖. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด 
 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
ปที่ ๑ - ๕     
๑) รายงานฉบับสมบูรณ ๑ ฉบับ/ป ผานการประเมิน ภายใน

ปงบประมาณ 
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

๒) จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความรู/ปลูกจิตสํานึก 

> ๑ คร้ัง/ป ตามมาตรฐานทางวิชาการ ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ปที่ ๒ – ๕     
๓) ความทนทานของ

สายพันธุปะการังท่ีมี
ตอภาวะแวดลอม 

๑ ปจจัย/ป ตามผลการศึกษาทางวิชาการ ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 
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 ๑๗. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
ปที่ ๑ - ๕     
๑) รายงานฉบับสมบูรณ > ๘๐ % ไดรับความพึงพอใจในผลงาน

จากผูประเมิน 
ภายใน

ปงบประมาณ 
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

๒) จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความรู/ปลูกจิตสํานึก 

> ๘๐ % ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูเก่ียวกับทรัพยากร

เพิ่มข้ึน 

ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ปที่ ๒ – ๕     
๓) ความทนทานของ

สายพันธุปะการังท่ีมี
ตอภาวะแวดลอม 

๑ ปจจัย/ป ตามผลการศึกษาทางวิชาการ ภายใน
ปงบประมาณ 

ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

 
 ๑๘. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัยที่มีอยู 
 ๑๘.๑) โรงเพาะขยายพันธุ/อนุบาลปะการงั 
 ๑๘.๒) ระบบจายน้ําและอากาศ 
 ๑๘.๓) ระบบพลังงานสํารอง (พลังงานแสงอาทิตย) ที่ใชสนับสนุนการปนไฟฟา 
 ๑๘.๔) อุปกรณสําหรบัดําน้ําลึกและอุปกรณสําหรับเก็บตัวอยาง 
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 ๑๙. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 ๑๙.๑ รายละเอียดงบประมาณการวิจัย (เฉพาะปท่ีเสนอขอ) 
 

รายการ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม 

เดือนท่ี ๑–๖ เดือนท่ี ๗–๑๒ (บาท) 
๑. งบบุคลากร ๐ ๐ ๐ 
๒. งบดําเนินงาน : คาใชสอย   ๑๖๐,๐๐๐ 
๒.๑ จางเหมาเชายานพาหนะ  
 (๔,๒๐๐ บาท/วัน/ครั้ง x ๑๐ วัน x ๑ ครั้ง) 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐  

๒.๒ เบ้ียเล้ียงเดินทางเหมาจาย 
 (๘๐๐ บาท/คน/วัน x ๒ คน x ๑๐ วัน) 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐  

๒.๓ จางเหมาบริการทั่วไปและอื่น ๆ  
 (สนับสนุนงานวิจัย จางทําอุปกรณ เชาเรือ อ่ืนๆ) 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  

๒.๔ คาใชจายในการจัดกิจกรรม ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐  
๓. งบดําเนินงาน : คาวัสดุ   ๒๐,๐๐๐ 
๓.๑ วัสดุวิทยาศาสตร (สารเคมี ฯลฯ) ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
๓.๒ วัสดุสํานักงาน ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
๓.๓ วัสดุคอมพิวเตอร ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
๓.๔ วัสดุเช้ือเพลิง ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  
๔. คาสาธารณูปโภค   ๐ 
๔.๑ คาไปรษณยี คาบริการดานการส่ือสาร ๐ ๐  
รวมงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 

 
 ๑๙.๒ รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 
 

ปที่ดําเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคลากร คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
คาธรรมเนียม

อุดหนนุสถาบัน 
ครุภัณฑ รวม 

ปที่ ๑ (๒๕๖๕) ๐ ๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๒๐.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ 
ปที่ ๒ (๒๕๖๖) ๐ ๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๒๐.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ 
ปที่ ๓ (๒๕๖๗) ๐ ๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๒๐.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ 
ปที่ ๔ (๒๕๖๘) ๐ ๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๒๐.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ 
ปที่ ๕ (๒๕๖๙) ๐ ๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๒๐.๐๐๐ ๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ 
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 ๒๐. ระดับความสําเร็จของงาน 
  ระดับ I (Intermediate Results) 
 
 ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอด
โครงการวิจัย 
 เปนการศึกษาเพือหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนผลิตตัวออนปะการัง สามารถทนตอ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม อันเปนการเพิ่มการเติบโตและอัตรารอดในการอนุบาลและการเลี้ยงตัว
ออนปะการังใหดีขึ้น  และตัวออนปะการังสามารถปรับสภาพตนเองไดเมื่อภาวะแวดลอมกลับสูปกติ เพ่ือ
ประโยชนในการนําไปใชฟนฟูทรัพยากรปะการังและแนวปะการังอยางย่ังยืนตอไป 
 
 ๒๑. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหน่ึงสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ 
  ไมไดเสนอตอแหลงทุนอ่ืน 
  เสนอตอแหลงทุนอ่ืน (ระบุชื่อแหลงทุน)   
 ๒.๑ ชื่อโครงการท่ีเสนอ   
 ๒.๒ คาดวาจะทราบผล   
 
 ๒๒. คําชี้แจงอ่ืนๆ 
 เปนโครงการศึกษาวิจัยในปะการัง ซึ่งเปนสัตวทะเลไมมีกระดูกสันหลังที่ไมไดจัดอยู ใน
กลุมของสัตวทดลอง (สัตวที ่ใชในงานวิทยาศาสตร)  ทั ้งนี้ ไมไดมีการศึกษาใดๆ ที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพดานพันธุวิศวกรรม และการใชหองปฏิบัติการที่เก่ียวกับชีวอนามัย 
 
 ๒๓. ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการเพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอการ
วิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เร่ืองการรับขอเสนอการ
วิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
 ( รองศาสตราจารย ดร. วรณพ  วิยกาญจน ) 
 หัวหนาโครงการวิจัย 
 วันที่    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
 ( รองศาสตราจารย ดร. สุชนา  ชวนิชย ) 
 ผูรวมวิจัย 
 วันที่    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
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 ๒๔. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) หรือ
กรรมการผูจัดการใหญ หรือเทียบเทาของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให
ดําเนินการวิจัย รวมท้ังใหใชสถานที่ อุปกรณ และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
 (  ) 
 ตําแหนง    
 วันที่    เดือน    พ.ศ.    
 
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนา หมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในขอเสนอการวิจัย 
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สวน ข : ประวัติคณะผูวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 
ข-๑) ประวัติหัวหนาโครงการ รองศาสตราจารย ดร. วรณพ วิยกาญจน 
 
 ๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายวรณพ  วิยกาญจน 
   (ภาษาอังกฤษ) Mr. Voranop  VIYAKARN 

 ๒. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๖ ๐๐๗๑๐ ๕๒ ๕ 

 ๓. ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย ดร. (ระดับ เชี่ยวชาญ) /  
  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๔. หนวยงานและสถานที่อยูที่ตดิตอไดสะดวก 
  ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๙๔–๕ โทรสาร: ๐๒ ๒๑๘ ๕๓๘๗ 
 E-mail: voranop.v@chula.ac.th 

 ๕. ประวัติการศกึษา 
 B.Fish.Sc. (Fishery Technology & Engineering), Tokyo University of Fisheries, Japan (1988) 
 M.Fish.Sc. (Aquatic Biosciences), Tokyo University of Fisheries, Japan (1990) 
 Ph.D. (Fisheries Science), Tokyo University of Fisheries, Japan (1993) 
 * ปจจุบัน: Tokyo University of Marine Science and Technology 

 ๖. สาขาวิชาการที่มคีวามชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  
 ชีววิทยาทางทะเล  นเิวศวิทยาทางทะเล  โภชนศาสตรและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 ๗. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ๗.๑ หัวหนาโครงการวิจัย 
 ๑) ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนอยางย่ังยืนของทรัพยากรปะการังบริเวณ

เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคี รีขันธ  โครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๕–๒๕๕๙) 

 ๒) การฟนฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใชตัวออนปะการังท่ีไดจากการเพาะขยายพันธุใน
ระบบเพาะฟก: โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (๒๕๕๕–๒๕๕๙) 

 ๓) โครงการ Asian CORE Program สาขาวิทยาศาสตรทางทะเลชายฝง ภายใตหัวขอการวิจัย
เรื่ อ ง  Establishment of Research and Education Network on Coastal Marine 
Science in Southeast Asia โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย-ญี่ปุน ปที่ ๓: 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

 ๔) โครงการ Tools and Strategies to access to original bioactive compounds from 
cultivation of marine invertebrates and associated symbionts: European 
Union Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation 
(๒๕๕๘-๒๕๖๓) 
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 ๗.๒ งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว (ผลงานวิจัย ๕ ปยอนหลัง) 
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 ๒) Viyakarn V, Chavanich S, Heery E, Raksasab C (2020)  Distribution of sea 
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M, Potter G, Ross PS, Sagawa N, Shim WJ, Song YK, Takada H, Tokai T, Torii T, 
Uchida K, Vassillenko K, Viyakarn V, Zhang W.  2019.  An interlaboratory 
comparison exercise for the determination of microplastics in standard 
sample bottles.  Mar Pollut Bull 146: 831–837. 

 ๖) Bulan DE, Wilantho A, Krainara P, Viyakarn V, Chavanich S, Somboonna N.  
(2018)  Spatial and seasonal variability of reef bacterial communities in the 
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 ๗) Bulan DE, Wilantho A, Tongsima S, Viyakarn V, Chavanich S, Somboonna N.  
(2018)  Microbial and small eukaryotes associated with reefs in the upper 
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 ๘) Viyakarn V, Chavanich S, Chong G, Tsai S, Lin C (2018)  Cryopreservation of 
sperm from the coral Acropora humilis.  Cryobiology 80: 130-138. 

 ๙) Songploy S, Chavanich S, Kuanui P, Viyakarn V (2017)  Diversity of reef fish at 
Royal Thai Naval Base, Sattahip, Chonburi Province, Thailand.  IJMS 46: 1220-
1225. 

 ๑๐) Pongpiachan S, Hattayanone M, Pinyakong O, Viyakarn V, Chavanich S, Bo C, 
Khumsup C, Kittikoon I, Hirunyatrakul P (2017)  Quantitative ecological risk 
assessment of inhabitants exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons in 
terrestrial soils of King George Island, Antarctica.  Polar Science 11: 19-29. 
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 ๑๑) Tsai S, Chang WC, Chavanich S, Viyakarn V, Lin C (2016)  Ultrastructural 
observation of oocytes in six types of stony corals.  Tissue Cell 48: 349-355.  

 ๑๒) Kuanui P, Chavanich S, Viyakarn V, Park HS, Omori M (2016)  Feeding 
behaviors of three tropical scleractinian corals in captivity.  Trop Zool 29(1): 
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 ๑๓) Chavanich S, Viyakarn V, Senanan W, Panutrakul S (2016)  Laboratory 
assessment of feeding behavior interactions between the introduced Pacific 
white shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) (Penaeidae) and five 
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74. 

 ๗.๓ งานวิจัยท่ีกําลังทํา 
 ๑) การอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรปะการังในพื้นที่รวมสนองพระราชดําริ ภายใต 

โครงการ อพ.สธ. เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปที่ ๔ (หัวหนาโครงการวิจัย)  โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๒) บทบาทและความสําคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ ระยะท่ี ๒: การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะทะเลกรด ปที่ ๔ (ผูรวมวิจัย)  โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวน
งานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๓) การผลิตลูกพันธุปะการังที่มาจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเพื่อประโยชนในการฟนฟูแนว
ปะการังและการวิจัย ปที่ ๔ (หัวหนาโครงการวิจัย)  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวนงานที่ลุลวง: 
๕๐% 

 ๓) โครงการ JSPS Core to Core Program (B: Asia-Africa Science Platforms) ภายใต
หั ว ข อ ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Restoration of seagrass and coral reef ecosystems in 
Thailand (หัวหนาโครงการวิจัย)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (๒๕๖๒/๒๕๖๓)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: สิ้นสุดโครงการปท่ี ๑ / เตรียมโครงการปที่ ๒ 

 ๔) โค ร ง ก า ร  Formation of a Center of Excellence for Marine Plastic Pollution 
Studies in the Southeast Asian Seas ( หั ว ห น า โค ร ง ก า ร วิ จั ย )  Science and 
Technology Research Partnership for Sustainable Development ( SATREPS) 
(๒๕๖๓–๒๕๖๗)  สัดสวนงานที่ลุลวง: เตรียมเริ่มโครงการปที่ ๑ 
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ข-๒) ประวัติผูรวมวิจัย รองศาสตราจารย ดร. สุชนา  ชวนิชย 
 
 ๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุชนา  ชวนิชย 
   (ภาษาอังกฤษ) Ms. Suchana  CHAVANICH 

 ๒. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๕๑๔ ๘๖ ๑ 

 ๓. ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย ดร. (ระดับ A3) 

 ๔. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
  ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒๕๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 โทรศัพท: ๐๒ ๒๑๘ ๕๔๐๑ โทรสาร: ๐๒ ๒๕๕ ๐๗๘๐ 
 E-mail: suchana.c@chula.ac.th 

 ๕. ประวัติการศกึษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทางทะเล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๓๗) 
 M.A. (Biology), Central Connecticut State University, U.S.A. (1997) 
 Ph.D. (Zoology), University of New Hampshire, U.S.A. (2001) 

 ๖. สาขาวิชาการที่มคีวามชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  
 ชีววิทยาทางทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล การอนุรักษทรัพยากรในทะเล ชนิดพันธุตางถิ่นในทะเล 

 ๗. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ๗.๑ หัวหนาโครงการวิจัย 
 ๑) กระบวนการของกระแสน้ําที่มีผลตอการแพรกระจายของตัวออนปะการัง  โครงการ A1B1 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๔–๒๕๕๕) 
 ๒) การเพาะขยายพันธุปะการังในระบบ เลี้ ยงเพ่ือการฟ น ฟูแนวปะการัง  โครงการ 

ไทยเขมแข็ง 2 คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๔–๒๕๕๕) 
 ๓) ผลกระทบของภาวะโลกรอนท่ีมีตอระบบนิเวศปะการังและการฟนฟูแนวปะการัง  

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา–โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (๒๕๕๔–
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 ๔) บทบาทและความสําคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ  โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๕–
๒๕๕๙) 

 ๗.๒ งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว (ผลงานวิจัย ๕ ปยอนหลัง) 
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Nidaliidae, Siphonogorgiinae) from the Gulf of Thailand.  Zootaxa 4780 (2): 
324-340. 

 ๔) Mehrotra R, Arnold S, Wang A, Chavanich S, Hoeksema BW, Caballer M 
(2020)  A new species of coral-feeding nudibranch (Mollusca: Gastropoda) 
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 ๑๙) Tsai S, Chang WC, Chavanich S, Viyakarn V, Lin C (2016)  Ultrastructural 
observation of oocytes in six types of stony corals.  Tissue Cell 48: 349-355.  
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อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: ๕๐% 
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 ๒) การอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรปะการังในพื้นที่รวมสนองพระราชดําริ ภายใต 
โครงการ อพ.สธ. เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปที่ ๔ (ผูรวมวิจัย)  โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวน
งานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๓) การผลิตลูกพันธุปะการังที่มาจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเพื่อประโยชนในการฟนฟูแนว
ปะการังและการวิจัย ปที่ ๔ (ผูรวมวิจัย)  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ–จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ๒๕๖๓)  สัดสวนงานที่ลุลวง: ๕๐% 

 ๓) โครงการ JSPS Core to Core Program (B: Asia-Africa Science Platforms) ภายใต
หั ว ข อ ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Restoration of seagrass and coral reef ecosystems in 
Thailand (ผูรวมวิจัย)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (๒๕๖๒/๒๕๖๓)  สัดสวน
งานที่ลุลวง: สิ้นสุดโครงการปท่ี ๑ / เตรียมโครงการปที่ ๒ 

 ๔) โค ร ง ก า ร  Formation of a Center of Excellence for Marine Plastic Pollution 
Studies in the Southeast Asian Seas (ผู ร ว ม วิ จั ย )  Science and Technology 
Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) (๒๕๖๓–๒๕๖๗)  
สัดสวนงานที่ลุลวง: เตรียมเร่ิมโครงการปที่ ๑ 

 



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา 3 ปี 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................................................................. 
กรอบการวิจัย.............................................................................................................................................. ......... 
กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................ 

 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การประเมินสุขภาวะของสัตว์กลุ่มมอลลัสกาในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร 

อพ.สธ. เพ่ือการติดตามการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
 (ภาษาอังกฤษ) Health assessment of Mollusca Fauna at plant genetic 

conservation project areas in Gulf of Thailand for 
monitoring environmental contamination 

 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative 
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
Responded by Chulalongkorn University 
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ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

หน่วยงานหลัก 
หัวหน้าโครงการ  (ภาษาไทย) นายธงชัย ฐิติภูรี 
  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Tongchai Thitiphuree 
  ต าแหน่ง  ดร. 
  สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  โทรศัพท์ 02-218-8164  E-mail Tongchai.T@chula.ac.th 
  รายละเอียดของภาระงานท่ีรับผิดชอบในโครงการ (60%) 

1) วางแผนการวิจัย เก็บตัวอย่าง ด าเนินการวิจัย และรับผิดชอบโครงการ 

2) จัดท ารายงานและบทความทางวิชาการ 

ผู้ร่วมโครงการ (ภาษาไทย) นายนพดล  กิตนะ 
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Noppadon Kitana 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท ์ 02-2185369 E-mail noppadon.k@chula.ac.th 
รายละเอียดของภาระงานท่ีรับผิดชอบในโครงการ (20%) 
1) วางแผนการวิจัย ด าเนินการวิจยั และให้ค าปรึกษา (เน้นด้านสรีรวิทยาของสัตว์) 
2) จัดท ารายงานและบทความทางวิชาการ 
 
(ภาษาไทย) นางจิรารัช กิตนะ 
(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Jirarach Kitana 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท ์ 02-2185253 E-mail  jirarach@yahoo.com 
รายละเอียดของภาระงานท่ีรับผิดชอบในโครงการ (20%) 
1) วางแผนการวิจัย และ ด าเนินการวิจัย (เน้นด้านฮมีาโตโลยี) 
2) จัดท ารายงานและบทความทางวิชาการ 

 
หน่วยงานสนับสนนุ 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303 
โทรศัพท์ 02-2821850, 02-2820665 โทรสาร 02-2820665 
E-mail: dongdib05@rspg.org 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท ์02-2185375  
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2. ประเภทการวิจัย 

การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 

 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวชิาท่ีท าการวิจัย 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 

 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

หอยทะเล, โลหติวิทยา, สรีรวิทยา, สารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 
ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องด้วยลักษณะของภูมิประเทศที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะพื้นที่

หมู่เกาะทะเลไทย ส่งผลให้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในบริเวณพื้นที่เหล่านี้ และภายใต้การดูแลของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ท าให้มีการศึกษา 
รวบรวมพันธุ์ และจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ให้ยั่งยืน การศึกษาความหลากหลายของสัตว์กลุ่มมอลลัสกา
พบว่าในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมทะเลไทยมีความหลากหลายค่อนข้างสูง และสัตว์กลุ่มมอลลัสกาบางชนิดนิยมน ามา
บริโภคเป็นอาหาร เช่น หอยนางรม หอยแมลงภู่ เป็นต้น อีกท้ังในบริเวณพื้นที่หมู่เกาะทะเลไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเต็ม
ไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ส่งผลให้มีการปนเปื้อนสารแปลกปลอมเข้าสู่ระบบนิเวศ สัตว์กลุ่มมอลลัสกาเป็นกลุ่มแรกๆ ที่
จะได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารแปลกปลอมเหล่านี้ และอาจส่งต่อมาสู่ประชากรของมนุษย์ได้ผ่านทางห่วงโซ่อาหาร 
ระบบไหลเวียนเลือดเป็นระบบแรกๆ ท่ีจะน าพาสารแปลกปลอมเหล่านี้ไปสู่อวัยวะต่างๆ ของสัตว์ ท าให้เกิดระบบต่อต้านและ
ก าจัดออกนอกร่างกาย ถ้าการปนเปื้อนสารเหล่านี้มีเกินความสามารถในการก าจัดออกของร่างกายก็อาจน าไปสู่ภาวะของความ
ผิดปกติของร่างกายได้เช่นกัน การศึกษาสุขภาวะของสัตว์กลุ่มมอลลัสกา โดยใช้ระบบไหลเวียนเลือดเป็นตัววัดการประเมิน 
เพื่อติดตามการปนเปื้อนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมทะเลไทยจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -
2569 ทางผู้วิจัย และทีมวิจัย วางแผนเพื่อที่จะศึกษาระบบไหลเวียนเลือดเบื้องต้น และพัฒนาวิธีการศึกษาในเชิงลึก เพื่อให้
ครอบคลุมถึงสุขภาวะที่แท้จริงของสัตว์ ตลอดจนเข้าใจถึงระบบภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์ เพื่อวางแผนในการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสัตว์กลุ่มนี้อย่างยั่งยืน 

 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

6.1 เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
6.2 ส ารวจชนิดพันธ์ุเพื่อท่ีจะน ามาศึกษาระบบไหลเวียนเลือด ในบริเวณพื้นที่หมู่เกาะและทะเลไทยของโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
6.3 เพื่อสร้างข้อมูลพื้นฐานทางดา้นโลหิตวิทยาของสัตว์กลุม่มอลลสักาท่ีอยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งของพื้นที่หมู่เกาะ

และทะเลไทยของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ส ารวจข้อมูลชนิดพันธุ์ เก็บตัวอย่างเลือดและเนื้อเยื่อของสัตว์กลุ่มมอลลัสกาในทะเลที่เหมาะสมในการศึกษาระบบ

ไหลเวียนเลือด บริเวณพื้นท่ีหมู่เกาะและทะเลไทยของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (เกาะ

แสมสารและเกาะข้างเคียง จังหวัดชลบุรี) และพื้นที่ในสถาบันท่ีสนองพระราชด าริฯ (เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี) 
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ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 

ผลต่อสิ่งมีชีวิต 

 หอยนางรม 

 หอยแมลงภู ่

 ฯลฯ 

8. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมทะเลไทยของโครงการ อพ.สธ. เป็นแหล่งพื้นที่อนุรักษ์ท่ีเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์กลุม่มอลลัสกา

หลากหลายชนิด ตลอดจนบางพื้นที่มีกิจกรรมของมนุษยเ์ข้าไปรุกราน การศึกษาครั้งน้ีมุ่งวางรากฐานของความรู้พื้นฐาน

ทางด้านระบบไหลเวียนเลือดของสัตว์กลุม่มอลลสักา เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

กิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปนเปื้อนสารที่มีผลออกฤทธธิ์คล้ายฮอร์โมนในสิ่งแวดล้อม  

 

                          
 

ข้อมูลทางด้านระบบไหลเวียนของเลือดที่ได้จะช่วยรประเมินระดับการปนเปื้อนสารในสิ่งแวดล้อม เพื่อน ามาใช้

เป็นแนวทางในการจักการการใช้พื้นที่ของหมู่เกาะทะเลไทย ตลอดจนการอนุรักษ์พันธุ์ของสัตว์กลุ่มมอลลัสกาเพื่อการใช้

ประโยชน์ท่ียั่งยืน 

 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตขึ้นกับสภาพภมูิประเทศ ภมูิอากาศ และปัจจัยหลายๆ อย่างที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติ 
ในประเทศไทยมีความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศท้ังผืนแผ่นดนิใหญ่ และหมู่เกาะต่างๆ ท าให้ประชากรมีแหลง่
อาหารที่เข้าถึงได้ทั่วทุกพ้ืนท่ี แต่ในปัจจุบันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารไดล้ดจ านวนลง ประกอบกับการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ทรพัยากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในธรรมชาติจะมรีะบบสมดลุอยู่
และสามารถเพิ่มจ านวนของทรัพยากรขึ้นไดเ้องถ้ามีเวลาในการสร้างที่มากพอ ปัจจุบันนี้ผลกระทบตา่งๆ เช่น โลกร้อน 
การท าลายพื้นท่ีป่า การทิ้งขยะ ฯลฯ ล้วนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งผลให้ระบบนเิวศที่ถูกท าลายไปฟ้ืนตัวกลับมาได้ยากข้ึน  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ.) มีนโยบาย และแผนด าเนินการ ในการส ารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งจัดสรรการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ใหย้ั่งยืน 

มอลลสักาเป็นช่ือเรียกไฟลัมของสตัว์กลุ่มหนึ่งที่มลี าตัวนิ่ม มีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอก หรือเป็นแกนกลางภายใน
ล าตัว ด ารงชีวิต และหาอาหารเป็นอิสระ มีระบบหมุนเวยีนเลือดซึ่งประกอบด้วยหัวใจอยูด่้านบนและเส้นเลือดไปตาม
ส่วนต่างๆ ในประเทศไทยพบว่ามสีัตว์กลุม่มอลลสักาหลายๆ ชนิด น ามาบริโภคเป็นอาหาร เช่น หอยแครง Anadara 
granosa หอยแมลงภู่ Perna viridis หอยนางรม Saccostrea commercialis, Crassostrea belcheri, Crassostrea 
lugubris หอยเชลล์ Chlamys senatorius, Amusium pleuronectues หอยชักตีน Laevistrombus canarium 
เป็นต้น การศึกษาความหลากหลายของสัตว์กลุ่มมอลลสักาพบว่าในบริเวณพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมทะเลไทยมีความ
หลากหลายค่อนข้างสูง และบรเิวณพื้นที่หมู่เกาะทะเลไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์
ส่งผลใหม้ีการปนเปื้อนสารแปลกปลอมเข้าสู่ระบบนิเวศ สัตว์กลุ่มมอลลสักาเป็นกลุ่มแรกๆ ที่จะไดร้ับผลกระทบจากการ
ปนเปื้อนสารแปลกปลอมเหล่านี ้ และอาจส่งต่อมาสู่ประชากรของมนุษย์ไดผ้่านทางห่วงโซ่อาหาร ระบบไหลเวยีนเลือด
เป็นระบบแรกๆ ที่จะน าพาสารแปลกปลอมเหลา่นี้ไปสู่อวัยวะต่างๆ ของสัตว์ ท าให้เกิดระบบต่อต้านและก าจดัออกนอก

กิจกรรมมนุษย ์

 ท่องเที่ยว 

 ขนส่ง 

 ทิ้งขยะ 
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ร่างกาย ถ้าการปนเปื้อนสารเหลา่นี้มีเกินความสามารถในการก าจดัออกของร่างกายก็อาจน าไปสูภ่าวะของความผิดปกติ
ของร่างกายได้เช่นกัน  

การศึกษาครั้งน้ีมุ่งหวังที่จะสร้างขอ้มูลพื้นฐานของระบบไหลเวียนเลอืดของสัตว์กลุ่มมอลสักาใช้ในงานวิจัยเชิงลึก 
และพัฒนาเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินสุขภาวะของสัตว์กลุม่นี้ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดท่ีล้อมท่ีเกิดจาก
การปนเปื้อนสารแปลกปลอมต่างๆ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมทะเลไทย เพื่อวางแผนในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาตสิัตว์กลุ่มนี้อย่างยั่งยืน 

 

10. เอกสารอ้างอิง 

Bodin, N., N’Gom Ka, R., Le Loc’h, F., Raffray, J., Budzinski, H., Peluhet, L., and Tito de Morais, L. 
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in Senegal, West Africa? Chemosphere 84: 318-327. 

Lau, Y., Sussman, L., Espinosa, E.P., Katalay, S., and Allam, B. 2017. Characterization of hemocytes 

from different body fluids of the eastern oyster Crassostrea virginica. Fish and Shellfish 

Immunology 71: 372-379. 

Teixeira, K.N., Oliverira, J.S., Souza, K.N., de Moura, J., Brito, C.A. Vidigal, T., Santos, A., and Santoro, 

M.M. 2011. Comparison of the biochemical and molecular properties of myoglobins from three 

Biomphalaria species. Biochemical Systematics and Ecology 39: 581-586. 

Soderhall, I. 2016. Crustacean hematopoiesis. Developmental and Comparative Immunology 

58:129-141. 

Bourne, G.B., Redmond, J.R., and Jorgensen, D.D. 1990. Dynamics of the molluscan circulatory 

system: Open versus closed. Physiological Zoology 63:140-166. 

Gonzalez-Fernandez, C., Albentosa, M., Campillo, J.A., Vinas, L., Romero, D., Franco, A., and Bellas, 

J. 2015. Effect of nutritive status on Mytilus galloprovincialis pollution biomarkers: Implications 

for large-scale monitoring programs. Aquatic Toxicology 167: 90-105. 

Zanjani, N.T., Sairi, F., Marshall, G., Saksena, M.M., Valtchev, P., Gomes, V.G., Cunningham, A.L. and 

Dehghani, F. 2014. Formulation of abalone hemocyanin with high antiviral activity and stability. 

European Journal of Pharmaceutical Sciences 53: 77-85. 

Astorga, M.P. 2014. Genetic considerations for mollusk production in aquaculture: Current state of 

knowledge. Frontiers in Genetics 5: 1-6. 

 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 องค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงลึกในอนาคต 

11.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผู้สนใจ 

11.3 ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมทะเลไทย 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
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12.1 ผลงานวิจัย 

- รายงานผลงานวิจัย 

12.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 

- การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ 

- การเผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ 

12.3 กลุ่มเป้าหมาย 

- สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย (ระดับชาติ/นานาชาติ) ที่ตอบรับวารสาร หรือฐานข้อมูลที่เผยแพร่

ผลงานวิจัย 

- นักเรียน นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุม 

13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

13.1 ด าเนินการส่งพิจารณาขออนุมัติการใช้สัตว์ทดลอง ให้คณะกรรมการควบคุมดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.2 ออกส ารวจ และเก็บตัวอย่างภาคสนามในบริเวณหมู่เกาะและทะเลไทย (เกาะแสมสารหรือเกาะข้างเคียง 

และเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี) 

13.3 เก็บข้อมูลทางด้านสัณฐานวิทยา น้ าหนัก ของหอย เพื่อใช้ดูการเจริญเติบโต 

13.4 เก็บรักษาเนื้อเยื่อหอยในน้ ายารักษาสภาพ เพื่อใช้ในการศึกษาพยาธิสภาพ 

13.5 เก็บลักษณะข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อใช้ในการระบุชนิด 

13.6 เก็บตัวอย่างเลือดของหอย น ามาศึกษาลักษณะรูปร่าง และจ านวน เพื่อใช้ประเมินสุขภาวะ 

13.7 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และเขียนรายงาน 

13.8  

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

จัดเตรียมแผน และอปุกรณ์             

ส ารวจและเกบ็ข้อมูลภาคสนาม             

ตรวจสอบการเจริญเติบโตของหอย             

เก็บตัวอยา่งเนื้อเยื่อของหอย             

ตรวจสอบลักษณะของเลือดหอย             

ตรวจสอบลักษณะทางพันธกุรรมของหอย             

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา             

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์             
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15. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
รายงานผลการวิจัย 1 ฉบับ อยู่ในเกณฑ์ด ี 1 ป ี 140,000 

 
16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ข้อมูลพื้นฐานของโลหิตวิทยา 
และข้อมลูพันธุกรรมของหอย
ทะเลที่ศีกษา 

1 ชุด ข้อมูลโลหิตวิทยา
ของหอยทะเลที่
ศึกษา 

1 ป ี 140,000 

 
17. ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการวิจัยท่ีมีอยู่ 

ไม่ต้องการปัจจัยเพิ่มเติม 
 

18. งบประมาณของโครงการวิจัย 
18.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่เสนอขอ 

(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 7-12 

(บาท) 

1. งบบุคลากร - - - 

2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย    
2.1 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย 
     (15,000 บาท/คน/เดือน x 1 คน x 6 เดือน) 
2.2 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
     (4,500 บาท/วัน x 3 วัน x 2 ครั้ง) 

45,000 
 

13,500 

45,000 
 

13,500 

90,000 
 

27,000 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสด ุ    
3.1 วัสดสุ านักงาน  
3.2 วัสดุวิทยาศาสตร ์

- 
10,000 

3,000 
10,000 

3,000 
20,000 

รวมงบประมาณ 68,500 71,500 140,000 
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18.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ 

ปีที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ รวม 

ปีท่ี1 ( 2565) -  117,000 23,000 - -   140,000 

ปีท่ี2 ( 2566)  -  117,000 23,000 - - 140,000 

ปีท่ี3 ( 2567)  -  117,000 23,000 - - 140,000 

 ปีท่ี4 (2568) -  117,000 23,000 - - 140,000 

ปีท่ี5 ( 2569)  -  117,000 23,000 - - 140,000 

 
19. ระดับความส าเร็จของงาน ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการ

ด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
- ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้

ผลส าเร็จเบื้องต้น (P) 

- ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ 

ผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 

 

20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน............................................................................................................. 
 ช่ือโครงการที่เสนอ................................................................................................................ 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................ 
 

21. ค าชี้แจงอื่น ๆ 
 - 
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22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอการวิจัยและ
ด  า เน ินการว ิจ ั ยตามประกาศส  าน ักงานคณะกรรมการว ิจ ั ยแห ่ งชาต ิ  เ ร ื ่ อ งการร ับข ้อ เสนอ  
การวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 
 

                             
(ลงช่ือ)..................................................................   

(ดร.ธงชัย ฐิติภูร)ี 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันท่ี 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 

23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) หรือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ด าเนินการ
วิจัย รวมท้ังให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................................   
(................................................) 

ต าแหน่ง............................................................... 
วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ. .………… 

 
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายธงชัย ฐิติภูร ี

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Tongchai Thitiphuree 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1839900114656 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน   ดร. 
เงินเดือน  41,000 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย  28 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2188164 โทรสาร 02-2544259 
e-mail: Tongchai.T@chula.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา ปี พ.ศ. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2549-2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตววิทยา 2553-2555 

Tohoku University Doctor of Philosophy Agricultural Science 2559-2561 
 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
ชีววิทยาของระบบสืบพันธุ์ของหอยสองฝา (Bivalve reproductive biology) 
ระบบต่อมไร้ท่อของหอยสองฝา (Endocrinology of bivalves) 
พิษวิทยาในระบบนิเวศ (Ecotoxicology) 
 

7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
- 

7.2  หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
- 
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7.3  งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว (5 ปีย้อนหลัง) : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และ
แหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)  
 

Nagasawa, K., Thitiphuree, T., and Osada, M. 2019. Phenotypic stability of sex and expression 
of sex identification markers in the adult Yesso scallop Mizuhopecten yessoensis 
throughout the reproductive cycle. Animals. 9: 1-19.  

Thitiphuree, T., Nagasawa, K., and Osada, M. 2018. Molecular identification of 
steroidogenesis-related genes in scallops and their potential roles in gametogenesis. 
Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 186: 22-33.  

Nagasawa, K., Muroi, K., Thitiphuree, T., Minegishi, Y., Itoh, N., and Osada, M. 2017. Cloning of 
invertebrate gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR)-like gene in Yesso 
scallop, Patinopecten yessoensis. Agri Gene 3: 46-56.  

 

7.4  งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่า
ได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

   - 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมไิด้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สดุ พร้อมท้ังแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference-TOR) การจัดจ้าง
ท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมีความ
ประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัยประกอบการเสนอ
ของบประมาณด้วย 

 3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณโีครงการวิจัยทีม่ีการใช้สตัว ์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั

แห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 11 จ านวน 1 ชุด 

__________________________________ 
 



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา 3 ปี 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง..................................................................................(ระบุกลุม่เรื่องเดียวเท่านั้น) 
กรอบการวิจัย.........................................ระบุชื่อกรอบการวิจยัภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบการวิจัยเดียวเท่านั้น) 
กรอบการวิจัยย่อย.....................................................................(ระบุชื่อกรอบการวิจัยย่อยเพียงข้อเดียวเท่านั้น) 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  การวิจัยและพัฒนาแคลเซียมจากสัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูน 

(marine calcifying organisms) เพื่อใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์
เสริมสุขภาพ 

(ภาษาอังกฤษ) Research and development of calcium from marine 
calcifying organisms for dietary supplements 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ  

   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative  

  of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn   

   responded by Chulalongkorn University 
 
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย  
1.1 หัวหน้าโครงการ  
  รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง เภสัชกรหญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง  

หน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรไทย  
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๑๒๐๖ ๐๐๐๙๙ ๔๘ ๖  
โทรศัพท์ : ๐๘๑ ๘๑๙๖๗๔๒ โทรสาร : ๐๒ ๒๑๘๘๒๕๗ 
Email : suchada.su@chula.ac.th 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
  ๑.๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.
พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330  
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   โทรศัพท์ 0 2218 2880 ต่อ 502   e-mail: suchana.c@chula.ac.th 
  ๑.๒.๒ รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์ 

 ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐     

   โทรศัพท์ 0-2218-8310, 0-2218-8314 โทรสาร 0-2254-5195 
   e-mail: Pornchai.R@Chula.ac.th 
  ๑.๒.๓ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง เรืออากาศโทหญิง ดร.ภัสราภา โตวิวัฒน์ 

 ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๙ ๐๓๖๐๓ ๒๑ ๑  
 โทรศัพท์ : ๐๘๑ ๖๔๘๓๑๒๓ โทรสาร : ๐๒ ๒๑๘๘๓๒๔ 
 Email : pasarapa.cu@chula.ac.th 

 1.3 หน่วยงานหลัก ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ 
1.4 หน่วยงานสนับสนุน - 

2. ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) -  
5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 

 ภาษาไทย: สัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูน, แคลเซี่ยม, ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ, แร่ธาตุ 
ภาษาอังกฤษ: marine calcifying organisms, calcium, dietary supplement, 
mineral 

6. ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 
   แคลเซียมเป็นธาตุส าคัญของร่างกาย เป็นองค์ประกอบของกระดูกถึงร้อยละ 99.5 ท า

หน้าที่เป็นโครงสร้างค้ าจุนที่แข็งแรงให้กับร่างกาย แคลเซียมท างานร่วมกับฟอสฟอรัสช่วยท าให้
กระดูกและฟันแข็งแรง ป้องกันไม่ให้กระดูกพรุน นอกจากนี้แคลเซียมยังมีบทบาททีส่ าคัญต่อ
อวัยวะอ่ืนให้ท างานได้ตามปกติ เช่น หัวใจ ระบบประสาท และระบบกล้ามเนื้อ มนุษย์มีความ
ต้องการแคลเซียมในจ านวนที่ต่างกัน ขึ้นกับอายุ เพศ และสภาพหลังหมดประจ าเดือนในเพศหญิง  
มนุษยไ์ด้รับแคลเซียมจากการบริโภคอาหาร ถึงกระนั้นก็ตาม บางคนอาจต้องการแคลเซียมเสริม
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุน โดยเฉพาะเด็กท่ีก าลังเจริญเติบ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ซึ่ง
กระดูกเริ่มทีจ่ะสูญเสียความแข็งแรงไป ซึ่งสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแคลเซียมที่วาง
จ าหน่ายโดยทั่วไปได้  

ในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความหลากหลายของสาย
พันธุ์ของสัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูน (marine calcifying organisms) สูง สัตว์ทะเลดังกล่าวเป็น
สัตว์ที่มโีครงสร้างประกอบด้วยหินปูน เช่น กลุ่มหอย และหมึก  (molluscs) ซ่ึงประกอบด้วยหอย
ฝาเดียว หอยสองฝา ทากทะเล และหมึกชนิดต่างๆ ซ่ึงจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยมีลักษณะ
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ส าคัญคือมีตัวอ่อนนิ่ม ร่างกายไม่แบ่งเป็นปล้อง ส่วนใหญ่สร้างเปลือกซ่ึงเป็นสารแคลเซียม
คาร์บอเนต นอกจากนี้ยังมีกลุ่มหอยกาบ (clams) และหอยสังข์ (conch) อีกด้วย สัตว์ดังกล่าวนี้
เป็นแหล่งของแคลเซียมและแร่ธาตุอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด น่าจะท าการศึกษาวิจัยเพ่ือให้เข้าใจถึง
ทรัพยากรไทยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาแหล่งของแคลเซียมจากฐานทรัพยากรของประเทศไทย อันได้แก่
สัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูนที่พบในพ้ืนที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ เกาะแสมสาร และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้จะเริ่มจากการศึกษาปริมาณของแคลเซียม
และชนิดของเกลือที่เป็นองค์ประกอบของแคลเซยีมชนิดนั้น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางอาหารหรือยา
จากฐานทรัพยากรธรรมชาติของไทย  

7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7.1 เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ) 
7.2 เพื่อศึกษาปริมาณและชนิดของแคลเซียมในสัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูน 

8. ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยนี้จะศึกษาในสัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูนที่พบในประเทศไทยเท่านั้น 

9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
  ปัจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมหลายชนิดที่ผลิตจากสื่งมีชีวิตใต้ทะเล เช่น ปะการัง ซึ่ง
เรียกว่า “Coral calcium” จึงเป็นไปได้ว่าสัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูนก็น่าจะเป็นแหล่งของ
แคลเซียมด้วย ประกอบกับประเทศไทยซึ่งเป็น hot spot ของความหลากหลายทางชีวภาพ มี
ความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งมีชีวิต จึงสมควรที่จะศึกษาศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย อันแก่ 
สัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูน ว่าสามารถที่จะถูกน ามาใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์เสริม
แคลเซียมหรือเป็นยาได้หรือไม่ และมีคุณภาพหรือมีการปนเปื้อนจากโลหะหนักหรือไม่ 

10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
  แคลเซียมพบในอาหารที่เรารับประทานในปริมาณที่แตกต่างกัน แหล่งของแคลเซียม
ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม ปลาและสัตว์เล็กอ่ืนๆ ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง 
ผักใบเขียว เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และผักกาดเขียว แต่อย่างไรก็ตาม การดูดซึมแคลเซียม
เข้าสู่ร่างกาย ขึ้นกับชนิดของเกลือ รูปแบบของเกลือแคลเซียมที่พบ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต 
แคลเซียมซิเตรท แคลเซียมกลูโคเนต แคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมซัลเฟต มอโนแคลเซียม
ฟอสเฟต แคลเซียมซิเตรต แคลเซียมแลคเทต โดยมีรายงานว่าเกลือแคลเซียมจากสิ่งมีชีวิตใต้
ทะเลมักเป็นชนิดกลูโคเนตซึ่งถูกดูดซึมได้ดี จึงท าให้เกิดความสนใจในการใช้สัตว์ทะเลที่มี
โครงสร้างหินปูนเป็นแหล่งของแคลเซียม 
 ระบบนิเวศทางทะเลมีความหลากหลายของชนิดและจ านวนของสัตว์ทะเลที่สลับซับซ้อน 
และมีสิ่งมีชีวิตอ่ืนจ านวนมากเข้ามาใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นถิ่นอาศัย ที่หลบภัย หรือเป็นแหล่งอาหาร 
ท าให้ระบบนิเวศทางทะเลระบบหนึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ  รวมถึงมนุษย์ และเป็น
แหล่งอาหารที่ส าคัญ สัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูนในทะเลเขตร้อนสามารถดึงสารแคลเซียม
จากน้ าทะเลมาสร้างเป็นโครงสร้างแข็งได้ ดังนั้นสัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูนจึงเป็นอีกแหล่ง
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หนึ่งของแคลเซียม แมกนีเซียม รวมทั้งธาตุอ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก แต่ก็อาจพบโลหะหนักที่เป็น
พิษด้วย เช่น ตะกั่ว แคดเมียม และสารหนู ซึ่งขึ้นกับน้ าทะเลในบริเวณนั้น  

๑๑.  เอกสารอ้างอิง 
๑๑.๑ DeCarlo TM, Comeau S, Cornwall CE, et al. Investigating marine bio-

calcification mechanisms in a changing ocean with in vivo and high-
resolution ex vivo Raman spectroscopy. Glob Chang Biol. 2019;25(5):1877-
1888. doi:10.1111/gcb.14579 

๑๑.๒ Marcason W. What is the lowdownon coral calcium? J Am Diet Assoc. 
2003;103:1319.2.   

๑๑.๓ Lev   E.   Traditional   healing   with animals  (zootherapy):  Medieval  to 
present day Levantine  practice. J Ethnopharmacol. 2003;85:107-118.3.   

๑๑.๔ Ramos AA, Inoue Y, Ohde S. Metalcontents in Poritescorals: Anthropologic 
input of river run off into acoral reef from an urbanized area, Okinawa. 
Marine Pollution Bulletin. 2004;483:281-294.4.   

๑๑.๕ Brackett RE. Statement before the Committee on Government Reform 
Subcommittee   on   Human   Rights and Wellness, United States House of 
Representatives, March 24, 2004.5.  

๑๑.๖ American Dietetic Association. Po-sition of the American Dietetic As-
sociation: The role of dietetics professionals in health promotion and 
disease prevention. J Am Diet As-soc. 2002;102:1680-1687.6.   

๑๑.๗ American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association: 
Food and nutrition misinformation. J   Am   Diet   Assoc. 2002;102:260-
266.7.  

๑๑.๘  Heaney  RP,  Dowell  SD,  BiermanJ, Hale CA, Bendich A. Absorbability  and  
cost  effectiveness  in  calcium supplementation. J Am Coll Nutr. 
2001;20:239-246.8.   

๑๑.๙ West  K,  Van  Woesik  R.  Spatialand temporal variance of river discharge 
on Okinawa (Japan): Inferring the temporal impact on adjacent  coral  reefs. 
Marine  Pollution Bulletin. 2001;42:863-872.9.   

๑๑.๑๐ Malakoff D. U.S. asked to act immediately to protect deep sea corals. 
Science. 2004;304:31. 

๑๑.๑๑ Hofmann G, Barry JP, Edmunds PJ, Gates RD, Hutchins DA, Klinger T, Sewell 
MA. The Effect of ocean acidification on calcifying organisms in marine 
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ecosystems: An organism-to-ecosystem perspective. Annu. Rev. Ecol. Evol. 
Syst. 2010. 41:127–47. 10.1146/annurev.ecolsys.110308.120227.  

๑๒.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    ได้ข้อมูลปริมาณแคลเซี่ยมและชนิดของเกลือเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิจัยต่อเนื่องเป็น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเป็นยา 

๑๓.    แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
    น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

๑๔. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
 14.1 เก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูนจากเกาะแสมสารและบริเวณใกล้เคียงและ

พื้นที่ปกปัก หรือพื้นที่ทดลอง เตรียมตัวอย่างเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์  

 14.2 เตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ 
 ๑๔.๖ วิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมและชนิดของเกลือ 
 

ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

แผนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 

ตค.
65 

พย.
65 

ธค.
65 

มค.
66 

กพ.
66 

มีค.
66 

เมย.
66 

พค.
66 

มิย.
66 

กค.
66 

สค.
66 

กย.
66 

เก็บตัวอยา่งสัตว์ทะเลที่มีโครงสร้าง
หินปูนจากเกาะแสมสารหรือพื้นที่
ทดลอง เก็บตัวอย่างไว้ที่พิพธิภัณฑ์
สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 

x x x x         

เตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห ์ x x x x x x       
วิเคราะห์ปริมาณแคลเซ่ียมและ
ชนิดของเกลือ 

      x x x x   

เผยแพร่ผลงานวิชาการ          x x x 

 
๑๕. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด องค์ความรู้เรื่องแคลเซียมจากสัตว์ทะเลที่มี

โครงสร้างหินปูน จ านวน 1 เรื่อง 
๑๖. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด ได้ชนิดของสัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูน

ที่เหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบทางผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบทความทางวิชาการที่
สามารถเผยแพร่ได้ 1 เรื่อง 

๑๗. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่ อุปกรณ์และเครื่องมือ ณ หน่วยวิจัยสมุนไพร ศูนย์นวัตกรรม
ทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (CU DHIP) และภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความพร้อม ผู้วิจัยสามารถปฏิบัติการได้
ทันที 
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๑๘. งบประมาณของโครงการวิจัย แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยว 

หรือโครงการวิจัยย่อย โดยแยกเป็นรายปี (ตามแบบ คอบช. 2ค) 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดือนที่ 1-6  
(บาท) 

เดือนที่ 6-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร - - - 
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   152,000 
2.1 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย (5,000 บาท x 1 คน x 12 เดือน) 
2.2 ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่าง 20 ตัวอย่างๆ ละ 1,500 บาท 
2.3 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารด้วยเครื่องมือ ICP-MS 
2.4 ถ่ายเอกสาร 

30,000 
15,000 
50,000 
1,000 

30,000 
15,000 
10,000 
1,000 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   48,000 
3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์  
- container 
- Microtube 1.5 ml 1000 pcs. 10 ถุงๆ ละ 1,000 บาท 
- Micropipette tips 1000 pcs. 5 ถุงๆละ 1,000 บาท 
3.2 สารเคมี 
 - meroxide, sodium chloride, sodium hydroxide, 
calcium carbonate, EDTA, sodium EDTA, Zinc sulfate,    

 
2,000 
1,000 
1,000 

 
20,000 

 
2,000 
1,000 
1,000 

 
20,000 

 

รวมงบประมาณ 120,000 80,000 200,000 

 
18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี [กรณีเป็น
โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี (ผนวก 7)] 
 

ปีท่ีด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ
ค่าธรรมเนียม
การอุดหนุน

สถาบัน 
ครุภณัฑ ์ รวม 

ปีท่ี1  
(2565) 

-  - 152,000 48,000 - - 200,000 

ปีท่ี2 
(2566)  

- - 200,000 50,000 - - 250,000 

ปีท่ี3  
(2567)  

- - 200,000 50,000 - - 250,000 
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ปีท่ีด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ
ค่าธรรมเนียม
การอุดหนุน

สถาบัน 
ครุภณัฑ ์ รวม 

ปีท่ี3  
(2568)  

- - 200,000 50,000 - - 250,000 

ปีท่ี3  
(2569)  

- - 200,000 50,000 - - 250,000 

 
๑๙. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จเบื้องต้น (P) ไดข้้อมูลปริมาณของแคลเซียมในสัตว์ทะเลที่มีโครงสร้างหินปูน 
 ระดับความส าเร็จของงาน P 

๒๐. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

๒๑. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ........-...................................................................................................... 
๒๒. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการรับข้อเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  

 
       (ลงชื่อ)   
(รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ภญ. ดร.สุชาดา สุขห
ร่อง) 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่....๒๑......เดือน..สิงหาคม...พ.ศ. …256๓……… 

  
 

 
 

๒๓. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
 
(ลงชื่อ)..................................................................   

(................................................) 
ต าแหน่ง.......................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
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หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในแผนงานวิจัยรายละเอียด
งบประมาณแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยย่อย/โครงการวิจัยเดี่ยว 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

1. ชื่อ   ภาษาไทย นาง สุชาดา สุขหร่อง 
        ภาษาอังกฤษ SUCHADA SUKRONG 

2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน  3 1206 00099 48 6 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ A3 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 

หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ : 02-218-8281, 081-8196742, โทรสาร: 02-218-8281 
Email : suchada.su@chula.ac.th 
 

5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ระดับปริญญา 

อักษรย่อปริญญา 
และชื่อเต็ม 

สาขาวิชา วิชาเอก 
ชื่อสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2533 ปริญญาตรี ภบ. เภสัชศาสตร์ - 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 

2537 ปริญญาโท ภม. เภสัชศาสตร์ - 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 

2547 ปริญญาเอก Ph.D. 
Plant 

Molecular 
Biology 

- 
University of 
Kentucky,  

U.S.A. 

 
6.  สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญนอกเหนือจากสาขาท่ีจบการศึกษา 

Bioactivity of natural products, Plant tissue culture 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน

การท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ข้อเสนอการ
วิจัย 
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  

7.1.1 ทุนวิจัย เรื่อง “ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรในต าราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย” โดย รศ. 
ร.ต.อ.หญิง ภญ ดร.สชุาดา สขุหร่อง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุนภายนอก: 
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณรวม 2,850,000 บาท 
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7.1.2 โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่นานาชาติ ประเภท ทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัย เรื่อง “การคัด

กรองโดยจุลินทรีย์เพ่ือค้นพบสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ” โดย รศ. ร.ต.อ.หญิง ภญ ดร.
สุชาดา สุขหร่อง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี  (ปี 2558 - 2561)  งบประมาณรวม 1,200,000 บาท 

7.1.3 โครงการสนองพระราชด าริฯ อพ.สธ. เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในการ
พิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพร” โดย รศ. ร.ต.อ.หญิง ภญ ดร.สุชาดา สุขหร่อง หัวหน้า
โครงการวิจัย แหล่งทุน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี  งบประมาณรวม 140,000 บาท 

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย 
7.2.1 ทุนเพ่ิมศักยภาพส่วนงานในด้านการวิจัย  เรื่อง “การประเมินคุณค่าพืชสมุนไพรโดยใช้

รูปแบบองค์ประกอบทางเคมี ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และฤทธิ์ทางชีวภาพ” โดย รศ. ร.ต.อ.
หญิง ภญ ดร.สุชาดา สุขหร่อง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุน: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณรวม 300,000 บาท 

7.2.2 โครงการการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรม เรื่อง “การพิสูจน์เอกลักษณ์หญ้าดอกขาว โดยใช้องค์ประกอบทางเคมี
ร่วมกับดีเอ็นเอ” โดย รศ. ร.ต.อ.หญิง ภญ ดร.สุชาดา สุขหร่อง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
ย่อย แหล่งทุน: กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ร่วมกับบริษัทฯ) 
ระยะเวลา 2 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
120,000 บาท จากงบประมาณรวม 7,000,000 บาท  

7.2.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การค้นหาสารส าคัญ ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
และการน าไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ของสมุนไพรไทย” โดย รศ. ร.ต.อ.หญิง ภญ 
ดร.สุชาดา สุขหร่อง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย แหล่งทุน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณสนับสนุน 300,000 บาท จาก
งบประมาณรวม 1,200,000 บาท 

 
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้วย้อนหลัง 5 ปี (ระบุแหล่งพิมพ์และปีที่ตีพิมพ์) 

1. Thongkhao K, Tungphatthong C, Phadungcharoen T, Sukrong S. 2020. The use of 

plant DNA barcoding coupled with HRM analysis to differentiate edible vegetables 

from poisonous plants for food safety. Food Control. 106896. 

10.1016/j.foodcont.2019.106896. 

2. Yingyuen P, Sukrong S, Phisalaphong M. 2020. Isolation, separation and purification of 

rutin from Banana leaves (Musa balbisiana). Industrial Crops and Products. 149, 

112307. 



 
11 

 
3. Chimplee S, Graidist P, Srisawat T, Sukrong S, Bissanum R, Kanokwiroon K. 2019. Anti-

breast cancer potential of frullanolide from Grangea maderaspatana plant by 

inducing apoptosis. Oncology Letters (in Press). 

4. Khanthapok P, Sukrong S. 2019. Anti-aging and health benefits from Thai food: 

Protective effects of bioactive compounds on the free radical theory of aging. J Food 

Health and Bioenv Sci. 12(1):54-67.  

5. Tungphatthong C., Somnuek J., Phadungcharoen T., Ingkaninan K., Denduangboripant 

J. and Sukrong S., 2018. DNA barcoding of species of Bacopa coupled with high-

resolution melting analysis. Genome. 61(12):867-877. 

6. Dechbumroong P., Aumnouypol S., Denduangboripant J. and Sukrong S., 2018. DNA 

barcoding of Aristolochia plants and development of species-specific multiplex PCR 

to aid HPTLC in ascertainment of Aristolochia herbal materials. PloS one, 13(8), 

p.e0202625. 

7. Jaipaew J., Padungchareon T. and Sukrong S., 2018. PCR-reverse dot blot of the 

nucleotide signature sequences of matK for the identification of Mitragyna speciosa, a 

narcotic species. Plant Gene. 14:46-54.  

8. Aung, H.M., Huangteerakul, C., Panvongsa, W., Jensen, A.N., Chairoungdua, A., Sukrong, 

S. and Jensen, L.T., 2018. Interrogation of ethnomedicinal plants for synthetic 

lethality effects in combination with deficiency in the DNA repair endonuclease RAD1 

using a yeast cell-based assay. Journal of Ethnopharmacol. 223:10-21.  

9. Chaemsawang, W., Prasongchean, W., Papadopoulos, K.I., Sukrong, S., Kao, W.J. and 

Wattanaarsakit, P., 2018. Emulsion cross-linking technique for human fibroblast 

encapsulation. International Journal of Biomaterials, 2018, p.9317878.  

10. Suktap, C., Lee, H.K., Amnuaypol, S., Suttisri, R. and Sukrong, S., 2018. Wound healing 

effect of flavonoid glycosides from Afgekia mahidolae BL Burtt & Chermsir. leaves. 

Records of Natural Products. 12(4):391-396.  

11. Khanthapok, P., Sang-Awut, N., Chakhonkaen, S., Pitngam, K., Osadcenco, A., Sukrong, 

S. and Muangprom, A., 2018. Identification of ethanol-inducible genes and isolation of 
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the Myb-related protein-like promoter in Oryza sativa L. Journal of Plant Growth 

Regulation. 37(2):452-470.  

12. Nuntawong P, Kongkatitham V, Likhitwitayawuid K, Mekboonsonglarp W, Sukrong S, 

Tanasupawat S, Sritularak B. New 2-arylbenzofurans from the root bark of Artocarpus 

gomezianus and their α-glucosidase inhibitory activity. Nat Prod Res, 2018 [Epub 

ahead of print] doi:10.1080/14786419.2017.1419238. 

13. Rattanapisit K, Srijangwad A, Chuanasa T, Sukrong S, Tantituvanont A, Mason, HS, 

Nilubol D, Phoolcharoen W. 2017. Rapid transient production of a monoclonal 

antibody neutralizing the Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) in Nicotiana 

benthamiana and Lactuca sativa. Planta Medica. 83(18):1412-1419. 

14. Jabsuwan A, Sukrong S, Swasdison S, Towiwat P. 2017. Antinociceptive and anti-

inflammatory effects of the ethanolic extract of Curcuma aff. amada. Chiang Mai J 

Sci. 44(3):912-928. 

15. Lertnitikul N, Jittham P, Khankhampoch L, Pattamadilok C, Sukrong S, Suttisri R. 2016. 

Cytotoxic stilbene from the roots of Paphiopedilum godefroyae.  J Asian Nat Prod 

Res. 18(12):1143-1150. 

16. Cheun-Arom T, Temeeyasen G, Tripipat T, Kaewprommal P, Piriyapongsa J, Sukrong S, 

Chongcharoen W, Tantituvanont A, Nilubol D. 2016. Full-length genome analysis of 

two genetically distinct variants of porcine epidemic diarrhea virus in Thailand. Infect 

Genet Evol. 44(1): 114-121. 

17. Aman Tedasen, Sukrong S, Boonchoo Sritularak, Theera Srisawat, Potchanapond 

Graidist. 2016. The natural flavonoid 5,7,4´-trihydroxy-6,8-diprenylisoflavone and 

lupalbigenin-induced cell death on breast cancer cell lines. Biomed & Pharmacother. 

81:235–241. 

18. Sangmalee S, Laorpaksa A, Sritularak B, Sukrong S. 2016. Bioassay-guided isolation of 

two flavonoids from Derris scandens with topoisomerase II poison activity. Biol Pharm 

Bull. 39(4):631-635. 
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19. Petpiroon N, Suktap C, Pongsamarta S, Chanvorachote P, Sukrong S. 2015. 

Kaempferol-3-O-rutinoside from Afgekia mahidoliae promotes keratinocyte migration 

through FAK and Rac1 activation. J Nat Med. 69(3):340–348. 

20. Ausawasamrit A, Itthiwarapornkul N, Chaotham C, Sukrong S, Chanvorachote P. 2015. 

Lupalbigenin from Derris scandens sensitizes detachment-induced cell death in 

human lung cancer cells. Anticancer Res. 35(5):2827-34. 

21. Khanthapok P, Muangprom A, Sukrong S. 2015. Antioxidant activity and DNA 

protective properties of rice grass juices. ScienceAsia. 41(2):119–129.  

22. Ketmongkhonsit P, Chaichantipyuth C, Palanuvej C, Thitikornpong W, and Sukrong S. 

2015. A validated TLC-image analysis method for detecting and quantifying bioactive 

phyllanthin in Phyllanthus amarus and commercial herbal drugs. Songklanakarin J Sci 

Technol. 37(3):319-326. 

23. Pornprasertpol A, Sereemaspun A, Sooklert K, Satirapipatkul C, Sukrong S. 2015. 

Anticancer activity of selected Colocasia gigantia fractions. J Med Assoc Thai. Suppl 

1:S98-106. 

 
********************** 

ประวัติผู้วิจัย 

 1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุชนา  ชวนชิย์ 
  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms. Suchana  CHAVANICH 

 2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1020-01514-86-1 

 3. ต าแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร. (ระดับ A-3) 

 4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
 หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ : 
  กลุ่มการวิจัยชีววิทยาแนวปะการัง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  254 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท์ : 02 218 5387 (กลุ่มวิจัยฯ), 02 218 5394 (ธุรการภาควิชาฯ) 
 โทรสาร : 02 218 5387 (กลุ่มวิจัยฯ), 02 255 0780 (ธุรการภาควิชาฯ) 
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 E-mail : suchana.c@chula.ac.th 

 5. ประวัติการศึกษา 
 2537 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2540 M.A. (Biology) Central Connecticut State University, U.S.A. 
 2544 Ph.D. (Zoology) University of New Hampshire, U.S.A. 

 6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  
 นิเวศวิทยาทางทะเล  การเพาะขยายพันธุ์ปะการัง  ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินในทะเล   
 การอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเล 

 7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 ผลงานวิจัยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2016-ปัจจุบัน) 

1 Chavanich, S., V. Viyakarn, W. Senanan, and S. Panutrakul.  2016.  Laboratory 
assessment of feeding-behavior interactions between the introduced Pacific 
white shrimp Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) (Penaeidae) and five native 
shrimps plus a crab species in Thailand. Aquatic Invasions. 11(1): 67–74. มี 
Impact Factor 3.09 

2 Kuanui, P., S. Chavanich, V. Viyakarn, H. Park, and M. Omori. 2016. Feeding 
behaviors of three tropical scleractinian corals in captivity. Tropical Zoology. 
29(1):1-9. มี Impact Factor  0.375 

3 Tsai, S., W. Chang, S. Chavanich, V. Viyakarn, and C Lin. 2016. Ultrastructural 
observation of oocytes in six types of stony corals. Tissue and Cell. 48:349–
355. มี Impact Factor 1.232 

4 Thushari, G, S. Chavanich, and A. Yakupitiyage.  2017. Coastal debris analysis 
in beaches of Chonburi Province, eastern of Thailand as implications for 
coastal conservation.  Marine Pollution Bulletin. 116:121-129. มี Impact 
Factor 3.241 

5 Chaikaew, P and S. Chavanich.  2017.  Spatial variability and relationship of 
mangrove soil organicmatter to organic carbon. Applied and Environmental 
Soil Science. doi.org/10.1155/2017/4010381 , มี Impact Factor 1.280 

6 Songploy, S, S. Chavanich, P. Kuanui, and V. Viyakarn.  2017.  Diversity of reef 
fish at Royal Thai naval base, Sattahip, Chonburi Province, Thailand.  Indian 
Journal of Geo- Marine Sciences. 46(6)1220-1225. มี Impact Factor 0.289 

7 Pongpiachan, S., M. Hattayanone, O. Pinyakong, V. Viyakarn, S. Chavanich, C. 
Bo, C. Khumsup, I. Kittikoon, and P. Hirunyatrakul.  2017.  Quantitative 
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ecological risk assessment of inhabitants exposed to polycyclic aromatic 
hydrocarbons in terrestrial soils of King George Island, Antarctica.  Polar 
Science. 11:19-29. มี Impact Factor 1.50 

8 Mehrotra, R, M. Caballer, and S. Chavanich.  2017.  On the genus Armina in 
Thailand (Mollusca: Gastropoda: Nudibranchia).  Marine Biodiversity. 47:549-
559. มี Impact Factor 2.077 

9 Thushari, G, J. Senevirathna, A. Yakupitiyage, and S. Chavanich.  2017. Effects 
of microplastics on sessile invertebrates in the Eastern Coast of Thailand: An 
approach to coastal zone conservation.  Marine Pollution Bulletin. 124:349-
355. มี Impact Factor 3.241 
 

******************************** 
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ประวัติผู้วิจัย 

1. ชื่อ   ภาษาไทย   นายพรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์ 
        ภาษาอังกฤษ  Pornchai Rojsitthisak 

2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน  3-100800245-15-0 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ A3 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 

หน่วยงาน ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ : 0-2218-8310, 0-2218-8314 
Email : Pornchai.R@Chula.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ระดับปริญญา 

อักษรย่อปริญญา 
และชื่อเต็ม 

สาขาวิชา 
ชื่อสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2536 ปริญญาตรี ภบ. เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

2539 ปริญญาโท ภม. เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

2545 ปริญญาเอก Ph.D. 
Pharmaceutical 
Sciences 

University of Southern 
California 

U.S.A. 

 
6.  สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญนอกเหนือจากสาขาท่ีจบการศึกษา 
    สาขาเภสัชเคมี ด้านการประกันคุณภาพยา การวิเคราะห์ยา การสังเคราะห์ยา การออกแบบยา 
 

 7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ:  
     7.1 การบริหารงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 

7.1.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
1. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “เมแทบอลิซึมในหลอดทดลองของเคอร์คิวมินไดเอทิลไดซัคซิเนต

ในพลาสมาของหนูแรท สุนัข และมนุษย์ ” กองทุนรัชดาภิ เษกสมโภช จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินความสามารถในการซึมผ่านของเคอร์คิวมินโปรดรักส์
ด้วยรูปแบบเซลล์เพาะเลี้ยงร่วมกันของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ Caco-2 และHT29 เพ่ือทดแทน
การทดลองในสัตว์ ส าหรับท านายการดูดซึมผ่านล าไส้มนุษย์” ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ประจ าปี 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) 



 
17 

 
3. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัสดุฉลาดจากพอลิเมอร์ชีวภาพเพ่ือเตรียมระบบน าส่ง

ระดับนาโนที่ปลดปล่อยเคอร์คิวมินเมื่อถูกกระตุ้นด้วยอุณหภูมิส าหรับออกฤทธิ์ต้านการ
อักเสบ” ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  คลัสเตอร์วัสดุขั้นสูง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

4. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การค้นคว้าและพัฒนาสารออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพในการรักษา
โรคมะเร็ง” ทุนยุทธศาสตร์วิจัยเชิงลึก คลัสเตอร์สุขภาพ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 

5. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การละลายน้ า สัมประสิทธิ์การกระจายตัว การเข้าสู่เซลล์และฤทธิ์
ในการต้านเซลล์มะเร็งของเคอร์คิวมินและเคอร์คิวมินไดเอททิลไดซัคซิเนต” ทุนโครงการวิจัย
และโครงการสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพ่ือการศึกษา
ขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 

6. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจลน้ าที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเพ่ือการน าส่ง
เคอร์คิวมินให้ออกฤทธิ์เฉพาะที่” ทุนโครงการหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของ น.ส..จิตติมา ลัคนา
กุล ประจ าปีงบประมาณ 2558 

7.1.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
1. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์แม่เหล็กพารา

ยิ่งยวดที่เคลือบผิวด้วยไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์/พอลิเอทิลีนไกลคอลเพ่ือใช้เป็นตัวน าส่ง
เคอร์คิวมินไดกลูตาริกแอซิดสู่มะเร็งเป้าหมาย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลของเคอร์คิวมินในเซลล์ตับ HepG2 ที่ถูก
เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันด้วยเมแทบอโลมิกส์” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการเพ่ือความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบ าบัดโดย
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยเรื่อง “การพัฒนาระบบน าส่งยาแบบมุ่งเป้าเพ่ือการรักษามะเร็ง
แบบภูมิคุ้มกันบ าบัด” ทุนโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 

4. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “สารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบจากกล้วยไม้สกุลเดน
โดรเบียม” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

5. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านการอักเสบของเคอร์คิวมินไดก
ลูตาริคแอซิดในโมเดลสัตว์ทดลอง” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไคโตซาน-อัลจิเนตนา
โนพาร์ติเคิลสาหรับบรรจุเคอร์คิวมินไดกลูตาเรต” ทุนการส่งเสริมการท างานวิจัยเชิงลึกใน
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สาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง คลัสเตอร์วัสดุขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

7. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เพ่ือประยุกต์ใช้ทาง
เภสัชกรรม อาหาร เครื่องส าอาง เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม”   ทุนบูรณาการงานวิจัยสู่
นานาชาติ ประเภททุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2558-2560 

7.2   งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และสถานภาพในการท าวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
7.2.1 ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ 

1. Chalermporn Sarakulwattana, Wanwimon Mekboonsonglarp, Kittisak 
Likhitwitayawuid, Pornchai Rojsitthisak and Boonchoo Sritularak. New 
Bisbibenzyl and Phenanthrene Derivatives from Dendrobium scabrilingue and 
Their α-Glucosidase Inhibitory Activity. Nat. Prod. Res., 2020, 34(12)(June 2020), 
1694-1701 

2. Dianpeng Chen, Min Yang, Jianming Li, Peiying Cui, Lei Su, Yingying Shan, 
Jinmao You, Pornchai Rojsitthisak, Jin-Biao Liu and Guanyinsheng Qiu. 
Palladium-Catalyzed Cycloaddition of Alkynylimines, Double Isocyanides, and 
H2O/KOAc. J. Org. Chem., 2020, 85(10)(22 Apr 2020), 6441–6449  

3. Tonghao Zhu, Shimin Xie, Pornchai Rojsitthisak, and Jie Wu. Recent advances 
in the direct β-C(sp2)-H functionalization of enamides. Org. Biomol. Chem., 
2020, 18(8)(26 Feb 2020), 1504-1521 

4. Yu-Chao Wang, Jin-Biao Liu, Hongwei Zhou, Wenlin Xie, Pornchai Rojsitthisak 
and Guanyinsheng Qiu. Ortho-Hydroxylative ipso-Cyclization of N-arylpropiol 
amide. J. Org. Chem., 2020, 85(4)(21 Feb 2020), 1906-1914 

5. Wiwat Supasena, Chawanphat Muangnoi, Wuttinont Thaweesest, Chalermkiat 
Songkram, Keisuke Ueda, Kenjirou Higashi, Kunikazu Moribe, Somboon 
Tanasupawat and Pornchai Rojsitthisak. Enhanced Antipsoriatic Activity of 

Mycophenolic Acid Against the TNF-α-Induced HaCaT Cell Proliferation by 
Conjugated Poloxamer Micelles. J. Pharm. Sci., 2020, 109(2)(1 February 2020), 
1153-1160 

6. Wisut Wichitnithad, Siriwan Nantaphol, Petploy Vicheantawatchai, Thanyaporn 
Kiatkumjorn, Wachirasak Wangkangwan and Pornchai Rojsitthisak. 
Development and Validation of Liquid Chromatography-Tandem Mass 
Spectrometry Method for Simple Analysis of Sumatriptan and its Application in 
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Bioequivalence Study. Pharmaceuticals (Basel), 2020, 13(2)(24 Jan 2020), 21, 1-
14 

7. Shengqing Ye, Kaida Zhou, Pornchai Rojsitthisak and Jie Wu. Metal-Free 
Insertion of Sulfur Dioxide with Aryl Iodides Under Ultraviolet Irradiation: Direct 
Access to Sulfonated Cyclic Compounds. Org. Chem. Front., 2020, 7(1) 
(7Jan2020), 14-18 

8. Feuangthit Niyamissara Sorasitthiyanukarn, Chawanphat Muangnoi, Wuttinont 
Thaweesest, Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, Pongsakorn Jantaratana, 
Pornchai Rojsitthisak and Pranee Rojsitthisak. Polyethylene Glycol-Chitosan 
Oligosaccharide-Coated Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles: A Novel 
Drug Delivery System for Curcumin Diglutaric Acid. Biomolecules, 2020, 10(1)(2 
Jan 2020), 73, 1-20 

9. Fu-Sheng He, Xinxing Gong, Pornchai Rojsitthisak and Jie Wu. Direct C−H 
Methylsulfonylation of Alkenes with the Insertion of Sulfur Dioxide. J. Org. 
Chem., 2019, 84(20)(18 Oct 2019), 13159-13163 

10. Auttaporn Booncharoen, Wonnop Visessanguan, Nattakorn Kuncharoen, 
Supalurk Yiamsombut, Pannita Santiyanont, Wuttichai Mhuantong, Salisa 
Charoensri, Pornchai Rojsitthisak, Somboon Tanasupawat. Lentibacillus 
lipolyticus sp. nov., a moderately halophilic bacterium isolated from shrimp 
paste (Ka-pi) Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2019, 69(11)(1 Nov 2019), 3529-3536 

11. Chawanphat Muangnoi, Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, Ponsiree Jithavech, 
Wiwat Supasena, Luminita Paraoan, Suthiluk Patumraj and Pornchai 
Rojsitthisak. Curcumin diethyl disuccinate, a prodrug of curcumin, enhances 
anti-proliferative effect of curcumin against HepG2 cells via apoptosis 
induction. Sci Rep., 2019, 9(12Aug 2019):11718 

12. Feuangthit Sorasitthiyanukarn, Chawanphat Muangnoi, Wuttinont Thaweesest, 
Pornchai Rojsitthisak and Pranee Rojsitthisak. Enhanced cytotoxic, antioxidant 
and anti-inflammatory activities of curcumin diethyl disuccinate using chitosan-
tripolyphosphate nanoparticles. J. Drug Del. Sci. Tech., 2019, 53(1 Oct 2019), 
101118 

13. Chawanphat Muangnoi, Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, Ponsiree Jithavech, 
Wisut Wichitnithad, Onsiri Srikun, Chakkrapan Nerungsi, Suthiluk Patumraj, 
Pornchai Rojsitthisak. Scale-up synthesis and in vivo anti-tumor activity of 
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curcumin diethyl disuccinate, an ester prodrug of curcumin, in HepG2-
xenograft mice. Pharmaceutics, 2019, 11(8)(1 Aug 2019), 373, 1-14 

14. Chawanphat Muangnoi, Umar Sharif, Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, 
Pornchai Rojsitthisak, and Luminita Paraoan. Protective Effects of Curcumin 
Ester Prodrug, Curcumin Diethyl Disuccinate Against H2O2-Induced Oxidative 
Stress in Human Retinal Pigment Epithelial Cells: Potential Therapeutic 
Avenues for Age-Related Macular Degeneration. Int. J. Mol. Sci., 2019, 20(13)(9 
Jul 2019), 3367, 1-18 

15. Feuangthit Niyamissara Sorasitthiyanukarn, Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, 
Chawanphat Muangnoi, Pornchai Rojsitthisak and Pranee Rojsitthisak. 
Chitosan/Alginate Nanoparticles as a Promising Carrier of Novel Curcumin 
Diethyl Diglutarate. Int. J. Biol. Macromol., 2019, 131(15 Jun 2019), 1125–1136 

16. Yumena Suzuki, Chawanphat Muangnoi, Wuttinont Thaweesest, Polsak 
Teerawonganan, Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, Varin Titapiwatanakun, 
Mika Yoshimura-Fujii, Boonchoo Sritularak, Kittisak Likhitwitayawuid, Pornchai 
Rojsitthisak and Toshiro Fukami. Exploring Novel Cocrystalline Forms of 
Oxyresveratrol to Enhance Aqueous Solubility and Permeability across a Cell 
Monolayer. Biol. Pharm. Bull. 2019, 42(6)(1 June 2019), 1004-1012. 

17. Clinton Gomez, Chawanphat Muangnoi, Feaungthit Niyamissara 
Sorasitthiyanukarn, Jongkonnee Wongpiyabovorn, Pornchai Rojsitthisak and 
Pranee Rojsitthisak. Synergistic Effects of Photo-Irradiation and Curcumin-
Chitosan/Alginate Nanoparticles on Tumor Necrosis Factor-Alpha-Induced 
Psoriasis-Like Proliferation of Keratinocytes. Molecules, 24(7)(1 Apr 2019), 1388, 
1-14 

18. Napat Kyokong, Chawanphat Muangnoi, Wuttinont Thaweesest, Virunh 
Kongkatitham, Kittisak Likhitwitayawuid, Pornchai Rojsitthisak and Boonchoo 
Sritularak. A New Phenanthrene Dimer from Dendrobium palpebrae. J. Asian 
Nat. Prod. Res., 2019, 20(4)(1 Apr 2019), 391-397 

19. Suthikorn Jantra, Patcharavadee Butta, Ponsiree Jithavech, Pornchai 
Rojsitthisak, Tanapat Palaga, Paitoon Rashatasakhon, Mongkol 
Sukwattanasinitt, and Sumrit Wacharasindhu. “Turn On” Orange Fluorescent 
Probe Based on Styryl-BODIPY for Detection of Hypochlorite and its 
Application in Live Cell Imaging. Dyes Pigm., 2019, 162(March 2019), 189-195 
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20. Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, Ponsiree Jithavech, Boonsri 

Ongpipattanakul, and Pornchai Rojsitthisak. Interspecies Differences in 
Stability Kinetics and Plasma Esterases Involved in Hydrolytic Activation of 
Curcumin Diethyl Disuccinate, a Prodrug of Curcumin. RSC Adv., 2019, 9(8)(6 
Feb 2019), 4626-4634 

21. Feuangthit Niyamissara Sorasitthiyanukarn, Chawanphat Muangnoi, Pahweenvaj 
Ratnatilaka Na Bhuket, Pornchai Rojsitthisak and Pranee Rojsitthisak. 
Chitosan/Alginate Nanoparticles as a Promising Approach for Oral Delivery of 
Curcumin Diglutaric Acid for Cancer Treatment. Mater. Sci. Eng. C, 2018, 93(1 
December 2018), 178-190 

22. Wisut Wichitnithad, Thayaporn Kiatkumjorn, Ponsiree Jithavech, Peeracha 
Thanawattanawanich, Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket and  Pornchai 
Rojsitthisak. A Simple and Sensitive HPLC-Fluorescence Method for the 
Determination of Moxifloxacin in Human Plasma and its Application in a 
Pharmacokinetic Study. Pharmazie, 2018, 73(11)(1 Nov 2018), 625-629 

23. Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, Jittima Amie Luckanagul, Pornchai 
Rojsitthisak and Qian Wang. Chemical Modification of Enveloped Viruses for 
Biomedical Applications. Integr Biol (Camb)., 2018, 10(11)(1 Nov 2018), 666-679 

24. Chawanphat Muangnoi, Ponsiree Jithavech, Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, 
Wiwat Supasena, Wisut Wichitnithad, Pasarapa Towiwat, Nuansri 
Niwattisaiwong, Ian S. Haworth and Pornchai Rojsitthisak. A Curcumin-Diglutaric 
Acid Conjugated Prodrug with Improved Water Solubility and Antinociceptive 
Properties Compared to Curcumin. Biosci. Biotechnol. Biochem., 2018, 
82(8)(Aug 2018), 1301–1308 

25. Prapaporn Chaniad, Noppawan Phumala Morales, Pornchai Rojsitthisak and 
Rataya Luechapudiporn. Effects of Turmeric Extract on Hemin-Induced Low-
Density Lipoprotein Oxidation. J. Food Biochem., 2018, 42(3)(June 2018), 
e12507, 1-9 

26. Virunh Kongkatitham, Chawanphat Muangnoi, Napat Kyokong, Wuttinont 
Thaweesest, Kittisak Likhitwitayawuid, Pornchai Rojsitthisak and Boonchoo 
Sritularak. Anti-oxidant and Anti-inflammatory Effects of New Bibenzyl 
Derivatives from Dendrobium parishii in Hydrogen Peroxide and 
Lipopolysaccharide Treated RAW264.7 Cells. Phytochem Lett., 2018, 24(April 
2018), 31-38 
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27. Jittima Amie Luckanagul, Chutamart Pitakchatwong, Pahweenvaj Ratnatilaka Na 

Bhuket, Chawanphat Muangnoi, Pranee Rojsitthisak, Suwabun Chirachanchai, 
Qian Wang and Pornchai Rojsitthisak. Chitosan-Based Polymer Hybrids for 
Thermo-Responsive Nanogel Delivery of Curcumin. Carbohydr. Polym., 2018, 
181(1 Feb 2018), 1119-1127 

28. Feuangthit Niyamissara Sorasitthiyanukarn, Pornchai Rojsitthisak and Pranee 
Rojsitthisak. Kinetic Study of Chitosan-Alginate Biopolymeric Nanoparticles for 
the Controlled Release of Curcumin Diethyl Disuccinate. J. Met. Mater. Miner., 
2017, 27(2), 17-22 

29. Gorawit Yusakul, Poomraphie Nuntawong, Seiichi Sakamoto, Pahweenvaj 
Ratnatilaka Na Bhuket, Toshitaka Kohno, Nao Kikkawa, Pornchai Rojsitthisak, 
Kuniyoshi Shimizu, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto. Bacterial Expression of a 
Single-Chain Variable Fragment (scFv) Antibody against Ganoderic Acid A: A 
Cost-Effective Approach for Quantitative Analysis Using the scFv-Based 
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Biol Pharm Bull., 2017, 40(10), 1767-
1774. 

30. Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, Asma El-Magboub, Ian S. Haworth and 
Pornchai Rojsitthisak. Enhancement of Curcumin Bioavailability via the 
Prodrug Approach: Challenges and Prospects. Eur. J. Drug Metab. 
Pharmacokinet., 2017, 42(3), 341-353. 

31. Kunnigar Vongnam, Chawanphat Muangnoi, Pornchai Rojsitthisak, Mongkol 
Sukwattanasinitt, Paitoon Rashatasakhon. A Highly Selective Turn-on 
Fluorescent Sensor for Glucosamine from Amidoquinoline-Napthalimide 
Dyads. Biosens. Bioelectron., 2016, 86(15 Dec), 472-476. 

32. Kunan Bangphumi, Chuleeporn Kittiviriyakul, Pasarapa Towiwat, Pornchai 
Rojsitthisak, and Phisit Khemawoot. Pharmacokinetics of Curcumin Diethyl 
Disuccinate, a Prodrug of Curcumin, in Wistar Rats. Eur. J. Drug Metab 
Pharmacokinet., 2016, 41(6), 777–785. 

33. Settapon Bhunchu, Pornchai Rojsitthisak, Chawanphat Muangnoi and Pranee 
Rojsitthisak. Curcumin Diethyl Disuccinate Encapsulated in Chitosan/Alginate 
Nanoparticles for Improvement of Its In Vitro Cytotoxicity Against MDA-MB-231 
Human Breast Cancer Cells. Pharmazie, 2016, 71(12), 691-700. 

34. Pahweenvaj Ratnatilaka Na Bhuket, Nuansri Niwattisaiwong, Patanachai 
Limpikirati, Phisit Khemawoot, Pasarapa Towiwat, Boonsri Ongpipattanakul and 
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Pornchai Rojsitthisak. Simultaneous Determination of Curcumin Diethyl 
Disuccinate and Its Active Metabolite Curcumin in Rat Plasma by LC-MS/MS: 
Application of Esterase Inhibitors in the Stabilization of an Ester-Containing 
Prodrug. J. Chromatogr. B Anal. Technol. Biomed. Life Sci., 2016, 1033(15 Oct), 
301-310. 

35. Pinnisa Tangkhajornchaisak, Pornchai Rojsitthisak, Waree Tiyaboonchai and 
Phanphen Wattanaarsakit. The effect of rice bran wax on physicochemical 
properties of curcuminoid-loaded solid lipid nanoparticles. Thai J. Pharm. Sci., 
2016, 40(suppl), 49-52. 

36. Arparporn Mittraphab, Chawanphat Muangnoi, Kittisak Likhitwitayawuid, 
Pornchai Rojsitthisak, and Boonchoo Sritularak. A New Bibenzyl-phenanthrene 
Derivative from Dendrobium signatum and its Cytotoxic Activity. Nat. Prod. 
Commun., 2016, 11(5), p 657-659. 

37. Pavena Kumnerdnon, Pornchai Rojsitthisak, Nuansri Niwattisaiwong, Uthai 
Sotanaphun, Jittima Chatchawalsaisin, and Narueporn Sutanthavibul. 
Validation of an RP-HPLC method for quantitative analysis of Phikud Navakot 
extract using the standard addition method. Thai J. Pharm. Sci. (TJPS), 2016, 
40(1). 

7.2.2 สิทธิบัตร 
1. Rojsitthisak, P., & Wongtavatchai, J. (2012). A ready to use clove oil 

formulation for anesthesia for aquatic animals: International Patent 
Application. 

2. พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์, สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์, เฉลิมเกียรติ สงคราม และ วิวัฒน์ ศุภเสนา 
(2560). ผลิตภัณฑ์พอลอกซาเมอร์-ไมโครฟีนอลิก แอซิดคอนจูเกต และกรรมวิธีการ
สังเคราะห์. Thai Patent Application. 
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ผู้ร่วมงานวิจัย 

1. ชื่อ ภาษาไทย:         เรืออากาศโทหญิง ดร. ภัสราภา โตวิวัฒน์ 
 ภาษาอังกฤษ:     Flying Officer Dr. Pasarapa Towiwat 

2. เลขประจ าตัวประชาชน:  3-100903603-21-1 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน:  รองศาสตราจารย์ ระดับ A3 
4. หน่วยงานทีอ่ยู่ท่ีสามารถติดต่อได้:  

 ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท์ 02 218-8326 โทรสาร 02 218-8324 

5. ประวัติการศึกษา: 
วุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษาและประเทศ ปี พ.ศ.ทีจ่บการศึกษา 
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 
ปริญญาโท เภสัชวิทยา MCPHS University, USA 2538 

ปริญญาเอก เภสัชวิทยา MCPHS University, USA  2541 
 

6. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ: 
 สาขา Neuropharmacology, Pain research  

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ:  
7.3 การบริหารงานวิจัย:  

7.3.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
1. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านการอักเสบของเคอร์คิวมินไดกลูตาริค

แอซิดในโมเดลสัตว์ทดลอง” ทุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2560 

2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์ระงับปวด ฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ลดไข้ของเคอร์คิว
มิน” ทุนวิจัยทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
2551 

7.3.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
1. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การคัดกรองประสิทธิภาพสูงของสมุนไพรเพ่ือมุ่งเป้าหาสารที่

มีฤทธิ์ทางยา” ทุนโครงการส่งเสริมการท างานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2553 

2. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการทดสอบความเป็นพิษของต ารับยาไทย/สมุนไพรที่ใช้
ในการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ระยะที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรระดับพรีคลินิก 
เพ่ือน ามาบ าบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2553 ภายใต้
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แผนงานวิจัยเครือข่ายภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยตามภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมเพ่ือบ าบัดผู้ติดยาเสพติด สถาบันการแพทย์แผนไทย 

7.4 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว:  
7.4.1 ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ 

1. Muangnoi, C., Jithavech, P., Ratnatilaka Na Bhuket, P., Supasena, W., 
Wichitnithad, W., Towiwat, P., Niwattisaiwong, N., Haworth, I.S. and 
Rojsitthisak, P., A curcumin-diglutaric acid conjugated prodrug with 
improved water solubility and antinociceptive properties compared to 
curcumin. Biosci. Biotechnol. Biochem., 2018, 82(8), 1301–1308 

2. Jabsuwan, A., Sukrong, S., Swasdison, S., Towiwat, P., Antinociceptive and anti-
inflammatory effects of the ethanolic extract of Curcuma aff. amada. 
Chiang Mai J. Sci., 2017, 44(3), 912-928. 

3. Bangphumi, K., Kittiviriyakul, C., Towiwat, P., Rojsitthisak, P., and Khemawoot, 
P. Pharmacokinetics of Curcumin Diethyl Disuccinate, a Prodrug of 
Curcumin, in Wistar Rats. Eur. J. Drug Metab Pharmacokinet., 2017, 41(6), 
777–785. 

4. Ratnatilaka Na Bhuket, P., Niwattisaiwong, N., Limpikirati, P., Khemawoot, P., 
Towiwat, P., Ongpipattanakul, B., and Rojsitthisak. P. Simultaneous 
Determination of Curcumin Diethyl Disuccinate and Its Active Metabolite 
Curcumin in Rat Plasma by LC-MS/MS: Application of Esterase Inhibitors in 
the Stabilization of an Ester-Containing Prodrug. J. Chromatogr. B Anal. 
Technol. Biomed. Life Sci., 2016, 1033(15 Oct), 301-310. 

5. Bunman, S., Aramwit, P., Larbcharoensub, N., Towiwat, P. Application of 
proteoglycans from fish cartilage for the acceleration of burn wound 
healing. The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 2015, 39(3): 64-69. 

6. Towiwat, P., Phattanarudee, S., Maher, T.J., Ally, A. Modulation of inducible 
nitric oxide synthase (iNOS) expression and cardiovascular responses during 
static exercise following iNOS antagonism within the ventrolateral medulla. 
Mol Cell Biochem., 2015, 398, 185-94. 

7. Boonyarikpunchai, W., Sukrong, S., Towiwat, P. Antinociceptive and anti-
inflammatory effects of rosmarinic acid isolated from Thunbergia laurifolia 
Lindl. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 2014, 124: 67-73. 

8. Deeoun, S., Phuneerub, P., Palanuvej, C., Ruangrungsi, N., Towiwat, P. 
Antinociceptive and anti-inflammatory activities of Tree-Phon-Thad 
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remedy. The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014, 38(4): 188-
194. 

7.4.2 ต าราและหนังสือ 
1. Maher, T.J. and Chaiyakul, P. Opioids (Bench) In Drugs for pain (ISBN: 1-56053-

511-3), edited by Howard S. Smith, Hanley & Belfus, Inc., Philadelphia p. 
83-96. (2003). 

2. Phattanarudee, S., Maher, T.J., and Towiwat, P. Catalepsy and Comparing 
Gamma-Hydroxybutyrate, 1,4-Butanediol and Gamma-Butyrolactone. In 
Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse Volume 
2: Stimulants, Club and Dissociative Drugs, Hallucinogens, Steroids, 
Inhalants and International Aspects (ISBN: 0128003758, 9780128003756), 
edited by Victor R. Preedy, Academic press, p. 484-490 (2016). 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง............................................................................ (ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน.......................................................... (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย............................................................................................ ................... (ระบุหัวข้อเดียวเท่านั้น) 

           ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การจัดท าฐานข้อมูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-สนองพระราชด าริ
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ภาษาอังกฤษ) Database system development, Plant Genetic 
Conservation Project Under the Royal Initiative of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by Chulalongkorn 
University 

ชื่อแผนงานวิจัย(ภาษาไทย)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by Chulalongkorn 
University 

ส่วน ก: องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบ  
 1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ  นายพงชัย หาญยุทธนากร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

หน่วยงานที่สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330  

เลขประจ าตัวประชาชน 3 1004 00350 89 4 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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โทรศัพท์ 02-218-5269 
โทรสาร 02-218-5261 
E-mail hpongcha@chula.ac.th 
งานที่รับผิดชอบ บริหารโครงการ  วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน  

 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
  - 

1.3 ที่ปรึกษาโครงการ  
1. ชื่อ                          นางสาวผุสตี ปริยานนท์ 
ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์  
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5372 
E-mail putsatee.p@chula.ac.th 
2. ชื่อ                          นางสาวมาลินี ฉัตรมงคลกุล 
ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์ ดร. 
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5265 
E-mail Malinee.C@chula.ac.th 

 1.4 หน่วยงานหลัก   
1. หน่วยงาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท ์  02-218-5375 
โทรสาร   02-218-5386 

 1.5 หน่วยงานสนับสนุน 
1. หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)
 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ. ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 10303 
โทรศัพท์  02-2821850, 02-2820665  
โทรสาร  02-2820665  
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  2. ประเภทการวิจัย  
 -วิจัยพื้นฐาน 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา- 
4. ค าส าคัญ (keywords)  

ภาษาไทย   ฐานข้อมูล, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ภาษาอังกฤษ Database, RSPG   
 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

พระราโชวาท  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๔  ในการประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และ
พัฒนาด้วยจิตส านึกแห่งนักวิจัยไทย ณ ศาลาพระเกี้ยว  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

…งานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนี้ได้ด าเนินมาเป็นเวลาหลายปีเริ่มตั้งแต่ที่เข้าใจว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงหาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากมาปลูกเอาไว้เพ่ือคนรุ่นหลังจะได้เห็นได้ศึกษาต่อไป และก็มี
งานด้านวิชาการต่างๆ ที่ ท ากัน ที่จริงแล้วในประเทศไทยนี้ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยที่สนใจในเรื่องของ 
การอนุรักษ์พันธุ์พืชเพ่ือการศึกษาพืชพรรณต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศโครงการนี้ มีจุดประสงค์ส าคัญที่จะให้
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ท างานมาได้มีโอกาสแลก เปลี่ยนความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน รวบรวมข้อมูล เพ่ือท า ให้วิชาการด้านนี้ก้าวหน้าไปและเป็นการประหยัดเพราะแทนที่ต่างคนต่างท า 
งานไหนที่มีผู้ท าแล้วจะได้ร่วมกันท าโดยไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน.. 

…ในสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ เพ่ือให้นักวิชาการได้ศึกษากัน ได้ก็เลยได้คิด 
ช่วยกันท าโครงการในการถ่ายรูปและถ่ายข้อมูลพรรณไม้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล แต่ ในเมื่อในการเก็บ
ฐานข้อมูลนี้ถ้าเก็บไว้แห่งเดียวก็อาจจะ สูญหายได้ ก็มีความคิดกันว่าจะให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยกันเก็บที่
หนึ่งเกิดเหตุ เสียหายไปก็จะได้มีข้อมูลเอาไว้ ไม่สูญหายไปจากประเทศไทย หรือจากโลกนี้ ไปหมด 
ฐานข้อมูลนี้ก็เป็นของที่มีค่า ต้องช่วยกันดูแลให้ดี และผู้ที่จะมาใช้ก็ต้อง ดูแล ใช้ให้ถูกต้องให้เป็นประโยชน์
แก่ประเทศไทยแก่มนุษย์ชาติต่อไป… 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริเป็นคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ-จฬ) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 มาจนถึงปัจจุบัน ด าเนินงานวิจัย การส ารวจ
ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ และการน าทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ จากผลการด าเนินงานที่แล้วมา 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อพ.สธ.-จฬ) ได้จัดท าข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า ( ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) 
และ แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ( ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) จัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการฯ รวมทั้งสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล ให้
สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโครงการ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริฯ อ่ืนต่อไปได้ใน
อนาคต 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
6.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

6.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูล ส่งเสริม เผยแพร่ และสนับสนุนงานวิจัย   

6.3 เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ โดยใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บ  

6.4 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

6.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลและน าไปใช้ในการต่อยอดงานวิจัยเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย 

7. ขอบเขตของโครงการ  
จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ;วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นโครงการที่

อยู่ภายใต้  แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ( ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) เก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม    

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
 -ระบบฐานข้อมูล (Database System)  มีบทบาทส าคัญต่อระบบสารสนเทศแบบต่างๆ 

ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการประมวลผล  เนื่องจากฐานข้อมูลเป็นส่วนที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
น าเข้า (Input) ของทุกระบบสารสนเทศ   

  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
ระบบสารสนเทศ(Information System) มีหลากหลายประเภท แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์

ของการใช้งาน เช่น  ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) โดยองค์ประกอบ
พ้ืนฐานของการพัฒนาระบบสารสนเทศทุกประเภท คือการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
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Management System : DBMS) ซึ่งเป็นการจัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ เก็บไว้ในรูปแบบที่
สามารถเรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ และการเรียกใช้อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้ง
คราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการของ
ระบบงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ การออกแบบอย่างเหมาะสมจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานภายในหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งจะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น    

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
www.comsrt.net/1Database.htm 
www.sirikitdam.egat.com.(WEB_MIS/103_116/01.htm)-  

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ข้อมูลที่ได้รวบรวมนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นฐานทรัพยากรของประเทศและเป็นการ

สนับสนุนด้านวิชาการให้กับองค์กร สถาบัน หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลงานสู่กลุ่มเป้าหมาย 

12.1. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ  
12.2. จัดท า สื่อ สิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ต่างๆ และสื่ออ่ืนๆ 

13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
13.1 จัดรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากร 

13.2 จัดท า สื่อ สิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ต่างๆ และสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์งาน

ของ  อพ.สธ. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมสนองพระราชด าริ 

13.3 เอกสาร ข้อมูล และ file ที่จัดท า ผ่านการพิจารณจากทางโครงการ อพ.สธ.   

13.4 ข้อมูลเปิดท าการเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นได้  

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง
ละเอียด) 
14.1. ระยะเวลาท าการวิจัย 5 ปี (ตุลาคม 2565– กันยายน 2569) 
14.2. แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ปี 2565 - 2569 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ติดตามและจดัเตรียมข้อมูลงานวิจัย
จากอาจารย์และนักวิจัย  

/ / / / / / / / / / / / 

2. ท าการรวบรวมข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษา 

/ / / / / / / / / / / / 
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กิจกรรม ปี 2565 - 2569 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. รวบรวมเอกสารและงานสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศประมวลผล 

/ / / / / / / / / / / / 

4.จัดท าข้อมูลลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในระบบ MS word MS 
excel, MS powerpoint เพื่อ
เตรียมการขึ้นระบบ 

/ / / / / / / / / / / / 

5 .  บันทึกข้ อมู ลการส ารวจลงใน
โปรแกรมฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์ 
ประกอบด้วยช่ือโครงการวิจัย ช่ือห้ว
หน้า โครง  ทีมงาน ชนิดที่ พบ ช่ือ
สถานท่ี วันเวลา ปีงบประมาณ 

/ / / / / / / / / / / / 

6 บันทึกรูปภาพ ของชนิดตัวอย่าง 
พร้ อ ม ร า ยละ เ อี ย ดลั ก ษณะ ทา ง
อนุกรมวิธาน ที่ตั้งและลักษณะของ
พื้นที่ท าการศึกษา 

/ / / / / / / / / / / / 

7จัดท ารายการและงานประมวลผล 
ชนิดของกลุ่มตัวอย่าง ที่พบในบริเวณ
พื้นที่ท่ีก าหนด 

/ / / / / / / / / / / / 

8 สรุปผลและท ารายงานก้าวหน้าและ
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

/ / / / / / / / / / / / 

 
15. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนชนิดของทรัพยากร 

และจ านวนงานวิจัย  

 จากงานวิจัย38

โครงการ 

ผ่านการประเมินคุณภาพจาก

กรรมการประเมิน–จฬ. 

1 ปี 240,000 

 
16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ฐ า น ข้ อ มู ล ท รั พ ย า ก ร 

กายภาพ ชีวภาพ และภูมิ

ปัญญาจากข้อมูลที่รวบรวม

ฐ า น ข้ อ มู ล ที่

สามารถสืบค้นได้

โดยประชาชน 

น าไปเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรของ

ประเทศและใ ช้สนับสนุนงาน

วิชาการให้กับองค์กร  สถาบัน 

5 ปี 

ตาม 

แผนแม่บท 

ความรู้จาก 

งานวิจัย 
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ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ได ้

 

 

 

หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนได้ตาม

เป้าหมายของโครงการ อพ.สธ. 
 

17. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่
ต้องการเพิ่มเติม 
18. งบประมาณของโครงการ  

          18.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ2565] 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดือนที่ 1-6 
(บาท) 

เดือนที่ 6-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน: ค่าใช้สอย   192,000 
2.1 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย (ท าหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยและผลงานทางวิทยาศาสตร์ จาก
อาจารย์และนักวิจัย ท าการสืบค้นข้อมูลและจัดเข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ MS word, MS excel, MS 
power point) 
(8,000 บาท/วัน/คน x 1 คน x 12 เดือน) 
2.2 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย (จัดท าระบบและ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  เพ่ือน าเข้าฐานข้อมูลและการ
ขึ้นระบบคอมพิวเตอร์) 
(8,000 บาท/วัน/คน x 1 คน x 12 เดือน) 

48,000 
 
 
 
 
 

48,000 

48,000 
 
 
 
 
 

48,000 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   48,000 
3.1 วัสดุส านักงาน 
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  

14,000 
10,000 

14,000 
10,000 

 

รวมงบประมาณ 120,000 120,000 240,000 
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 18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี  

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าธรรมเนีย
มการ

อุดหนุน
สถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1 
(2565) 

- - 192,000 48,000 - - 240,000 

ปีที่ 2 
(2566) 

- - 192,000 48,000 - - 240,000 

ปีที่ ๓ 
(2567) 

- - 192,000 48,000 - - 240,000 

ปีที่ 4 
(2568) 

- - 192,000 48,000 - - 240,000 

ปีที่ 5 
(2569) 

- - 192,000 48,000 - - 240,000 

 
19. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

19.1 ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติผลส าเร็จเบื้องต้น (P)  

19.2 ฐานข้อมูลงานวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านึก สามารถน าไปใช้ต่อเนื่อง
และใช้เป็นแหล่งความรู้ได้ในอนาคตผลส าเร็จกึ่งกลาง(I) 

 

20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

 
21. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) – 
 

22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  

การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 
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       (ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร) 
              หวัหน้าโครงการวิจัย 
       วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและ

อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับ

มอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดง

ความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

 (ลงชื่อ)   . 

(...................................................) 

ต าแหน่ง    . 
      วันที่..........เดือน................................พ.ศ……………
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงชัย หาญยุทธนากร 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pongchai Harnyuttanakorn 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100400350894 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน   ผศ.ดร. 
เงินเดือน  45,200 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 4 (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
Hpongcha@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญาและชื่อ
เต็ม 

สาขาวชิา มหาวิทยาลัย ประเทศ 
 

2530 
2536 

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
Ph.D. 

จุลชีววิทยา 
Molecular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Edinburgh 

ไทย 
อังกฤษ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

Birdwatching 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  

-การตรวจวัดความไวต่อยาในหลอดทดลองของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม 
(Plasmodium falciparum) ในพ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย 

7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
1. Saiwichai, T., Sangalangkarn, V.,  Ko-ichi, K., Oyama, Y., 
Chaichalotornkul, S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P.,  Singhasivanon, 
P., Maruyama, I., Tancharoen, S. (2010) Green tea supplement 
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inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. The 
Southeast Asian J. of Trop. Med. and Pub. Health. 41(1), 250-258. 
2. Mungthin, M., Suwandittakul, N., Chaijaroenkul,  W., Rungsrihirunrat, 
K., Harnyuttanakorn, P., Seugorn,  A., Na Bangchang, K. (2010) The 
patterns of mutation and amplification of Plasmodium falciparum 
pfcrt and pfmdr1 genes in Thailand during the year 1988 to 2003. 
Parasitol Res. 107(3): 539-45.[Epub] 
3. Kumnuan, R., Pattaradilokrat, Chumpolbanchorn, K., Pimnon, S., 
Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P. and Saiwichai, T. (2013) In vivo 
transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria 
parasite Plasmodium falciparum. Vet. Parasitol. 197(3-4), 447-54. 
4. Simpalipan, P., Pattaradilokrat, S., Siripoon, N., Seugorn, A., 
Kaewthamasorn, M., Butcher, R.D.J. and Harnyuttanakorn, P. 
(2014)Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in 
Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the 
C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malar. J. 13: 
54. [Epub] 
5. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat, S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
(2014) Effects of artesunate treatment on Plasmodium gallinaceum 
transmission in the vectors Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. 
(short communication) Vet. Parasit. doi:10.1016/j.vetpar.2014.10.032 (in 
press) 
บทความ 
1. พงชัย  หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ การอบรมทางวิชาการ เรื่องการ
อนุรักษ์นกยูง เรื่อง เลือกซ้ือกล้องดูนกอย่างไรดี ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้า 63 – 65. 
2. พงชัย หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ ค่ายอนุรักษ์นกยูงส าหรับเยาวชน 
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด หน้า 20 – 23. 
3. พงชัย  หาญยุทธนากร และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล (2552)  ในหนังสือ จากยอด
เขาถึงใต้ทะเล 3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง บทบาทและวิวัฒนาการ
ของชีวิตที่แอบแฝง  ส านักพระราชวัง  เวิร์ค สแควร์  กรุงเทพฯ หน้า 126 – 128 
4. พงชัย หาญยุทธนากร (2552) นกฟินช์ของดาร์วิน และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน วารสาร
วิทยาศาสตร์ ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 
63 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 หน้า 36 – 37. 
5. มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ พงชัย หาญยุทธนากร (2554) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบาง
ชนิดในแหล่งน้ าจืด จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด   

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : - 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง............................................................................ (ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน.......................................................... (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย...............................................................................................................  (ระบุหัวข้อเดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) หนังสือคู่มือความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
(ภาษาอังกฤษ)   Handbook for Biodiversity and Conservation 
of natural resources. Plant Genetic Conservation Project Under the 
Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
responded by Chulalongkorn University 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                (ภาษาอังกฤษ)    Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative 
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by 
Chulalongkorn University  

ส่วน ก   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการ   
1. ผู้รับผิดชอบ  
 1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ  นายพงชัย หาญยุทธนากร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

หน่วยงานที่สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 



 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

34 

 

เลขประจ าตัวประชาชน 3 1004 00350 89 4 
โทรศัพท์ 02-218-5269 
โทรสาร 02-218-5261 
E-mail hpongcha@chula.ac.th 
งานที่รับผิดชอบ บริหารโครงการ  วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน     

 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
  - 

1.3 ที่ปรึกษาโครงการ   
1. ชื่อ                          นางสาวผุสตี ปริยานนท์ 
ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์  
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5372 
E-mail putsatee.p@chula.ac.th 
2. ชื่อ                          นางสาวมาลินี ฉัตรมงคลกุล 
ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์ ดร. 
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5265 
E-mail Malinee.C@chula.ac.th 

  
 1.4 หน่วยงานหลัก   

1. หน่วยงาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท ์  02-218-5375 
โทรสาร   02-218-5386 

 1.5 หน่วยงานสนับสนุน 
1. หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ. ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 10303 
โทรศัพท์  02-2821850, 02-2820665  
โทรสาร  02-2820665  
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2. หน่วยงาน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
                             ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

  2. ประเภทการวิจัย  
 วิจัยพื้นฐานและการสร้างจิตส านึก 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย   

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 

4. ค าส าคัญ (keywords)   
ภาษาไทย หนังสือคู่มือ, ความหลากหลายทางชีวภาพ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ      

 ภาษาอังกฤษ Handbook, Biodiversity, RSPG    
 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบ

สานงานอนุรักษ์พันธุกรรมต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในปี พ.ศ. 2535 ได้ทรงมีพระกระแส
รับสั่งเรื่องการอนุรักษ์พืชพรรณในประเทศไทย  จัดสร้างธนาคารพืชพรรณส าหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การ
เก็บรักษาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งการศึกษาด้านชีวโมเลกุล  ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้
พระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เก่า ได้แก่ต้นทุเรียน ในจังหวัดนนทบุรี การอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ใช่
พืชเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามเกาะ  

ในปี พ.ศ. 2540 กองทัพเรือ  ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ น้อมเกล้าถวาย เกาะแสมสาร และ
เกาะข้างเคียง ที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ เข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ...ในวันที่ 22 เมษายน 2541 ทรงพระ
กระแสรับสั่ง  “ ให้มีการศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาตินับตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล…..”   

  
 พระราชด าริ   ดังกล่าว ในข้างต้น จึงเป็นที่มาของการ ศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติของ

นักวิจัยจากกลุ่มต่างๆ จากหลายหน่วยงาน และหลายสถาบันที่ท างานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ 
ท าการศึกษาทรัพยากรต่างๆ ทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  ที่ก่อให้เกิดผลงาน
ต่างๆจ านวน มีการศึกษาในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา  

  ซึ่งพ้ืนที่ต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่หวงห้าม ถ้าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ยากต่อการที่เข้าไป
ท าการศึกษาในพ้ืนที่ต่างๆเหล่านี้ นอกจากนี้ยังพบว่าพ้ืนที่ต่างๆเหล่านี้ยังจัดว่าเป็นพ้ืนที่ที่ยังมีความอุดม
สมบูรณ์สูง มีทรัพยากรนานาชนิด นับตั้งแต่ ป่าชนิดต่างๆ ป่าดิบในที่ราบต่ า ไปจนถึงป่าชายเลน ตลอด
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จนถึงใต้ผืนทะเลท้องน้ า ที่ประกอบด้วยแนวปะการังชายฝั่งและแนวปะการังน้ าลึกใต้ท้องทะเล  ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวจัดเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง   มีพืชพรรณชนิดต่างๆ    มีสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม
สัตว์ชนิดต่างๆนานาชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม    นกนานาชนิด   สัตว์เลื้อยคลาน   สัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก และปลาจ านวนมาก  ทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยสี่ที่
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมวลมนุษยชาติแทบทั้งสิ้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหนึ่ง ได้เข้า
ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ ฯ โดยศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรต่างๆ ภายใต้กรอบของ
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชาเป็นข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐาน ที่น าไปท าการศึกษาต่อยอดหรือน าไปพัฒนาให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ไดอ้ย่างยั่งยืน  

ในการนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอีนเนื่องมาจากพระราฃด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ) จึงได้จัดท าหนังสือคู่มือ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ  ที่ท าการศึกษาในพื้นที่โครงการอพ.สธ.  เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของทรัพยากร
ในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย   ข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การฝึกอบรมในโครงการต่างๆ  การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการท าวิจัยในระดับต่อไป     

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
6.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
6.2  เพ่ือจัดท าหนังสือคู่มือเกี่ยวกับทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา ที่พบในพ้ืนที่โครงการ อพ.สธ. ใช้เป็นคู่มือในการตอบค าถาม เป็นองค์ความรู้ที่เป็นที่
ยอมรับ 

6.5  เพ่ือใช้เป็นเอกสารที่สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนและสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได ้

 
7. ขอบเขตของโครงการ  (กรอบสร้างจิตส านึก) 

จัดท าหนังสือคู่มือ ที่ให้ความรู้พ้ืนฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่พบในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

   
  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

   การจัดท าหนังสือคู่มือ  เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวข้อเท็จจริงของ
ทรัพยากรต่างๆ   หรือเรื่องราวของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยสรุปเป็นรายละเอียดสั้นๆซึ่งจะสามารถใช้
เป็นหนังสือในการอ้างอิงประเภทหนึ่ง 
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  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
หนังสือคู่มือเป็นหนังสือที่สามารถใช้อ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวมเรื่องราว ข้อเท็จจริง 

ของทรัพยากร หรือเหตุการณ์เฉพาะด้านที่น่าสนใจ หรือเรื่องราวของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยสรุปเป็น
รายละเอียดสั้นๆ หรือรายละเอียดในการปฏิบัติงาน สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ความรู้
เกี่ยวกับชีววิทยา นิเวศวิทยา หรือคู่มือในการปฏิบัติงานเป็นต้น 
    

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
10,1 http/www.บริการอ้างอิงและสารสนเทศ.html 
10.2 http/www.gotokhow.org 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ท าให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาการ การสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์  ด้านสังคมและชุมชน 

ท าให้เพ่ิมความเข้าใจให้ เกิดความรักความหวงแหน และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรมากขึ้น  
รวมทั้งรู้จักการน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการอนุรักษ์การ
จัดการและการใช้ทรัพยากรของประเทศในอนาคต 
 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลงานสู่กลุ่มเป้าหมาย 
1. จัดท าแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์โครงการ  
2. จัดท าหนังสือคู่มือ และเว็บไซท์  
 
 

13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
13.1  จัดท าหนังสือเรื่องทรัพยากรชีวภาพ จ านวน 2- 3  เรื่อง ต่อ ปี 

  13.2  ข้อมูลในการจัดท าหนังสือจะผ่านการขออนุญาตและจากโครงการ อพ.สธ.   
  13.3  จัดพิมพ์เผยแพร่ในจ านวน 1,000 เล่ม ต่อเรื่อง 
  13.4  จัดส่งหนังสือให้กับหอสมุดแห่งชาติ 

13.5  จัดส่งโครงการ อพ.สธ. ห้องสมุดต่างๆ  มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่สนใจ 
 

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง
ละเอียด) 
1. ระยะเวลาท าการวิจัย 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2569) 
2. แผนการด าเนินงาน 
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กิจกรรม ปี 2565 - 2569 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. วางแผนและเตรียมการ / /               
2. จัดเตรียมข้อมูลส าหรับจัดท าต้นฉบับ   / / / / / /       
3. จัดท ารูปเล่มและอาร์ตเวิรค์     / / / / / /      
4. จัดส่งข้อมูลให้โครงการ อพ.สธ. 
   เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

       / /    

5. ติดต่อหอสมุดแห่งชาตืเพื่อขอ ISBN        / /    
6. ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์         / / / /    
7. จัดส่งหนังสือ ให้ โครงการ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการ
เผยแพร่ 

              / / 

  15. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

    ห นั ง สื อ ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพ 

  2-3 เรื่อง ผ่านการประเมินคุณภาพจาก

กรรมการประเมิน –จฬ. 

1 ปี 480,000 

16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ใช้เป็นองค์ความรู้ และ

ฐานข้อมูลทรัพยากร 

กายภาพ ชีวภาพ และ

ภูมิปัญญา จากข้อมูลที่

รวบรวมได้ 

 

จ าน วนหนั ง สื อ

คู่มือที่สามารถใช้

ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น

การศึกษาและใช้

สื บ ค้ น ไ ด้ โ ด ย

ประชาชน 

 

 

เป็นฐานข้อมู ลทรัพยากรของ
ประเทศ ใช้สนับสนุนงานวิชาการ
ให้กับองค์กร สถาบัน หน่วยงาน
ต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง

โครงการ อพ.สธ.ใช้ประกอบการ
เรี ยนการสอนทั้ ง ในระดับ
เยาวชน ระดับ อุดมศึกษา 
และการฝึกอบรมโครงการ
ต่างๆ ในการสร้างจิตส านึก
ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นเวลา 5 

ปี  ต า ม

แผนแม่บท   

ความรู้จาก 

งานวิจัย

ต่างๆ 
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17.ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ
เพ่ิมเติม 

--- 
18. งบประมาณของโครงการวิจัย 

18.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ2565] 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดือนที่ 1-6  
(บาท) 

เดือนที่ 6-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   400,000 
2.1 จ้างเหมาออกแบบ จัดท ารูปเล่มและอาร์ตเวิรค  
(หนังสือขนาด A5 – ความหนา 10 ยก)  
(3 เรื่อง x 30,000 บาท)  
2.2 จ้างการจัดพิมพ์ หนังสือลักษณะปกกระดาษ
อาร์ตการ์ด 310 แกรม เคลือบมัน 2 ด้าน เนื้อใน
กระดาษอาร์ต 130 แกรม เข้าเล่มไส่กาว จ านวนที่
พิมพ์ต่อครั้ง 1,000 เล่ม/เรื่อง  
(3 เรื่อง x 100,000 บาท)        
2.3 ค่าสาธารณูปโภค 

45,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 

5,000 

45,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 

5,000 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   80,000 
3.1 วัสดุส านักงาน  
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ และดีสเก็ต ฯลฯ) 

20,000 
20,000 

20,000 
20,000 

 

รวมงบประมาณ 240,000 240,000 480,000 
 
 18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี  

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าธรรมเนียม
การอุดหนุน

สถาบัน 
ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1 
(2565) 

- - 400,000 80,000 - - 480,000 

ปีที่ 2 
(2566) 

- - 400,000 40,000 - - 440,000 
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ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าธรรมเนียม
การอุดหนุน

สถาบัน 
ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 3 
(2567) 

- - 400,000 40,000 - - 440,000 

ปีที่ 4 
(2568) 

- - 400,000 40,000 - - 440,000 

ปีที่ 5 
(2569) 

- - 400,000 40,000 - - 440,000 

 
19. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ    

19.1 หนังสือที่จัดท าข้ึนสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล   ผลส าเร็จเบื้องต้น (P) 
19.2 ใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และการ

ฝึกอบรมโครงการต่างๆ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 

20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

21. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) – 
 

22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพ่ือให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  การรับ

ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 
         

 
 

       (ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร) 
              หวัหน้าโครงการวิจัย 
       วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
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23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพ่ือแสดงการยินยอมและ

อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับมอบ

อ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อื่นได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดงความยินยอม

ให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

(ลงชื่อ)                                  . 

(...................................................) 

ต าแหน่ง    . 
      วันที่..........เดือน................................พ.ศ……………
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงชัย หาญยุทธนากร 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pongchai Harnyuttanakorn 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100400350894 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน    ผศ.ดร. 
เงินเดือน  45,200 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 4 (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
Hpongcha@chula.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญาและชื่อ

เต็ม 
สาขาวชิา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

 
2530 
2536 

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
Ph.D. 

จุลชีววิทยา 
Molecular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Edinburgh 

ไทย 
อังกฤษ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

Birdwatching 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  

-การตรวจวัดความไวต่อยาในหลอดทดลองของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม 
(Plasmodium falciparum) ในพ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย  

7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
1. Saiwichai, T., Sangalangkarn, V.,  Ko-ichi, K., Oyama, Y., 
Chaichalotornkul, S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P.,  Singhasivanon, 
P., Maruyama, I., Tancharoen, S. (2010) Green tea supplement 
inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. The 
Southeast Asian J. of Trop. Med. and Pub. Health. 41(1), 250-258. 
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2. Mungthin, M., Suwandittakul, N., Chaijaroenkul,  W., Rungsrihirunrat, 
K., Harnyuttanakorn, P., Seugorn,  A., Na Bangchang, K. (2010) The 
patterns of mutation and amplification of Plasmodium falciparum 
pfcrt and pfmdr1 genes in Thailand during the year 1988 to 2003. 
Parasitol Res. 107(3): 539-45.[Epub] 
3. Kumnuan, R., Pattaradilokrat, Chumpolbanchorn, K., Pimnon, S., 
Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P. and Saiwichai, T. (2013) In vivo 
transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria 
parasite Plasmodium falciparum. Vet. Parasitol. 197(3-4), 447-54. 
4. Simpalipan, P., Pattaradilokrat, S., Siripoon, N., Seugorn, A., 
Kaewthamasorn, M., Butcher, R.D.J. and Harnyuttanakorn, P. (2014) 
Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in 
Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the 
C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malar. J. 13: 
54. [Epub] 
5. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat, S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
(2014) Effects of artesunate treatment on Plasmodium gallinaceum 
transmission in the vectors Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. 
(short communication) Vet. Parasit. doi:10.1016/j.vetpar.2014.10.032 (in 
press) 
บทความ 
1. พงชัย  หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ การอบรมทางวิชาการ เรื่องการ
อนุรักษ์นกยูง เรื่อง เลือกซ้ือกล้องดูนกอย่างไรดี ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้า 63 – 65. 
2. พงชัย หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ ค่ายอนุรักษ์นกยูงส าหรับเยาวชน 
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด หน้า 20 – 23. 
3. พงชัย  หาญยุทธนากร และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล (2552)  ในหนังสือ จากยอด
เขาถึงใต้ทะเล 3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง บทบาทและวิวัฒนาการ
ของชีวิตที่แอบแฝง  ส านักพระราชวัง  เวิร์ค สแควร์  กรุงเทพฯ หน้า 126 – 128 
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4. พงชัย หาญยุทธนากร (2552) นกฟินช์ของดาร์วิน และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน วารสาร
วิทยาศาสตร์ ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 
63 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 หน้า 36 – 37. 
5. มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ พงชัย หาญยุทธนากร (2554) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบาง
ชนิดในแหล่งน้ าจืด จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด   

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : - 



 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

33 

 

 

 

แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง............................................................................ (ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน....................................................... (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย...............................................................................................................  (ระบุหัวข้อเดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ค่ายความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
โดยวิถชีีวิตใหม่ ส าหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา      

(ภาษาอังกฤษ)  Youth Camp for Biodiversity and Conservation 
of natural resources by New Normal 

 

ชื่อแผนงานวิจัย(ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ)Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by Chulalongkorn 
University 

ส่วน ก: องค์ประกอบในการจัดท าโครงการ 
1. ผู้รับผิดชอบ  
 1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ  นายพงชัย หาญยุทธนากร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

หน่วยงานที่สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ  10330  

เลขประจ าตัวประชาชน 3 1004 00350 89 4 
โทรศัพท์ 02-218-5269 
โทรสาร 02-218-5261 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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E-mail hpongcha@chula.ac.th 
งานที่รับผิดชอบ บริหารโครงการ  วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน  

 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
  - 

1.3 ที่ปรึกษาโครงการ  
1. ชื่อ    นางสาวผุสตี ปริยานนท์ 
ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย์  
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5372 
E-mail putsatee.p@chula.ac.th 
2. ชื่อ                          นางสาวมาลินี ฉัตรมงคลกุล 
ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์ ดร. 
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5265 
E-mail Malinee.C@chula.ac.th 

 
 1.4หน่วยงานหลัก   

1. หน่วยงาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท ์  02-218-5375 
โทรสาร   02-218-5386 

 1.5 หน่วยงานสนับสนุน 
1. หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ. ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 10303 
โทรศัพท์  02-2821850, 02-2820665  
โทรสาร  02-2820665  
2. หน่วยงาน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
                             ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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  2. ประเภทการวิจัย 
 -การสร้างจิตส านึก 
 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  

-เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 

4. ค าส าคัญ (keywords)  
ภาษาไทย ค่ายเยาวชน, ความหลากหลายทางชีวภาพ     

 ภาษาอังกฤษ Youth camp, Biodiversity  
 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

พระราชด าริ 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบ
สานงานอนุรักษ์พันธุกรรมต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในปี พ.ศ. 2535 ได้ทรงมีพระกระแส
รับสั่งเรื่องการอนุรักษ์พืชพรรณในประเทศไทย  จัดสร้างธนาคารพืชพรรณส าหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การ
เก็บรักษาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งการศึกษาด้านชีวโมเลกุ ล  ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้
พระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เก่า ได้แก่ต้นทุเรียน ในจังหวัดนนทบุรี การอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ใช่
พืชเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามเกาะ 

วันที่ ๘ กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๖ ณ อาคารที่ประทับ ในส านักงานชลประทาน เขต ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล 
จังหวัดเชียงใหม่...พระราชทานแนวทางการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ควรใช้วิธีการปลูก ฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณ และเกิดความปิติที่จะ
ท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าห ากไม่
อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิด อันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศ
ในระยะยาว...  ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กองทัพเรือ  ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ น้อมเกล้าถวาย เกาะ
แสมสาร และเกาะข้างเคียง ที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ เข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 22 เมษายน 2541
ทรงพระกระแสรับสั่ง 

“ ให้มีการศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาตินับตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล…..”  พระราชด าริ   
ดังกล่าว ในข้างต้น จึงเป็นที่มาของการ ศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติของนักวิจัยจากกลุ่มต่างๆ จาก
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หลายหน่วยงาน และหลายสถาบันที่ท างานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ท าการศึกษาทรัพยากรต่างๆ 
ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  ที่ก่อให้เกิดผลงานต่างๆจ านวนมาก   

 
ผลจากการศึกษาท่ีได้มาจากการทีจุ่ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองเรือยุทธการ 
กองทัพเรือ  จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมค่าย เรื่อง“การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับเยาวชน”โดยใช้พื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และเกาะแสมสาร ซึ่งเป็น
พ้ืนที่โครงการฯ ที่เปรียบเสมือนเป็นห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ในธรรมชาติที่มีความหลากหลายของ
ทรัพยากรในรูปแบบต่างๆกัน เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม เพ่ือให้นักเรียน ครูและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติงานร่วมกับนักวิจัยนักวิชาการและคณะปฏิบัติงานวิทยาการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม ความน่าสนใจของทรัพยากรพืชพรรณพันธุ์สัตว์ รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความปิติที่จะ
ท าการศึกษาและอนุรักษต์่อไป  

ทั้งนี้โดยการน าความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ที่น าไปสู่การวิธีการศึกษาและปฏิบัติให้
เข้าใจและเข้าถึง จากวิธีการการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าค้นหาวิธีการการศึกษาต่างๆใน
ภาคสนาม น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ น าเสนอและอภิปรายสรุปผลเพ่ือให้เกิดความคิดเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่นอกเหนือไปจากการเรียนภาคทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความรักความหวงแหน
และการรักษาทรัพยากรมากขึ้น  ซึ่ ง จะมีความส าคัญต่อการจัดการด้านการอนุรักษ์การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.1 เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

6.2  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
เข้าใจในหลักการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง  

6.3  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึก เข้าใจถึงความส าคัญประโยชน์ในการศึกษาและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักหวงแหน การน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

6.4 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความส าคัญในการศึกษา  การน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน โดยรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ    

6.5  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันกับวิทยากรและผู้อ่ืน 
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7. ขอบเขตของโครงการและกลุ่มเปูาหมาย 
 ส าหรับกลุ่มเปูาหมายในการฝึกอบรมค่ายเยาวชน ได้แก่ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ ในเขตภาคตะวันออก เขต จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี และฉะเชิงเทรา 
ได้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนศรีราชา บ้านฉางกาญจนกุล สัตหีบวิทยาคม สุรศักด์วิทยาคม 
คิชฌกูฎวิทยา แลดาราสมุทร เป็นต้น โดยการให้ความรู้ พ้ืนฐานและความเข้าใจ ที่ เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ กายภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางการน าความรู้จากการเข้าค่ายไปใช้ประโยชน์ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
  การน าความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นเรื่องความหลากหลายทางชนิดของสิ่งมีชีวิตและความรู้

เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ น าไปสู่การปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการสังเกต การค้นหา
โดยวิธีการศึกษาในภาคสนาม  การน าเสนอและอภิปรายสรุปผลเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่
นอกเหนือไปจากทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียนซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการน าไปใช้ประโยช์ได้อย่างถูกวิธี  

  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
-   

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
- 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีองค์ความรู้ด้านวิชาการ การสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์  

ด้านสังคมและชุมชนท าให้เพ่ิมความเข้าใจให้ เกิดความรักความหวงแหน และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรมากขึ้น  รวมทั้งรู้จักการน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งมีความส าคัญต่อ
การอนุรักษก์ารจัดการและการใช้ทรัพยากรของประเทศในอนาคต 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลงานสู่กลุ่มเปูาหมาย 
12.1. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 
12.2. จัดท าหนังสือคู่มือ และเว็บไซท์ 
12.3 ท าการฝึกอบรม 
 

13. วิธีการด าเนินการ และสถานที่ท าการทดลอง/  
13.1  สถานที่ท าการฝึกอบรม ได้แก่ พ้ืนที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
และเกาะแสมสาร อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 
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13.2   ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวน 
         พฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออก 
13.3   การศึกษา แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย การศึกษาและปฏิบัติการใน
 ภาคสนาม เพ่ือฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิธีการการตั้งค าถาม การ
 สังเกต การบันทึก การวิเคราะห ์การรายงานผลและการน าเสนอผลงาน   

รุ่นที่ 1   ณ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว   
1.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
2.ทรัพยากรปุาไมบ้ริเวณ เขาเขียว เขาชมพู่ และระบบนิเวศปุา   
3.ทรัพยากรสัตว์ในระบบปิดและท่ีพบในธรรมชาติ     
4.ความส าคัญของวิธีเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ 
และการจัดการ     
5.สรุปและรายงานผล 

รุ่นที่ 2   ณ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว   
1.ศึกษาทรัพยากรพืชพรรณและพืชสมุนไฟรไทย 
2.การน ามรัพยากรไปใช้ประโยชน์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
3.ทรัพยากรสัตว์ในระบบปืดและที่พบในธรรมชาติ     
4.ความส าคัญของวิธีเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ 
และการจัดการ 
5.สรุปและรายงานผล 

รุ่นที่ 3   ณ. เกาะแสมสาร     
1.น าองค์ความรู้จากการศึกษาความหลากหลายทาชีวภาพ 
  ไปใช้ประโยชน์การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2. ความหลากหลายของนก การอนุรักษ์และความส าคัญในระบบนิเวศ  
3. ความหลากหลายและระบบนิเวศปะการัง การอนุรักษ์และประโยชน์ 
4. ขยะและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
5. ความส าคัญของวิธีเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ 
และการจัดการ 
6. สรุปและรายงานผล  

13.4     จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม  3 รุ่นๆ ละ 30 คน   รวม   90 คน  
13 ระยะเวลาท าการ และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง

ละเอียด) 
1. ระยะเวลาท าการวิจัย 5 ปี (ตุลาคม 2565– กันยายน 2569) 
2. แผนการด าเนินงาน 
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กิจกรรม ปี 2565 - 2569 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. วางแผนและเตรียมการศึกษาความพร้อม
ของพ้ืนที่ที่จะท าการฝึกอบรม 

/ /           

2.จัดเตรียมเอกสารการอบรม  / / /         
3. ฝึกอบรม 
3.1กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจความส าคัญ

และประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

     
/ 

 
/ 

      

3.2ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิต
และ สิ่งแวดล้อม 

    / /       

3.3) ความหลากหลายทางชีวภาพกับศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรภาคตะวันอออก 

    / /       

3.4 เศรษฐกิจพอเพียง     / /       
3.5 ระบบนิเวศบก 
คุณค่าของปุาไม้บนเส้นทางธรรมชาต ิ
นิเวศวิทยาสัตว์ในสภาพพื้นที่เพาะเลี้ยง 
พฤติกรรมของสตัว์กลางคืน  
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 
แมลงและเส้นสายลวดลายผีเสื้อ 
ความหลากหลายของนก 

     
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

      

3.6 ระบบนิเวศชายหาด 
 ปุาชายเลน 
 การเพาะเลี้ยงปะการัง 
 การด าน้ าดูปะการัง 

     
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

      

4 วิเคราะห์และประมินผล         / /    
5. สรุปผลและเขียนรายงานก้าวหน้าและ
ฉบับสมบูรณ์ 

     /  / /    / 

 
15. เปูาหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

  จ านวนนักเรียน ครู  และผู้สนใจ ครั้งละ 30 คน รวมจ านวน 90 คน  

 โครงการผ่านการประเมินคุณภาพจากกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ 

 ใช้เวลา 1 ปี ต้นทุน 300,000 บาท 
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16. เปูาหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 
16.1 ผู้เข้าอบรมทราบขั้นตอนการ ศึกษาตัวอย่างในถาคสนาม ให้เล็งเห็นความส าคัญและ

ประโยชน์ของการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
16.2 ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปท าการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อเนื่อง ได้ที่

บ้านและโรงเรียนของตนเองหรือในพ้ืนที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
16 .3  ผู้ เ ข้ าอบรมสามารถน าความรู้ และท ากิจกรรมสร้ า งจิ ตส านึ ก ในการอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ผู้อื่น  
16.4 ผู้เข้าอบรม คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย มีโอกาส

พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 

17. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ)ระบุเฉพาะปัจจัยที่
ต้องการเพิ่มเติม 

----- 
18. งบประมาณของโครงการ 

          18.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ2565] 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) เดือนที่ 1-6 
(บาท) 

เดือนที่ 6-12 
(บาท) 

1. งบบุคลากร 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
(600 บาท/ชั่วโมงx 12 ชั่วโมง) 

 
3,600 

 
3,600 

7,200 

2. งบด าเนินงาน: ค่าใช้สอย   190,200 
2.1จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 
(3,500 บาท/คัน/วัน x 3 คัน x 6 วัน) 
2.2 ค่ารับรองและพิธีการ 
-อาหารว่าง-น้ าดื่ม ส าหรับผู้เข้าอบรม  
(60 บาท/วัน x 150 ชุด x 2 วัน) 
-อาหารกล่อง เช้า กลางวัน ส าหรับผู้เข้าอบรม 
(90 บาท/วัน x 150 ชุด x 2 วัน)   
2.3 จ้างเหมาบริการเตรียมงาน 
(3,000 บาท/คนx 12 คน)     
2.4 วัสดุวิทยาศาสตร์ - ของที่ระลึก 
2.5 ประกันชีวิตกลุ่ม 

31,500 
 
 

9,000 
 

13,500 
 

18,000 
 

2,500 
7,500 

31,500 
 
 

9,000 
 

13,500 
 

18,000 
 

2,500 
7,500 
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รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6 

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
2.6 จัดท าเอกสารคู่มือ 
2.7 ค่าสาธารณูปโภค 

13,100 
3,100 

13,100 
3,100 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   102,600 
3.1วัสดุวิทยาศาสตร์  
3.2 วัสดุส านักงาน  
-ค่ากระเป๋าผ้าส าหรับใส่เอกสารส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
(100 บาท x 150 ใบ)         
- ค่ากระดาษอัดส าเนา  
(40 รีม x 140 บาท)    
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษลูกฟูก กระดาษ
โปสเตอร์ 
3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และแผ่นดิสเก็ต) 

20,000 
 

7,500 
 
 

2,800 
 

8,500 
 

12,500 

20,000 
 

7,500 
 
 

2,800 
 

8,500 
 

12,500 

 

รวมงบประมาณ 150,000 150,000 300,000 
 
 18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี  

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 
งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าธรรมเนียมการ
อุดหนุนสถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1 
(2565) 

- 7,200 190,200 102,600 - - 300,000 

ปีที่ 2 
(2566) 

- 7,200 190,200 102,600 - - 300,000 

ปีที่ 3 
(2567) 

- 7,200 190,200 102,600 - - 300,000 

ปีที่ 4 
(2568) 

- 7,200 190,200 102,600 - - 300,000 

ปีที่ 5 
(2569) 

- 7,200 190,200 102,600 - - 300,000 
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19. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้เยาวชน สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในโรงเรียน หรือชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 สามารถใช้เป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้ต่อไปในอนาคต 

20.ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

 
21. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) - 

22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ  

      การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เรื่อง  การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
        

 
 

       (ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร) 
              หวัหน้าโครงการวิจัย 
           วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 

23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและ

อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับ

มอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดง

ความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

  (ลงชื่อ)   . 

(...................................................) 

ต าแหน่ง    . 
      วันที่..........เดือน................................พ.ศ……………
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงชัย หาญยุทธนากร 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. PongchaiHarnyuttanakorn 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100400350894 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน   ผศ.ดร. 
เงินเดือน  45,200 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 4 (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
Hpongcha@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญาและชื่อ

เต็ม 
สาขาวชิา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

 
2530 
2536 

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
Ph.D. 

จุลชีววิทยา 
Molecular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Edinburgh 

ไทย 
อังกฤษ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

Birdwatching 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  

-การตรวจวัดความไวต่อยาในหลอดทดลองของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม 
(Plasmodium falciparum) ในพ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย 

7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
1. Saiwichai, T., Sangalangkarn, V.,  Ko-ichi, K., Oyama, Y., 
Chaichalotornkul, S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P.,  Singhasivanon, 
P., Maruyama, I., Tancharoen, S. (2010) Green tea supplement 
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inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. The 
Southeast Asian J. of Trop. Med. and Pub.Health.41(1), 250-258. 
2. Mungthin, M., Suwandittakul, N., Chaijaroenkul,  W., Rungsrihirunrat, 
K., Harnyuttanakorn, P., Seugorn,  A., Na Bangchang, K. (2010) The 
patterns of mutation and amplification of Plasmodium falciparum 
pfcrt and pfmdr1 genes in Thailand during the year 1988 to 2003. 
Parasitol Res. 107(3): 539-45.[Epub] 
3. Kumnuan, R., Pattaradilokrat, Chumpolbanchorn, K., Pimnon, S., 
Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P. and Saiwichai, T. (2013) In vivo 
transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria 
parasite Plasmodium falciparum. Vet. Parasitol.197(3-4), 447-54. 
4. Simpalipan, P., Pattaradilokrat, S., Siripoon, N., Seugorn, A., 
Kaewthamasorn, M., Butcher, R.D.J. and Harnyuttanakorn, P. (2014) 
Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in 
Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the 
C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malar. J. 13: 
54. [Epub] 
5. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat, S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
(2014) Effects of artesunate treatment on Plasmodium gallinaceum 
transmission in the vectors Aedesaegypti and Culexquinquefasciatus. 
(short communication) Vet. Parasit.doi:10.1016/j.vetpar.2014.10.032 (in 
press) 
บทความ 
1. พงชัย  หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ การอบรมทางวิชาการ เรื่องการ
อนุรักษ์นกยูง เรื่อง เลือกซ้ือกล้องดูนกอย่างไรดี ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้า 63 – 65. 
2. พงชัย หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ ค่ายอนุรักษ์นกยูงส าหรับเยาวชน 
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด หน้า 20 – 23. 
3. พงชัย  หาญยุทธนากร และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล (2552)  ในหนังสือ จากยอด
เขาถึงใต้ทะเล 3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง บทบาทและวิวัฒนาการ
ของชีวิตที่แอบแฝง  ส านักพระราชวัง  เวิร์ค สแควร์  กรุงเทพฯ หน้า 126 – 128 
4. พงชัย หาญยุทธนากร (2552) นกฟินช์ของดาร์วิน และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน วารสาร
วิทยาศาสตร์ ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 
63 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 หน้า 36 – 37. 
5. มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ พงชัย หาญยุทธนากร (2554) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบาง
ชนิดในแหล่งน้ าจืด จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด   

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : - 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง............................................................................ (ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน.......................................................... (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย...............................................................................................................  (ระบุหัวขอ้เดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ค่ายความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
โดยวิถชีีวิตใหม่ ส าหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา      

(ภาษาอังกฤษ) Junior Biologist Camp for Biodiversity and Conservation 
of natural resources by New Normal. 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                   (ภาษาอังกฤษ)    Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn responded by Chulalongkorn University  

ส่วน ก   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการ   
1. ผู้รับผิดชอบ  
 1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ  นายพงชัย หาญยุทธนากร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

หน่วยงานที่สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  

เลขประจ าตัวประชาชน 3 1004 00350 89 4 
โทรศัพท์ 02-218-5269 
โทรสาร 02-218-5261 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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E-mail hpongcha@chula.ac.th 
งานที่รับผิดชอบ บริหารโครงการ  วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน     

 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
     - 

1.3 ที่ปรึกษาโครงการ   
1. ชื่อ                       นางสาวผุสตี ปริยานนท์ 
ต าแหน่ง           รองศาสตราจารย์  
หน่วยงานที่สังกัด  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5372 
E-mail putsatee.p@chula.ac.th 
2. ชื่อ                         นางสาวมาลินี ฉัตรมงคลกุล 
ต าแหน่ง             รองศาสตราจารย์ ดร. 
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5265 
E-mail Malinee.C@chula.ac.th 

 1.4 หน่วยงานหลัก   
1. หน่วยงาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท ์  02-218-5375 
โทรสาร   02-218-5386 

 1.5 หน่วยงานสนับสนุน 
1. หน่วยงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)   สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ. ราชวิถี เขตดุสิต 
                 กรุงเทพฯ 10303 
โทรศัพท์     02-2821850, 02-2820665  
โทรสาร     02-2820665  
2. หน่วยงาน    สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
                               ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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  2. ประเภทการวิจัย  
 - งานวิจัยพื้นฐานและการสร้างจิตส านึก 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย   
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
4. ค าส าคัญ (keywords)   

ภาษาไทย ค่ายชีววิทยา, ความหลากหลายทางชีวภาพม  
 โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     

 ภาษาอังกฤษ  Biology camp, Biodiversity, RSPG    
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

พระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้

ท าการศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล จากหินถึงดินและสิ่งมีชีวิตอันเป็น
ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ที่มีคุณค่าและหายากในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์ถึงประชาชนและมหาชนชาวไทย และเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ เกิดความรักและหวงแหน เห็นประโยชน์และความส าคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ…  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   สวนสัตว์เปิดเขาเขียว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการกิจกรรมค่าย “การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา” เพ่ือให้นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานร่วมกับนักวิจัย นักวิชาการ และคณะปฏิบัติงานวิทยาการ   โดยการน าความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น
ทางวิทยาศาสตร์ที่น าไปสู่การปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาคิ  ให้เข้าใจและเข้าถึง จากวิธีการ  
การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าค้นหาวิธีการที่ท าการทดลองในภาคสนาม น าผลที่ได้ ไปน าเสนอ
และอภิปรายสรุปผล ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่นอกเหนือไปจากทฤษฎีที่เรียน
ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง
แท้จริง ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนและการรักษาทรัพยากรมากขึ้น ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการ
ด้านการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต โดยใช้พื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งเป็นพ้ืนที่โครงการฯ ที่เปรียบเสมือนเป็นห้องปฏิบัติการขนาด
ใหญ่ในธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายของทรัพยากรในรูปแบบต่างๆกัน เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม        

     
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

6.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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6 . 2  เ พ่ือ ให้ ผู้ เ ข้ าอบรมมี ความรู้ คว าม เข้ า ใจ ในหลั กการศึ กษาและอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้อง และน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  

6.3  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึก  เข้าใจถึงความส าคัญประโยชน์ในการศึกษา  การ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยรูปแบบวิถีชีวิตใหม่  ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธี
ปฏิบัติและการจัดการ   

6.4  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้พบปะ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันกับวิทยากรและผู้อ่ืน 

6.5  สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 
7. ขอบเขตของโครงการ   และกลุ่มเป้าหมาย 
   กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่อยู่ใน

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ โดยการให้ความรู้พ้ืนฐานและความเข้าใจ 
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผลกระทบ
ต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความส าคัญของระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ า ความหลากหลายของพืช
พรรณกับทรัพยากรป่าไม้ แมลงและสัตว์ขาปล้องกับความส าคัญในระบบนิเวศ  สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก
และสัตว์เลื้อยคลานกับความส าคัญในระบบนิเวศ ความหลากหลายของปักษาพรรณและการจ าแนกชนิด 
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรไทยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการน าความรู้จากการ
เข้าค่ายไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
  การน าความรู้พื้นฐานเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ น าไปสู่การปฏิบัติในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ จากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การสังเกต การค้นคว้าค้นหาวิธีการที่
ท าการทดลองในภาคสนาม การวิเคราะห์และสรุปผล  การน าเสนอและอภิปรายสรุปผล เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่นอกเหนือไปจากทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจในวิธีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการน าไปใช้ประโยช์ได้อย่างถูกวิธี   

 9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
-    

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
-  

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ท าให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาการ การสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์  ด้านสังคมและชุมชน 

ท าให้เพ่ิมความเข้าใจให้ เกิดความรักความหวงแหน และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรมากขึ้น  
รวมทั้งรู้จักการน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการอนุรักษ์การ
จัดการและการใช้ทรัพยากรของประเทศในอนาคต 
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12.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลงานสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 1. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ  
 2. จัดท าหนังสือคู่มือ และเว็บไซท์ 
  

13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
13.1. สถานที่ท าการฝึกอบรม  
  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
13.2 ผู้เข้ารับการอบรม นิสิตและนักศึกษาจ านวน 100 คน   

13.3 วิธีการด าเนินการ แน่งเป็น 3 รุ่น 

รุ่นที่ 1 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  

จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 40 คน แบ่งการศึกษากลุมละ 8 คน    

 เรื่องท่ี 1 ความส าคัญของนิเวศวิทยาแหล่งน้ า  

 เรื่องที่ 2 ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่เขาเขียว-เขาชมพู่    

เรื่องที่ 3 ความหลากหลายของปักษาพรรณและการจ าแนกชนิด 

เรื่องท่ี 4 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานอละความส าตัญ  

เรื่องท่ี 5 สมุนไพรไทย การใช้ประโยชน์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่องท่ี 6 วิธีเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี วิธสีื่อสาร วิธีปฏิบัติ และการจัดการ     
 

รุ่นที่ 2 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  

จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 40 คน แบ่งการศึกษากลุมละ 8 คน    

 เรื่องท่ี 1 ความส าคัญของนิเวศวิทยาแหล่งน้ า  

 เรื่องท่ี 2 ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่เขาเขียว-เขาชมพู่    

เรื่องท่ี 3 ความหลากหลายของปักษาพรรณและการจ าแนกชนิด 

เรื่องท่ี 4 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานอละความส าตัญ  

เรื่องท่ี 5 สมุนไพรไทย การใช้ประโยชน์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่องท่ี 6 วิธีเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี วิธสีื่อสาร วิธีปฏิบัติ และการจัดการ 
หมายเหตุ  รุ่นที่ 1 และ 2 

แต่ละกลุ่มจะได้เรียนรู้ในแต่ละหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย                    

ความรู้เบื้องต้นของหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
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การอนุรักษ์ที่แทรกด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทในสังคม 

การปฏิบัติและฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์   ด้วยวิธีการสังเกต การปฏิบัติ  

การบันทึก การสรุปวิเคราะห์ผล และ การน าเสนอผลงาน 

รุ่นที่ 3   ณ. เกาะแสมสาร     
1. น าองค์ความรู้จากการศึกษาความหลากหลายทาชีวภาพ 
   ไปใช้ประโยชน์การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2.ความหลากหลายของนก การอนุรักษ์และความส าคัญในระบบนิเวศ  
3. ความหลากหลายและระบบนิเวศปะการัง การอนุรักษ์และประโยชน์ 
4. ขยะและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
5. วิธีเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ และการจัดการ 
6. สรุปและรายงานผล 

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง
ละเอียด) 
1. ระยะเวลาท าการวิจัย 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2569) 
2. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ปี 2565 - 2569 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. วางแผนและเตรียมการ / /               
2. ศึกษาความพร้อมของพ้ืนที่ที่จะท าการ
ฝึกอบรม 

  / /              

3. จัดเตรียมเอกสารการอบรม     / /            
4. ฝึกอบรม  ภาคบรรยาย 
   4.1-โครงการอนุรัก์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาพระราชด าริฯ  
   4.2-ความรู้พื้นฐาน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.3   
  4.4 และแนวทางการน าความรู้จากการ
เข้าค่ายไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 

       
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

     

5. ฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม 
     กลุ่มที่ 1 ความส าคัญของนิเวศวิทยา
แหล่งน้ า  

       
/ 
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กิจกรรม ปี 2565 - 2569 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     กลุ่มท่ี 2 ความหลากหลายของพืช
พรรณกับทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่เขา
เขียว-เขาชมพู่      
     กลุ่มท่ี 3  สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก
และสัตว์เลื้อยคลานกับความส าคัญใน
ระบบนิเวศ  
      กลุ่มท่ี 4 ความหลากหลายของ
ปักษาพรรณและการจ าแนกชนิด  
      กลุ่มท่ี 5 ทรัพยากรไทยการอนุรักษ์
และพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      เรื่องท่ี 6 วิธีเรียนรู้การใช้เทคโนโลย ี
วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ และการจัดการ     

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

5. วิเราะห์และสรุปผล        / /    
6. รายงานความก้าวหน้า           /        
7. รายงานฉบับสมบูรณ์              / 

 
15. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

   จ านวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ จ านวน 120 คน  โครงการผ่านการประเมินคุณภาพ

จากกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ใช้เวลา 1 ปี ต้นทุน  300,000 บาท 
 

16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 
16.1 ผู้เข้าอบรมทราบแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงาน ส ารวจ ศึกษาวิจัย ให้เล็งเห็นความส าคัญ

และประโยชน์ของการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
16.2 ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปท าการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อเนื่อง ได้ใน

สถาบันการศึกษาของตนเอง หรือในพ้ืนที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
16.3 ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และท ากิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ผู้อื่น รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ 
16.4 ผู้เข้าอบรม คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย มีโอกาส

พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
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17. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่
ต้องการเพิ่มเติม 
18. งบประมาณของโครงการ  

          18.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ2565] 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่มจ านวน 6 
กลุ่ม และวิทยากรกลาง 
(600 บาท/ชั่วโมง/คน x 11 ชั่วโมง x 13 คน) 

 
42,900 

 
42,900 

85,800 

2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   100,000 
2.1 ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ในการ
จัดเตรียมงาน ส าหรับกรรมการ และเจ้าหน้าที่   
(600 บาท/คน/วัน x 6 คน x 3 วัน) 
2.2 ค่าเช่ารถตู้ (เตรียมงาน) รวมน้ ามัน ค่าทางด่วน 
(3,500 บาท/วัน x 3 วัน)       
2.3 ค่าเช่ารถตู้ (ฝึกอบรม) รวมน้ ามัน ค่าทางด่วน 
(3,500 บาท/คัน/วัน x 3 คัน x 4 วัน)       
2.4  ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เตรียมงาน 
(300 บาท/คน/วัน x 10 คน x 5 วัน) 
2.5 เอกสารประกอบการอบรม  
2.6 ค่าสาธารณูปโภค 

5,400 
 
 

5,250 
 

21,000 
 

7,500 
 

10,000 
850 

5,400 
 
 

5,250 
 

21,000 
 

7,500 
 

10,000 
850 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   114,200 
3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์ (ส าหรับงานปฏิบัติการ 6 
กลุ่ม (นิเวศแหล่งน้ า, พืชพรรณ, เศรษฐกิจพอเพียง
,ความหลากหลายของแมลง,ความหลากหลายของ
สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก, 
ความหลากหลายของปักษาพรรณ) 
3.2 วัสดุส านักงาน  
-กระเป๋าผ้าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้าประชุม 
(100 บาท/150 ใบ)        

30,000 
 
 
 
 
 

7,500 
 

30,000 
 
 
 
 
 

7,500 
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รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
-กระดาษอัดส าเนา 
(30 รีม/140 บาท) 
-อุปกรณ์เครื่องเขียน    
3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ แผ่นดิสเก็ต ฯลฯ) 

2,100 
 

2,500 
15,000 

2,100 
 

2,500 
15,000 

รวมงบประมาณ 150,000 150,000 300,000 
 
 
 18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี  
 

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าธรรมเนียมการ
อุดหนุนสถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1 
(2565) 

- 85,800 100,000 114,200 - - 300,000 

ปีที่ 2 
(2566) 

- 85,800 100,000 114,200 - - 300,000 

ปีที่ 3 
(2567) 

- 85,800 100,000 114,200 - - 300,000 

ปีที่ 4 
(2568) 

- 85,800 100,000 114,200 - - 300,000 

ปีที่ 5 
(2569) 

- 85,800 100,000 114,200 - - 300,000 

 
19. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

 ท าให้ผู้เข้าอบรม สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในสถาบัน องค์กร หรือชุมชนท้องถิ่นของ 
ตนเองได้ รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต 
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20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 
 

21. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) - 

22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  

การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 

2565 
         

 
 

       (ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร) 
              หวัหน้าโครงการวิจัย 
       วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 

23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและ

อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับ

มอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดง

ความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

(ลงชื่อ)                                  . 

(...................................................) 

ต าแหน่ง    . 
      วันที่..........เดือน................................พ.ศ……………
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงชัย หาญยุทธนากร 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pongchai Harnyuttanakorn 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100400350894 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน    ผศ.ดร. 
เงินเดือน  45,200 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 4 (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
Hpongcha@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญาและชื่อ

เต็ม 
สาขาวชิา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

 
2530 
2536 

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
Ph.D. 

จุลชีววิทยา 
Molecular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Edinburgh 

ไทย 
อังกฤษ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

Birdwatching 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  

-การตรวจวัดความไวต่อยาในหลอดทดลองของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม 
(Plasmodium falciparum) ในพ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย  

7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
1. Saiwichai, T., Sangalangkarn, V.,  Ko-ichi, K., Oyama, Y., 
Chaichalotornkul, S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P.,  Singhasivanon, 
P., Maruyama, I., Tancharoen, S. (2010) Green tea supplement 
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inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. The 
Southeast Asian J. of Trop. Med. and Pub. Health. 41(1), 250-258. 
2. Mungthin, M., Suwandittakul, N., Chaijaroenkul,  W., Rungsrihirunrat, 
K., Harnyuttanakorn, P., Seugorn,  A., Na Bangchang, K. (2010) The 
patterns of mutation and amplification of Plasmodium falciparum 
pfcrt and pfmdr1 genes in Thailand during the year 1988 to 2003. 
Parasitol Res. 107(3): 539-45.[Epub] 
3. Kumnuan, R., Pattaradilokrat, Chumpolbanchorn, K., Pimnon, S., 
Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P. and Saiwichai, T. (2013) In vivo 
transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria 
parasite Plasmodium falciparum. Vet. Parasitol. 197(3-4), 447-54. 
4. Simpalipan, P., Pattaradilokrat, S., Siripoon, N., Seugorn, A., 
Kaewthamasorn, M., Butcher, R.D.J. and Harnyuttanakorn, P. (2014) 
Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in 
Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the 
C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malar. J. 13: 
54. [Epub] 
5. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat, S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
(2014) Effects of artesunate treatment on Plasmodium gallinaceum 
transmission in the vectors Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. 
(short communication) Vet. Parasit. doi:10.1016/j.vetpar.2014.10.032 (in 
press) 
บทความ 
1. พงชัย  หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ การอบรมทางวิชาการ เรื่องการ
อนุรักษ์นกยูง เรื่อง เลือกซ้ือกล้องดูนกอย่างไรดี ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้า 63 – 65. 
2. พงชัย หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ ค่ายอนุรักษ์นกยูงส าหรับเยาวชน 
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด หน้า 20 – 23. 
3. พงชัย  หาญยุทธนากร และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล (2552)  ในหนังสือ จากยอด
เขาถึงใต้ทะเล 3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง บทบาทและวิวัฒนาการ
ของชีวิตที่แอบแฝง  ส านักพระราชวัง  เวิร์ค สแควร์  กรุงเทพฯ หน้า 126 – 128 
4. พงชัย หาญยุทธนากร (2552) นกฟินช์ของดาร์วิน และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน วารสาร
วิทยาศาสตร์ ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 
63 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 หน้า 36 – 37. 
5. มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ พงชัย หาญยุทธนากร (2554) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบาง
ชนิดในแหล่งน้ าจืด จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด   

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : - 



 
 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เป็นเวลา 3 ปี 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง.............................................................................. ....(ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 
กรอบการวิจัย.........................................ระบุชื่อกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบการวิจัยเดียวเท่านั้น) 
กรอบการวิจัยย่อย..................................................................... (ระบุชื่อกรอบการวิจัยย่อยเพียงข้อเดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ภาษาไทย ค่ายเยาวชนส าหรับงาน ร.ร.สวนพฤกษศาสตร์ 
  (ภาษาอังกฤษ) Youth camp for school botanical garden project 

ชื่อแผนงานวิจัย 
ภาษาไทย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
        สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ภาษาอังกฤษ Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of Her  
        Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by Chulalongkorn University 

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  
1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง  

“ฝ่ายไทย” และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 
1.1 หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.ชัชวาล  ใจซื่อกุล 
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
 สัดส่วนที่ท าการวิจัย 100%  
   - เขียนโครงการเพ่ือน าเสนอ 
   - วางแผนและประสารงานโครงการ  
   - ด าเนินการจัดกิจกรรม 
   - จัดท ารายงาน 
1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย............................................................................... ......................................... 
1.3 หน่วยงานหลัก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท 

ปทุมวัน กทม. 10330 
1.4 หน่วยงานสนับสนุน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญา

ไท ปทุมวัน กทม. 10330 
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2.  ประเภทการวิจัย 
การวิจัยพื้นฐาน (Basic research) 
สาขาการวิจัยหลัก OECD วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

    สาขาการวิจัยย่อย OECD วิทยาศาสตร์ชีวภาพ. 
3.   สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) - 
5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย การเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต การประเมินความหลากหลายทาง

ชีวภาพความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์  
6. ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชว่า การปลูกฝังโดยการสอนและอบรมให้เยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนั้น 
ควรวิธีปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงความน่าสนใจและความงดงามของความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่า
การท าให้เกิดความหวาดกลัวในการที่ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจะสูยเสียไป การท าให้เห็น
ความงดงามและน่าสนใจนี้จะท าให้เยาวชนเหล่านี้สนใจท าการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพต่อไป ซึ่งการเรียนรู้โดยการบรรยายสามารถท าให้ผู้เรียนรู้เข้าใจใด้เป็นส่วนน้อย 
แต่การเรียนรู้โดยการได้ลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนผ่านการ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆขึ้นมาได้ การได้ลงมือท าการวิจัยของนักเรียนที่อยู่ในโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชด าริฯ ในสภาพ
พ้ืนที่จริงร่วมกับคณาจารย์และนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆที่ร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในการส ารวจ เก็บตัวอย่าง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพต่างๆ จะช่วยเยาวชนได้ใกล้ชิด เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์และความสวยงาม อันจะก่อนให้เกิด
ความคิดท่ีจะอนุรักษ์และใช้ประโชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7.1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
7.2.เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงความน่าสนใจและความงดงามของความหลากหลายทางชีวภาพผ่าน
กระบวนการการท าวิจัย 
7.3. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการรักและภาคภูมิใจในทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนความตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับเยาวชนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 
8. ขอบเขตของการวิจัย ผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นนักเรียนหรืออาจารย์ที่อยู่ ในโครงการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ศูนย์ภาคกลางตอนล่าง ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจาก
พระราชด าริฯ หรือมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย สระบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพ้ืนที่โรงเรียนและพ้ืนที่
ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย  
การเรียนรู้โดยการบรรยายสามารถท าให้ผู้เรียนรู้เข้าใจใด้เป็นส่วนน้อย แต่การเรียนรู้โดยการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนผ่านการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ผลงานต่างๆขึ้นมาได้ และเกิดจิตส านึกในเชิงบวกข้ึนมาได้ 
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนเป็นบทบาทที่ส าคัญหนึ่งในการที่จะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (Rissman and Gillon 2016) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
จริงก่อนการเรียนภาคทฤษฎีจะท าให้มีความสามารถในการรับรู้ได้นานกว่าการเรียนทฤษฎีก่อนการ
ปฏิบัติ (Ivins 1985) การท าวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญวิธีหนึ่งที่จะท าให้มีการเรียนรู้ได้อย่าง
เข้าใจละยั่งยืน 
11. เอกสารอ้างอิง 
Ivins, J. E. 1985. A Comparison of the Effects of Two Instructional Sequences Involving 

Science Laboratory Activities. The American Biology Teacher, ERIC Document 
Service (ED259953). 

Rissman, A.R. and Gillon, S. 2016. Where are Ecology and Biodiversity in Social–
Ecological Systems Research? A Review of Research Methods and Applied 
Recommendations Conservation Letters doi: 10.1111/conl.12250 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกในการที่จะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
12.2 เยาวชนมีการเรียนรู้วิธีและกระบวนการท าวิจัยที่จะใช้ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนและใน
ท้องถิ่น 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนและชุมชนที่ได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook, 
youtube เป็นต้น 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม  
ท าการบรรยายเรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้ชมตัวอย่างในนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ 
กิจกรรมส ารวจทรัพยากร  
ท าการส ารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆและเชื่อมโยงกับปัจจัยชีวภาพและกายภาพที่พบ 
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กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
ท าการอภิปรายการเรียนรู้และสรุปเพื่อน าเสนอต่อกลุ่มต่างๆ 
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
กิจกรรม/เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เตรียมการกิจกรรม X X X X X X X X     

ประสานงานโรงเรียนเป้าหมาย      X X X X    

ด าเนินการกิจกรรม         X    

สรุปและประมวลผล         X X X  

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด 

ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตวัชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

รายงานการวิจัย 1 ฉบับ ดี 12 เดือน 150,000 

 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 

ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

นั ก เ รี ย น มี ก า ร

เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร

เ รี ย น รู้ จ า กส ว น

พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์

โรงเรียน 

80 คน สามารถถ่ายทอด

ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น

ทั่วไปได ้

12 เดือน 150,000 

 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่

18.1 เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชด าริฯ 
18.2 พ้ืนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย สระบุรี ประกอบด้วย 
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
 ป่าปลูก 
 แปลงเกษตรอินทรีย์ 
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 อ่างเก็บน้ าและบ่อน้ า 
 อาคารหอประชุมและอาคารปฏิบีติการวิจัย 
 
งบประมาณของโครงการวิจัย........................................................................................................... 

แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อย  โดยแยกเป็นรายปี 
(ตามแบบ คอบช. 2ค) 

18.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแต่ละโครงการย่อย
เฉพาะปีที่เสนอ (ตาม แบบ งป.1) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2565 รวม 

(บาท) 
 

เดือนที่ 1-6 
(บาท) 

เดือนที่ 6-12 
(บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน - 
 

- 
 

- 
 

2. หมวดค่าวัสดุ 
2.1 ค่าวัสดุในการเก็บตัวอย่างและอบรม 
2.2 ค่าวัสดุส านักงาน 

 
35,000 
10,000 

 
35,000 
10,000 

90,000 

3. หมวดค่าใช้สอย 
3.1 ค่าจ้างเหมา 
3.2 ค่าเดินทาง ครั้งละ 7,500 บาทx4 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

60,000 

4. หมวดครุภัณฑ์ - - - 
รวม 75,000 75,000 150,000 
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18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี  

รายการ 
จ านวนเงินที่เสนอขอ (บาท) 

ปีที่ 1 
(2565) 

ปีที่ 2 
(2566) 

ปีที่ 3 
(2567) 

ปีที่ 4 
(2568) 

ปีที่ 5 
(2569) 

1. หมวดค่าตอบแทน - - - - - 
2. หมวดค่าวัสดุ 

2.1 ค่าวัสดุในการเก็บ
ตัวอย่างและอบรม 

2.2 ค่าวัสดุส านักงาน 

90,000 
(70,000) 
(20,000) 

90,000 
(70,000) 
(20,000) 

90,000 
(70,000) 
(20,000) 

90,000 
(70,000) 
(20,000) 

90,000 
(70,000) 
(20,000) 

3. หมวดค่าใช้สอย 
3.1 ค่าจ้างเหมา 
3.2 ค่าเดินทาง 4 ครั้ง X 
7,500 บาท 

60,000 
(30,000) 
(30,000) 

60,000 
(30,000) 
(30,000) 

60,000 
(30,000) 
(30,000) 

60,000 
(30,000) 
(30,000) 

60,000 
(30,000) 
(30,000) 

4. หมวดครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

 
19. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงาน 
 ........................................................................................................................................................... 
    ระดับความส าเร็จของงาน ระดับ P 
20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

√ ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

21. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ....................................................................................................................................  
22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการรับข้อเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
  

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 
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23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) 

หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(................................................) 

ต าแหน่ง.......................................... 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 

 
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในแผนงานวิจัยรายละเอียด

งบประมาณแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยย่อย/โครงการวิจัยเดี่ยว 



 
8 

 
ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ ชัชวาล  ใจซื่อกุล 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank Chatchawan  Chaisuekul 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3101403033947 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงการณม์หาวิทยาลัย ถนนพญาไท 
เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ 02-2185255 มือถือ 0866673086 
e-mail chatchawan.c@chula.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี B.A. (Biology) University of Delaware, USA 
ปริญญาโท M.S. (Entomology) University of Georgia, USA 
ปริญญาเอก Ph.D. (Entomology) University of Georgia, USA 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
Insect-Plant Interaction, Integrated Pest Management, Ecology 

7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  การอนุรักษ์และเพ่ิมจ านวนสัตว์ขาปล้องที่เป็น

ประโยชน์ทางการเกษตร 
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ

มากกว่า 1 เรื่อง) 
  Songvorawit, N., Butcher, B.A., and Chaisuekul, C. 2018. Resource Holding 

Potential and the Outcome of Aggressive Interactions between Paired 
Male Aegus chelifer chelifer (Coleoptera: Lucanidae) Stag Beetles. 
Journal of Insect Behavior. DOI: 10.1007/s10905-018-9683-z 

Songvorawit, N., Butcher, B.A., and Chaisuekul, C. 2018. Captive breeding 
reveals larval performance and adult body size differences between 
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two geographical populations of the stag beetle Aegus chelifer 
chelifer (Coleoptera: Lucanidae). Journal of Asia-Pacific Entomology. 
21: 708-715. 

Songvorawit, N., Butcher, B.A., and Chaisuekul, C. 2017. Decaying Wood 
Preference of Stag Beetles (Coleoptera: Lucanidae) in a Tropical Dry-
Evergreen Forest. Environmental Entomology 46: 1322-1328. 

 Songvorawit, N.,  Butcher, B.A., and Chaisuekul, C. 2017 Different allometric 
intercepts in major Aegus chelifer chelifer stag beetle males from 
urban and forest habitats. Journal of Asia-Pacific Entomology 20: 835-
839. 

 Songvorawit, N.,  Butcher, B.A., and Chaisuekul, C. 2017 Different allometric 
intercepts in major Aegus chelifer chelifer stag beetle males from 
urban and forest habitats. Journal of Asia-Pacific Entomology 20: 835-
839. 

Seweewallop, C., Disyatat, N.R, and Chaisuekul., C. 2016. Soil 
microarthropods in reforested area of dipterocarpus seedlings at 
different stages.  Proceedings of The 3rd National Meeting on 
Biodiversity Management in Thailand. 15-17 June 2016, Nan, Thailand  
pp.102–108. 

Senadee, R. Disyatat, N.R, and Chaisuekul., C. 2016. Diversity and abundance 
of predatory arthropods in sunflower and sunnhemp patches. 
Proceedings of The 3rd National Meeting on Biodiversity Management 
in Thailand. . 15-17 June 2016, Nan, Thailand  pp.162–168. 

Pongjun, N., Chaisuekul, C., and Sitthichareonchai, D. 2014. Firefly Falshing 
Displays in a Mangrove at Welu Wetland, Chantaburi Province. 
Proceedings of the 9th Conference on Science and Technology for 
Youths, 30 May -1 Jun 2014, Bangkok, Thailand. 

Yasang, P., Disyatat, N.R., and Chaisuekul, C. 2014. Litter Production and 
Decomposition in Dry Dipterocarp Forest at Lainan Subdistrict, Wiang 
Sa Distric, Nan Province. Proceedings of the 9th Conference on 
Science and Technology for Youths, 30 May -1 Jun 2014, Bangkok, 
Thailand. 
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Chansri, K., Chaisuekul, C., and Butcher, B.A. 2014. Parasitoids of Cotton 

Leafworm Spodoptera litura (Fabricius, 1775) in Brassica Agricultural 
Areas at Lainan Subdistrict, Wiang Sa Distric, Nan Province. 
Proceedings of the 9th Conference on Science and Technology for 
Youths, 30 May -1 Jun 2014, Bangkok, Thailand. 

Pongjun, N., Chaisuekul, C., and Sitthichareonchai, D. 2014. Firefly Flashing 
Displays in a Mangrove at Welu Wetland, Chantaburi Province. 
Proceedings of the 9th Conference on Science and Technology for 
Youths, 30 May -1 Jun 2014, Bangkok, Thailand. 

Chantarasawat, N., Sitthicharoenchai, D., Chaisuekul, C., and Lekprayoon, C. 
2013. Comparison of Ants (Hymenoptera: Formicidae) Diversity in Dry 
Dipterocarp and Mixed-Deciduous Forests at Sri Nan National Park, 
Northern Thailand. Tropical Natural History 13: 1-19.  

Fuangarworn, M. and Chaisuekul, C. 2011. Two new species of the oribatid 
mite subgenus Phyllolohmannia (Oribatida: Lohmanniidae: Mixacarus) 
from Thailand, International Journal of Acarology, 37:sup1, 114-128. 

 Torchote, P., Sitthicharoenchai, D., and Chaisuekul, C. 2010. Ant Species 
Diversity and Community Composition in Three Different Habitats: 
Mix-deciduous Forest, Teak Plantation and Fruit Orchard. Tropical 
Natural History 10: 37-51.   

 Vasinopas, L., Chaisuekul, C. and  Meckvichai, W. 2009. Bird Species Diversitty 
in Phu Khao Tong Area Kang Khoi District, Saraburi Province after 
Reservoir Consttruction. Proceedings of the 35th Congress on Science 
and Technology of Thailand, 15-17 October 2009, Chonburi, Thailand. 

 ชัชวาล ใจซื่อกุล, มารุต เฟ่ืองอาวรณ์, บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ และ ผศ.ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยว
วาณิชย์ 2552 บทบาทและความส าคัญของแมลงและสัตว์มีขาปล้องอ่ืนๆในระบบ
นิเวศ บทความใน  จากยอดเขาถึงทะเล 3  โครงการอพ.สธ. บรรณาธิการ ผุสตี ปริ
ยานนท์และวิเชฏฐ์ คนซื่อ 

 Sitticharoenchai, D., Chaisuekul, C, Lee, C.Y. 2006. Field evaluation of a 
hydramethylnon gel bait against German cockroaches (Dictyoptera: 
Blattellidae) in Bangkok, Thailand. Med Entomol Zool  57: 361– 364.  
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 Chaisuekul, C., Riley, D.G. 2005. Host Plant, Temperature, and Photoperiod 

Effects on Ovipositional Preference of Frankliniella occidentalis and F. 
fusca (Thysanoptera: Thripidae). J Econ Entomol  98: 2107-2113.  

 Chaisuekul, C., Riley, D.G., and H.R. Pappu. 2003. Transmission of Tomato 
spotted wilt virus to Tomato Plants of Different Ages. J Entomol Sci 
38: 126-135. 

 Chaisuekul, C. and D.G. Riley. 2001. Thrips (Thysanoptera: Thripidae) Feeding 
Response to Concentration of Imidacloprid in Tomato Leaf Tissue. J 
Entomol Sci 36: 315 

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่า
ได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

ล าดับ
ที ่

ผู้วิจัยหลัก หัวข้อเรื่อง แหล่ง
ทุน 

ปีที่ได้ 

1 ชัชวาล ใจซื่อกุล การอนุรักษ์และเพ่ิมจ านวนสัตว์ขาปล้องที่เป็น
ประโยชน์ทางการเกษตร 

อพ.สธ.  

 

2560 

 
 

หมายเหตุ : - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน
การประเมินข้อเสนอโครงการ 

 - ส าหรับที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง............................................................................(ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน.......................................................... (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย............................................................................................................... (ระบุหัวขอ้เดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์  และการสร้างข้อมูลฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

(ภาษาอังกฤษ) Activities for Strengthening the Conservation Awareness 
and Building of Local Resource Database   
                 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

                (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 

                                 Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 

                                 responded by Chulalongkorn University 

ส่วน ก: องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบ  
 1.1 หัวหน้าโครงการ 

  ชื่อ  (ไทย)   นายพงชัย หาญยุทธนากร 
   (อังกฤษ)  Pongchai Harnyuttanakorn 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

หน่วยงานที่สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

เลขประจ าตัวประชาชน 3 1004 00350 89 4 
โทรศัพท์ 02-218-5269 
โทรสาร 02-218-5261 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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E-mail hpongcha@chula.ac.th 
งานที่รับผิดชอบ  วางแผนงาน บริหารโครงการ เก็บข้อมูลประเมิน วิเคราะห์

ผลและเขียนรายงาน 
สัดส่วนงาน: 100% 

 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย   
     - 

 1.3 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  
-ชื่อ (ไทย)    น.ส.ผุสตี ปริยานนท์ 
 (อังกฤษ) Putsatee Pariyanont 
ต าแหน่ง    รองศาสตราจารย์ 
หน่วยงานที่สังกัด  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท์    02-2185372     

  E-mail    putsatee.p@chula.ac.th 
 1.4 หน่วยงานหลัก   

- หน่วยงาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
   โทรศัพท์   02-218-5375 
   โทรสาร   02-218-5386 

 1.5 หน่วยงานสนับสนุน 
- หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ. ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 10303 
   โทรศัพท์  02-2821850, 02-2820665  
   โทรสาร  02-2820665  
- หน่วยงาน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
   โทรศัพท์ 02-218-0087 
   โทรสาร 02-218-0087 
- หน่วยงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
 กองทัพเรือ ต. แสมสาร อ. สัตหีบ ชลบุรี 20180 
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  2. ประเภทการวิจัย 
 -การวิจัยพื้นฐาน 

 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  

-สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 
 

4. มาตรฐานการวิจัย  
(ไม่มี) 
 

5. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
 ภาษาไทย  ทรัพยากรท้องถิ่น อบต. เทศบาล   
 ภาษาอังกฤษ  local resource, Subdistrict Administrative Organization,  
   Municipality 

 
6. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 จากพระราชกระแสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 ความว่า “ท าอย่างไร ให้ชุมชน มาให้โรงเรียน” จึงท าให้ทางโครงการ 
อพ.สธ. ด าเนินการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการในการช่วยดูแลรักษา  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และริเริ่มการท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งที่เป็นทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เริ่มจากระดับขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และ
เทศบาล ซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ โดยมีแผนการด าเนินงานน าร่องหลาย
จังหวัด ให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ใน 3 กรอบการด าเนินงาน ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบ
การใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส านึก ทั้งนี้ทางโครงการ อพ.สธ. ได้จัดท าขั้นตอนในการให้ อบต. 
และเทศบาล ด าเนินการขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริ เริ่มจากการจัดสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรของท้องถิ่น
ด้วยการส ารวจและเก็บข้อมูลและสร้างแผนแม่บทในการด าเนินงาน แต่ อบต. และเทศบาล ส่วนใหญ่
ติดขัดปัญหาในการหาบุคลากร ตลอดจนองค์ความรู้ที่จะด าเนินการการสร้างฐานข้อมูลดังกล่าว อบต. 
และเทศบาลบางส่วนก็ยังคงขาดความเข้าใจในขั้นตอนเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

 เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพ้ืนที่ในจังหวัดกรุงเทพฯ น่าน และสระบุรีที่อยู่
ภายใต้การดูแลของจุฬาลงกรณ์เอง และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการท างานร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมี
ความพร้อมทั้งในแง่สถานที่ การบริหารจัดการ พร้อมทั้งสามารถเชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจาก
โครงการ อพ.สธ. มาช่วยในการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ หรือบุคลากรจาก
หน่วยงานอ่ืนๆรวมทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองในการให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านต่างๆ
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รวมทั้ง การส ารวจ การแก้ไขปัญหาเรื่องการสร้างฐานข้อมูล ด้วยเหตุนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดให้มี “กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์  และการสร้างข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น” เพ่ือเป็น
ตัวกลางในการช่วยเหลือ อบต. และเทศบาล ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนการเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อันจะก่อประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการสร้างความรัก และหวงแหน
ทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการด้านการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
และการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

7.1 เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(โครงการ อพ.สธ.) 

7.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสนองพระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. 

7.3  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้ 
7.4 เพ่ือให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ในหมู่ผู้เข้ารับการอบรมและผู้เชี่ยวชาญ 
 

8. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 จัดอบรมเพ่ือให้สมาชิกของ อบต. และเทศบาล รวมทั้งประชาชนและเยาวชนใน
ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. และทดลอง
ปฏิบัติในการสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมทั้งเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการ
อบรม 
 

9. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
 ในแต่ละ อบต. และเทศบาล มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน แต่ยังขาดการรวบรวม

อย่างเป็นระบบ หากเปิดโอกาสให้มีการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองอย่างจริงจัง และมีการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน อาจน าไปสู่การสร้างสังคมแบบพอเพียงด้วยการใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
อันจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นของตน 

  
10.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง  

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ประชาชนหลายเชื้อชาติ ท าให้ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น อันประกอบด้วย
ทรัพยากร 3 ส่วน ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรทั้ง 3 ส่วนอย่างแนบแน่น อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยน และแลกเปลี่ยน
ความรู้เหล่านี้ตลอดเวลา ท าให้เกิดการสั่งสม และส่งต่อทรัพยากรเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่น แต่การปรับเปลี่ยน



 

37 
 

สังคมโลกอย่างรวดเร็วท าให้ทรัพยากรพ้ืนฐานเหล่านี้ถูกละเลย ขาดการเอาใจใส่ ทั้งๆท่ีทรัพยากรเหล่านี้
ยังคงคุณค่า และมีประโยชน์หากน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ใน
รูปฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้สมาชิกในชุมชน “รู้จักตนเอง” มากข้ึน และมีระลึกรู้ถึงต้นทุนของ
ชุมชนที่มีอยู่ อันจะน าไปสู่แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือให้สังคมท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ยังคงสามารถด ารงความสัมพันธ์ที่ดีต่อธรรมชาติรอบตัว ช่วย
ให้ลูกหลานเรายังคงอาศัยอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
11.  เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

1. https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/panya/panyan.htm (25 พ.ค. 
59) 

2. http://kpspstaff.awardspace.com/doythaiweb/home.html (25 พ.ค. 59) 
 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. อบ.ต. และเทศบาล ที่ส่งบุคลากรหรือเยาวชนเข้ารับการอบรมสามารถเข้าร่วมสนอง 

  พระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. รวมทั้งสามารถสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นของ 
  ตนเองได้ 

2. เกิดแรงผลักดันให้ อบ.ต. และเทศบาลเข้าร่วมสนองพระราชด าริมากขึ้น 
3. เกิดความตึ่นตัวในการเผยแพร่ความคิดด้านการอนุรักษ์ในพ้ืนทีแ่ละพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
จัดกิจกรรมอบรม และแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากรและเยาวชนภายใน อบต. และ
เทศบาล โดยวิทยากร 

 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

14.1. สถานที่ท าการวิจัย  
  1.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  1.2 พ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  1.3 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
  1.4 พ้ืนที่ อบต. และเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ  
14.2. วิธีการด าเนินการวิจัย 

   2.1. ท าการวางแผนการจัดการอบรม อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
2.2. จัดกิจกรรมโดยมีการบรรยายน า โดยวิทยากรจาก โครงการอพ.สธ. หรือ
บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนๆที่เหมาะสม 

14.3. จัดกิจกรรมให้มีการพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่าง อบ.ต. และเทศบาล 
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14.4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 

15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอน
อย่างละเอียด) 

15.1. ระยะเวลาท าการวิจัย 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2569) 
15.2. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ปี 2565 - 2569 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. วางแผนกิจกรรม / / / / / /       
2. จัดกิจกรรมบรรยาย       /  /  /  
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน       /  /  /  
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม        / / / / / 

 
16. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึก

การอนุรักษ ์

3 ครั้ง  ประเมินเฉลี่ย 
“ดี” 

1 ปี 300,000 

2. รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

1 ฉบับ 

 

ผ่านการ
ประเมิน
คุณภาพจาก
กรรมการ
ประเมิน 

1 ปี 300,000 

17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ท้องถิ่นที่ เข้ าร่ วมสนอง

พระราชด าริมีฐานข้อมูล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แ ต่ ล ะ ท้ อ ง 

ถิ่นสามารถ

สร้างฐานข้อ 

มูลได ้1 ฐาน 

ข้อมูล  

 

ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ มี

ข้ อมู ลครบถ้ วน

สามารถสืบค้นได้

ตามเป้าหมายของ

โครงการ อพ.สธ. 

และสามารถใช้

ปรับปรุงทุกปี 

เป็นเวลา 5 ปี 

ต า ม แ ผ น

แ ม่ บ ท  แ ล ะ

ส า ม า ร ถ

น า ไ ป ใ ช้

ความรู้จาก

การอบรม 
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ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

 เป็นแหล่งความรู้

ได้ในอนาคต 

ต่อเนื่องได้ใน

อนาคต 
 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ)ระบุเฉพาะปัจจัย

ที่ต้องการเพิ่มเติม 

(ไม่มี)  

 

19. งบประมาณของโครงการวิจัย 
19.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ

2565] 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
(600 บาท/ชั่วโมง/คน x 6 ชั่วโมง x 10 คน) 

 
18,000 

 
18,000 

36,000 

2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   205,000 
2.1 จ้างเหมาผู้ช่วยประสานงาน จัดประชุม 
วิเคราะห์และสรุปการประเมิน และจัดท ารายงาน 
(12,000 บาท/คน/เดือน x 1 คน x 3 เดือน) 
2.2 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะในการประสานงาน
และจัดการประชุม 
(4,000 บาท/วัน/ครั้ง x 4 วัน x 3 ครั้ง) 
2.3 อาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ระหว่างการประชุม 
(250 บาท/คน/วัน x 120 คน x 3 วัน) 
2.4 เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย  
(800 บาท/วัน x 12 วัน) 
2.5 ถ่ายเอกสาร (ประกอบการประชุม) 
2.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ โทรสาร และ

18,000 
 
 

24,000 
 
 

45,000 
 
 

4,800 
 

10,000 
700 

18,000 
 
 

24,000 
 
 

45,000 
 
 

4,800 
 

10,000 
700 
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รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
ไปรษณีย์) 
3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   59,000 
3.1 วัสดุส านักงาน (กระเป๋าผ้า, ปากกา, แฟ้ม, 
ซองพลาสติก, กระดาษ, สมุดจดบันทึก, ป้ายชื่อ 
ฯลฯ) 
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์, แผ่น DVD, 
internal hard disk เก็บข้อมูล ฯลฯ) 

14,500 
 
 

15,000 

14,500 
 
 

15,000 

 

รวมงบประมาณ 150,000 150,000 300,000 
 

19.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่
ละปี  

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าสา 

ธารณูป
โภค 

ค่าธรรม 
เนียมการ
อุดหนุน
สถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1 
(2565) 

- 210,000 70,000 - - - 300,000 

ปีที่ 2 
(2566) 

- 210,000 70,000 - - - 300,000 

ปีที่ ๓ 
(2567) 

- 239,600 59,000 1,400 - - 300,000 

ปีที่ 4 
(2568) 

- 239,600 59,000 1,400 - - 300,000 

ปีที่ 5 
(2569) 

- 239,600 59,000 1,400 - - 300,000 

 
20.  ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
 อบต. ที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริสามารถสร้างฐานข้อมูลของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ซึ่งจะ
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนต่อไป 
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21.  ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 
 

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) – 

23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพ่ือให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  

การรับข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 

2565 

        
 
 

       (ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร) 
              หวัหน้าโครงการวิจัย 
       วนัท่ี 14 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 

24.  ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้

สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อ

แสดงการยินยอมและอนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบ

อ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับมอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้

ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดงความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

(ลงชื่อ)                         . 

(...................................................) 

ต าแหน่ง    . 
      วันที่..........เดือน................................พ.ศ……………



 

42 
 

ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงชัย หาญยุทธนากร 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pongchai Harnyuttanakorn 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100400350894 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน    ผศ.ดร. 
เงินเดือน  45,200 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 4 (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
Hpongcha@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญาและชื่อ
เต็ม 

สาขาวชิา มหาวิทยาลัย ประเทศ 
 

2530 
2536 

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
Ph.D. 

จุลชีววิทยา 
Molecular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Edinburgh 

ไทย 
อังกฤษ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

Birdwatching 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
7.1.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
7.1.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  
-การจัดท าฐานข้อมูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - สนองพระราชด าริโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
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-หนังสือคู่มือความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-โครงการค่ายเยาวชน เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-โครงการค่ายชีววิทยาระดับอุดมศึกษา เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-กิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา อบต. (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-
จฬ) 
-งานบริหารโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชค าริโดย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-การจัดแสดงนิทรรศการ และการร่วมประชุมวิชาการและนิทรศการ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชค าริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้
โครงการ อพ.สธ.-จฬ) 
-การตรวจวัดความไวต่อยาในหลอดทดลองของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม 
(Plasmodium falciparum) ในพ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย  
 
7.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  
7.2.1 ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์  
1. Saiwichai, T., Sangalangkarn, V.,  Ko-ichi, K., Oyama, Y., 
Chaichalotornkul, S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P.,  Singhasivanon, 
P., Maruyama, I., Tancharoen, S. (2010) Green tea supplement 
inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. The 
Southeast Asian J. of Trop. Med. and Pub. Health. 41(1), 250-258. 
2. Mungthin, M., Suwandittakul, N., Chaijaroenkul,  W., Rungsrihirunrat, 
K., Harnyuttanakorn, P., Seugorn,  A., Na Bangchang, K. (2010) The 
patterns of mutation and amplification of Plasmodium falciparum 
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pfcrt and pfmdr1 genes in Thailand during the year 1988 to 2003. 
Parasitol Res. 107(3): 539-45.[Epub] 
3. Kumnuan, R., Pattaradilokrat, Chumpolbanchorn, K., Pimnon, S., 
Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P. and Saiwichai, T. (2013) In vivo 
transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria 
parasite Plasmodium falciparum. Vet. Parasitol. 197(3-4), 447-54. 
4. Simpalipan, P., Pattaradilokrat, S., Siripoon, N., Seugorn, A., 
Kaewthamasorn, M., Butcher, R.D.J. and Harnyuttanakorn, P. (2014) 
Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in 
Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the 
C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malar. J. 13: 
54. [Epub] 
5. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat, S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
(2014) Effects of artesunate treatment on Plasmodium gallinaceum 
transmission in the vectors Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. 
(short communication) Vet. Parasit. 207 (1-2), pp. 1-9. 
6. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
In vivo transmission blocking activities of artesunate on the avian 
malaria parasite Plasmodium gallinaceum (2015)  Veterinary 
Parasitology., 207, pp. 161-165. 
7. Siripoon, N., Harnyuttanakorn, P., Pattaradilokrat, S. and 
Pumpaibool, T. Growth and drug susceptibility of artificially mixed-
clones of Plasmodium falciparum during in vitro cultivation (2015) J. 
Health Res., 29 (3), pp. 189-196. 
8. Sawaswong, V., Simpalipan, P., Siripoon, N., Harnyuttanakorn, P., 
Pattaradilokrat, S. Allelic diversity and geographical distribution of the 
gene encoding Plasmodium falciparum merozoite surface protein-3 in 
Thailand (2015) Korean Journal of Parasitology, 53 (2), pp. 177-188. 
9. Pattaradilokrat, S., Tiyamanee, W., Simpalipan, P., Kaewthamasorn, 
M., Saiwichai, T., Li, J., Harnyuttanakorn, P. Molecular detection of the 
avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum in Thailand (2015) 
Veterinary Parasitology, 210 (1-2), pp. 1-9. 
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10. Cheychom, J., Kanchanakhan, N., Vijaykadga, S., Gaywee, J., 
Harnyuttanakorn, P. Cytochrome b mutation and atovaquone 
susceptibility in Plasmodium falciparum isolates from the Thai-
Cambodian border during 1990-2010 (2015) ScienceAsia, 41 (5), pp. 
340-344. 
11. Pattaradilokrat, S., Sawaswong, V., Simpalipan, P., Kaewthamasorn, 
M., Siripoon, N., Harnyuttanakorn, P. Genetic diversity of the merozoite 
surface protein-3 gene in Plasmodium falciparum populations in 
Thailand (2016) Malaria Journal, 15 (1), art. no. 517. [Epub] 
7.2.2 บทความ 

1. พงชัย  หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ การอบรมทางวิชาการ เรื่องการ
อนุรักษ์นกยูง เรื่อง เลือกซ้ือกล้องดูนกอย่างไรดี ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้า 63 – 65. 
2. พงชัย หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ ค่ายอนุรักษ์นกยูงส าหรับเยาวชน 
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด หน้า 20 – 23. 
3. พงชัย  หาญยุทธนากร และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล (2552)  ในหนังสือ จากยอด
เขาถึงใต้ทะเล 3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง บทบาทและวิวัฒนาการ
ของชีวิตที่แอบแฝง  ส านักพระราชวัง  เวิร์ค สแควร์  กรุงเทพฯ หน้า 126 – 128 
4. พงชัย หาญยุทธนากร (2552) นกฟินช์ของดาร์วิน และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน วารสาร
วิทยาศาสตร์ ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 
63 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 หน้า 36 – 37. 
5. มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ พงชัย หาญยุทธนากร (2554) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบาง
ชนิดในแหล่งน้ าจืด จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด  
 
 
 7.2.3 หนังสือ 
พงชัย หาญยุทธนากร, ศักรินทร์ แสนสุข, อัศวิทย์ ศรีศักราภิคุปต์, กฤต อดิเรก, 
วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, สุทธิพงศ์ อาศิรพจน์, เลอสรรค์ วสิโนภาส และ กาญจน์ 
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สฤษดิ์นิรันดร์.  2559.  แล...นกบนเกาะแสมสาร.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชด าริ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.).  กรุงเทพมหานคร: 
สิรบุตรการพิมพ์.  84 หน้า. 
พงชัย หาญยุทธนากร, นพดล กิตนะ, มุกเรขา เชี่ยวชาญชัย และ ศักรินทร์ แสนสุข 
(บรรณาธิการ).  2560.  นกน่านที่ฉันรักษ์.  โครงการเรียน-รู้-รักษ์นก, ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ 
จ ากัด.  123 หน้า. 
พงชัย หาญยุทธนากร  และ ศักรินทร์ แสนสุข. 2560. “คล้องกล้อง...ไปส่อง(นก) 
บริเวณเขาถ้ าเสือ-เขาจ าปา”. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 
100 หน้า. 
พงชัย หาญยุทธนากร, ศักรินทร์ แสนสุข, อัศวิทย์ ศรีศักราภิคุปต์, กฤต อดิเรก, 
วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, สุทธิพงศ์ อาศิรพจน์, เลอสรรค์ วสิโนภาส และ กาญจน์ 
สฤษดิ์นิรันดร์.  2563.  ปักษาพรรณ ในพ้ืนที่เกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง.  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ โดย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ).  กรุงเทพมหานคร: สิรบุตรการพิมพ์.  95 หน้า. 
 

7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า :  
-การกระจายตัวของนกในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชและพ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ อพ.สธ. 2560-2564) 
-ความหลากชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนเกาะทะลุ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการ อพ.สธ. 2560-2564) 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง............................................................................ (ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน.......................................................... (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย...............................................................................................................  (ระบุหัวขอ้เดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย   (ภาษาไทย)  รายงานประจ าปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ)   Annual report, Plant Genetic Conservation 
        Project under the Royal Initiative of Her Royal Highness 

                                       Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by 
 Chulalongkorn University 
 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

                 (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 

                                     Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 

                                     responded by Chulalongkorn University 

ส่วน ก   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการ   
1. ผู้รับผิดชอบ  
 1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ  นายพงชัย หาญยุทธนากร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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หน่วยงานที่สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  

เลขประจ าตัวประชาชน 3 1004 00350 89 4 
โทรศัพท์ 02-218-5269 
โทรสาร 02-218-5261 
E-mail hpongcha@chula.ac.th 
งานที่รับผิดชอบ บริหารโครงการ  วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน     

 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
  - 

1.3 ที่ปรึกษาโครงการ   
1. ชื่อ                          นางสาวผุสตี ปริยานนท์ 
ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์  
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5372 
E-mail putsatee.p@chula.ac.th 
2. ชื่อ                          นางสาวมาลินี ฉัตรมงคลกุล 
ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์ ดร. 
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5265 
E-mail Malinee.C@chula.ac.th 

  
 1.4 หน่วยงานหลัก   

1. หน่วยงาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท ์  02-218-5375 
โทรสาร   02-218-5386 
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1.5 หน่วยงานสนับสนุน 
1. หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ. ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 10303 
โทรศัพท์  02-2821850, 02-2820665  
โทรสาร  02-2820665  
  

  2. ประเภทการวิจัย  
 งานวิจัยพื้นฐาน 
 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย   

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 

4. ค าส าคัญ (keywords)   
ภาษาไทย  รายงานประจ าปี,โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
ภาษาอังกฤษ Annual report , RSPG   
 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 

พระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบ

สานงานอนุรักษ์พันธุกรรมต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในปี พ.ศ. 2535 ได้ทรงมีพระกระแส
รับสั่ง เรื่องการอนุรักษ์พืชพรรณในประเทศไทย  จัดสร้างธนาคารพืชพรรณส าหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
การเก็บรักษาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งการศึกษาด้านชีวโมเลกุล  ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้
พระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เก่า ได้แก่ต้นทุเรียน ในจังหวัดนนทบุรี การอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ใช่
พืชเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามเกาะ  

ในปี พ.ศ. 2540 กองทัพเรือ  ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ น้อมเกล้าถวาย เกาะแสมสาร และ
เกาะข้างเคียง ที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ เข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ในวันที่ 22 เมษายน 2541 ทรงพระกระแสรับสั่ง  “ ให้มีการศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ
นับตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล…..”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ท าการศึกษาส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล จากหินถึงดินและสิ่งมีชีวิตอันเป็นทรัพยากรกายภาพและ
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ชีวภาพ ที่มีคุณค่าและหายากในพ้ืนที่ต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ถึง
ประชาชนและมหาชนชาวไทย และเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความ
รักและหวงแหน เห็นประโยชน์และความส าคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ…   

พระราชด าริ...ข้างต้น จึงเป็นที่มาของการ ศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติของนักวิจัยจากกลุ่ม
ต่างๆ ที่มาจากหลายหน่วยงาน และหลายสถาบัน ที่ท างานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ได้แก่การศึกษา
ต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ และชีวภาพ แทบทุกสาขา ที่ก่อให้เกิดผลงานต่างๆจ านวนมากมาย   

การรายงานผลการด าเนินงาน จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

การด าเนินงานของภาพรวมของโครงการเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   เป็นผลของการศึกษาค้นคว้าทดลองเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง ที่เรียบเรียงแล้วเขียนหรือพิมพ์ขึ้นให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด อาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กลุ่ม ความยาวของเนื่อหาขึ้นอยู่กับกิจกรรม ขอบเขตของหัวข้อ ระยะเวลาในการท างาน และวัตถุประสงค์ 

เป็นรายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ มีลักษณะเป็น  วิทยาศาสตร์

สามารถพิสูจน์ได้ อาจแบ่งประเภทรายงานทั่วไปออกเป็น 4 แบบ คือ  

รายงานวิชาการ (Reports) หมายถึงรายงานการศึกษาค้นคว้าและน ามาเรียบเรียงอย่างมีระเบียบ

แบบแผน ตามรูปแบบที่ก าหนด   

รายงานภาคนิพนธ์ (Term  paper)  รายงานชนิดนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับรายงานวิชาการ

เพียงแต่เรื่องที่ท าภาคนิพนธ์มีรายละเอียดมากกว่า   

วิทยานิพนธ์ (Thesis / Dissertation)   หมายถึงรายงานผลการค้นคว้าวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก  มีรายละเอียดลึกซ้ึงมากกว่ารายงานปกติ มีรูปแบบรายงานตาม

มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิยาลัย  

รายงานการวิจัย (Research)  หมายถึง  รายงานผลการค้นคว้าวิจัยทั่วไป  มีลักษณะเช่นเดียวกับ

วิทยานิพนธ์  แต่ไม่ผูกพันกับสถาบันการศึกษาเหมือนวิทยานิพนธ์ 

การจัดท ารายงานจึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของงาน เป็นการรายงานการท างานของโครงการ ที่

ได้ด าเนินการไปแล้ว หรือในส่วนที่ก าลังจะด าเนินงานต่อไป เป็นการแสดงผลงานที่ผู้รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างไรและมีแนวโน้มไปทางใด   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่งได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ท าการศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรต่างๆ การอนุรักษ์

และการน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการสร้างจิตส านึก ภายใต้กรอบของกิจกรรมต่างๆในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ท าการศึกษาทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรชีวภาพ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ศึกษา ตั้งแต่ หิน ดิน พืชสมุนไพร สาหร่าย จุลินทรีย์ กิ้งกือ ใส้เดือน มอลลัส 

แมลง สัตว์หน้าดิน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปกี  ปรสิต สัตว์
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ทะเล ปะการัง แพลงก์ตอน จ านวน 40 เรื่องต่อปี ซึ่งการศึกษาต่างๆเหล่านี้ในแต่ละปีและข้อมูลที่ได้ถูก

น ามาจัดท าเป็นรายงาน เพ่ือให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและมีระเบียบแบบแผนในการจัดท า

รายงานที่เกีย่วข้องกับ การจัดท าโครงการวิจัยและแผนงานปฏิบัติงานวิจัย    

โครงการ อพ.สธ .- จฬ .  จึงสมควรรวบรวมจัดท าเป็นรายงานประจ าปี ทีส่ามารถน าไปใช้เป็นองค์

ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ

ของประเทศให้คงอยู่ยั่งยืนสืบต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
  6.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

6.2.   เพ่ือจัดท าแผนปฎิบัติงานประจ าปี (คอบช) ของโครงการศึกษาวิจัย ตามกรอบของแผน
แม่บทระยะ 5 ปีทีเ่จด็ เสนอต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
 6.3.    เพ่ือจัดท า แบบเสนอโครงการวิจัยประจ าปี (แบบ วช.) เสนอต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6.4. รวบรวมจัดท าบทสรุปและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของคณาจารย์ ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
แผนงานของแต่ละป ี   

6.5. รวบรวมและจัดท าบทสรุปและรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยของคณาจารย์ ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
แผนงานของแต่ละป ี

7. ขอบเขตของโครงการ  (กรอบสร้างจิตส านึก) 
    จัดท ารายงานประจ าปี แผนปฎิบัติการประจ าปี รายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

เพ่ือให้งานส าเร็จไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การจัดท ารายงานประจ าปี 

เป็นการรายงานการท างานของโครงการ ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว หรือก าลังจะด าเนินการต่อไป เป็นการ

แสดงผลงานหรือเสนอผลงานที่มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานว่ามีผลงานเป็นอย่างไร มีแนวโน้มไปใน

ทิศทางใด  

 9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
-    

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
-  
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1.    ท าให้ทราบผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
11.2 ทราบข้อมูลน ามาแก้ปัญหาท าให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหา 
11.3 เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอ่ืน      
11.4     เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการประเมินผลงานและประเมินค่าของการปฏิบัติงาน 
11.5     เป็นหลักฐานอ้างอิงและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์วิจัยต่อไป 
11.6     ใช้เป็นหลักในการก าหนดโครงการหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
11.7 ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 

และให้ความรู้ความเข้าใจ แก่บุคคลทั่วไป 
11.8    มีพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งใช้พัฒนาต าแหน่งของผู้รายงาน 
11.9   ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมนี้จะมีประโยชน์สะดวกต่อการค้นหา สามารถน าไปใช้เป็นองค์ความรู้
น าไปใช้ประกอบการพิจารณาและเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  การสร้างจิตส านึกเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป 
  

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลงานสู่กลุ่มเป้าหมาย 
12.1. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ  
12.2. จัดท าหนังสือคู่มือ      
 

13. วิธีการด าเนินงาน 
 
13.1. จัดท าแบบเสนอโครงการและแผนปฎิบัติงาน 

13.1.1 รวบรวมและจัดท าแบบเสนอโครงการและแผนปฎิบัติงานโครงการวิจัยประจ าปี แบบฟอร์ม ว1ช  
13.1.2   รวบรวมและตรวจสอบแบบเสนอโครงการและแผนปฎิบัติงานโครงการวิจัยประจ าปี 
โครงการวิจัยย่อยฟอร์ม ว1ด          
13.1.3   รวบรวมและจัดท าแบบเสนอโครงการปฏิบัติงานวิจัย (คอบช) ล่วงหน้า 2 ปี ส่งโครงการ อพ.สธ. 
ภายใน 31 สิงหาคม     
13.1.4   รวบรวมและจัดท าแผนปฏิบัติงานวิจัย (วช) ล่วงหน้า 2 ปี  ส่งมหาวิทยาลัย  ภายใน กันยายน 
      

13.2. จัดท ารายงานความก้าวหน้า 
13.2.1   รวบรวมและจัดท า รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยย่อยและบทสรุป   

13.2.1.1  ส่งฝ่ายวิจัย มหาวทิยาลัย 
13.2.1.2 ส่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
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13.3. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์   
13.3.1    จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์   เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมแผ่น ซีดี  

13.3.1.1 ส่งมหาวิทยาลัย เพ่ือการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   
13.3.2 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ภายหลังผลการประเมินและท าการแก้ไขแล้ว  พร้อมแผ่น ซีดี 

13.3.2.1  ส่งมหาวิทยาลัย 
13.3.2.2 ส่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
13.3.2.3 จัดส่งห้องสมุด      
  

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย   
1. ระยะเวลาท าการวิจัย 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2569) 
2. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ปี 2565 - 2569 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  จัดท าแผนปฎิบัติการวิจัยประจ าปีของ 
โครงการ อพ.สธ.-จฬ จ านวน 39 โครงการ 

/ / / / / / / /       

2.  จัดท ารายงานแผนเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของโครงการ อพ.สธ.-จฬ จ านวน 
39 โครงการ 

/ / / / / / / /       

3. รวบรวมและจัดท ารายงานความก้าวหน้า 
โครงการ อพ.สธ.-จฬ จ านวน 39 โครงการ 

     / /        

4  จัดส่งรายงานความก้าวหน้า โครงการ 
อพ.สธ.-จฬ ให้ อพ.สธ. และฝ่ายวิจัย-จุฬาฯ 

          / /       

5 รวบรวมและติดตามผลรายงานฉบับ
สมบูรณ์ของโครงการวิจัยย่อย  จ านวน 39 
โครงการ 

          /  / / 

 6.จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ 
อพ.สธ.-จฬ (บทสรุปและโครงการวิจัยย่อย)
จ านวน 39 โครงการ 

         /  / / 

7 แก้ ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ 
อพ.สธ.-จฬ ที่ผ่านการประเมิน ให้ อพ.สธ. 
และฝ่ายวิจัย-จุฬาฯ จ านวน 39 โครงการ 

           / / 

8 แก้ไขและปรับปรุงแผนแม่บท จ านวน 39 
โครงการ 

       / / / / / 
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15. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1.  แผนปฏิบัติการ  โครงการวิจัย  ที่
สอดคล้องกับแผนแม่บท 
     

39 โครงการ 

 

ผ่ า น ก า ร

ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพจาก

ก ร ร ม ก า ร

ประเมิน 

1 ปี 200,000 

2. แผนปฏิบัติการ  โครงการวิจัย 
ล่วงหน้า 2 ปี ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท 

 

 3 .รายงานความก้าวหน้าผลการ
ปฎิบัติงานประจ าปี    

39 โครงการ 

  
 4. รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการ
ปฎิบัติงานประจ าปี    

39 โครงการ 

  
5.  ปรับปรุงและจัดท าแผนแม่บท     

 
16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

 โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ด้ า น ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพ ที่ เป็น

องค์ความรู้ทางวิชาการ การ

อนุรักษ์  การใช้ประโยชน์ และ

การสร้างจิตส านึก 

ปีละ 

39-40 

โครงการ 

 

 

 สามารถใช้งานได้

ตามเป้าหมายของ

กรอบและกิจกรรม

ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 

อพ.สธ.  

เป็นเวลา 5 ปี 

ต า ม แ ผ น

แม่บทระยะห้า

ปีทีเ่จ็ด 

องค์ความรู้

ต่างๆจาก

ผลงานวิจัย 

 
 
17. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่
ต้องการเพิ่มเติม 
 
----- 
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18. งบประมาณของโครงการ  
18.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ2565] 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   110,000 
2.1 ถ่ายเอกสาร จัดท ารายงาน และจัดท ารูปเล่ม 
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

50,000 
5,000 

50,000 
5,000 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   90,000 
3.1 วัสดุส านักงาน (กระดาษเอ 4 กระดาษอาร์ต
ปกลาย และแผ่นพลาสติกใส ฯลฯ) 
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ และแผ่นดิสเก๊ส 
ฯลฯ) 

25,000 
 

20,000 

25,000 
 

20,000 

 

รวมงบประมาณ 100,000 100,000 200,000 
 
 18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย (2565-2569) จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอใน
แต่ละป ี

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าธรรมเนียม
การอุดหนุน

สถาบัน 
ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1 
(2565) 

-  - 110,000 80,000 10,000  - 200,000 

ปีที่ 2 
(2566) 

-  - 110,000 80,000 10,000   - 200,000 

ปีที่ 3 
(2567) 

-  110,000 80,000 10,000   - 200,000 

ปีที่ 4 
(2568) 

-  110,000 80,000 10,000   - 200,000 

ปีที่ 5 
(2569) 

-  110,000 80,000 10,000   - 200,000 
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19. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
19.1 ผลงานวิจัยด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลส าเร็จเบื้องต้น (P)  
19.2 ผลงานวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการอนุรักษ์และพัฒนาและการสร้างจิตส านึก 

สามารถน าไปใช้ต่อเนื่องและใช้เป็นแหล่งความรู้ได้ในอนาคต   ผลส าเร็จกึ่งกลาง (I)   

20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 
 

21. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) – 
 

22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  การรับ

ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
         

 
 

       (ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร) 
              หวัหน้าโครงการวิจัย 
       วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและ

อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับ

มอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดง

ความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

(ลงชื่อ)                                  . 

(...................................................) 

ต าแหน่ง    . 
      วันที่..........เดือน................................พ.ศ……………
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงชัย หาญยุทธนากร 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pongchai Harnyuttanakorn 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100400350894 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน    ผศ.ดร. 
เงินเดือน  45,200 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 4 (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
Hpongcha@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญาและชื่อ

เต็ม 
สาขาวชิา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

 
2530 
2536 

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
Ph.D. 

จุลชีววิทยา 
Molecular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Edinburgh 

ไทย 
อังกฤษ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

Birdwatching 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
a. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

b. หัวหน้าโครงการวิจัย :  
-การตรวจวัดความไวต่อยาในหลอดทดลองของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม 
(Plasmodium falciparum) ในพ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย  
c. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
1. Saiwichai, T., Sangalangkarn, V.,  Ko-ichi, K., Oyama, Y., 
Chaichalotornkul, S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P.,  Singhasivanon, 
P., Maruyama, I., Tancharoen, S. (2010) Green tea supplement 
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inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. The 
Southeast Asian J. of Trop. Med. and Pub. Health. 41(1), 250-258. 
2. Mungthin, M., Suwandittakul, N., Chaijaroenkul,  W., Rungsrihirunrat, 
K., Harnyuttanakorn, P., Seugorn,  A., Na Bangchang, K. (2010) The 
patterns of mutation and amplification of Plasmodium falciparum 
pfcrt and pfmdr1 genes in Thailand during the year 1988 to 2003. 
Parasitol Res. 107(3): 539-45.[Epub] 
3. Kumnuan, R., Pattaradilokrat, Chumpolbanchorn, K., Pimnon, S., 
Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P. and Saiwichai, T. (2013) In vivo 
transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria 
parasite Plasmodium falciparum. Vet. Parasitol. 197(3-4), 447-54. 
4. Simpalipan, P., Pattaradilokrat, S., Siripoon, N., Seugorn, A., 
Kaewthamasorn, M., Butcher, R.D.J. and Harnyuttanakorn, P. (2014) 
Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in 
Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the 
C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malar. J. 13: 
54. [Epub] 
5. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat, S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
(2014) Effects of artesunate treatment on Plasmodium gallinaceum 
transmission in the vectors Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. 
(short communication) Vet. Parasit. doi:10.1016/j.vetpar.2014.10.032 (in 
press) 
บทความ 
1. พงชัย  หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ การอบรมทางวิชาการ เรื่องการ
อนุรักษ์นกยูง เรื่อง เลือกซ้ือกล้องดูนกอย่างไรดี ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้า 63 – 65. 
2. พงชัย หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ ค่ายอนุรักษ์นกยูงส าหรับเยาวชน 
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด หน้า 20 – 23. 
3. พงชัย  หาญยุทธนากร และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล (2552)  ในหนังสือ จากยอด
เขาถึงใต้ทะเล 3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง บทบาทและวิวัฒนาการ
ของชีวิตที่แอบแฝง  ส านักพระราชวัง  เวิร์ค สแควร์  กรุงเทพฯ หน้า 126 – 128 
4. พงชัย หาญยุทธนากร (2552) นกฟินช์ของดาร์วิน และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน วารสาร
วิทยาศาสตร์ ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 
63 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 หน้า 36 – 37. 
5. มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ พงชัย หาญยุทธนากร (2554) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบาง
ชนิดในแหล่งน้ าจืด จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด   

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : - 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง............................................................................(ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน.......................................................... (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย............................................................................................................... (ระบุหัวขอ้เดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย  ร่วมประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สนองพระราชด าริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     (ภาษาอังกฤษ)  Exhibition and Acadamic meeting and exhibition of RSPG 
Conference, Plant Genetic Conservation Project Under the 
Royal Initiative of   Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn responded by Chulalongkorn University 
 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

                (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 

                                  Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

                                  Sirindhorn responded by Chulalongkorn University 

ส่วน ก   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการ   
1. ผู้รับผิดชอบ  
 1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ  นายพงชัย หาญยุทธนากร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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หน่วยงานที่สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  

เลขประจ าตัวประชาชน 3 1004 00350 89 4 
โทรศัพท์ 02-218-5269 
โทรสาร 02-218-5261 
E-mail hpongcha@chula.ac.th 
งานที่รับผิดชอบ บริหารโครงการ  วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน     

 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
  - 

1.3 ที่ปรึกษาโครงการ   
1. ชื่อ                          นางสาวผุสตี ปริยานนท์ 
ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์  
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5372 
E-mail putsatee.p@chula.ac.th 
2. ชื่อ                          นางสาวมาลินี ฉัตรมงคลกุล 
ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์ ดร. 
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5265 
E-mail Malinee.C@chula.ac.th 

  
 1.4 หน่วยงานหลัก   

1. หน่วยงาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท ์  02-218-5375 
โทรสาร   02-218-5386 

 1.5 หน่วยงานสนับสนุน 
1. หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ. ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 10303 
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โทรศัพท์  02-2821850, 02-2820665  
โทรสาร  02-2820665   

  2. ประเภทการวิจัย  
 - การสร้างจิตส านึก 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย   

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
4. ค าส าคัญ (keywords)   

ภาษาไทย  นิทรรศการ,, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
ภาษาอังกฤษ  Exhibition, RSPG   

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 
พระราชด าริ  

ในปี พ.ศ. 2540 กองทัพเรือ  ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ น้อมเกล้าถวาย เกาะแสมสาร และ
เกาะข้างเคียง ที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ เข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ในวันที่ 22 เมษายน 2541 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่ง  “ ให้มีการศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาตินับตั้งแต่ยอด
เขาถึงใต้ทะเล…..”  

  ให้ท าการศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ  จากหินถึงดินและสิ่งมีชีวิต อันเป็นทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพ ที่มีคุณค่าและหายากในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึง
ประชาชนและมหาชนชาวไทย  เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความรัก
และหวงแหน เห็นประโยชน์และความส าคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ…  พระราชด าริ...ดังกล่าว
ข้างต้น จึงเป็นที่มาของการ ศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติของนักวิจัยจากกลุ่มต่างๆ ที่มาจากหลาย
หน่วยงาน และหลายสถาบัน ที่ท างานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ท าการศึกษาทรัพยากรต่างๆ ทั้ง
ทางด้านกายภาพ และชีวภาพ วัฒนธรรมและถูมิปัญญา ที่ก่อให้เกิดผลงานต่างๆจ านวนมากมาย  ได้มีการ
น าผลงานในด้านวิชาการต่างๆมาน าเสนอในรูปแบบ การประชุมวิชาการและการแสดงผลในรูปแบบของ
นิทรรศการ ทุก 2 ปี ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544  โดยมีการจัดประชุมวิชาการและจัดแสดง
นิทรรศการครั้งที่ 1   เรื่อง ทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตส านึกแห่งนักวิจัยไทย  ณ ศาลาพระ
เกี้ยว ในระหว่าง วันที่ 21 -27 มิถุนายน 2544   ในวันที่ 21 มิถุนายน 2544 ในพิธีเปิดงานแสดง
นิทรรศการและประชุมวิชาการ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่ง
ในพิธีเปิดงาน ...............ในความตอนหนึ่งว่า          

“…..การจัดประชุมนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรู้ในระดับนักวิชาการ  
และการจัดนิทรรศการนี้ก็จะมีโอกาสให้คนอ่ืนที่สนใจได้มาดูได้มาศึกษา เมื่อบุคคลต่างๆได้มาศึกษา
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แล้วก็ทราบว่าพืชต่างๆ  และต่อไปก็ต้องศึกษาเรื่องสัตว์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งธรรมชาติต่างๆ ของพวกนี้ก็
เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ  เมื่อสนใจแล้วก็จะมีความรู้สึกอยากจะปกปักรักษา  ไม่ท าลายให้เสียหายสูญสิ้นไป  
ก็เป็นการช่วยอนุรักษ์เป็นอย่างดี…..” 

ครั้งที่ 1   เรื่อง ทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตส านึกแห่งนักวิจัยไทย   
ครั้งที่ 2  ปีพุทธศักราช 2546 เรื่อง ทรัพยากรไทย: ธรรมชาติแห่งชีวิต   
ครั้งที่ 3  ปีพุทธศักราช 2548 เรื่อง ทรัพยากรไทย: สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว     
ครั้งที่ 4  ปีพุทธศักราช 2550 เรื่อง ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน     
ครั้งที่ 5  ปีพุทธศักราช 2552 เรื่อง ทรัพยากรไทย: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย     
ครั้งที่ 6  ปีพุทธศักราช 2554 เรื่อง ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ    
ครั้งที่ 7  ปีพุทธศักราช 2556 เรื่อง ทรัพยากรไทย: น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก 
ครั้งที่ 8  ปีพุทธศักราช 2558 เรื่อง ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 
ครั้งที ่9 ปีพุทธศักราช 2560  เรื่อง ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น   
ครั้งที่ 10 ปีพุทธศักราช 2562 เรื่อง ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
ครั้งที่ 11 ปีพุทธศักราช 2564 เรื่อง ทรัพยากรไทย  ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่ง ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ) 
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 จนถึงปัจจุบัน  และเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ มาโดยตลอด   
ไดม้ีการจัดท าแผนแม่บทระยะ 5ปีที่เจ็ด  (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569)    

 วัตถุประสงค์และความส าคัญของนิทรรศการ เนื่องจากนิทรรศการเป็นสื่อที่มีคุณค่าและมี
ศักยภาพสูงในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ เป็นอย่างดี เพราะความหลากหลายของสื่อสามารถ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ชมได้ ดังนั้นนิทรรศการที่ดีจะมีอิทธิพลต่อผู้ชมในด้านความรู้
ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอารมณ์และความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงเจตคติ รวมทั้งการ
ตัดสินใจ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างนิทรรศการทางการศึกษา ทางการค้าและทางศิลปวัฒนธรรม 
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

6.2  เพ่ือร่วมงานการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทุก 2 ปี และจัดท านิทรรศการ

สัญจร และนิทรรศการอื่น ๆ ระหว่างปี   

6.3 เพ่ือจัดแสดงเนื้อหาจากผลงานต่าง ๆที่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่อง ตาม

จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ชัดเจน  
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6.4 เพ่ือการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ในโครงการ อพ.สธ. 

6.5 เพ่ือสร้างความประทับใจและความบันเทิงให้ผู้ชมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาใน

โครงการฯ 

6.6 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

6.7 เพ่ือการประชาสัมพันธ์หรือสร้างภาพพจน์ที่ดีของบุคลากร องค์กรและหน่วยงาน 

6.8 เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยรวมของโครงการที่เป็น

เจ้าของนิทรรศการ  

7. ขอบเขตของโครงการ (กรอบสร้างจิตส านึก) 
    น าผลงานจากงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ    ในน าเสนอ 

ประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ  ตามหัวข้อที่มีการก าหนดไว้ในแต่ละครั้ง    
  

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย               

นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่าง ๆ ด้วยวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของ ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายแต่มีความสัมพันธ์โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการแสดงด้วยสื่อที่
หลากหลาย ที่สามารถท าให้ผู้ชมมีความเข้าใจ มีความสนใจ จูงใจและมีความรู้สึกใน
การมสี่วนร่วมกับการน าเสนอ 

  
อุปกรณ์ในการน าเสนอ   ที่จัดแสดงโดยรูปภาพ ตัวอย่างของจริง หุ่นจ าลอง ป้าย และ

กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น   

 9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
พยุงศักดิ์ ประจุศิลป์ (2535) ให้ความหมายของนิทรรศการคือการแสดงการให้การศึกษาอย่าง

หนึ่งด้วยการแสดงงานให้ชม อาจมีผู้บรรยายให้ฟังหรือไม่ต้องมีก็ได้ การแสดงอาจแสดงในอาคารหรือนอก
อาคาร ประกอบด้วยของจริง สิ่งของ ภาพถ่าย แผนภูมิ และสิ่งของต่าง ๆ ที่จะน ามาแสดง ในการ
จัดเตรียมจะต้องจัดอย่างมีระเบียบดูง่ายและค านึงถึงความชัดเจนและก่อให้เกิดความรู้ที่ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจ
ข้อมูล (information) โดยใช้ข้อความสั้น ๆ อธิบายประกอบ ซึ่งควรจะมีความน่าดูน่าชมด้วย ดังนั้น
นิทรรศการ จึงหมายถึงการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่าง ๆ ด้วยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์และกิจกรรมที่
หลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบที่เร้า
ความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู การฟัง การสังเกต การจับต้องและการทดลองด้วยสื่อที่หลากหลาย 
เช่น รูปภาพ ของจริง หุ่นจ าลอง ป้ายนิเทศ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวด การแข่งขัน การ
บรรยาย การสาธิต การอภิปราย และการตอบปัญหา เป็นต้น  การจัดแสดงและนิทรรศการอาจจัดแสดง
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ได้หลายขนาด เช่น นิทรรศการขนาดเล็ก (Display) นิทรรศการขนาดใหญ่ (Exhibition) หริอนิทรรศการ
ขนาดใหญ่ที่มีบริเวณกว้างขวางและงานมหกรรม (Exposition) เป็นงานขนาดใหญ่ระดับชาติหรือ
นานาชาติ (ภนิดา สวัสดิวรชีพ,2536) 

     
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

พยุงศักดิ์ ประจุศิลป์ 2535. การออกแบบนิทรรศการ, กรุงเทพมหานครฯ, ส านักพิมพ์ศิริการพิมพ์ 
ภนิดา สวัสดิ์วรชีพ, 2536. คู่มือการจัดนิทรรศการ, กรุงเทพมหานครฯ: โอเดียนสโตร์ 
 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
11.1 เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ความคิดและข้อมูลต่าง ๆ 

11.2  เป็นแหล่งถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้โดยอาศัยสื่อต่างๆท าให้  

เข้าใจง่ายขึ้น 

11.3 เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่าง ๆ 

11.4 ส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะได้เป็นอย่างดี 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลงานสู่กลุ่มเป้าหมาย 
12.1. จัดท าแผ่นพับ ใบปลิว ประชาสัมพันธ์โครงการ  
12.2. จัดท าหนังสือคู่มือ  
12.3  จัดท าเว็บไซท์ 
 

13. วิธีการด าเนินงาน  
13.1  จัดเตรียมข้อมูล  

13.2  ออกแบบการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่าง ๆ และมีความสัมพันธ์กันในแต่ละ

เรื่อง ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ชัดเจน  

13.3  ท าการผลิตสื่อและเอกสารทางวิชาการ จะท่ีน าเสนอ     

13.4  ประสานงานกับโครงการ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อ่ืนๆ  

13.5  ประชาสัมพันธ์ งานต่างๆที่เก่ียวข้อง     

13.6   ด าเนินการจัดแสดง 
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14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย   
 แผนการด าเนินงาน 2565 และระยะเวลาท าการวิจัย 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2569)  
 

กิจกรรม ปี 2565 - 2569 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 .   จั ด เ ต รี ย ม แ ผ น ป ฎิ บั ติ ง า น จั ด ท า
นิทรรศการ   

/ /                 

2 ประชุมการจัดท าโครงการ       /                  
3. จัดเตรียมและติดตามข้อมูล  / / /                  
4  ออกแบบนิทรรศการ ติดตามผลและแก้ไข  / / /         
5.  ด าเนินการจัดท าสื่อต่างๆ  /  / / /  / / /  / /   
6  การประชาสัมพันธ ์  /  / / /  / / /  / /   
7  ด าเนินการจัดแสดง      / / /  / / /  / /   
8 สรุปและรายงานผล       / /     / / 

 
15. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 การจัดแสดงนิทรรศการ 1-2 ครั้ง  ข้ อ มู ล ท า ง

วิชาการจาก

นักวิจัย 

1 ปี 360,000 

 
16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ 
ความคิดและข้อมูลต่าง ๆ 
ทีถ่่ายทอดจากนามธรรมให้เป็น
รูปธรรม ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ี
มีการท างานเป็นหมู่คณะได้เป็น
อย่างดี 

 

  

1 -2 ครั้ง 

 

 สามา รถ ใ ช้ เป็ น

ง า น ไ ด้ ต า ม

เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง

กรอบและกิจกรรม

ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 

อพ.สธ.  

เป็นเวลา 5 ปี 

ต า ม แ ผ น

แม่บทระยะห้า

ปีทีเ่จ็ด 

องค์ความรู้

ต่างๆจาก

ผลงานวิจัย 
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17. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ

เพ่ิมเติม 
18. งบประมาณของโครงการ 2565 

          18.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ 2565] 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   274,000 
2.1 เบี้ยเลี้ยงนักวิจัย  
( 600 บาท/คน/วัน x 4 คน x 10 วัน) 
2.2 ค่าท่ีพักนักวิจัย  
(1,200 บาท/คน/วัน x 4 คน x 10 วัน) 
2.3 ค่าเหมาเช่ายานพาหนะรวมน้ ามันทางด่วน  
(4,500 บาท/วัน/คัน x 10 วนั x 2 คัน) 
2.4 จ้างเหมาบริการ ออกแบบโปสเตอร์และวีดี
ทัศน์ 
2.5 จ้างเหมาบริการจัดท าโปสเตอร์ พร้อมการ
ติดตั้งและจัดเก็บ 
2.6 จ้างเหมาบริการเช่าเหมาอุปกรณ์สื่อประเภท
จอภาพและเครื่องฉาย 
2.7 ค่าสาธารณูปโภค 

12,000 
 

24,000 
 

25,000 
 

15,000 
 

 50,000 
 

10,000 
 

1,000 

12,000 
 

24,000 
 

25,000 
 

15,000 
 

 50,000 
 

10,000 
 

1,000 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ      86,000  
3.1 วัสดุส านักงาน  
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
3.3 วัสดุการเกษตร 
3.4 วัสดุก่อสร้าง 
3.5 วัสดุงานบ้านงานครัว 

10,000 
12,000 
10,000 
6,000 
5,000 

10,000 
12,000 
10,000 
6,000 
5,000 

 

รวมงบประมาณ 180,000 180,000 360,000 
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18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย (2565-2569) จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าธรรมเนีย
มการ

อุดหนุน
สถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1 
(2565) 

-  - 274,000 86,000  - - 360,000 

ปีที่ 2 
(2566) 

-  - 274,000 86,000  - - 360,000 

ปีที่ 3 
(2567) 

-  274,000 86,000   360,000 

ปีที่ 4 
(2568) 

-  274,000 86,000   360,000 

ปีที่ 5 
(2569) 

-  274,000 86,000   360,000  

 
19. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

19.1 ผลงานวิจัยด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลส าเร็จเบื้องต้น (P)  

19.2 ผลงานวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการอนุรักษ์และพัฒนาและการสร้างจิตส านึก 
สามารถน าไปใช้ต่อเนื่องและใช้เป็นแหล่งความรู้ได้ในอนาคต   ผลส าเร็จกึ่งกลาง (I)   

20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

21. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) – 

 

22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  การรับ

ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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       (ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร) 
              หวัหน้าโครงการวิจัย 
       วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 

23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและ

อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับ

มอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดง

ความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

(ลงชื่อ)                                  . 

(...................................................) 

ต าแหน่ง    . 
      วันที่..........เดือน................................พ.ศ……………
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงชัย หาญยุทธนากร 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pongchai Harnyuttanakorn 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100400350894 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน    ผศ.ดร. 
เงินเดือน  45,200 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 4 (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
Hpongcha@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญาและชื่อ

เต็ม 
สาขาวชิา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

 
2530 
2536 

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
Ph.D. 

จุลชีววิทยา 
Molecular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Edinburgh 

ไทย 
อังกฤษ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

Birdwatching 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
a. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

b. หัวหน้าโครงการวิจัย :  
-การตรวจวัดความไวต่อยาในหลอดทดลองของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม 
(Plasmodium falciparum) ในพ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย  

c. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ 
และแหล่งทุน  

1. Saiwichai, T., Sangalangkarn, V.,  Ko-ichi, K., Oyama, Y., 
Chaichalotornkul, S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P.,  Singhasivanon, 
P., Maruyama, I., Tancharoen, S. (2010) Green tea supplement 
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inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. The 
Southeast Asian J. of Trop. Med. and Pub. Health. 41(1), 250-258. 
2. Mungthin, M., Suwandittakul, N., Chaijaroenkul,  W., Rungsrihirunrat, 
K., Harnyuttanakorn, P., Seugorn,  A., Na Bangchang, K. (2010) The 
patterns of mutation and amplification of Plasmodium falciparum 
pfcrt and pfmdr1 genes in Thailand during the year 1988 to 2003. 
Parasitol Res. 107(3): 539-45.[Epub] 
3. Kumnuan, R., Pattaradilokrat, Chumpolbanchorn, K., Pimnon, S., 
Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P. and Saiwichai, T. (2013) In vivo 
transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria 
parasite Plasmodium falciparum. Vet. Parasitol. 197(3-4), 447-54. 
4. Simpalipan, P., Pattaradilokrat, S., Siripoon, N., Seugorn, A., 
Kaewthamasorn, M., Butcher, R.D.J. and Harnyuttanakorn, P. (2014) 
Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in 
Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the 
C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malar. J. 13: 
54. [Epub] 
5. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat, S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
(2014) Effects of artesunate treatment on Plasmodium gallinaceum 
transmission in the vectors Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. 
(short communication) Vet. Parasit. doi:10.1016/j.vetpar.2014.10.032 (in 
press) 
บทความ 
1. พงชัย  หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ การอบรมทางวิชาการ เรื่องการ
อนุรักษ์นกยูง เรื่อง เลือกซ้ือกล้องดูนกอย่างไรดี ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้า 63 – 65. 
2. พงชัย หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ ค่ายอนุรักษ์นกยูงส าหรับเยาวชน 
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด หน้า 20 – 23. 
3. พงชัย  หาญยุทธนากร และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล (2552)  ในหนังสือ จากยอด
เขาถึงใต้ทะเล 3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง บทบาทและวิวัฒนาการ
ของชีวิตที่แอบแฝง  ส านักพระราชวัง  เวิร์ค สแควร์  กรุงเทพฯ หน้า 126 – 128 
4. พงชัย หาญยุทธนากร (2552) นกฟินช์ของดาร์วิน และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน วารสาร
วิทยาศาสตร์ ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 
63 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 หน้า 36 – 37. 
5. มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ พงชัย หาญยุทธนากร (2554) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบาง
ชนิดในแหล่งน้ าจืด จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด   

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : - 



 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

33 

 

 

 

แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง............................................................................(ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน.......................................................... (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย............................................................................................................... (ระบุหัวขอ้เดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย เว็บไซท์และวีดิทัศน์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนอง
พระราชด าริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     (ภาษาอังกฤษ) Websites and Video,Plant Genetic Conservation Project Under 
                        the Royal Initiative of   Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
                         Sirindhorn responded by Chulalongkorn University 

 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

                (ภาษาอังกฤษ) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 

                                  Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

                                  Sirindhorn responded by Chulalongkorn University 

ส่วน ก   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการ   
1. ผู้รับผิดชอบ  
 1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ  นายพงชัย หาญยุทธนากร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

หน่วยงานที่สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 



 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

34 

 

เลขประจ าตัวประชาชน 3 1004 00350 89 4 
โทรศัพท์ 02-218-5269 
โทรสาร 02-218-5261 
E-mail hpongcha@chula.ac.th 
งานที่รับผิดชอบ บริหารโครงการ  วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน     

 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
  - 

1.3 ที่ปรึกษาโครงการ   
1. ชื่อ                          นางสาวผุสตี ปริยานนท์ 
ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์  
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5372 
E-mail putsatee.p@chula.ac.th 
2. ชื่อ                          นางสาวมาลินี ฉัตรมงคลกุล 
ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์ ดร. 
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5265 
E-mail Malinee.C@chula.ac.th 

  
 1.4 หน่วยงานหลัก   

1. หน่วยงาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท ์  02-218-5375 
โทรสาร   02-218-5386 

 1.5 หน่วยงานสนับสนุน 
1. หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ. ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 10303 
โทรศัพท์  02-2821850, 02-2820665  
โทรสาร  02-2820665  



 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

35 

 

  
  2. ประเภทการวิจัย  

 - การสร้างจิตส านึก 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย   

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
4. ค าส าคัญ (keywords)   

(ภาษาไทย) เว็บไซท์, วีดิทัศน์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ  (EN) website, video,  RSPG 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 
พระราชด าริ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบ
สานงานอนุรักษ์พันธุกรรมต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในปี พ.ศ. 2535 ได้ทรงมีพระกระแส
รับสั่ง เรื่องการอนุรักษ์พืชพรรณในประเทศไทย  จัดสร้างธนาคารพืชพรรณส าหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
การเก็บรักษาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งการศึกษาด้านชีวโมเลกุล  ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้
พระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เก่า ได้แก่ต้นทุเรียน ในจังหวัดนนทบุรี การอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ใช่
พืชเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามเกาะ  

ในปี พ.ศ. 2540 กองทัพเรือ  ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ น้อมเกล้าถวาย เกาะแสมสาร และ
เกาะข้างเคียง ที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ เข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ในวันที่ 22 เมษายน 2541 ทรงพระกระแสรับสั่ง  “ ให้มีการศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ

นับตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล…..”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ท าการศึกษาส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล จากหินถึงดินและสิ่งมีชีวิตอันเป็นทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพ ที่มีคุณค่าและหายากในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ถึง
ประชาชนและมหาชนชาวไทย และเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความ
รักและหวงแหน เห็นประโยชน์และความส าคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ…   

พระราชด าริ...ข้างต้น จึงเป็นที่มาของการ ศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติของนักวิจัยจากกลุ่ม
ต่างๆ ที่มาจากหลายหน่วยงาน และหลายสถาบัน ที่ท างานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ได้แก่การศึกษา
ต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ และชีวภาพ แทบทุกสาขา ที่ก่อให้เกิดผลงานต่างๆจ านวนมากมาย  มีการ
ประชุมวิชาการ  การแสดงผลงานต่างๆในรูปแบบของนิทรรศการ และการน าผลงานไปขยายผลในการ
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ฝึกอบรม ให้กับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ การสร้าง
จิตส านึก และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่ง ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ) 
ตั้ งแต่ปี พุทธศักราช  2540 จัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ  5 ปีที่ห้า  (1 ตุลาคม  2554 – 
30 กันยายน 2559) และแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด  (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569)  
ท าการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายของทรัพยากร  ที่ประกอบด้วย 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้  
กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส านึก และ 8 กิจกรรม   

ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มาอย่างต่อเนื่อง   พ้ืนที่ต่างๆเหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีทรัพยากร  
หลากหลาย ประกอบด้วย ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีระบบนิเวศแบบต่างๆ  
นับตั้งแต่ป่าดิบแล้ง ไปจนถึงป่าชายเลน ลงไปจนถึงท้องน้ าใต้ผืนทะเล  ที่ประกอบด้วยแนวปะการังชายฝั่ง
และแนวปะการังน้ าลึก   ด้วยลักษณะดังกล่าว บริเวณเหล่านี้จึงมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง    ทั้ง
พืชพรรณชนิดต่างๆ    มีกลุ่มสัตว์ ประกอบด้วย สัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นจ านวนมาก   ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม   นก    สัตว์เลื้อยคลาน   สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก   และปลา  กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสัตว์หลัง  
ได้แก่  มอลลัส แมลง โปรโตรซัว และ  อ่ืนๆ  จ านวนมากมายจนนับไม่ถ้วน  ทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ล้วน
เป็นแหล่งพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยสี่ที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมวลมนุษยชาติแทบทั้งสิ้น  ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยเหล่านี้ สามารถน ามารวบรวมและจัดท าเพ่ือการเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจท าการศึกษาและเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันการเผยแพร่ ติดต่อสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ต่างๆ สามารถจัดท าเป็น
สื่อต่างๆ ซึ่งอินเทอเน็ตมีบทบาทส าคัญที่สามารถท าให้การติดต่อสื่อสารการเผยแพร่และเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว   การจัดท าเว็บไซท์จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่เพ่ิมศักยภาพในการสื่อสาร  การจัดท าเว็บ
ไซท์เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระที่เป็นการสรุปใจความสั้นๆที่ส าคัญ หรืออาจเป็นการ
รวบรวมเนื่อหากิจกรรมต่างๆ ที่สามารถน าข้อมูลน าเสนอผ่านคอมพิวเตอร์ อาจเป็นข้อมูลทางวิชาการหรือ
ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบเวิลไวท์เว็บที่จะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา 

  
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

6.2. เพ่ือจัดท าวีดิทัศน์และเว็บไซด์ เผยแพร่ขัอมูลและประชาสัมพันธ์ ในการสร้างความ

เข้าใจที่ดีให้กับโครงการ 
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6.3.เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารต่ างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

6.4. เพ่ือการเชื่อมโยงองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาวิจัย การเรียนการสอน  

ระหว่างบุคคล หรือองค์กรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

6.5. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือข่าวสาร

ต่างๆ 

7. ขอบเขตของโครงการ (กรอบสร้างจิตส านึก) 
จัดท าเว็บไซท์และวีดิทัศน์   การผลิตสื่อ เอกสารทางวิชาการ และบทความต่างๆ  ประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้และงานที่เก่ียวข้อง กับงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  สนอง
พระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

 9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
    

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
11.1.เป็นการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นการสนับสนุนด้านวิชาการให้กับ

องค์กรต่างๆ 

11.2 เพ่ิมช่องทางในการให้ข้อมูลและท าให้สามารถรู้ข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 

11.3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้ทันสมัยและเป็นสากล

11.4.เพิ่มศักยภาพและลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

11.5  เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ความคิดและข้อมูลต่าง ๆ 

11.6   เป็นแหล่งถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้โดยอาศัยสื่อต่างๆท าให้ 

   เข้าใจง่ายขึ้น 

12 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลงานสู่กลุ่มเป้าหมาย 
12.1. จัดท าแผ่นพับ ใบปลิว ประชาสัมพันธ์โครงการ  
12.2. จัดท าเว็บไซท์ 
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13 วิธีการด าเนินงาน  
13.1   จัดเตรียมข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่างๆด้านความหลากหลายของทรัพยากร ข้อมูล

งานวิจัย และข้อมูลกิจกรรมต่างๆ เพ่ือน ามาท าเป็นบทสรุป 

13.2   จัดสรุปเนื้อหาและจัดท าฐานข้อมูลที่สามารถเผยแพร่และขึ้นระบบได้ โดยผ่านการ 

พิจารณาจากทางโครงการ อพ.สธ.   

13.3 จัดท าวีดิทัศน์และเว็บไซด์ และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งาน

โครงการ อพ.สธ. สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

13.4 ออกแบบการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่าง ๆ และมีความสัมพันธ์กันในแต่ละ  

เรื่อง ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ชัดเจน  

13.5  น าเสนอข้อมูลที่สามารถท าการเผยแพร่ได้ท าการข้ึนระบบ ให้บุคคลทั่วไปสามารถ 

ท าการสืบค้น  

14 ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย   
 แผนการด าเนินงาน 2565 และระยะเวลาท าการวิจัย 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2569) 
 

 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. 

รวบรวมข้อมูลจากโครงการวิจัยประจ าปี       X X X X X X X X X X X X 

 รวบรวมข้อมูลด้านความหลากหลาย

ของทรัพยากร        

X X X X X X X X X X X X 

รวบรวมข้อมูลประจ าปีจากการท า

กิจกรรมต่างๆ       

X X X X X X X X X X X X 

 จัดสรุปเนื้อหาและจัดท าฐานข้อมูล

ที่สามารถเผยแพร่และขึ้นระบบได ้

X X X X X X X X X X X X 

จัดท าวีดิทัศน์และเว็บไซด์ และสื่อ

ต่างๆ 

X X X X X X X X X X X X 
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 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. 

ขึ้นระบบข้อมูลที่สามารถท าการ

เผยแพร่ได้  

X X X X X X X X X X X X 

จัดท ารายงานความก้าวหน้าและรายงาน

ฉบับสมบูรณ์  

     X X    X X 

 

15. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
   

เว็บไซท์และวีดีทัศน์ 
 1โครงการ  น า เ ส น อ

ข้ อ มู ล ท า ง

วิชาการจาก

นักวิจัย 

 

1 ปี 

120,000 

 
16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ 
ความคิดและข้อมูลต่าง ๆ 
ทีถ่่ายทอดจากนามธรรมให้เป็น
รูปธรรม ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ี
มีการท างานเป็นหมู่คณะได้เป็น
อย่างดี 

 

  

1 -2 ครั้ง 

 

 สามา รถ ใ ช้ เป็ น

ง า น ไ ด้ ต า ม

เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง

กรอบและกิจกรรม

ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 

อพ.สธ.  

เป็นเวลา 5 ปี 

ต า ม แ ผ น

แม่บทระยะห้า

ปีทีเ่จ็ด 

องค์ความรู้

ต่างๆจาก

ผลงานวิจัย 

 
17. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ

เพ่ิมเติม 
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18. งบประมาณของโครงการ  

          18.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ2565] 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6  

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน : ค่าใช้สอย   100,000 
2.1 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยในการจัดท าบทสรุป ข้อมูล
งานวิจัย บทคัดย่อ รูปภาพกิจกรรมต่างๆ และเพ่ือ
ใช้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ  
2.2 จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย ในการดูแลเว็บไซท์ 
ปรับปรุงข้อมูล แก้ไขเพ่ิมเติมงานต่างๆ บนเว็บไซท์ 
ทุกๆ 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง  
(10,000 บาท/ครั้ง x 4 ครั้ง) 

30,000 
 
 

20,000 

30,000 
 
 

20,000 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   70,000 
3.1 วัสดุส านักงาน  
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  

20,000 
15,000 

20,000 
15,000 

 

รวมงบประมาณ 85,000 85,000 170,000 
 
18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย (2565-2569) จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าธรรมเนี
ยมการ
อุดหนุน
สถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1 
(2565) 

-  - 100,000 70,000  - - 170,000 

ปีที่ 2 
(2566) 

-  - 100,000 60,000  - - 160,000 

ปีที่ ๓ 
(2567) 

-  100,000 60,000  - - 160,000  
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ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าธรรมเนี
ยมการ
อุดหนุน
สถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 4 
(2568) 

-  100,000 60,000  - - 160,000 

ปีที่ 5 
(2569) 

-  100,000 60,000  - - 160,000  

 
19. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

19.1 ผลงานวิจัยด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลส าเร็จเบื้องต้น (P)  

19.2 ผลงานวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการอนุรักษ์และพัฒนาและการสร้างจิตส านึก 
สามารถน าไปใช้ต่อเนื่องและใช้เป็นแหล่งความรู้ได้ในอนาคต   ผลส าเร็จกึ่งกลาง (I)  

  

20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

21. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) - 

 

22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพ่ือให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       การ

วิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  การรับข้อเสนอ

การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
         

 
 

       (ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร) 
              หวัหน้าโครงการวิจัย 
       วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและ

อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับ

มอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดง

ความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

(ลงชื่อ)                                  . 

(...................................................) 

ต าแหน่ง    . 
      วันที่..........เดือน................................พ.ศ……………
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงชัย หาญยุทธนากร 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pongchai Harnyuttanakorn 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100400350894 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน    ผศ.ดร. 
เงินเดือน  45,200 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 4 (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
Hpongcha@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญาและชื่อ

เต็ม 
สาขาวชิา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

 
2530 
2536 

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
Ph.D. 

จุลชีววิทยา 
Molecular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Edinburgh 

ไทย 
อังกฤษ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

Birdwatching 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
a. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

b. หัวหน้าโครงการวิจัย :  
-การตรวจวัดความไวต่อยาในหลอดทดลองของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม 
(Plasmodium falciparum) ในพ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย  

c. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ 
และแหล่งทุน  

1. Saiwichai, T., Sangalangkarn, V.,  Ko-ichi, K., Oyama, Y., 
Chaichalotornkul, S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P.,  Singhasivanon, 
P., Maruyama, I., Tancharoen, S. (2010) Green tea supplement 
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inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. The 
Southeast Asian J. of Trop. Med. and Pub. Health. 41(1), 250-258. 
2. Mungthin, M., Suwandittakul, N., Chaijaroenkul,  W., Rungsrihirunrat, 
K., Harnyuttanakorn, P., Seugorn,  A., Na Bangchang, K. (2010) The 
patterns of mutation and amplification of Plasmodium falciparum 
pfcrt and pfmdr1 genes in Thailand during the year 1988 to 2003. 
Parasitol Res. 107(3): 539-45.[Epub] 
3. Kumnuan, R., Pattaradilokrat, Chumpolbanchorn, K., Pimnon, S., 
Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P. and Saiwichai, T. (2013) In vivo 
transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria 
parasite Plasmodium falciparum. Vet. Parasitol. 197(3-4), 447-54. 
4. Simpalipan, P., Pattaradilokrat, S., Siripoon, N., Seugorn, A., 
Kaewthamasorn, M., Butcher, R.D.J. and Harnyuttanakorn, P. (2014) 
Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in 
Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the 
C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malar. J. 13: 
54. [Epub] 
5. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat, S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
(2014) Effects of artesunate treatment on Plasmodium gallinaceum 
transmission in the vectors Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. 
(short communication) Vet. Parasit. doi:10.1016/j.vetpar.2014.10.032 (in 
press) 
บทความ 
1. พงชัย  หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ การอบรมทางวิชาการ เรื่องการ
อนุรักษ์นกยูง เรื่อง เลือกซื้อกล้องดูนกอย่างไรดี  ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้า 63 – 65. 
2. พงชัย หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ ค่ายอนุรักษ์นกยูงส าหรับเยาวชน 
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด หน้า 20 – 23. 
3. พงชัย  หาญยุทธนากร และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล (2552)  ในหนังสือ จากยอด
เขาถึงใต้ทะเล 3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง บทบาทและวิวัฒนาการ
ของชีวิตที่แอบแฝง  ส านักพระราชวัง  เวิร์ค สแควร์  กรุงเทพฯ หน้า 126 – 128 
4. พงชัย หาญยุทธนากร (2552) นกฟินช์ของดาร์วิน และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน วารสาร
วิทยาศาสตร์ ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 
63 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 หน้า 36 – 37. 
5. มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ พงชัย หาญยุทธนากร (2554) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบาง
ชนิดในแหล่งน้ าจืด จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด   

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : - 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง............................................................................(ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 

แผนงาน.......................................................... (ระบุกรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 

หัวข้อย่อย............................................................................................................... (ระบุหัวขอ้เดียวเท่านั้น) 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) งานบริหารโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชด าริโดย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ)Project manangment,Plant Genetic Conservation 
Project under the RoyalInitiative of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn responded by 
ChulalongkornUniversity 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 (ภาษาอังกฤษ )Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 

   Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

                                          Sirindhorn responded by Chulalongkorn University 

ส่วน ก: องค์ประกอบในการจัดท าโครงการ 
1. ผู้รับผิดชอบ  
 1.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ  นายพงชัย หาญยุทธนากร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

หน่วยงานที่สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ  10330 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ  
คอบช.  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มสีิทธิ์รับทุน คอบช.  เป็นเวลา 3 ปี 
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เลขประจ าตัวประชาชน 3 1004 00350 89 4 
โทรศัพท์ 02-218-5269 
โทรสาร 02-218-5261 
E-mail hpongcha@chula.ac.th 
งานที่รับผิดชอบ บริหารโครงการ  วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน  

 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
  - 

1.3 ที่ปรึกษาโครงการ  
1. ชื่อ                          นางสาวผุสตี ปริยานนท์ 
ต าแหน่ง             รองศาสตราจารย์  
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5372 
E-mail putsatee.p@chula.ac.th 
2. ชื่อ                          นางสาวมาลินี ฉัตรมงคลกุล 
ต าแหน่ง             รองศาสตราจารย์ ดร. 
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
โทรศัพท์ 02-218-5265 
E-mail Malinee.C@chula.ac.th 

 
 1.4หน่วยงานหลัก   

1. หน่วยงาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท ์  02-218-5375 
โทรสาร   02-218-5386 

 1.5 หน่วยงานสนับสนุน 
1. หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ. ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 10303 
โทรศัพท์  02-2821850, 02-2820665  
โทรสาร  02-2820665  
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  2. ประเภทการวิจัย 

 -การสร้างจิตส านึก 
 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 

4. ค าส าคัญ (keywords)  
ภาษาไทยงานบริหารโครงการ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ   
ภาษาอังกฤษ Project management, RSPG  
 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
พระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมต่อจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในปี พ.ศ. 2535 ได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งเรื่องการอนุรักษ์พืชพรรณใน
ประเทศไทย  จัดสร้างธนาคารพืชพรรณส าหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
รวมทั้งการศึกษาด้านชีวโมเลกุล  ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้พระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เก่า 
ได้แก่ต้นทุเรียน ในจังหวัดนนทบุรี การอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ใช่พืชเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามเกาะ 

ในปี พ.ศ. 2540 กองทัพเรือ  ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ น้อมเกล้าถวาย เกาะแสมสาร และ
เกาะข้างเคียง ที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ เข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ในวันที่ 22 เมษายน 2541 ทรงพระกระแสรับสั่ง  “ ให้มีการศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ
นับตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล…..”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ท าการศึกษาส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล จากหินถึงดินและสิ่งมีชีวิตอันเป็นทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพ ที่มีคุณค่าและหายากในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ถึง
ประชาชนและมหาชนชาวไทย และเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความ
รักและหวงแหน เห็นประโยชน์และความส าคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ…   

พระราชด าริ...ข้างต้น จึงเป็นที่มาของการ ศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติของนักวิจัยจากกลุ่ม
ต่างๆ ที่มาจากหลายหน่วยงาน และหลายสถาบัน ที่ท างานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ได้แก่การศึกษา
ต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ และชีวภาพ แทบทุกสาขา ที่ก่อให้เกิดผลงานต่างๆจ านวนมากมาย  มีการ
ประชุมวิชาการ  การแสดงผลงานต่างๆในรูปแบบของนิทรรศการ และการน าผลงานไปขยายผลในการ
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ฝึกอบรม ให้กับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ การสร้าง
จิตส านึก และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหนึ่ง ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 
ตั้ งแต่ปี พุทธศักราช  2540 จัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ  5 ปีที่ห้า  (1 ตุลาคม  2554 – 
30 กันยายน 2559)ท าการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายของทรัพยากรที่ประกอบด้วย 3 กรอบ ได้แก่ 
กรอบการเรียนรู้  กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส านึก และ 8 กิจกรรมนอกจากนี้ได้
ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทระยะ 5ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) โดยมีโครงการย่อย 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 51 โครงการ  

ทั้งนีเ้พ่ือให้การด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-จฬ เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ งาน
บริหารโครงการจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเพ่ือให้การท างานของโครงการ อพ.สธ.-
จฬด าเนินงานสนองพระราชด าริให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามเป้าหมายของกรอบ
กิจกรรม ในแผนแม่บทระยะห้าปีที่หกได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานจึง
ประกอบด้วย 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

6.2 จัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีของโครงการศึกษาวิจัย ตามกรอบของแผนแม่บท

ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด 

6.3 จัดท าแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ อพ.สธ.-จฬ ให้เป็นไปและ

สอดคล้องตามแผนงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แต่ละโครงการได้ก าหนดไว้ใน

แผนปฎิบัติงาน   

6.4 ติดตามแผนงาน ผลงาน และการจัดท ารายงานประจ าปี  

6.5 ติดตามข้อมูลเพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  

6.6 ติดตามดูแลการผลิตสื่อ เอกสารทางวิชาการ และบทความต่างๆ   

6.7 ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และงานที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่อง   

6.8 ท าหน้าที่ประสานงานกับโครงการ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

อ่ืนๆ  

7.ขอบเขตของโครงการ (กรอบสร้างจิตส านึก) 
จัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีติดตามผลงาน  จัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
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ติดตามข้อมูลเพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ดูแลการผลิตสื่อ เอกสารทางวิชาการ และ
บทความต่างๆ  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และงานที่เกี่ยวข้อง  ประสานงานกับโครงการ อพ.สธ. และ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อ่ืนๆ 
 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

เพ่ือให้งานส าเร็จไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งการบริหารหรือการ

จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การบริหารโครงการ หรือการจัดการ จึงต้องอาศัย

พ้ืนฐานวิธีการในจัดการองค์กร การจูงใจ และการควบคุม ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมแผนบริหารโครงการ 

ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลาในการด าเนินงาน ช่วง

ระยะเวลาของการใช้ทรัพยากรตามที่ก าหนด 

 9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
-   

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
- 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ท าให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาการ การสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์  ด้านสังคมและชุมชน 

ท าให้เพ่ิมความเข้าใจให้ เกิดความรักความหวงแหน และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรมากขึ้น  
รวมทั้งรู้จักการน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งมีความส าคัญต่อการอนุรักษ์การจัดการ
และการใช้ทรัพยากรของประเทศในอนาคต 
 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลงานสู่กลุ่มเป้าหมาย 
12.1. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 
12.2. จัดท าหนังสือคู่มือ และเว็บไซท์ 
12.3. จัดท านิทรรศการประจ าปี และนิทรรศการทุก 2  ปี 

1  12.4  จัดการฝึกอบรม 
 

13. วิธีการด าเนินงาน  
13.1ด าเนินการจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีของโครงการศึกษาวิจัยต่างๆ ตามท่ีก าหนด

ไว้ตามแผนแม่บทระยะห้าปีที่เจ็ด 
13.2 ติดตามผลงานและการจัดท ารายงานประจ าปี   
13.3 ติดตามและจัดท าระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปและสอดคล้องตาม

แผนงานของแต่ละโครงการได้ก าหนดไว้ในแผนปฎิบัติงาน   
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13.4ติดตามข้อมูลของงานวิจัยเพื่อน ามาจัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
13.5ด าเนินการผลิตสื่อ เอกสารทางวิชาการ และบทความต่างๆ   
13.6ประชาสัมพันธ์ผลงานและองค์ความรู้และงานที่เก่ียวข้องต่างๆ    
13.7 ท าหน้าที่ประสานงานกับโครงการ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

อ่ืนๆ 
 

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง
ละเอียด) 
1. ระยะเวลาท าการวิจัย 5 ปี (ตุลาคม 2565– กันยายน 2569) 
2. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ปี 2565 - 2569 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  จัดท าแผนปฎิบัติการวิจัยประจ าปีของ
โครงการ อพ.สธ.-จฬ 

/ / / /         

2.  จัดท าแผนเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของโครงการ อพ.สธ.-จฬ 

/ / / /         

3.   ติดตามผลและด า เนินการเบิกจ่ าย
งบประมาณประจ าปี ของแต่ละโครงการย่อย 
จ านวน 38 โครงการ  

  / / / / / / / / / / 

4.  ติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี ของ
แต่ละโครงการย่อย  จ านวน 38 โครงการ 

  / / / / / / / / / / 

5. รวบรวมและจัดท ารายงานความก้าวหน้า 
โครงการ อพ.สธ.-จฬ 

     / /      

6  จัดส่งรายงานความก้าวหน้า โครงการ 
อพ.สธ.-จฬ ให้ อพ.สธ. และฝ่ายวิจัย-จุฬาฯ 

       / /     

7 รวบรวมและติดตามผลรายงานฉบับ
สมบูรณ์ของโครงการวิจัยย่อย   

           / / 

 8.จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ 
อพ.สธ.-จฬ (บทสรุปและโครงการวิจัยย่อย) 

           / / 

9 จัดส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ 
อพ.สธ.-จฬ ให้ อพ.สธ. และฝ่ายวิจัย-จุฬาฯ 

           / 
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15. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1.  แผนปฏิบัติการ  โครงการวิจัยย่อย ที่
สอดคล้องกับแผนแม่บท 
2 .รายงานผลการปฎิบัติงานประจ าปี 

41 ฉบับ 

 

ผ่ า น ก า ร

ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพจาก

ก ร ร ม ก า ร

ประเมิน 

1 ปี 480,000 

3  ฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายทางอิน
เทอร์เน๊ต 
4 เอกสารทางวิชาการ คู่มือ 

3-4 เรื่อง 

5. กิจกรรมและโครงการประชาสัมพันธ์ 
6. บทความทางวิชาการ   

ตามเอกสาร

โครงการ

ย่อย 
 

16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

 โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ด้ า น ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพ ที่ เป็น

องค์ความรู้ทางวิชาการ การ

อนุรักษ์การใช้ประโยชน์ และการ

สร้างจิตส านึก 

ปีละ 

41 

โครงการ 

 

 

สามารถใช้งานได้

ตามเป้าหมายของ

กรอบและกิจกรรม

ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 

อพ.สธ.  

เป็นเวลา 5 ปี 

ต า ม แ ผ น

แม่บทระยะห้า

ปีทีเ่จ็ด 

องค์ความรู้

ต่างๆจาก

ผลงานวิจัย 

 
 
17. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ)ระบุเฉพาะปัจจัยที่
ต้องการเพิ่มเติม 
 
----- 
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18. งบประมาณของโครงการ 
18.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ2565] 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 รวม 
(บาท) เดือนที่ 1-6 

(บาท) 
เดือนที่ 6-12 

(บาท) 
1. งบบุคลากร - -  
2. งบด าเนินงาน: ค่าใช้สอย   400,000 
2.1จ้างเหมาบริการผู้ช่วยวิจัย   
 (ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล  แบบเสนอโครงการ 
แผนงานวิจัย รายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับ
สมบูรณ์   จาก งานวิจัยของโครงการย่อยต่างๆ 38
โครงการ ผลงานทางวิทยาศาสตร์) 
(15,000 บาท/คน/เดือน x 1 คนx12 เดือน)                                       
2.2 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยวิจัยด้านการเงิน จ านวน 
1 คน (จัดท าแผนงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการย่อยต่างๆ จ านวน 38 
โครงการ   
(15,000 บาท/เดือน x 12 เดือน)                                           
2.3 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

90,000 
 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 

15,000 
5,000 

90,000 
 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 

15,000 
5,000 

 

3. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ   80,000 
3.3 วัสดุส านักงาน  
3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์  

20,000 
20,000 

20,000 
20,000 

 

รวมงบประมาณ 240,000 240,000 480,000 
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 18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย (2565-2569) จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอใน
แต่ละป ี

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าธรรมเนีย
มการ

อุดหนุน
สถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1 
(2565) 

-  - 400,000 80,000  - 480,000 

ปีที่ 2 
(2566) 

-  - 400,000 80,000  - 480,000  

ปีที่ 3 
(2567) 

-  400,000 80,000  - 480,000  

ปีที่ 4 
(2568) 

-  400,000 80,000  - 480,000  

ปีที่ 5 
(2569) 

-  400,000 80,000  - 480,000  

 
19. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

19.1 ผลงานวิจัยด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติผลส าเร็จเบื้องต้น (P)  

19.2 ผลงานวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการอนุรักษ์และพัฒนาและการสร้างจิตส านึก 
สามารถน าไปใช้ต่อเนื่องและใช้เป็นแหล่งความรู้ได้ในอนาคตผลส าเร็จกึ่งกลาง(I)  

20.ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 
 

21. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี)– 
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22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       

การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  การรับ

ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
        

 
 

       (ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร) 
              หวัหน้าโครงการวิจัย 
       วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 

23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและ

อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับ

มอบอ านาจไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดง

ความยินยอมให้มอบอ านาจช่วงต่อได้   

 

(ลงชื่อ)   . 

(...................................................) 

ต าแหน่ง    . 
      วันที่..........เดือน................................พ.ศ……………
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพงชัย หาญยุทธนากร 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. PongchaiHarnyuttanakorn 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100400350894 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน   ผศ.ดร. 
เงินเดือน  45,200 บาท 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย 4 (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-2185369 โทรสาร 02-2185386 
Hpongcha@chula.ac.th 

 
5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญาและชื่อ

เต็ม 
สาขาวชิา มหาวิทยาลัย ประเทศ 

 
2530 
2536 

ปริญญาตรี 
ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
Ph.D. 

จุลชีววิทยา 
Molecular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Edinburgh 

ไทย 
อังกฤษ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

Bird watching 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
a. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

b. หัวหน้าโครงการวิจัย :  
-การตรวจวัดความไวต่อยาในหลอดทดลองของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม 
(Plasmodium falciparum) ในพ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย 
c. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
1. Saiwichai, T., Sangalangkarn, V.,  Ko-ichi, K., Oyama, Y., 
Chaichalotornkul, S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P.,  Singhasivanon, 
P., Maruyama, I., Tancharoen, S. (2010) Green tea supplement 
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inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke. The 
Southeast Asian J. of Trop. Med. and Pub.Health.41(1), 250-258. 
2. Mungthin, M., Suwandittakul, N., Chaijaroenkul,  W., Rungsrihirunrat, 
K., Harnyuttanakorn, P., Seugorn,  A., Na Bangchang, K. (2010) The 
patterns of mutation and amplification of Plasmodium falciparum 
pfcrt and pfmdr1 genes in Thailand during the year 1988 to 2003. 
Parasitol Res. 107(3): 539-45.[Epub] 
3. Kumnuan, R., Pattaradilokrat, Chumpolbanchorn, K., Pimnon, S., 
Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P. and Saiwichai, T. (2013) In vivo 
transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria 
parasite Plasmodium falciparum. Vet. Parasitol.197(3-4), 447-54. 
4. Simpalipan, P., Pattaradilokrat, S., Siripoon, N., Seugorn, A., 
Kaewthamasorn, M., Butcher, R.D.J. and Harnyuttanakorn, P. (2014) 
Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in 
Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the 
C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malar. J. 13: 
54. [Epub] 
5. Pruck-Ngern, M., Pattaradilokrat, S., Chumpolbanchorn, K., Pimnon, 
S., Narkpinit, S., Harnyuttanakorn, P., Buddhirakkul, P. and Saiwichai, T. 
(2014) Effects of artesunate treatment on Plasmodium gallinaceum 
transmission in the vectors Aedesaegypti and Culexquinquefasciatus. 
(short communication) Vet. Parasit.doi:10.1016/j.vetpar.2014.10.032 (in 
press) 
บทความ 
1. พงชัย  หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ การอบรมทางวิชาการ เรื่องการ
อนุรักษ์นกยูง เรื่อง เลือกซ้ือกล้องดูนกอย่างไรดี ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้า 63 – 65. 
2. พงชัย หาญยุทธนากร (2551) ในหนังสือคู่มือ ค่ายอนุรักษ์นกยูงส าหรับเยาวชน 
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จ ากัด หน้า 20 – 23. 
3. พงชัย  หาญยุทธนากร และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล (2552)  ในหนังสือ จากยอด
เขาถึงใต้ทะเล 3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ



 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

45 

 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง บทบาทและวิวัฒนาการ
ของชีวิตที่แอบแฝง  ส านักพระราชวัง  เวิร์ค สแควร์  กรุงเทพฯ หน้า 126 – 128 
4. พงชัย หาญยุทธนากร (2552) นกฟินช์ของดาร์วิน และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน วารสาร
วิทยาศาสตร์ ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 
63 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 หน้า 36 – 37. 
5. มาลินี ฉัตรมงคลกุล และ พงชัย หาญยุทธนากร (2554) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบาง
ชนิดในแหล่งน้ าจืด จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ 
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จ ากัด   

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : - 


