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1. ชื่อโครงการ 

ภาษาไทย การขยายพันธุ์ และการจัดการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย (Apis cerana Fabricius, 
1758 ) ตามธรรมชาติและลูกผสมในระบบเกษตรปลอดภัย จังหวัดพะเยา 

ภาษาอังกฤษ  Breeding and Natural Colony Management of Apis cerana 
Fabricius, 1758 and its Hybrids in Safety Agriculture, Phayao 
Province 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ การเกษตร 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 3 

การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตร ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถใน

การแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้า

เกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศ 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย (Apis cerana Fabricius, 1758) เปนอาชีพหนึ่งที่เติบโตและสรางรายได

เสริมระดับครัวเรือนใหกับเกษตรกร ไทยโดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต และการเลี้ยงผึ้งโพรงเปนที่สนใจกับ
เกษตรกรเพาะปลูกพืชตามวีถีเกษตรอินทรียของทางภาคเหนือเชนกัน ในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนวิธีการ
ตรวจสอบความผันแปรทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมเพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพของผึ้งโพรงกลุมประ
ชากรเหนือ กลุมประชากรใต และกลุมลูกผสม จากการประยุกตใชวิธีการวัดสัณฐาน (morphometric) 
และเครื่องหมายทางพันธุกรรม ของดีเอ็นเอบารโคดสําหรับตรวจสอบการคัดเลือกผึ้งโพรงไทยลูกผสมที่
มีสุขภาพแข็งแรง พฤติกรรมที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ และการจัดการในกลองเลี้ยง 
นอกจากนี้มุงเนนการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามธรรมชาติและลูกผสม การติดตามการเติบโตการอยูรอดของ
รังผึ้ง ศัตรูผึ้ง โรค และการลมสลายรัง ดังนั้นการเลี้ยงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรนั้น เกษตรกร
ต้องมีความรู้ด้านชีววิทยาของผึ้งและสามารถขยายรังเพ่ิมจํานวนรังผึ้งได้ด้วยตนเอง โครงการวิจัยนี้
ดําเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงสําคัญเศรษฐกิจ ได้แก่ ผึ้ง
โพรงไทย (Apis cerana) เกิดประโยชน์สูงสุดและให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ โดยอาศัยองค์ความรู้
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พ้ืนฐานจากการวิจัยในด้านความหลากหลายของประชากรผึ้งโพรงไทย เพ่ือการพัฒนาและคัดพันธุ์ของ
ผึ้งโพรงไทยให้สามารถเลี้ยงลงกล่องเลีย้งผึ้ง (Hive) การเลี้ยงผึ้งในระดบัครวัเรอืนเพ่ือการเพ่ิมรายได้ของ
ชุมชน โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานที่ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับผึ้งโพรงไทย ในด้านความหลากหลายและผันแปร
ทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยาของผึ้งโพรงไทย ที่มีการศึกษากันมามากกว่า 20 ปี โดยการเลี้ยงผึ้งโพรง
ไทยได้รับการสนับสนุนให้ทําการเลี้ยงและมีงานวิจัยพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยประสบ
ความสําเร็จและสร้างรายได้ครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ แต่การเพิ่มขยายรังเพ่ือการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยในเชิง
ธุรกิจยังให้ผลค่อนข้างน้อยกว่าผึ้งพันธุ์ อย่างไรก็ตามการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยอาจจะมีความเหมาะสมต่อ
การเพิ่มรายได้กับเกษตรกรในระดับครัวเรือน โดยเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงผึ้งโพรงไทยจะมีต้นทุนน้อยมาก
ในการจัดหาผึ้งโพรงมาเลี้ยง เนื่องจากผึ้งโพรงไทยเป็นผึ้งที่แพร่กระจายทั่วไปตามธรรมชาติในประเทศ
ไทย ในอดีตในพ้ืนที่ภาคเหนือการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยไม่เป็นที่นิยมนัก เพราะมีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์จํานวนมาก
มาอย่างยาวนาน ซึ่งพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งพืชอาหาร โดยเฉพาะลําไยที่เป็นพืชอาหารหลัก
ของผึ้งในการสร้างน้ําผึ้งลําไย ปัจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือได้หันมาให้ความสนใจการเลี้ยงผึ้ง
โพรงไทยมากขึ้น แต่ยังขาดพ้ืนฐานการจัดการรังลงกล่องเลี้ยงผึ้ง และพบการหนีรัง และการรบกวนจาก
ศัตรูของผึ้งโพรงไทย และจากข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านพันธุกรรมของผึ้งโพรง
ไทย พบความแตกต่างระหว่างผึ้งโพรงกลุ่มประชากรทางใต้ กลุ่มประชากรทางเหนือ โดยความแตกต่าง
ของกลุ่มประชากรทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันที่บริเวณคอคอดกระ และประชากรเกาะสมุย ซึ่งผึ้งโพรง
ไทยกลุ่มประชากรทางใต้และทางเหนือมีความแตกต่างจากผลของการแพร่กระจายตามภูมิศาสตร์ 
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้อาศัยการพัฒนาสายพันธุ์ผึ้งโพรงไทยโดยการผสมข้ามระหว่างกลุ่มประชากรทาง
เหนือและทางใต้โดยวิธีให้ผึ้งผสมตามธรรมชาติ แม้ว่าผึ้งโพรงไทย A. cerana ในอดีตมีผู้พยายามริเริ่ม
เลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อใช้ในการผลิตน้ําผึ้ง และผสมเกสรภายในประเทศแต่กลับประสบปัญหาของการที่ผึ้งหนี
รังและผลิตน้ําผึ้งได้น้อยเมื่อเทียบกับการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ทําให้การเลี้ยงผึ้งโพรงในระดับอุตสาหกรรมยังไม่
เป็นที่นิยมมากนัก (Oldroyd and Wongsiri, 2006) จะเห็นได้ว่าความพยายามในการหาผึ้งพ้ืนถิ่นที่
สามารถผลิตน้ําผึ้งได้ภายในประเทศเพ่ือมาทดแทนการพ่ึงพาแต่เพียงผึ้งพันธุ์ยังคงมีข้อจํากัดอีกหลาย
ประการที่ยังไม่อาจช่วยรองรับภาวการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวกับ CCD ของผึ้งพันธุ์ได้ในอนาคต 

ผึ้งโพรงไทย (A. cerana) ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ประจําถิ่น (Native species) ที่พบแพร่กระจาย 
(Distribution) สร้างรวงรังตามธรรมชาติ (Natural colony) ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย จึงได้มีการทํา
วิจัยและสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยาของผึ้งโพรงไทยเป็นระยะเวลานานควบคู่กับการพัฒนา
วิธีการเลี้ยงและขยายพันธุ ์เนื่องจากประเทศไทยมสีภาพของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน จึง
ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของประชากรผึ้งโพรงไทยที่แพร่กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ มี
ข้อมูลจากการวิจัยก่อนปี ค.ศ. 1990 จนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับองค์ความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยา เช่น ความ
ผันแปรทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม และนิเวศวิทยาของประชากรผึ้งโพรงไทย ที่
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แสดงถึงความสัมพันธ์ต่อการแพร่กระจายทางชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography) ในพ้ืนที่ของประเทศไทย 
องค์ความรู้สําคัญทางด้านความผันแปรของประชากรผึ้งโพรงไทย มีข้อมูลของผลการวิจัยจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าประชากรผึ้งโพรงไทยมีความแตกต่างทางสัณฐาน
วิทยาด้วยวิธีการวัดสัณฐาน (Morphometric analysis) ไว้จํานวน 4 กลุ่มประชากร ได้แก่ 1) กลุ่ม
ประชากรทางตอนเหนือ (North population) ซึ่งเป็นประชากรผึ้งโพรงไทยที่แพร่กระจาย จากจังหวัด
เชียงราย ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่เหนือคอคอดกระ (Isthmus of Kra) 2) กลุ่มประชากร
ทางตอนใต้ (South population) ซึ่งเป็นประชากรผึ้งโพรงไทยที่แพร่กระจาย จากจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลงใต้คอคอดกระ (Isthmus of Kra) จนถึงจังหวัดสงขลา 3) กลุ่มประชากร
เกาะสมุย (Samui population) และ 4) กลุ่มประชากรเกาะภูเก็ต (Phuket population) (Sylvester et 
al., 1998) ข้อสรุปจากการวิจัยโดย Radloff et al. ในปี ค.ศ. 2005 และ 2010 แสดงข้อมูลการ
แพร่กระจายตามภูมิศาสตร์ของผึ้งโพรง Apis cerana ในทวีปเอเชีย แสดงรายงานความสัมพันธ์ของขนาด
ทางสัณฐานวิทยาจําแนกไว้ 6 กลุ่มสัณฐานวิทยา (Morphocluster) โดยผึ้งโพรงที่แพร่กระจายทางตอน
เหนือของประเทศไทยจําแนกไว้ในกลุ่ม Morphocluster IV เรียกว่า กลุ่ม “Indochinese cerana” ที่มี
รูปแบบการกระจายที่เกาะกลุ่มในพ้ืนที่ของพม่า ลาว กัมพูชา และทางตอนใต้ของเวียดนาม แต่เดิมระบุ
ชนิดย่อย A. c. indica และผึ้งโพรงไทยพบการแพร่กระจายจากภูมิภาคทางใต้ของประเทศไทย จําแนกใน
กลุ่ม Morphocluster VI เรียกว่า กลุ่ม “IndoMalayan cerana” เช่นเดียวกับผึ้งโพรงที่แพร่กระจายใน
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเชีย แต่เดิมระบุชนิดย่อย A. cerana, A. indica, A. javana, A. c. johni, A. 
lieftincki, A. peroni, A. vechti linda และ A. v. vechti และจากรายงานข้อมูลความแปรผันของ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาในผึ้งโพรงในเวียดนาม แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางนิเวศวิทยาของผึ้ง
โพรง พบรายงานสนับสนุนการมีอิทธิพลของตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์และระดับความสูงของพ้ืนที่ 
(Altitude) ที่มีผลต่อขนาดของผึ้งโพรงวรรณะงาน (Worker) แสดงความแปรผันของชนิดผึ้งที่มีสาย
สัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographical races หรือ Geographical lineage) โดยเฉพาะกลุ่มสายพันธุ์ผึ้งที่
แพร่กระจายบริเวณเขตร้อนและเขตอบอุ่น พบความแตกต่างของขนาดตัว (Body size) ของผึ้งงาน 
(Worker) ขนาดรัง ประชากรในรัง พฤติกรรมการแยกรังและพฤติกรรมการหนีรัง (Gupta, 2014)  

นอกจากนี้ข้อมูลวิจัยอาศัยการตรวจสอบด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล (Molecular technique) ที่มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านความผันแปรทางพันธุกรรม  เช่น การตรวจสอบความผันแปรทาง
พันธุกรรมของยีนบนไมโตรคอนเดรียดีเอ็นเอ (Mitochondria DNA) ด้วยเทคนิค PCR-RFLP ในหลาย
ยีน เช่น tRNAleu–COII, srRNA, lrRNA, ATPase 6-8 ซึ่งสรุปความผันแปรของประชากรผึ้งโพรงไทยไว้
ได้ 2 กลุ่มความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (Lineages) ได้แก่ กลุ่ม Mainland Asia ได้แก่ ประชากรของ
ผึ้งโพรงที่แพร่กระจายทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณเหนือคอคอด
กระของไทยขึ้นไป และกลุ่ม Sundaland ได้แก่ ประชากรผึ้งโพรงที่แพร่กระจายพ้ืนทางภาคใต้ เกาะส
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มุย และเกาะภูเก็ต (Deowanish et al., 1996; Sihanunthavong et al., 1999; Smith et al., 
2000; Hepburn et al., 2001; Sittipraneed et al., 2001a; 2001b; Songram et al., 2006) ผล
รายงานการระบรุูปแบบพันธุกรรมของลําดบันวิคลีโอไทด์ระหว่าง tRNAleu–COII ของผึ้งโพรงไทยระบุไว้ 
3 รูปแบบ ได้แก่ Thai2 และ Thai 3 ซึ่งเป็นประชากรผึ้งโพรงที่แพร่กระจายเหนือคอคอดกระ เรียกว่า 
กลุ่ม mainland Asia lineage อีกรูปแบบหนึ่งคือ ThaiSouth1 ซึ่งพบในประชากรผึ้งโพรงที่
แพร่กระจายในบริเวณตอนล่างของคอคอดกระซึ่งอยู่ในภาคใต้ของไทย โดยเรียกกลุ่มนี้ว่า  Sundaland 
lineage (Smith et al., 2004; Warrit et al., 2006) 

จากข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของผึ้งโพรงไทยข้างต้น และพ้ืนฐานความรู้ด้าน
เทคนิควิธีในการตรวจสอบความผันแปรที่เกิดขึ้นในกลุ่มผึ้งทั้งวิธีการวัดสัณฐานร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
ชีวโมเลกุลนั้นสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความผันแปรของประชากรผึ้งโพรงไทยได้เป็น
อย่างดี และสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบผลของการคัดเลือกพันธุ์ผึ้งโพรงตามธรรมชาติได้ แม้ว่า
เทคโนโลยีในการสร้างและเลี้ยงนางพญา รวมทั้งการดําเนินการผสมเทียมในผึ้งโพรงไทยได้สําเร็จ โดย 
ผศ.ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2532 แล้วนั้น แต่การดําเนินการผสมเทียมต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญสูงมากในการผสมเทียมผึ้งโพรง และเครื่องมือในการผสมเทยีมมีราคาสูง ดังนั้นการคัดเลือกผึ้ง
โพรงโดยวิธีธรรมชาติ จากการจัดการรังเลี้ยงอย่างเป็นระบบ เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรเลี้ยงผึ้ง
ให้สามารถดําเนินการได้ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการตรวจสอบความผันแปรของประชากรผึ้งโพรงไทย โดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการวัดสัณฐานและการตรวจสอบในระดับพันธุกรรมของผึ้งซึ่งนํามาประยุกต์ใช้ในหลาย
ประเทศ ตัวอย่างการศึกษาความผันแปรในกลุ่มประชากรผึ้งพันธุ์ชนิดย่อยต่าง ๆ (Tofilski, 2008; 
Oleksa and Tofilski, 2015; Barour and Baylac, 2016) จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถเลี้ยงผึ้งโพรงได้จริง โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการช่วยสนับสนุนและตรวจสอบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพันธุ์ผึ้งโพรงไทยได้อย่างพึ่งพากัน การดําเนินครั้งนี้จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการเลี้ยง
และคัดเลือกสายพันธุ์ผึ้งโพรงไทย โดยการเลี้ยงลงรังมาตรฐานแบบผึ้งพันธุ์ โดยอาศัยองค์ความรู้การ
เลี้ยงผึ้งโพรงจีนเข้าร่วมในการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ได้แก่ รังเลี้ยง กรอบรวงรัง และแผ่นรังเทียม นํามาใช้ใน
การจัดการรังที่ทําการเลี้ยงในเขตพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ต้นแบบในเขตภาคเหนือ เนื่องจากผึ้งโพรงไทยเป็น
ผึ้งประจําถิ่นที่หารังได้ตามธรรมชาติ อีกทั้งมีความต้านทานต่อโรค ศัตรูของผึ้ง และออกหาอาหารได้ดี 
นอกจากนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงรายย่อย ระดับครัวเรือน ชุมชนและ
ท้องถิ่น หรือผู้ที่สนใจเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้งในประเทศไทย และยังมีส่วนสนับสนุนต่อการพัฒนาระบบเกษตร
ปลอดภัยในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 
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5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

๕.๑  เพ่ือสนองพระราชดําริฯ ภายใต้โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕.๒ เพ่ือพัฒนาเทคนิควิธีการตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้งโพรงไทยด้วย
เครื่องหมายทางการวัดสัณฐานวิทยาบนปีกและเครื่องหมายทางพันธุกรรม ในการตรวจสอบความ
หลากหลายของผึ้งโพรงไทยที่สร้างรังธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาขยายพันธุ์เพ่ือการเลี้ยงผึ้งโพรง ไทย
ลูกผสมที่สามารถจัดการรังเลี้ยงในกล่องเลี้ยงผึ้ง 

๕.๓ เพื่อพัฒนาและประเมินผลของการขยายพันธุ์ผึ้งโพรงไทยลูกผสมกลุ่มประชากรเหนือและ
ใต้ของไทยที่ใช้เป็นรังในการผลิตนางพญาผึ้งโพรงไทยลูกผสม เพ่ือใช้การจัดการการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
ตามธรรมชาติและลูกผสมลงกล่องในพื้นที่เกษตรปลอดภัยต้นแบบในจังหวัดพะเยา 

๕.๔ เพ่ือส่งเสริมและขยายองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยกับเกษตรกร เพ่ือการสร้าง
อาหารปลอดภัย การผสมเกสรลําไย และสร้างรายได้ระดับครัวเรือนกับเกษตรกรและกลุ่มผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่เกษตรปลอดภัยต้นแบบใน จ.พะเยา  

 
 
 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
๖.๑ องค์ความรู้ใหม่อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 

ISI/SCOPUS 1 เรื่อง หรือผลงานตีพิมพ์ระดับชาติในฐานข้อมูล TCI  1 เรื่อง 
๖.๒ รังผึ้งโพรงไทยแม่พนัธุข์องผึ้งโพรงลูกผสมที่สามารถจัดการลงกล่องและเหมาะสมต่อการ

เลี้ยงผึ้งโพรง  
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๖.๓ เกษตรกรทีไ่ด้รับการสง่เสริมมีความรู้สามารถจดัการการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยใน และขยายฐาน

องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงผึง้และการจดัการรังสู่เกษตรกรรายอืน่ ๆ ที่ทําการเกษตรปลอดภัยในชมุชน มี

เกษตรสนใจและเลี้ยงผึง้โพรงไทยมากขึน้ 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 

1. ชุมชนหรือเกษตรกรต้นแบบท่ีได้รับการส่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ใน 
อําเภอจุน เมือง แม่ใจ และ เชียงคํา จังหวัดพะเยา  

2. นักวิชาการการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 
เจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษาท่ีสนใจเกี่ยวกับผึ้งโพรงไทย
ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

๑ องค์ความรู้ใหม่อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 
ISI/SCOPUS 1 เรื่อง หรือผลงานตีพิมพ์ระดับชาติในฐานข้อมูล TCI 1 เรื่อง ในการดําเนินงานวิจัย
ต่อไปนี้ 

 ๑.๑ เครื่องมือการขั้นตอนวิธีการในการวัดสัณฐานวิทยาบนโครงสร้างปีกที่ใช้เป็น
เครื่องหมายทางสัณฐานวิทยา ในตรวจสอบและระบุลักษณะความแตกต่างทางสัณฐานวิทยา
ของประชากรผึ้งโพรงไทยและลูกผสม เพื่อใช้ตรวจสอบและติดตามความผันแปรที่เกิดขึ้นกับผึ้ง
โพรงไทยในอนาคต  
 ๑.๒ ขั้นตอนการศกึษาและลําดับนิวคลีโอไทด์ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบความ
แตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรผึ้งโพรงไทยและลูกผสมในส่วนไมโตรคอนเดรียลดีเอ็นเอ 
ได้แก่ บริเวณ DNA barcode บนยีน COI และส่วนยีนบริเวณ Intergenic COI-COII ที่มี
ศักยภาพในการตรวจสอบความแตกต่างของประชากรผึ้งโพรงไทยและลูกผสม 
๒ ผึ้งโพรงไทยลูกผสมที่ใช้เป็นแม่พันธุ์ ซึ่งจะสามารถจัดการลงกล่องและเหมาะสมต่อการเลี้ยง

ผึ้งโพรงไทย จากการคัดและขยายรังผึ้งโพรงไทยลูกผสมที่มีลักษณะที่ดี สุขภาพแข็งแรง ลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวและการป้องกันรัง ทนต่อโรคและไรศัตรูผึ้ง สามารถดํารงชีวิตตามในเขตภาคเหนือ และมีการ
พัฒนาขยายเพิ่มจํานวนประชากรภายในรังได้ดี เข้าผสมเกสรดอกไม้และสร้างผลิตภัณฑ์ผึ้งได้ดี 

 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
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๑. ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ เรื่อง เครื่องหมายการวัดสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลในการ
ตรวจสอบความหลากหลายของผึ้งโพรงไทยและลูกผสมในผึ้งโพรงไทย ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในการใช้เป็น
ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายของประชากรผึ้งโพรงไทยไทย ซึ่งจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเทคนิคและวิธกีารตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากรผึ้งโพรงไทยที่ไดร้ับการพัฒนา
พันธุ์ผึ้งเพื่อการเลี้ยงต่อไปในอนาคต  

๒. รังแม่พันธุ์ของผึ้งโพรงลูกผสมที่สามารถจัดการลงกล่องและเหมาะสมต่อการเลี้ยง
ความสําเร็จของการขยายจํานวนรังของการเลี้ยงผึ้งโพรงลูกผสมในแปลงเกษตรปลอดภัย 

๓. การขยายฐานองค์ความรู้ของการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและการทําการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน
ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดพะเยา หรือเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยในเขตภาคเหนือ  
 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

ลักษณะของกิจกรรม : (ตน้ทาง/กลางทาง/ปลายทาง) แสดงดังภาพ 
๑. กิจกรรมตน้ทาง : การสํารวจการเลี้ยงผึง้โพรงไทย และการสาํรวจผึ้งโพรงไทยตามธรรมชาติ

ในพ้ืนที่ จังหวดัพะเยา และการตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพของผึง้โพรงไทยดว้ยเครือ่งหมาย

ทางสัณฐานวทิยาและพันธกุรรม ในรังผึง้โพรงไทย 

วิธดีําเนินการ 

1.1 สํารวจและเก็บตัวอย่างผึ้งโพรงไทยและลูกผสม โดยเก็บตัวอย่างวรรณะงาน 

(Worker) ที่แพร่กระจายตามธรรมชาติในพ้ืนที่แปลงเกษตรปลอดภัย อําเภอจุน อําเภอเมือง 

และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และผึ้งโพรงไทยที่พบสร้างรังตามธรรมชาติในอําเภออื่น ๆ 

ของจังหวัดพะเยา และขยายฐานองค์ความรู้ของการศึกษาสํารวจ เก็บตัวอย่างผึ้งโพรงไทยที่

สร้างรังตามธรรมชาติในชุมชนที่ริเริ่มการทําเกษตรปลอดภัย  

1.2 ตรวจสอบความหลากหลายทางสัณฐานวทิยาและพันธกุรรม พฤติกรรมของผ้ึงโพรง

ไทยตามธรรมชาติและผึ้งโพรงลูกผสม 

(1) พัฒนาการตรวจสอบด้วยวิธีการวัดสัณฐานแบบมาตรฐานและเรขาคณิต 

บนโครงสร้างปีก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบในการระบุความแตกต่างของผึ้ง

โพรงไทยกลุ่มประชากรใต้ เหนือ และลูกผสม ที่สุ่มเก็บตัวอย่างในการศึกษา โดยใช้

ลักษณะสําคัญ (Key character) ทางสัณฐานวิทยา เช่น ค่าสัดส่วน cubital index 

ภายในปีก ขนาดของปีกหน้า ปีกหลัง จํานวนตะขอเกี่ยวปีก เป็นต้น 
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(2) พัฒนาการตรวจสอบด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลโดยการหาลําดับนิวคลีโอไทด์ 

(Nucleotide sequencing) ของไมโทรคอนเดรีย ดีเอ็นเอ ตําแหน่งยีนบาร์โค้ด (DNA 

barcoding) และตําแหน่งของยีนอื่น ๆ เช่น บริเวณ intergenic COI-COII หรือ 

บริเวณ Cytochrome b เป็นต้น ซึ่งยีนเหล่านี้แสดงการถ่ายทอดลักษณะจากฝ่ายแม่ 

(นางพญาผึ้ง) เพ่ือใช้ลําดับนิวคลีโอไทด์เป็นเครื่องหมายทางโมเลกุลในการระบุความ

แตกต่างของผึ้งโพรงไทยกลุ่มประชากรใต้ เหนือ และลูกผสม ที่สุ่มเก็บตัวอย่างใน

การศึกษา 

๒. กิจกรรมกลางทาง : คัดเลือกรังและขยายรังผึง้โพรงลูกผสมที่ใช้เปน็แม่พันธุ ์ประเมินผลของ

การขยายพันธุ์ การจดัการการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามธรรมชาตแิละลกูผสมที่เลี้ยงลงกล่อง 

วิธดีําเนินการ 

๒.1 ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมปอ้งกนัรัง (Defensive behavior) พฤติกรรมก้าวรา้ว 

(Aggressive behavior) พฤติกรรมในการออกหาอาหาร (Foraging behavior) และประเมิน

ความสามารถในการดํารงชีวิต การขยายเพ่ิมจํานวนประชากรภายในรังที่มีการจัดการรังผึ้งใน

กล่องเลี้ยงของผึ้งโพรงไทยตามธรรมชาติประชากรทางเหนือ ทางใต้ และลูกผสม  ทําการ

รวบรวมข้อมูลทุกสัปดาห์ระยะเวลาอย่างน้อย 5-6 เดือน 

(1) จัดเตรียมรังผึ้งโพรงไทยกลุ่มประชากรเหนือ ใต้ และลูกผสม อย่างน้อย 3-

5 รัง ในแต่ละกลุ่มประชากร โดยรังของผึ้งโพรงได้ดําเนินการเลี้ยงผึ้งโพรงแบบลงคอน

ในกล่องเลี้ยงแล้ว แต่ละรังมีคอนผึ้งอย่างน้อย 4 คอนภายในกล่องเลี้ยง 

(2) ออกแบบการศึกษาทางด้านพฤติกรรมการป้องกันรังและประเมินระดับการ

แสดงพฤติกรรมการป้องกันรังของผึ้งทั้ง 3 กลุ่มประชากร เช่น การรบกวนด้วยเสียง

บริเวณปากทางเข้ารัง การตอบสนองต่อกลิ่นของฟีโรโมนเตือนภัย การตอบสนองเมื่อ

ปฏิบัติงานกับรังผึ้งโพรง การตอบสนองต่อการใช้ควันพ่นหน้ารัง เป็นต้น  

(3) การออกแบบเพื่อประเมินผลพฤติกรรมในการออกหาอาหาร โดยเก็บข้อมูล

ภาคสนาม ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ใน

อากาศ ของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ตามระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  และสุ่มเก็บ

ตัวอย่างผึ้งโพรงไทยที่บินกลับจากการออกหาอาหารประเภทเกสร โดยใช้การสังเกต

ก้อนเกสรที่อยู่ในส่วนตระกร้าเก็บเกสรที่ขาหลัง จํานวน 10 ตัวต่อรัง นํามาวิเคราะห์

ปริมาณและชนิดของเกสรที่ผึ้งนําเข้าสู่รัง รวมทั้งบันทึกจํานวนการบินเข้า -บินออกรัง 
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เพื่อแสดงกิจกรรมการหาอาหารของผึ้งโพรงไทยรังละ 5 นาที ในช่วงเวลาเช้าของวันที่

เก็บข้อมูล 

(4) ประเมินความสามารถในการดํารงชีวิต การขยายเพ่ิมจํานวนประชากร

ภายในรังที่มีการจัดการรังผึ้งในกล่องเลี้ยงของผึ้งโพรงไทยตรวจสอบการดํารงชีวิตของ

ผึ้งโพรงไทยทั้ง 3 กลุ่มประชากร ในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ โดยรวบรวมข้อมูลของ

รังผึ้ง เช่น น้ําหนักรวมรัง จํานวนคอนภายในรัง จํานวนประชากรตัวเต็มวัย และการใช้

พ้ืนที่ของผึ้งในการเจริญเติบโต ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และพ้ืนที่ในการเก็บอาหาร 

ได้แก่ น้ําผึ้งและเกสร นอกจากนี้บันทึกข้อมูลการสร้างหลอดนางพญา การสร้างหลอด

ตัวผู้ภายในรัง เมื่อได้พบระหว่างการศึกษา 

(5) เก็บข้อมูลภาคสนาม ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ศัตรูผึ้ง ผู้ล่า และแมลงผสม

เกสรอื่น ๆ ที่พบในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ตามระยะเวลาในการเก็บข้อมูล รวมทั้ง 

เมื่อภายในรังพบสภาพหลอดรวงผึ้งผิดปกติ เช่น หลอดดักแด้เปิดออก พบไรศัตรูผึ้ง

เกาะบนตัวเต็มวัยผึ้ง หรือผึ้งตัวเต็มมีปีกพิการ ให้ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างผึ้งที่มีอาการ

ผิดปกตินั้น บันทึกอาการของโรคในช่วงการเก็บตัวอย่างและใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลใน

การตรวจวิเคราะห์โรคผึ้ง เพ่ือใช้เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การติดโรคของผึ้งระหว่างผึ้ง

โพรงไทย กลุ่มประชากรทางเหนือ ทางใต้ และลูกผสม โดยใช้ไพรเมอร์ที่ใช้ในการ

ตรวจสอบโรคต่างๆ ในผึ้ง เช่น โรคหนอนเน่าอเมริกา American foulbrood (AFB), 

การติดเชื้อโปรโตซัวกลุ่ม microsporidian Nosema โรคออกถุงจากเชื้อไวรัส และ

โรคชอล์คบรูดจากเชื้อรา (Nonthapa and Chanchao, 2015) 

(6) ประเมินผลการเติบโตของรัง การอยู่รอดของรังผึ้งโพรงไทยทั้ง 3 กลุ่ม

ประชากร ในพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ โดยอาศัยข้อมูลจากการสุ่มเก็บใช้การวิเคราะห์

ผลทางสถิติ เพ่ือประเมินศักยภาพจากการการเก็บข้อมูลในข้อ (1-5) ใช้ในการคัดเลือกรัง

ผึ้งที่มีความแข็งแรงสามารถอยู่รอดได้ในพ้ืนที่ที่ศึกษานี้โดยเฉพาะผึ้งโพรงไทยลูกผสมที่มี

ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวป้องกันรังในระดับที่ผู้เลี้ยงสามารถเข้า

ปฏิบัติงานกับรังผึ้งได้ ไม่ดุร้าย รวมทั้งพฤติกรรมการออกหาอาหารที่ดีส่งผลสนับสนุนให้

รังของผึ้งโพรงมีการเติบโตของรังอยู่ในเกณฑ์ที่เพ่ิมประชากรได้ดีในคอนเลี้ยงและ

สามารถจัดการการเลี้ยงแบบลงกล่องเลี้ยงได้  

๒.๒ คัดเลือกรังผึ้งโพรงลูกผสมที่ใช้เป็นแม่พันธุ์ โดยทําการตรวจสอบทางสัณฐานวิทยา

และพันธุกรรม ตามวิธีการในข้อ 1.2 เพ่ือบ่งชี้ที่มาของผึ้งนางพญาและผึ้งตัวผู้ของรังผึ้งโพรง
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ลูกผสม ว่ามีที่มาจากการเป็นลูกผสมของกลุ่มประชากรต้นกําเนิดตามธรรมชาติของผึ้งโพรงไทย 

(Original A. cerana) จากนางพญากลุ่มประชากรทางเหนือผสมผึ้งตัวผู้กลุ่มประชากรทางใต้ 

หรือในทางกลับกัน  

๒.๓ ในสภาวะที่รังแม่พันธุ์ของผึ้งโพรงไทยลูกผสมที่เลี้ยงในแปลงเกษตรปลอดภัย มี

ความอุดมสมบูรณ์และขยายรังได้ดี จะทําการเพ่ิมขยายรังโดยใช้การสร้างผึ้งนางพญา และทํา

การปล่อยผสมพันธุ์ตามธรรมชาติหรือใช้วิธีการผสมเทียมเพื่อขยายพันธุ์ของผึ้งโพรงไทยลูกผสม

ดังกล่าว 

๓. กิจกรรมปลายทาง ประเมินผลของการถ่ายทอดองคค์วามรู้ผึ้งโพรงไทยในชุมชนและการ

เลี้ยงผึ้งเปน็อาชีพ 

วิธดีําเนินการ 

การดําเนินงานส่งเสริมขยายองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงและการเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ เพ่ือ

การสร้างอาหารปลอดภัยและสร้างรายได้ระดับครัวเรือนกับเกษตรกรและกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่   

๓.1 สํารวจและขยายพ้ืนที่การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ณ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา และจากการสํารวจพบมีเกษตรกร ข้าราชการเกษียณ และชาวบ้าน 

ในอําเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความสนใจในวิถีการเกษตรอินทรีย์และเห็นความสําคัญของการ

เลี้ยงผึ้งโพรงไทย จึงเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ทางผู้วิจัยริเริ่มขยายฐานองค์ความรู้ด้านข้อมูล

พ้ืนฐานชีววิทยาและการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย รวมทั้งปลูกฝังวิถีของการเกษตรอินทรีย์ที่จะมีส่วน

สนับสนุนให้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยประสบความสําเร็จ  โดยออกสํารวจในชุมชน จัดทํา

แบบสอบถาม สัมภาษณ์ พูดคุยกับ หมู่บ้านหรือชุมชน ที่มีความสนใจการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ใน

พ้ืนที่ชุมชน อย่างน้อย 1 หมู่บ้าน 

๓.2 คัดเลือกชุมชนหรือเกษตรกรที่มีความสนใจ มีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย 

หรือมีองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านการเลี้ยงผึ้ง หรือสนใจประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยเป็น

อาชีพเสริมเข้าร่วมในเป็นเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยในชุมชน เพ่ือการสร้างแหล่ง

เรียนรู้และส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ได้ในอนาคต  

๓.3 สํารวจและรวบรวมรังผึ้งโพรงไทยตามธรรมชาติในชุมชน และวิถีการเลี้ยงตามภูมิ

ปัญญาของชุมชน ได้แก่ ลักษณะกล่องเลี้ยง วิธีการล่อพันธุ์ผึ้งตามธรรมชาติ เครื่องมือและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้งโพรงตามวิถีดั้งเดิม รวมทั้งการสัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐาน ภูมิ

ปัญญาที่เกษตรกรมีเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงผึ้ง 
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๓.4 อบรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพ โดยให้องค์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง

โพรง ข้อมูลทางชีววิทยาของผึ้ง ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ การดํารงชีวิตในสังคม 

สารฟีโรโมน การแสดงพฤติกรรมและการสื่อสารของผึ้ง อุปกรณ์พ้ืนฐานในการเลี้ยงผึ้ง รวมทั้ง

การแนะนําและให้ความรู้ วิธีการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผึ้ง เช่น น้ําผึ้ง 

ไขผึ้ง นมผึ้ง ฯลฯ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างง่าย ๆ เช่น การทําสบู่น้ําผึ้ง ให้กับเกษตรกร 

ผู้สูงอายุ หรือบุคคลทั่วไป 

๓.5 ประเมินผลของการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผึ้งโพรงไทยในชุมชนนั้น ๆ  

 

 
 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

๑. การสํารวจการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย และการ
สํารวจผึ้งโพรงไทยตามธรรมชาติในพ้ืนที่ 
จังหวัดพะเยา และการตรวจสอบความ
หลากหลายทางชีวภาพของผึ้งโพรงไทยด้วย
เครื่องหมายทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรม 
ในรังผึ้งโพรงไทยธรรมชาติ รังผึ้งโพรงไทย
เลี้ยง และรังผึ้งโพรงไทยลูกผสม 

๑. องค์ความรู้ใหม่อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS 1 เรื่อง หรือ
ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติในฐานข้อมูล TCI  1 เรื่อง 
๒. เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการจัดการเลี้ยงผึ้ง
โพรงไทย หรือเทคนิคการตรวจสอบความแตกต่างของ
ประชากรผึ้งโพรงไทย อย่างน้อย 1 เรื่อง 

๒. คัดเลือกรังและขยายรังผึ้งโพรงลูกผสมที่
ใช้เป็นแม่พันธุ์ ประเมินผลของการขยายพันธุ์ 

๓. รังแม่พันธุ์ของผึ้งโพรงไทยลูกผสมที่สามารถขยายรังต่อ
ได้อย่างน้อย 5 รัง 

กิจกรรมต้นทาง 

กิจกรรมปลายทาง 

กิจกรรมกลางทาง 
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การจัดการการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามธรรมชาติ
และลูกผสมที่เลี้ยงลงกล่อง 
๓. ประเมินผลของการถ่ายทอดองค์ความรู้ผึ้ง
โพรงไทยในชุมชนและการเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพ 

๔. เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับผึ้งโพรงไทยและการจัดการ
รัง โดยมีผลการประเมินความรู้และความเข้าใจ ความพึง
พอใจต่อการถ่ายทอดความรู้หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ปี  

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สํารวจและขยายพ้ืนที่การเลี้ยงผึ้งโพรง
ไทยในจังหวัดพะเยา 

x x x x x        

การตรวจสอบและพัฒนาความ
หลากหลายทางสัณฐานวิทยา 
พันธุกรรม ของผึ้งโพรงไทยลูกผสมที่
สามารถจัดการรังเลี้ยงในกล่องเลี้ยงผึ้ง
และผึ้งโพรงไทยที่แพร่กระจายตาม
ธรรมชาติในพ้ืนที่ 

x x x x x x x x x    

การตรวจสอบพฤติกรรมของผึ้งโพรง
ไทยลูกผสมที่สามารถจัดการรังเลี้ยงใน
กล่ อง เ ลี้ ย งผึ้ ง และผึ้ ง โพร ง ไทยที่
แพร่กระจายตามธรรมชาติในพ้ืนที่ 

 x x x x x x x x    

คัดเลือกรังและขยายรังผึ้งโพรงลูกผสม
ที่ใช้เป็นแม่พันธุ์ 

   x x x x x x x x  

ประเมินผลของการขยายพันธุ์ การ
จัดการการ เลี้ ยงผึ้ ง โพรงไทยตาม
ธรรมชาติและลูกผสมลงกล่อง 

      x x x x x  

ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและประเมินผล
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ผึ้งโพรง
ไทยในชุมชนจากชุมชนต้นแบบ 

       x x x x  

รายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับ           x x 
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

สมบูรณ์ 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๕  วงเงนิ ๓๐๐,๐๐๐  บาท (สามแสนบาท

ถ้วน) โดยมรีายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

การขยายพันธุ์ และการจัดการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย (Apis cerana 
Fabricius, 1758 ) ตามธรรมชาติและลูกผสมในระบบเกษตร
ปลอดภัย จังหวัดพะเยา 

๑. กิจกรรมตน้ทาง : การสํารวจการเลี้ยงผึง้โพรงไทย และการสาํรวจ
ผึ้งโพรงไทยตามธรรมชาติในพื้นที่ จังหวัดพะเยา และการตรวจสอบความ
หลากหลายทางชีวภาพของผึ้งโพรงไทยดว้ยเครื่องหมายทางสัณฐานวิทยา
และพันธุกรรม ในรังผึ้งโพรงไทย 

๒. กิจกรรมกลางทาง : คัดเลือกรังและขยายรังผึง้โพรงลูกผสมที่ใช้
เป็นแม่พันธุ์ ประเมินผลของการขยายพันธุ์ การจดัการการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
ตามธรรมชาติและลูกผสมทีเ่ลี้ยงลงกล่อง 

๓. กิจกรรมปลายทาง ประเมินผลของการถ่ายทอดองคค์วามรู้ผึ้ง
โพรงไทยในชุมชนและการเลี้ยงผึ้งเปน็อาชีพ 

๓๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 การขยายพันธุ์ และการจัดการเลี้ยงผ้ึงโพรงไทย 
(Apis cerana Fabricius, 1758 ) ตามธรรมชาติและลูกผสมในระบบ
เกษตรปลอดภัย จังหวัดพะเยา 

๓๐๐,๐๐๐ 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1) นิสิตช่วยงาน จํานวน 2 คน วันละ 200 บาท จํานวน 100 วัน 
     (2 คน*200 บาท*100 วัน) 

40000 

1.2 ค่าใช้สอย  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(1) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารพันธุกรรม (150 ตัวอย่าง x 200 บาท) 30000 

(2) ค่าจ้างเหมาพาหนะและค่าเชื้อเพลิง ในการออกเก็บตวอย่าง การเข้าพ้ืนที่
ชุมชนเกษตร จํานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท 

     (10 ครั้ง * 1500 บาท) 

15000 

(3) ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อออนไลน์ฝึกอบรมพัฒนาการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  
     (1 สื่อ*10000 บาท) ตามจ่ายจริง 

10000 

(4) ค่าจ้างเหมาการปฏิบัติงานภาคสนาม (อาหาร/เครื่องดื่ม) 10 ครั้งๆ ละ 
1,500 บาท (10 ครั้ง * 1500 บาท) 

15000 

(5) ค่าจ้างเหมาการจัดทําโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสาร
อบรม ฯลฯ (2 ครั้ง*7500 บาท) 

15000 

(6) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร เข้าเล่มเอกสาร จัดทํารายงาน  
(2 ครั้ง*3500 บาท) 

7000 

1.3 ค่าวัสดุ  

(1) ค่าสารเคมีวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์  สารวิเคราะห์ทางพันธุกรรม 
ชุดสกัดดีเอ็นเอจากเอสัตว์ ชุดทําความสะอาดชิ้นดีเอ็นเอ สารเพิ่มปริมาณ
พันธุกรรม ไพร์เมอร์ สารเคมีในการเก็บตัวอย่าง สิ่งมีชีวิต สารเคมีการตรวจ
วิเคราะห์ ฯลฯ (5 ชุด x 20000 บาท =100000 บาท) 

100000 

(2)ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สไลด์ หลอดเก็บตัวอย่าง หลอดไมโครเซน
ติฟิวส์ กล่องเก็บตัวอย่าง ปิเปตทิป เครื่องแก้ว (2 ชุด x 12500 บาท) 

25000 

(3) ค่าวัสดุการเกษตร เช่น สวิง จอบ มีดพร้า กระสอบ อุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง
โพรง รังผึ้ง 20 กล่อง พันธุ์ผึ้งโพรง  ฯลฯ (2 ชุด x 15000 บาท)  

30000 

(4) ค่าวัสดุสํานักงาน เช่นกระดาษ A4 สมุดบันทึก เครื่องเขียน แฟ้มเก็บ
เอกสาร (2 ชุด x 1500 บาท) 

3000 

(5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ตะกร้า ถุงพลาสติก กระดาษชําระ  เข่ง 
กล่องพลาสติก ขวดใส่น้ําผึ้ง ฯลฯ (2 ชุด x 2500 บาท) 

5000 

(6) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกหมึกพิมพ์ ฯลฯ (1 ชุด x 
5000 บาท) 

5000 
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13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ในประเทศ/

ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/

จังหวัด 
 พ้ืนที่ที่ท าวิจัย  ชื่อสถานที ่

ในประเทศ พะเยา  หองปฏิบัติการ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ในประเทศ พะเยา ภาคสนาม 1. พ้ืนที่การอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการพัฒนาการใช้

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้งพ้ืนถิ่น

ใน พ้ืนที่ อนุ รั กษ์ พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. พ้ืนที่การเกษตร เทศบาลตําบลแม่

กา และบ้านโซ้ อ.เมือง จ.พะเยา 

3.พ้ืนที่การเกษตรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

เทศบาลตําบลจุน อ.จุน จ.พะเยา 

แปลงเกษตรนายหมื่น พลศิริ 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
๑. ด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การจัดหารายได้ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 

กรมปศุสัตว์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ และในภาคเอกชน ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยง

ผึ้ง ท่ีสามารถนําองค์ความรูแ้ละเทคนิคกระบวนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางชีววิทยาของ

ผึ้งโพรงไทยจากเครื่องหมายทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมในการคัดเลือกพันธุ์ผึ้งโพรงไทยที่ดีในการ
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เลี้ยงผึ้งโพรงไทย  และเป็นการสร้างอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย และการใช้ประโยชน์จากผึ้งโพรงไทย

และการอนุรักษ์แมลงผสมเกสรเพ่ือการผสมเกสรพืชพรรณต่าง ๆ ให้ได้รับผลผลิต เช่น ลําไย ลิ้นจี่  ท่ี

สร้างรายได้ครัวเรือนสูงขึ้น  

๒. ด้านสังคม ผลกระทบที่จะได้รับ คือ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้ง และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ข้อมูลด้านการเลี้ยงผึ้งทั้งในประเทศและนานาประเทศ เป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจกับ

เกษตรกรเลี้ยงผึ้ง และการพัฒนาผึ้งโพรงไทยเพ่ือการสร้างอาชีพเสริมกับชุมชนท้องถิ่นในอนาคต 

รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาชีววิทยา 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ได้รับคือ แนวทางวิธีการตรวจวินิจฉัย

ผึ้งโพรงไทย ที่ใช้เพ่ือทําการตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้งโพรงไทยและเป็นแนวทาง

สําหรับในการตรวจสอบในสิ่งมีชีวิต แมลงเศรษฐกิจอื่น ๆ เพ่ือการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต

ประจําถิ่น การขยายพันธุ์และอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ 

 
  

เจ้าหนา้ที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสตัย์  

ตําแหนง่ หัวหน้าโครงการวจิัย  

สังกัดสาขาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท ์0898337411  

E – mail address : tipwan.su@up.ac.th 
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1. ชื่อโครงการ 

ภาษาไทย ความหลากหลายของไวรัสก่อโรคในผึ้งโพรงเพื่อประเมินการแพร่กระจายของโรคใน

จังหวัดพะเยา 

ภาษาอังกฤษ  

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 1     การเกษตรสร้างมูลค่า 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
  ผึ้งโพรงเป็นผึ้งพื้นถิ่นที่เหมาะกับการส่งเสริมการเลี้ยง เนื่องจากมีความสามารถในการต้านทาน
ไรผึ้งและสภาพภูมิอากาศได้ดกีวา่ผึ้งพันธุ์ ซึ่งปัญหาหนึ่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งคือการลดลงและการตาย
อย่างไม่ทราบสาเหตุของประชากรผึ้ง โดยปรสิตหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในผึ้ง มีทั้งเกิดจากแบคทีเรีย 
ไวรัส และเชื้อรา ส าหรับแบคทีเรียและเชื้อรานั้น ตัวผึ้งจะแสดงอาการออกมาให้เห็นได้ชัดเจน ต่างจาก
โรคที่เกิดจากไวรัสที่มักไม่แสดงอาการให้เห็นมากนัก แต่มักแสดงออกในรูปแบบของการลดลงของ
ประชากรผึ้งโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งโดยปกติแล้วผึ้งงานจะท าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายตัวอ่อนที่ติดเชื้อ
ออกจากรังเมื่อพบการติดเชื้อขึ้น แต่เนื่องจากโรคที่เกิดจากไวรัสมักไม่แสดงอาการ ท าให้ผึ้งงานไม่
สามารถเคลื่อนย้ายหรือก าจัดได้จึงเป็นสาเหตุให้เชื้อไวรัสคงอยู่ภายในรังได้มากกว่าหนึ่งปี ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อผลผลิตที่เกษตรกรพึงได้ ท าให้รายได้ลดลง ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสเพ่ือหา
แนวทางป้องกันการเกิดโรค จึงเป็นสิ่งที่สมควรท าอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลและเฝ้าระวัง
การเกิดโรคและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากโรคไวรัสได้ งานวิจัยนี้จึงศึกษาความชุกของไวรัสในผึ้ง 6 
ชนิด ได้แก่ Acute bee paralysis virus, Black queen cell virus, Chronic bee paralysis virus, 
Deformed wing virus, Kashmir bee virus และ Sacbrood virus เพ่ือประเมินการแพร่กระจาย
ของโรคและหาแนวทางป้องกันการกระจายต่อไป 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

๕.๑ เพ่ือตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส Acute bee paralysis virus, Black queen-cell virus, 
Chronic bee paralysis virus, Deformed wing virus, Kashmir bee virus และ Sacbrood 
virus ของผึ้งโพรงระยะต่าง ๆ  
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๕.๒ เพ่ือตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส Acute bee paralysis virus, Black queen-cell virus, 
Chronic bee paralysis virus, Deformed wing virus, Kashmir bee virus และ Sacbrood 
virus ของไรผึ้ง  
๕.๓ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคไวรัสในผึ้งและการระบาดของไร 
 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง นิสิต นักศึกษา นักวิจัย เข้าใจถึงการแพร่กระจายและแนวโน้มความ

รุนแรงของโรคผึ้งที่เกิดจากเชื้อไวรัสทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ ได้แก่ Acute bee paralysis virus, Black 

queen cell virus, Chronic bee paralysis virus, Deformed wing virus, Kashmir bee virus 

และ Sacbrood virus พร้อมทั้งดูความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคไวรัสชนิดต่าง ๆ ในผึ้งและการ

ระบาดของไร เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังการเกิดโรคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากโรคไวรัสได้ 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั้งในจังหวัดพะเยาและทุกจังหวัดที่มีความสนใจเกี่ยวกับการแพร่กระจาย

ของไวรัสก่อโรคในผึ้ง นักวิจัย นิสิต นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงผึ้ง 
 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบบทความทางวิชาการวารสารระดับชาติจ านวน 1 เรื่องและ

การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติจ านวน 1 ครั้ง 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากไวรัสในผึ้ง และทราบถึงการแพร่กระจาย
ของโรคในจังหวัดพะเยา และหาแนวทางป้องกันโรคเพ่ือลดการระบาด และลดการสูญเสียผลผลิตจาก
ผึ้งที่น าไปสู่การสูญเสียรายได้ ข้อมูลที่ได้ยังช่วยประเมินความรุนแรงของโรคให้กับนักวิจัย นิสิต 
นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงผึ้งได้ 
 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 
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 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
 กิจกรรมต้นทาง : ท าการเก็บตัวอย่างผึ้งโพรงและไรผึ้งเพ่ือส ารวจปริมาณและการแพร่กระจาย

ของไรผึ้ง 
 กิจกรรมกลางทาง : วิเคราะห์หาการติดเชื้อไวรัส 6 ชนิดได้แก่ ได้แก่ Acute bee paralysis virus, 

Black queen cell virus, Chronic bee paralysis virus, Deformed wing virus, Kashmir bee virus 

และ Sacbrood virus ในผึ้งโพรงและในไรผึ้งเพื่อดูความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสที่ก่อโรคในผึ้งและในไร โดยใช้วิธี 

Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) วิเคราะห์ผลล าดับเบสเพ่ือดูความ

เชื่อมโยงของไวรัสในผึ้งและในไร และวิเคราะห์ผลทางสถิติเพ่ือดูความสัมพันธ์ในการเกิดโรคไวรัส 

 กิจกรรมปลายทาง : วิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้และประเมินความสัมพันธ์ของระหว่างการกระจาย

ตัวของไรผึ้งและการเกิดโรคไวรัสของผึ้งโพรงในจังหวัดพะเยา ทั้งหาแนวทางเพ่ือแนะน าเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง

เกี่ยวกับการควบคุมโรคที่เกิดจากไวรัสผึ้ง ป้องกันการลดลงของประชากรผึ้ง และท าการเผยแพร่เกี่ยวกับการ

แพร่กระจายของโรคที่เกิดจากไวรัสในผึ้งโพรงในจังหวัดพะเยาโดยการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบบทความ

ทางวิชาการวารสารระดับชาติจ านวน 1 เรื่องและการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

จ านวน 1 ครั้ง  

  

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

การเก็บตัวอย่างผึ้งโพรงและไรผึ้งเพ่ือส ารวจ
ปริมาณและการแพร่กระจายของไรผึ้ง 

สามารถประเมินปริมาณและการแพร่กระจายของไร
ผึ้งในผึ้งโพรง 

การวิเคราะห์เชื้อไวรัสในผึ้งโพรง สามารถประเมินการกระจายตัวและความรุนแรงไวรัส
ในผึ้งโพรง 

การวิเคราะห์เชื้อไวรัสในไรผึ้ง สามารถประเมินการกระจายตัวและความรุนแรงไวรัส
ในไรผึ้ง 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไวรัสในผึ้งและ
ในไร 

ผลการวิเคราะห์ล าดับเบสของเชื้อไวรัสทั้ง 6 ชนิดใน
ผึ้งโพรงและไรผึ้ง และการศึกษาความสัมพันธ์ทาง
สถิติ 

การแนะน าเกษตรกรผู้เลี้ยงเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในผึ้ง
โพรงในจังหวัดพะเยา 

เกษตรกรสามารถควบคุมโรคที่เกิดจากไวรัสได้หรือลด
การแพร่กระจายของไวรัส 

การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ศึกษาให้แก่นักวิจัย 
นิสิต นักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจ 

การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบบทความทาง
วิชาการวารสารระดับชาติจ านวน 1 เรื่องและการ
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น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
จ านวน 1 ครั้ง 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ......1 ปี....... 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การเก็บตัวอย่างผึ้งโพรงและไรผึ้งเพื่อส ารวจ
ปริมาณและการแพร่กระจายของไรผึ้ง 

x x x x         

การวิเคราะห์เช้ือไวรัสในผึ้งโพรง   x x x x x x     
การวิเคราะห์เช้ือไวรัสในไรผึ้ง   x x x x x x     
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไวรัสในผึ้ง
และในไร 

      x x x x   

การแนะน า เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย ง เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในผึ้ง
โพรงในจังหวัดพะเยา 

        x x x  

การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ศึกษาให้แก่นักวิจัย 
นิสิต นักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจ 

         x x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 200,000 บาท ( สองแสน บาท

ถ้วน) โดยมรีายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การเก็บตัวอย่างผึ้งโพรงและไรผึ้งเพื่อส ารวจปริมาณและการแพร่กระจายของไรผึ้ง 30,000 
การวิเคราะห์เชื้อไวรัสในผึ้งโพรง 75,000 
การวิเคราะห์เชื้อไวรัสในไรผึ้ง 75,000 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไวรัสในผึ้งและในไร 5,000 
การแนะน าเกษตรกรผู้เลี้ยงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในผึ้ง
โพรงในจังหวัดพะเยา 

5,000 

การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ศึกษาให้แก่นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจ 10,000 
รวมทั้งสิ้น 200,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 การเก็บตัวอย่างผึ้งโพรงและไรผึ้งเพื่อส ารวจ
ปริมาณและการแพร่กระจายของไรผึ้ง 

30,000 

รายการ ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างผึ้งโพรง 15,000 

รายการ ค่าวัสดุสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง เช่น อะซิโตน แอลกอฮอล์ 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ภาคสนาม เช่น ถุงมือ คีมคีบ 5,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2  การวิเคราะห์เชื้อไวรัสในผึ้งโพรง 75,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการ ค่าจ้างเหมาช่วยสกัดสารพันธุกรรม 10,000 

รายการ ค่าวิเคราะห์ล าดับเบส 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ ค่าวัสดุสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ สารเคมีส าหรับสกัดสาร
พันธุกรรมและท า PCR 

40,000 

รายการ ค่าวัสดุเครื่องแก้ว เช่น จานเพาะเชื้อ ฟลาส บีเกอร์ 10,000 

รายการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น หลอดเซนตริฟิวจ์ โกร่งบด  5,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3  การวิเคราะห์เชื้อไวรัสในไรผึ้ง 75,000 

1. งบด าเนินงาน  

รายการ ค่าจ้างเหมาช่วยสกัดสารพันธุกรรม 10,000 

รายการ ค่าวิเคราะห์ล าดับเบส 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ ค่าวัสดุสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ สารเคมีส าหรับสกัดสาร
พันธุกรรมและท า PCR 

40,000 

รายการ ค่าวัสดุเครื่องแก้ว เช่น จานเพาะเชื้อ ฟลาส บีเกอร์ 7,000 

รายการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น หลอดเซนตริฟิวจ์ โกร่งบด  5,000 

รายการ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษช าระ ถุงพลาสติก 3,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไวรัสในผึ้งและใน
ไร 

5,000 

1. งบด าเนินงาน  

รายการ ค่าจ้างเหมาน าเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 5,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5  การแนะน าเกษตรกรผู้เลี้ยงเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสในผึ้งโพรงในจังหวัดพะเยา 

5,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษช าระ ถุงพลาสติก 1,000 

รายการ ค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ A4 แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 4,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5  การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ศึกษาให้แก่นักวิจัย 
นิสิต นักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจ 

10,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูล ได้แก่ หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี เพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณะ 

10,000 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ฟาร์มผึ้งโพรงในจังหวัดพะเยา และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา 
 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
 ในด้านเศรษฐกิจเป็นการลดการสูญเสียผลผลิตที่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงพึงได้จากการเลี้ยงผึ้ง
โพรง เนื่องจากเป็นการประเมินโรคไวรสัที่เกดิในผึ้ง ซึ่งโรคไวรสัมักไม่แสดงอาการ ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยง
ผึ้งสูญเสียประชากรผึ้งไปเป็นจ านวนมาก เนื่องจากไม่ทราบวา่มีการติดโรคไวรัสเกิดขึ้น หรือบางครั้งเป็น
การแฝงตัวของโรคในรังผึ้งเป็นระยะเวลานาน ท าให้ผึ้งอ่อนแอ และตายลงในท่ีสุด ดังนั้นเมื่อเกษตรกร
ทราบถึงการแพร่กระจายของโรคแล้ว จะสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้ 
 

  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ……ดร.ศิริกาญจน์ สันพา............………. 
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ต าแหน่ง ……………..…อาจารย์…………………………..  

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. ชื่อโครงการ 

ภาษาไทย การศึกษาความหลากชนิดของพืชดอกเพื่อประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งอาหารของ
ผึ้งโพรงไทย (Apis cerana Fabricius, 1758) 

ภาษาอังกฤษ A study on diversity of flowering plants for evaluation the food 
sources of eastern honey bee (Apis cerana Fabricius, 1758) 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การเกษตร 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 3 

การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตร ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถใน

การแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้า

เกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศ 

 
4. เหตผุลความจ าเป็น 

  โครงการศึกษาความหลากชนิดของพืชดอกเพ่ือประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งอาหารของผึ้ง
โพรงไทย (Apis cerana) ในจังหวัดพะเยา รวมสังเกตพฤตกิรรมการหาผึ้งโพรง (eastern honey bee) 
ชันโรง (stingless bees) และแมลงภู่ (bumble bees) เป็นต้น โดยแหล่งอาหารที่สําคัญของผึ้งเหล่านี้
คือ น้ําหวานจากพืชดอก (flowering plants) โดยผึ้งได้รับน้ําหวานจากดอกไม้และพืชดอกได้รับการ
ถ่ายเรณู (pollination) ทําให้เกิดการผสมเกสรและปฏิสนธิได้ ซึ่งถือว่าผึ้งและพืชดอกมีวิวัฒนาการ
ร่วมกันมาในการพึ่งพากันเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เกษตรกรชาวสวนจึงมีการใช้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างผึ้งกับพืชดอกในการเลี้ยงผึ้งโดยเฉพาะผึ้งโพรงไทย (Apis cerana) ซึ่งเป็นผึ้งโพรง
ไทยที่มีความทนทานต่อโรค ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถพบได้ในทุกภูมิภาคของไทย โดย
เกษตรกรจะเลี้ยงผึ้งในกล่องลังไม้เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ผึ้ง (bee products) ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น 
น้ําผึ้ง (honey) ไขผึ้ง (wax) นมผึ้ง (royal jelly) และพรอพอลิส (propolis) เป็นต้น และขณะเดียวกัน
ผึ้งที่เลี้ยงได้ช่วยผสมเกสรให้พืชไม้ผลที่ให้ลูกดก เช่น เงาะ ลิ้นจี่ และลําไย อีกด้วย และเนื่องจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยามีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากหลายจังหวัดใน
ภาคเหนือที่เคยเป็นแหล่งเลี้ยงผึ้งจํานวนมาก เช่น เชียงใหม่ ลําพูน มีการขยายของตัวเมืองอย่างรวดเร็ว 
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ทําให้ขาดแคลนแหล่งพ้ืนที่ของพืชดอกที่เป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งน้ําหวานของผึ้ง ซึ่งทําให้เกษตรกรผู้
เลี้ยงผึ้งย้ายมาเลี้ยงผึ้งกันมากขึ้นในเขตจังหวัดพะเยาเนื่องจากยังมีพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการปลูกลิ้นจี่และลําไยกันมาก ทําให้ผึ้งมีอาหารสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ลิ้นจี่และ
ลําไยออกดอก แต่พืชเหล่านี้มีระยะออกดอกเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ได้ออกดอกตลอดปี เช่น ลําไยออก
ดอกช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อาจทําให้การเลี้ยงผึ้งหยุดชะงักได้ ดังนั้นการ
อนุรักษ์พืชดอกในป่าหรือพืชพ้ืนถิ่นจึงน่าจะมีส่วนสําคัญในการอนุรักษ์และรักษาแหล่งอาหารของผึ้งได้
อีกทางหนึ่ง โดยการสํารวจความหลากหลายของพรรณไม้ดอกที่มีเป็นแหล่งอาหารของผึ้งพ้ืนโพรงไทย
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา บนพ้ืนที่ประมาณ 600 ไร่ ที่อยู่บริเวณด้านหลังของมหาวิทยาลัย
พะเยา เน้นการศึกษาด้านสัณฐานวิทยาของพืช สัณฐานวิทยาเรณู และความสัมพันธ์ของผึ้งกับพืชดอก 
รวมถึงการจัดทําฐานข้อมูลและตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้และการคัดเลือกพืชประจําถิ่นที่มีการ
เจริญเติบโตเร็ว ทนทานโรค สร้างน้ําหวานดี มีช่วงเวลาออกดอกยาวนาน และมีการกระจายพันธุ์ไ ด้ดี 
ซึ่งมีศักยภาพในการปลูกเพ่ิมจํานวนหรือขยายพันธุ์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นแหล่งอาหาร
ของผึ้งในการเลี้ยงผึ้งได้ตลอดปี จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งได้ 
 

5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
 1) เพ่ือสํารวจ ศึกษา และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากชนิดของพืชที่เป็นแหล่งอาหาร
ของผึ้งโพรงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

2) เพื่อเป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับเรณูของพืชอาหารของผึ้งโพรงไทย 
3) เพ่ือเพ่ิมจํานวนพืชประจําถิ่นที่เป็นอาหารหารของผึ้งโพรงไทยและพัฒนาปลูกเป็นแหล่ง

อาหารของผึ้งโพรงไทย 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1) ได้ข้อมูลชนิดพืชประจําถิ่นที่เป็นพืชอาหารของผึ้งโพรงไทยและชนิดพืชที่พืชที่มีศักยภาพ
ปลูกให้เป็นแหล่งอาหารสําหรับเลี้ยงผึ้งได้ตลอดปี 

2) ได้องค์ความรู้ด้านเรณูของพืชดอกที่เป็นอาหารของผึ้งโพรงไทย 
3) ได้ฐานข้อมูล องค์ความรู้แก่ชุมชน เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยา และผู้ที่สนใจ 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
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           เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง  
 
8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวชี้วดัเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

 1) องค์ความรู้ชนิดพืชดอกที่เป็นแหล่งอาหารของผึ้งโพรงไทย อย่างน้อย 15 ชนิด 
 2) ฐานข้อมูลเรณูพืชดอกที่เป็นอาหารของผึ้งโพรงไทย  

3) ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  
 

 

ตัวชี้วดัผลลัพธ์ (Outcomes) 

 1) ข้อมูลชนิดและลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชดอกท่ีเป็นแหล่งอาหารของผึ้งโพรงไทยท่ีมี
ศักยภาพปลูกเป็นอาหารเลี้ยงผึ้งได้ตลอดปี อย่างน้อย 5 ชนิด 
 2) ฐานข้อมูลเรณูพืชดอกท่ีเป็นอาหารของผึ้งโพรงไทย โดยเฉพาะท่ีสามารถพบได้ในตัวผึ้ง
และน้ําผ้ึง  

3) ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI  
 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
ต้นทาง ตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องด้านความหลากหลายของพืชดอกในประเทศไทย สัณฐาน
วิทยาเรณูของพืชต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรมการหาอาหารของผึ้งโพรงไทย แล้วสํารวจและเก็บ
ตัวอย่างพืชดอกในพื้นท่ีปกปักฯ ในมหาวิทยาลัยพะเยาและอาณาเขตรอบมหาวิทยาลัยพะเยาใน
รัศมี 50 กิโลเมตร โดยทําการระบุชนิดพืชด้วยรูปวิธาน และทําเป็นตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งอ้างอิง เก็บ
ไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช บันทึกผล และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลพรรณพืชในพื้นท่ีปกปักฯ 
กลางทาง ศึกษาความสัมพันธ์ของดอกไม้กับผื้งโพรงไทย โดยการสังเกตผึ้งท่ีมาตอมดอกไม้แต่ละ

ชนิด บันทึกข้อมูลพืชท่ีมีผึ้งมาช่วยผสมพันธุ์และถ่ายเรณู และเก็บตัวอย่างเรณูพืชดอกใน

ภาคสนามมาทําการศึกษาสัณฐานวิทยาเรณู โดยกรรมวิธี acetolysis (Jone, 2014) โดยการ

วิเคราะห์ตัวอย่างเรณูพืชท่ีเก็บได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยอาศัยข้อมูลการศึกษาสัณฐานวิทยาเรณูของพืชดอกต่าง ๆ และ
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หนังสือท่ีรวบรวมการศึกษาเรณูของพืชท่ีผ่านมา รวมถึงวิเคราะห์การจัดกลุ่มของเรณูของพืชโดย

โปรแกรมทางสถิติ SPSS เพื่อหาความสัมพันธ์ของพรรณพืชชนิดต่าง ๆ 

ปลายทาง สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล วิเคราะห์ชนิดพืชท่ีสํารวจ คัดเลือกและเก็บรวบรวมพืช
ประจําถิ่นท่ีมีความสําคัญในการเป็นแหล่งอาหารของผึ้งโพรงไทย โดยเก็บในรูปเมล็ดแห้งหรือ
เพาะต้นกล้าเพื่อความสะดวกในการเพิ่มจํานวนและปลูกเป็นแหล่งอาหารผึ้งโพรงไทยได้ตลอดปี 
 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวชี้วดั 
1. ศึกษาข้อมูลสัณฐานวิทยาและเรณูของพืช

ดอกที่เป็นแหล่งอาหารของผึ้งโพรงไทย 
ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการในฐาน TCI จํานวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

2. เป็นแหล่งข้อมูล องค์ความรู้ แก่ชุมชน 
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยา และผู้ที่
สนใจ 

ฐานข้อมูล องค์ความรู้แก่ชุมชน เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งใน 
จังหวัดพะเยา และผู้ที่สนใจที่เข้าถึงได้ง่าย  

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี วนัที่เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2565 ถึง 30 กันยายน  2566 

 

 กิจกรรม 
เดือนที ่

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

ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง x x x          

สํารวจและเก็บตัวอย่างพืชดอกใน

พ้ืนที่ปกปักฯ 

  x          

วิเคราะห์ชนิดของพืชดอกในพ้ืนที่ปก

ปักฯ 

   x x        

เก็บตัวอย่างเรณูพืชในภาคสนาม

และตัวอย่างเรณูพืชจากตัวและรัง

ของผึ้งโพรงไทย 

    x x       

ศึกษาความสัมพันธ์ของดอกไม้กับผื้ง       x      
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 กิจกรรม เดือนที ่

โพรงไทย 

วิเคราะห์ตัวอย่างเรณูพิชที่เก็บได้       x x x x   

เ พ า ะ พั น ธุ์ พื ช ป ร ะ จํ า ถิ่ น ที่ มี

ความสําคัญในการเป็นแหล่งอาหาร

ของผึ้งโพรงไทย 

       x x x   

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ์           x x 

รวม             

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 142,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น

สองพันบาทถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่ายและรายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ 

ดังต่อไปนี้ 

 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบบุคลากร -  
งบดําเนินการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย (2 คน x 45 

วัน x 200 บาท 
18,000 

งบดําเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าพาหนะเดินทางออกเก็บข้อมูล สํารวจ 
และเก็บตัวอย่างพืช (6 ครั้ง ครั้งละ 3,000 
บาท) 

18,000 

งบดําเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเดินทางออกเก็บข้อมูล 
สํารวจ และเก็บตัวอย่างพืช (6 ครั้ง ครั้งละ 
3,000 บาท) 

18,000 

งบดําเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าท่ีพักในเดินทางออกเก็บข้อมูล สํารวจ 
และเก็บตัวอย่างพืช (9 คืน คืนละ 1,000 
บาท) 

9,000 

งบดําเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายภาพตัวอย่างเรณูพืช
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) (2 
ครั้ง) 

18,000 
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ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบดําเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,000 
งบดําเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าจัดทําโปสเตอร์ 1,000 
งบดําเนินการ : ค่าวัสดุ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น อุปกรณ์เก็บ

ตัวอย่างพืชและเรณูพืช อุปกรณ์เครื่องแก้ว 
เช่น บีกเกอร์ ขวดวัดปริมาตร หลอดทดลอง 

28,000 

งบดําเนินการ : ค่าวัสดุ สารเคมีทําปฏิบัติการในการศึกษาเรณูพืช 
เช่น กรดซัลฟิวริก กรดอะซีติก อะซีติก
แอนไฮไดด์ 

17,000 

งบดําเนินการ : ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา 
แฟ้ม ดินสอ 

1,000 

งบดําเนินการ : ค่าวัสดุ ค่าจัดทําบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
จํานวน 1 บทความ 

10,000 

งบดําเนินการ : ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเกษตร เช่น ถุงพลาสติก ถุงมือ 3,000 
รวม           142,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นท่ีปกปักฯ ในมหาวิทยาลัยพะเยาและอาณาเขตรอบมหาวิทยาลัย
พะเยาในรัศมี 50 กิโลเมตร จังหวัดพะเยา และห้องปฏิบัติการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 

ได้รับฐานข้อมูล องค์ความรู้ และชนิดพืชประจําถิ่นท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว ทนทานโรค สร้าง

น้ําหวานดี มีช่วงเวลาออกดอกยาวนาน และมีการกระจายพันธุ์ได้ดี  ซึ่งมีศักยภาพในการปลูกเพิ่ม

จํานวนหรือขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารของผึ้งในการเลี้ยงผึ้งได้

ตลอดปี จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งได้  และมีการตีพิมพ์ข้อมูลในวารสารทาง

วิชาการในระดับชาติในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

 
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสขุ 

อาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 0867212776 

Boonchuang.bo@up.ac.th 
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1. ชื่อโครงการ 

(ภาษาไทย) การวัดและการวิเคราะห์ความถี่เสียงในรังผึ้ง ด้วยเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะส าหรับการตรวจสอบคุณภาพรังและพฤติกรรมของผึ้งโพรงไทย (Apis 
cerana Fabricius, 1758) เพื่อการเลี้ยงผึ้งแบบไม่ย้ายถิ่นในพื้นท่ีเกษตร
ปลอดภัย จังหวัดพะเยา 

(ภาษาอังกฤษ) Measurement and analysis of sound frequencies in beehive with 
smart electronic sensor systems for health status monitoring and 
specific behavioral study from native bees (Apis cerana Fabricius, 
1758) for non-migratory beekeeping in the safe agricultural area, 
Phayao Province 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและ

หลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 

3. การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 

4. การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  

         แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัย

แห่งชาติ 20 ปี ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ด้านความมั่นคง 

2. ด้านการเกษตร 

3. ด้านอุตสาหกรรม 

4. ด้านสังคม 

5. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

6. ด้านพลังงาน 

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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          นโยบายรฐับาล : การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

          ภารกิจและอ านาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนา

ชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552) กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 

โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าและ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท ายุทธศาสตร์

ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน 

แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2560 - 2564) มุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชน

พ่ึงตนเองได้ ภายในปี 2564” ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
 ผึ้งโพรงไทย (Apis cerana Fabricius, 1758)  ถือว่าเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง โดยที่ผึ้งโพรงเป็น

ผึ้งพ้ืนเมืองของประเทศไทย โดยธรรมชาติจะท ารังด้วยการสร้างรวงซ้อนกันเป็นขั้น ๆ อยู่ในโพรงไม้ โพรงดิน 
ภายในใต้หลังคา หรือ ตามฝาบ้านที่มีปากทางเข้าออกค่อนข้างเล็ก แต่ภายในมีกว้างพอที่จะสร้างรวงรังได้ 
และชอบสร้างรังในที่มืดมิดชิด ที่ส าคัญผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่ได้จากผึ้ง จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในด้านสุขภาพ เนื่องจากมีความปลอดภัยไม่ค่อยมีสารตกค้าง มีคุณสมบัติลดการแพ้และ
ป้องกันการเกิดมะเร็งได้ นอกจากนั้นสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จากผึ้งมีคุณสมบัติพิเศษมากมาย และมีแนวโน้มที่
จะน ามาใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือเครื่องส าอางได้ ตัวอย่างเช่น ครีมบ ารุงผิว หรือผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผม ซึ่ง
ทั้งสองผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งมีความนิยมในกลุ่มผู้ใช้ ทั้งเพศชาย และหญิง 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในทุกช่วงวัย ทุกสาขาอาชีพ ถ้าครีมบ ารุงผิวสามารถช่วยเพ่ิมความชุ่มชื้นและลดริ้ว
รอยได้ หรือยิ่งถ้ายิ่งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีความสามารถเพ่ิมปริมาณเส้นผม หรือเพ่ิมขนาดของเส้นผมให้ดู
หนาขึ้น ทั้งสองผลิตภัณฑ์จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก   

ในปัจจุบันจังหวัดพะเยาเป็นพ้ืนที่หนึ่งซึ่งรองรับกับการเลี้ยงผึ้งเพ่ือการสร้างผลิตภัณฑ์ของผึ้งในการ
ส่งออกและใช้ในภาคอุตสาหกรรม อาหาร ยา และเครื่องส าอาง จากเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในเขต
ภาคเหนือ เนื่องจากจังหวัดพะเยายังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและแหล่งอาหารของผึ้ง ซึ่งในช่วงเวลา 5 
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ปีที่ผ่านมาการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ขยายวงออกสู่พ้ืนที่จังหวัดพะเยาในหลายอ าเภอ เช่น เมืองพะเยา เชียงค า ดอก
ค าใต้ แม่ใจ โดยเกษตรกรมีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งใช้ในการผสมเกสรล าไย ลิ้นจี่ เพ่ือให้มีการติดลูก
สูงขึ้น ลดต้นทุนในการใช้สารเคมีกระตุ้นการติดดอก และยังสร้างรายได้เพ่ิมเติมจากการขายผลิตภัณฑ์ผึ้ง 
อย่างไรก็ตามต้นทุนของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์อาจจะมีการลงทุนสูง เกษตรกรของจังหวัดพะเยาที่ด าเนินตาม
การเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริฯ เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นความเข้มแข็งของการเกษตร
ภาคครัวเรือน การท าการเกษตรแบบระบบอินทรีย์ และมีต้นทุนไม่สูงนักจึงให้ความสนใจในการเลี้ยงผึ้งโพรง 
ซึ่งเป็นผึ้งรวงพ้ืนเมืองของไทยที่ในอดีตได้มีการริเริ่มเลี้ยงผึ้งโพรงเพ่ือใช้ในการผลิตน้ าผึ้งและผสมเกสร
ภายในประเทศ 

แนวคิดในการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัย เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตร อาทิ
เช่น การน าคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไอที สื่อสาร เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งนาโนเทคโนโลยี 
ฯลฯ เป็นต้น เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร โดยการเปลี่ยนไร่นาหรือฟาร์มเกษตรทั้งหลาย จากเดิม
ให้กลายมาเป็นผืนดินที่ล้ าสมัย โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ   
ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการช่วยเก็บข้อมูล และแปรผลข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
เป็นเหตุผลท าให้ฟาร์มธรรมดาๆ กลายมาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) หรือ
ฟาร์มที่มีความสามารถในการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยเซ็นเซอร์ และสามารถท างานกึ่งอัตโนมัติได้ 
ท าให้เกษตรกรเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่มีความกลมกลืนและพอเพียง
ระหว่าง เกษตรกรรม เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม การท าฟาร์มอัจฉริยะ อาจ ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้
เครื่องยนต์กลไกขนาดใหญ่ หรือต้องใช้เงินลงทุนจ านวนนมาก แต่จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดเพ่ือ
น าไปสู่การตัดสินใจหรือท าการอย่างใดอย่างหนึ่งกับพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือ
อาจเรียกว่าเป็นการท าเกษตรแบบมีสติ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องมี
ข้อมูลทีเชื่อถือได้จ านวนมากเช่นกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี หรือ คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน
การวัดและบันทึกข้อมูล ตลอดเวลา 

กลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลแบบหลายช่องทาง (Multi-Channel 
Data Logger) เพ่ือวัด แสดงผลและบันทึกผลข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษา โดยใช้หลักการ
วัดและบันทึกข้อมูลจากการรับสัญญาณไฟฟ้าแบบแรงดันหรือกระแส จาก หัววัด (sensor/transmitter) 
หลายๆ ชนิด และบันทึกข้อมูลไว้ ยกตัวอย่างเช่น บันทึกค่าความถี่เสียง ความดัง อุณหภูมิ, ความชื้น แสง
สว่าง รวมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง สามารถแสดงผลแบบ
กราฟ หรือ chart เก็บบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ า หรือแสดงค่าแบบ REAL-TIME โดยที่ถ้าหากสภาวะ
แวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และ ความเข้มแสง เป็นตัวแปรที่ส าคัญส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพใน
การท าเกษตรกรรมและการเลี้ยงผึ้ง ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลสภาวะแวดล้อมแบบละเอียดและ
น่าเชื่อถือ จะน าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง เพื่อการแก้ไขและการปรับปรุงการเกษตรที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด แต่เราจะเก็บข้อมูลจ านวนมากเหล่านั้นได้อย่างไร โดยที่ใช้ทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงานให้น้อยที่สุด 
การใช้เทคโนโลยี หรือ คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวัดและบันทึกข้อมูลน่าจะเป็นค าตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้  
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โดยที่งานวิจัยนี้มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 2 ระดับ คือ 1) การ
เผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการ คือ การเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ
ขึ้นไป 2) การถ่ายทอดและเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และการเลี้ยงผึ้ง กลุ่ม
ผู้วิจัยจึงมีแผนการด าเนินการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ไปยังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง ใน
จังหวัดพะเยา โดยจะถ่ายทอดความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ในการเลี้ยงผึ้ง เพ่ือให้ผึ้ง
รักษารังไว้ตลอดและให้ผลผลิตที่ดี 

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลแบบหลายช่องทาง (Multi-Channel Data Logger) จะใช้เทคโนโลยีจาก
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีชื่อว่า Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) ที่มีการพัฒนา 
Hardware และ Software แบบ Open Source (มีการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่มีลิขสิทธิ์) ความง่ายของบอร์ด 
Arduino คือสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด หรือ
สามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่าง ๆ มาเสียบกับบอร์ดบนบอร์ด Arduino 
แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย  Arduino สามารถใช้งานเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ ความชื้นและ
อุณหภูมิ ส าหรับประยุกต์ใช้กับงานตามต้องการได้ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นในโรงเรือน ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ หรือจะใช้ท าเป็นเซนเซอร์เล็ก ๆ ส าหรับมอนิเตอร์อุณหภูมิความชื้นในสถานที่ต่าง ๆ การใช้
งานเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นร่วมกับ Arduino สามารถท าได้โดยง่าย เพราะมีไลบารีมาให้พร้อมใช้งาน  

เพ่ือให้การศึกษาวิจัยประสบผลส าเร็จ จ าเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น เทคโนโลยี NB-IoT ย่อ
มาจาก Narrowband IoT (NB-IoT) เป็นมาตรฐานระบบโครงข่ายที่ใช้พลังงานต่ า (Low Power Wide 
Area Network (LPWAN) ที่ถูกพัฒนามาเพ่ือให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้โดยผ่าน
โครงข่ายของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อดีของ NB-IoT คือ ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ า ส่งข้อมูล uplink ในขนาด
ที่เหมาะสม จึงช่วยท าให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT อยู่ได้นานถึง 10 ปี รองรับปริมาณ
อุปกรณ์ IoT ได้สูงสุดในระดับแสนตัวต่อสถานีฐาน รัศมีครอบคลุมของเครือข่ายต่อสถานีฐาน กระจายได้
มากกว่า 10 ก.ม. รวมถึงในตัวอาคารก็ยังรับสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเครือข่ายให้เปิด
บริการ IoT ได้อย่างรวดเร็ว เพราะออกแบบอุปกรณ์ให้ใช้ร่วมกับ โครงข่าย 4G ในปัจจุบันได้ โดยที่ผู้
ให้บริการ NB-IoT ในไทย ณ ปัจจุบันมี 2 บริษัทเท่านั้นที่ให้บริการ คือ True และ AIS 

ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” คือ การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา คือ เปลี่ยนจากการท าปริมาณมากแต่ได้ผลน้อย เป็นการท าปริมาณน้อยแต่
ได้ผลมาก ซึ่งต้องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 3 เรื่อง คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และ 3) 
เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการมากข้ึน ส าหรับความพร้อมของภาคการเกษตร 4.0 เพ่ือรองรับ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ “ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0”  ภาคการเกษตรควรให้ความส าคัญใน
การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่การเป็น 
Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่มีความก้าวหน้าในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและ
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การตลาด มีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการน าข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองมากข้ึน 

ที่ผ่านมาได้มีการน าเทคโนโลยี ไอโอที (IoT - อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) เพ่ือช่วยเกษตรกรในการเลี้ยง
ผึ้ง โดยนายบุญฤทธิ์ บุญมาเรือง และทีม BeeConnex ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างและ
แปลเสียงผึ้งในรัง ให้เป็นสัญญาณแจ้งขอความช่วยเหลือจากเกษตรกรผู้เลี้ยง ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ช่วย
รับมือปัญหาผึ้งหนีรังหรือตายยกรังจากแมลงศัตรูโจมตี ผลงานวิจัยดังกล่าวได้สร้างแพลตฟอร์มดูแลผึ้งด้วย
การติดตั้งเซนเซอร์ในกล่องเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นและอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เป็นภาพและเสียงไว้บน
คลาวด์ เพ่ือท าการวิเคราะห์หาความผิดปกติของเสียงผึ้งในรัง จากนั้นจะแสดงข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยี
ออนไลน์ เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งสามารถเข้าพ้ืนที่แก้ไขปัญหาได้ทันที โดยที่ปัญหาผึ้งตายยกรังหรือ
บางครั้งมีปัญหาเรื่องตัวนางพญาผึ้งไข่น้อยท าให้ประชากรในรังลดลง ท าให้ผลผลิตลดลง รวมถึงสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ถือเป็นปัญหาระดับโลก เพราะปัญหาผึ้งฝั่งยุโรปจะรุนแรงกว่าในประเทศไทย เพราะเป็น
ผึ้งพันธุ์ หากสามารถพัฒนาอุปกรณ์ไปช่วยแก้ปัญหาได้ จะมีตลาดรองรับใหญ่มากโซนยุโรป รวมถึง
สหรัฐอเมริกาแต่ต้องมีปรับบางอย่างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของเกษตรกรมากข้ึน 

ความเป็นไปได้ที่งานวิจัยจะส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้ 
   แนวคิด/ทฤษฎีที่ 1 

Antonio R. G. และผู้ร่วมวิจัย ได้เก็บข้อมูลตัวแปรทางกายภาพเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้เลี้ยงผึ้งที่จะ

ช่วยป้องกันการสูญเสียฝูง โดยการศึกษา ได้วิเคราะห์สัญญาณเสียงจากสองอาณานิคมของผึ้ง คืออาณานิคมที่

แข็งแรงที่มีราชินีและสองเป็นรังที่ไม่มีราชินีและมีการลดลงของประชากร การวิเคราะห์เชิงส ารวจของตัวอย่าง

พบว่าแตกต่างกันสองแบบ โดยเบื้องต้นผลการวิจัยพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจ าแนกลักษณะณรังทั้งสอง 

 Antonio R. G., T. S. A., Efr´en G. R., Carlos E. G.T., Frequency Analysis of Honey Bee Buzz for Automatic 

Recognition of Health Status: A Preliminary Study, Research in Computing Science, 142, 2017, pp. 89–98 

แนวคิด/ทฤษฎีที่ 2 

Fiona E. M. และผู้ร่วมวิจัย ได้ท าการศึกษาเสียงที่ปล่อยออกมาจากรังผึ้ง เพ่ือตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของอาณานิคมของผึ้ง ที่เกี่ยวข้องกับการจากไปของนางพญาผึ้ง ซึ่งน าไปสู่การลดลงของประชากรผึ้ง 

ผู้วิจัยได้ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (WSN) ที่ใช้พลังงานต่ า การประมวลผลสัญญาณเพ่ือตรวจสอบ

เสียงของอาณานิคมรวมทั้ง อุณหภูมิและความชื้นภายในรัง และมีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้เลี้ยงผึ้งเมื่อมี

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพ่ือจะช่วยในการปกป้องประชากรผึ้งและลดต้นทุนการเลี้ยงผึ้ง  
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 Fiona E. M., Bruno S., Michele M., Emanuel M. P., Pádraig M. W., An automatic, wireless audio recording node for 

analysis of beehives, 26th  Irish Signals and Systems Conference (ISSC), 2015, 10.1109/ISSC.2015.7163753,  

 แนวคิด/ทฤษฎีที่ 3 

Fiona E. M. และผู้ร่วมวิจัย ได้ออกแบบระบบตรวจสอบรังผึ้ง โดยการเก็บยภาพและเสียงภายในรัง

ผึ้งรวมทั้งระบบเตือนภัยฉุกเฉิน โดยการใช้กล้องอินฟราเรดดิจิตอลที่มีความสามารถในการเก็บภาพภายในรัง 

และภายนอก เพ่ือตรวจสอบสถานะอาณานิคมและกิจกรรม นอกจากนั้นได้ติดตั้งระบบมาตรวัดความเร่งและ

ไมโครโฟนที่เชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์  

Fiona E. M., Michele M., Liam O., Killian T., Pádraig W., Emanuel M. P., Big brother for bees (3B) — Energy neutral platform 

for remote monitoring of beehive imagery and sound, 6th  International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces 

(IWASI), 2015, 10.1109/IWASI.2015.7184943 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวนิด Internet of Things [1] นั้นถูกคิดขึ้นโดย Kevin Ashton ในปี 1999 ซึ่งเขาเริ่มต้นโครงการ  

Auto-ID Center ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT จากเทคโนโลยี 

RFID ที่จะท าให้เป็นมาตรฐานระดับโลกส าหรับ RFID Sensors ต่าง ๆ ที่จะเชื่อมต่อกันได้ ต่อมาในยุคหลังปี 

2000 โลกมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นจ านวนมากและมีการใช้ค าว่า Smart ซึ่งในที่นี้ คือ smart 

device, smart grid, smart home, smart network, smart intelligent transportation ต่างๆ เหล่านี้

ล้วนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งการเชื่อมต่อเหล่านั้นเองก็เลยมาเป็น

แนวคิดที่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นก็ย่อมสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเช่นกันโดยอาศัยตัว Sensor ในการสื่อสารถึงกัน 

นั่นแปลว่านอกจาก Smart devices ต่าง ๆ จะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้วมันยังสามารถเชื่อมต่อไปยัง

อุปกรณ์ตัวอ่ืนได้ด้วยโดย Kevin นิยามมันไว้ตอนนั้นว่าเป็น “internet-like” หรือพูดง่ายๆก็คืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารพูดคุยกันเองได้ ซึ่งศัพท์ค าว่า “Things” ก็แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมา

ก่อนหน้านี้นั่นเอง 

 ปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการ โครงการฟาร์มเพ่ือนบ้าน โดยใช้

เอกลักษณ์เชิงพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน” ที่เป็นพ้ืนที่ต้น

น้ า มีเทือกเขาขนาบสองข้าง ลักษณะคล้ายเกือกม้า ที่มีช่องเปิดทางทิศเหนือ มีสภาพภูมิประเทศและสภาพ

ภูมิอากาศที่โดดเด่น รับลมหนาวจากทางเหนือได้เต็มที่ ใช้พ้ืนที่ส าหรับการปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ โดยท าการ

วิจัยสนับสนุนการแก้ปัญหาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรอินทรีย์ และเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต 

โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ผ่านเครื่อง Data 
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Logger ที่แสดงผลและบันทึกผลตามเวลา ได้ และสร้างและติดตั้งเครื่องเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศ กระจาย

ตามจุดต่างๆ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 อย่างไรก็ตาม ได้มีการใช้เทคโนโลยี เกี่ยวกับ Smart farm ในปัจจุบันกันอย่างแพร่หลาย โดย

เป้าหมายของแต่ละโครงการจะมุ้งเน้นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับการเกษตรกรรม เพ่ือผลประโยชน์ที่

เพ่ิมข้ึน ยกตัวอย่างเช่น 

 ปี พ.ศ. 2552 Jeonghwan Hwang, Changsun Shin and Hyun Yoe กลุ่มนักวิจัยจากเกาหลี [2] 

ได้พัฒนาและศึกษาการเกษตรสมัยใหม่ โดยการแสดงผลข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ และดิน ในพ้ืนที่ท า

การเกษตร โดยใช้ระบบเครือข่ายไร้สายและส่งข้อมูลผ่าน server รวมทั้งระบบ GPS เข้ามาใช้งาน ซึ่งข้อมูล

ต่างๆ ที่ได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร  

ปี พ.ศ. 2553 A. Ghobakhlou, S. Zandi, and P. Sallis กลุ่มนักวิจัยจากนิวซีแลนด์ [3] ได้พัฒนา

ระบบเครือข่ายเซนเซอร์แบบไร้สาย ส าหรับบันทึกและแสดงผลสภาพแวดล้อมในไร่องุ่นและสวนผลไม้ เพ่ือน า

ข้อมูลที่ได่ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ในไร่ ยกตัวอย่างเช่น ระบุปริมาณสารอาหารที่ขาด

หายไปภายในพ้ืนที่เพาะปลูกเป้าหมาย ตรวจสอบระดับความชื้นในดินเพ่ือก าหนดเวลาและสถานที่ที่ขาดน้ าใน

ระบบราก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่พึงประสงค์และการกระตุ้นให้เกิดการด าเนินการอย่างรวดเร็ว

เพ่ือปกป้องพืชที่บอบบาง ควบคุมเชื้อราเช่นราแป้ง ท านายการเกิดการติดเชื้อและตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม

ฆ่าเชื้อราได้ เปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลเรียลไทม์ตามความต้องการส่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากเขตข้อมูลไป

ยังอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

ปี พ.ศ. 2556 M. Giri, P. Kulkarni, A. Doshi, K. Yendhe, S. Raskar กลุ่มนักวิจัยจากอินเดีย [4] 

พัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ประกอบด้วย 

เซ็นเซอร์ส าหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิความชื้นในดินและระดับน้ า ที่ในการเกษตร เป็นต้น 

ปี พ.ศ. 2560 Sergio Gil-Lebrero [5] และคณะวิจัยได้น าเทคโนโลยี การควบคุมและแสดงผล

ระยะไกลมาใช้กับการเกษตรกรรมการเลี้ยงผึ้ง เรียกว่า WBee โดยโหนดไร้สายข้อมูลท้องถิ่น เซิร์ฟเวอร์ และ

เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลระบบคลาวด์ WBee เป็นระบบต้นทุนต่ าที่สามารถปรับขนาดได้อย่างเต็มที่พร้อมใช้งาน โดย

ตรวจสอบและเก็บอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของรังผึ้งในสามจุดแตกต่างกันนอกจากนี้รังจะถูกชั่งน้ าหนัก

อย่างต่อเนื่องในเครื่องชั่งน้ าหนัก การวัดน้ าหนักเรียลไทม์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมในระบบการตรวจสอบรังผึ้งแบบไร้

สาย เช่นเดียวกันกับ Mohd Amri Md Yunus และคณะวิจัย [6] พัฒนาระบบ Internet of Things (IoT) 

เพ่ือตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการท า meliponiculture (การเพาะปลูกผึ้งที่อ่อนแอในเชิง

พาณิชย์ส าหรับการผลิตน้ าผึ้งหรือการผสมเกสรดอกไม้) ประกอบด้วย เซ็นเซอร์และตัวรับสัญญาณอินฟราเรด 

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น เซ็นเซอร์ทั้งหมดถูกรวมเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์และโมดูล Wi-Fi ซึ่งส่ง
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ข้อมูลแบบไร้สายไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ IoT ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลตรวจสอบและเรียกค้นข้อมูลได้

ตลอดเวลา 

[1] “Internet of Things”, http://www.veedvil.com/news/internet-of-things-iot/ BY VEEDVIL AUGUST 9, 2015 

สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

[2] Hwang J., Shin C. Yoe H., Study on an Agricultural Environment Monitoring Server System using 

Wireless Sensor Networks, Sensors 2010, 10, 11189-11211. 

[3] Ghobakhlou A., Zandi S., Sallis P., Development of Environmental Monitoring System with 

Wireless Sensor Networks, 19th International Congress on Modelling and Simulation, Perth, Australia, 

2011, 1125-1131. 

[4] Giri M., Kulkarni P., Doshi A., Yendhe K., Raskar S., Agricultural Environmental Sensing Application 

Using Wireless Sensor Network, International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & 

Technology (IJARCET), Volume 3 Issue 3, March 2014, 1019-1022. 

[5] Gil-Lebrero S., Quiles-Latorre F.J., Ortiz-López M., Sánchez-Ruiz V., Gámiz-López V., Luna-Rodríguez J.J., 

Honey Bee Colonies Remote Monitoring System, Sensors 2017, 17, 55; doi:10.3390/s17010055. 

[6] Yunus M. A. M., Ibrahim S., Kaman K. K., Khairul Anuar N.H., Othman N., Majid M. A., Muhamad N. A., 

Internet of Things (IoT) Application in Meliponiculture, International Journal of Integrated Engineering – 

Special Issue on Electrical Electronic Engineering, Vol. 9 No. 4 (2017) p. 57-63. 

 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

 1. เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องวัดความถี่เสียงในรังผึ้งด้วยระบบเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะส าหรับ
การตรวจสอบคุณภาพรังและการศึกษาพฤติกรรมเฉพาะของผึ้งพ้ืนถิ่น 

 2. เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลแบบหลายช่องทางเพ่ือแสดงผลและบันทึกผลข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมแบบทันทีส าหรับการเลี้ยงผึ้งพ้ืนถิ่น 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความถี่เสียง พฤติกรรมเฉพาะ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม 
และระบบนิเวศน์ของรังผึ้ง เพ่ือศึกษาและพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการเลี้ยงผึ้ง 

  4. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ส าหรับการเลี้ยงผึ้งพ้ืนถิ่นใน
พ้ืนที่เกษตรปลอดภัย จังหวัดพะเยา 
 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
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 การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรและผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิต จะช่วย
ยกระดับการเกษตรกรรมและเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและยั่งยืน  

แผนภาพแนวคิดของโครงการวิจัย 

 
 

โดยที่งานวิจัยนี้มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 2 ระดับ คือ 1) การ
เผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการ คือ การเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ
ขึ้นไป อย่างน้อย 1 บทความ  2) การถ่ายทอดและเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์และการเลี้ยงผึ้ง กลุ่มผู้วิจัยจึงมีแผนการด าเนินการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ไปยังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง ในจังหวัดพะเยา โดยจะถ่ายทอดความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพต่าง ๆ ในการเลี้ยงผึ้ง เพ่ือให้ผึ้งรักษารังไว้ตลอดและให้ผลผลิตที่ดี 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 

หน่วยวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านเซนเซอร์และเทคโนโลยี (Unit of Excellent of Sensor 
Technology) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน รหัส
ทะเบียน : 6-56-02-02/1-0042 เลขที่ 270 หมู่ที่ 1 ถนน ต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

Beehive box

Sensors

Micro-controller Data storage

Cloud Storage Data analysis

Monitoring and 
Prediction

Knowledge

NB-IoT

Technology 
transfer

Signature 
Products

Input/output data
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     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

การเผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการ คือ การเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการ
ระดับชาติขึ้นไปอย่างน้อย 1 บทความ   

 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

องค์ความรู้ทีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ในการเลี้ยงผึ้ง เพ่ือให้ผึ้ง

รักษารังไว้ตลอดและให้ผลผลิตที่ดี 
 

9. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รูปแบบการวิจัยคือการสร้างระบบการวัดและแสดงผลข้อมูลความถี่

เสียงภายในรังผึ้งพร้อมทั้งข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง 

ๆ และสร้างโมเดลเพ่ือพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการเลี้ยงผึ้ง รายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัย มี

รายละเอียดดังนี้ 
ต้นทาง 

ตอนที่ 1 การสร้างระบบวัดและแสดงผลความถ่ีเสียงภายในรัง 
1. ออกแบบระบบวัดและแสดงผลโดยใช้บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ได้แก่ Arduino และ 

Raspberry Pi เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลเบื้องต้น 
2. เก็บสัญญาณเสียง ได้แก่ ความถี่และความดัง ภายในรังด้วยไมโครโฟนขนาดเล็ก (ที่ห่อหุ้มด้วยขี้ผึ้ง) 

และเปลี่ยนจากสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล และส่งต่อสัญญาณเข้าสู่บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บ
ข้อมูลไว้ใน SD card พร้อมทั้งระบุเวลา 

3. ส่งต่อสัญญาณเข้าสู่ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Storage) ด้วยเทคโนโลยี NB-IoT และท าการ
ประมวลผล (Data processing) พร้อมทั้งแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น 

ตอนที ่2 การบันทึกผลและแสดงผลข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางกายภาพภายในรังและนอกรัง 
1. ออกแบบระบบวัดและแสดงผลโดยใช้บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ได้แก่ Arduino และ 

Raspberry Pi เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลเบื้องต้น 
2. เก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ภายในและภายนอกรัง และส่งต่อสัญญาณเข้าสู่บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 

เดียวกัน และเก็บข้อมูลไว้ใน SD card พร้อมทั้งระบุเวลา 
3. ส่งต่อสัญญาณเข้าสู่ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Storage) ด้วยเทคโนโลยี NB-IoT และท าการ

ประมวลผล (Data processing) พร้อมทั้งแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น 
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ตอนที ่3 การบันทึกภาพพฤติกรรมของผึ้งที่เกิดข้ึนภายในรัง 
1. ถ่ายภาพพฤติกรรมของผึ้งที่เกิดขึ้นภายในรังด้วยกล้องอินฟราเรด (เนื่องจากผึ้งไม่สามารถมองเห็น

แสงในช่วงอินฟราเรด (1 mm-750 nm)  
2. ส่งต่อสัญญาณภาพเข้าสู่บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Raspberry Pi และเก็บข้อมูลไว้ใน SD card พร้อม

ทั้งระบุเวลา โดยเขียนโปรแกรมให้เก็บภาพทุก ๆ 1 ชั่วโมง 
 

กลางทาง 

ตอนที ่4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 
1. แสดงผลข้อมูลความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการเก็บข้อมูล  
2. สร้างโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 

ปลายทาง 

ตอนที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ไปยังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง 
 

แผนภาพวิธีด าเนินการวิจัยในภาพรวม 

 
 

beehive box 1

Temperature & Humidity Sensor

OutsideInside

Power and frequency sensor

beehive box n

Temperature & Humidity Sensor

OutsideInside

Power and frequency sensor

Signal

Cloud Storage

IR camera

IR camera

SD card Storage

NB-IoT

Data analysis

User



 

12 
 

 
 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวชี้วัด 

กิจกรรม การวัดและการวิเคราะห์ความถี่เสียงในรังผึ้ง 
ด้วยเซนเซอร์อิ เล็กทรอนิกส์อัจฉริยะส าหรับการ
ตรวจสอบคุณภาพรังและพฤติกรรมของผึ้งโพรงไทย 
(Apis cerana Fabricius, 1758) เพื่อการเลี้ยงผึ้งแบบ
ไม่ย้ายถิ่นในพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย จังหวัดพะเยา 

ระบบวัดและแสดงผลความถีเ่สียงภายในรัง 1 ระบบ 
ข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางกายภาพภายในรังและนอกรัง  
ภาพพฤติกรรมของผึ้งที่เกิดขึ้นภายในรังที่สอดคล้องกับข้อมลู
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพภายในรังและนอกรัง 
โมเดลทางคณติศาสตรเ์บื้องต้น ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่าง ๆ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ไปยังกลุม่เกษตรอินทรีย์
ตัวอย่างอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

 

 

 

Beehive box

Sensor
Temp, Humid, Frequency, Power, IR image

Raspberry Pi / Arduino

Signal

SD card Storage

NB-IoT

Cloud Storage

Data analysis

Raw data

Monitor/Predictio
n/Control
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11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
กิจกรรม การวัดและการวิเคราะห์ความถีเ่สียงในรงัผึ้ง ดว้ยเซนเซอริอเิล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะส าหรบัการ
ตรวจสอบคุณภาพรังและพฤติกรรมของผึง้โพรงไทย (Apis cerana Fabricius, 1758) เพ่ือการเลี้ยงผึง้
แบบไม่ย้ายถิน่ในพื้นทีเ่กษตรปลอดภัย จังหวดัพะเยา ระยะเวลาด าเนนิโครงการ  1 ปี  

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรม การวัดและการวิเคราะห์
ความถี่เสียงในรังผึ้ง ด้วยเซนเซอริ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะส าหรับการ
ตรวจสอบคุณภาพรังและพฤติกรรม
ของผึ้งโพรงไทย (Apis cerana 
Fabricius, 1758) เพ่ือการเลี้ยงผึ้ง
แบบไม่ย้ายถิ่นในพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย 
จังหวัดพะเยา 

            

ตอนที่ 1 การสร้างระบบวัดและแสดงผล
ความถี่เสยีงภายในรัง 

            

ออกแบบระบบวัดและแสดงผลโดยใช้บอร์ด
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ได้แก่ Arduion และ 
Raspberry Pi เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลเบื้องต้น 

x x x          

เก็บสัญญาณเสยีง ได้แก่ ความถี่และความ
ดัง ภายในรังด้วยไมโครโฟนขนาดเล็ก (ท่ี
ห่อหุ้มด้วยขีผ้ึ้ง) และเปลี่ยนจากสญัญาณอะ
นาล๊อกเป็นสญัญาณดจิิตอล และส่งต่อ
สัญญาณเข้าสู่บอรด์อิเล็กทรอนิกส ์และเก็บ
ข้อมูลไว้ใน SD card พร้อมท้ังระบุเวลา 

x x x          

ส่งต่อสัญาณเข้าสู่ฐานข้อมลูออนไลน์ 
(Cloud Storage) ด้วยเทคโนโลย ีNB-IoT 
และท าการประมวลผล (Data processing) 
พร้อมท้ังแสดงผลผ่านทางเว็บไซตห์รือ
แอพพลิเคชั่น 

 x x          

ตอนที่ 2 การบันทึกผลและแสดงผลข้อมูล             
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพภายในรังและ
นอกรัง 
ออกแบบระบบวัดและแสดงผลโดยใช้บอร์ด
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ได้แก่ Arduion และ 
Raspberry Pi เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลเบื้องต้น 

  x x x        

เก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความช้ืน ภายในและ
ภายนอกรัง และส่งต่อสัญญาณเข้าสู่บอร์ด
อิเล็กทรอนิกส์ เดียวกัน และเก็บข้อมูลไว้ใน 
SD card พร้อมท้ังระบุเวลา 

   x x x x x x    

ส่ งต่อสัญาณเข้ าสู่ ฐ านข้อมูลออนไลน์ 
(Cloud Storage) ด้วยเทคโนโลยี NB-IoT 
และท าการประมวลผล (Data processing) 
พร้อมทั้งแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชั่น 

   x x x x x x    

ตอนที่ 3 การบันทึกภาพพฤติกรรมของผึ้งที่
เกิดขึ้นภายในรัง 

            

ถ่ายภาพพฤติกรรมของผึ้งที่เกิดขึ้นภายในรัง
ด้วยกล้องอินฟราเรด (เนื่องจากผึ้ งไม่
สามารถมองเห็นแสงในช่วงอินฟราเรด (1 
mm-750 nm) ) 

   x x x x x x    

ส่ ง ต่ อ สั ญ ญ า ณ ภ า พ เ ข้ า สู่ บ อ ร์ ด
อิเล็กทรอนิกส์ Raspberry Pi และเก็บ
ข้อมูลไว้ใน SD card พร้อมท้ังระบุเวลา โดย
เขียนโปรแกรมให้เก็บภาพทุก ๆ 1 ช่ัวโมง 

   x x x x x x    

ตอนที่ 4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต่าง ๆ 

            

แสดงผลข้อมูลความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ได้จาก
การเก็บข้อมูล 

      x x x x   

สร้างโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร       x x x x x  
ตอนที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยี             

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ไปยัง
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง 

          x x 

 

12. งบประมาณ 
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  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2564 วงเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมืน่

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การวัดและการวิเคราะห์ความถ่ีเสียงในรังผึ้ง ด้วยเซนเซอริอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพรังและพฤติกรรมของผึ้งโพรงไทย (Apis cerana 
Fabricius, 1758) เพ่ือการเลี้ยงผึ้งแบบไม่ย้ายถิ่นในพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย จังหวัด
พะเยา 

250000 

รวมทั้งสิ้น 250,000 

 

 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรม การวัดและการวิเคราะห์ความถ่ีเสียงในรังผึ้ง ด้วยเซนเซอริ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะส าหรับการตรวจสอบคุณภาพรังและพฤติกรรมของผึ้ง
โพรงไทย (Apis cerana Fabricius, 1758) เพ่ือการเลี้ยงผึ้งแบบไม่ย้ายถิ่นใน
พ้ืนที่เกษตรปลอดภัย จังหวัดพะเยา 

 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย นิสิตปรญิญาตรี จ านวน 1 คน 9 เดอืนๆ ละ 3,000 บาท
(1X3,000X9= 27,000) 

27,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาสร้างเครื่องมือต้นแบบการวัดและการวิเคราะห์ความถี่เสียงในรังผึ้ง 
ด้วยระบบเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉะริยะ จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 11,250 บาท 
(4x11,250=45,000) 

45,000 

ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล ความถี่เสียง พฤติกรรมเฉพาะ สภาพภูมิอากาศ 
สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของรังผึ้ง ระยะเวลา 9 เดือน 

10,000 

ค่าจ้างเหมาสร้างระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ ในระบบ Cloud 1 ระบบๆ ละ 
25,000 บาท 

25,000 

ค่าจ้างเหมาสร้างเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นส าหรับแสดงผลข้อมูล จ านวน 1 
แอพพลิเคชัน  25,000 บาท 

25,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดล ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เสียง 
พฤติกรรมเฉพาะ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของรังผึ้ง 

20,000 

ค่าเดินทางลงพ้ืนที่ ค่าท่ีพัก 5 ครั้งๆละ 2000 บาท 10,000 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับจัดท าเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย 30 คน 
จ านวนครั้งการถ่ายทอด 1 ครั้งๆละ 15,000 บาท ค่าจัดท าสื่อ 5,000 บาท 
รวม 20,000 บาท 

20,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ SD card โมดูล
เซนเซอร์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ แผงไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าเป็นต้น 

40,000 

ค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น บีกเกอร์ ถุงมือ คีม เป็นต้น 25,000 

ค่าวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ กล่องพลาสติก เป็นต้น 3,000 

  

 

 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

หน่วยวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านเซนเซอร์และเทคโนโลยี (Unit of Excellent of Sensor 
Technology) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน รหัส
ทะเบียน : 6-56-02-02/1-0042 เลขที่ 270 หมู่ที่ 1 ถนน ต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
1) ผลผลิต 
 1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
       1. ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้งด้านสุขภาพและความงาม มีความ
ต้องการทางการการตลาดร้อยละ 100 อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้งานวิจัยนี้เป็นการสร้างสรรค์งานจาก
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ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งไม่ก่อผลกระทบทางด้านลบทั้งกายภาพและจิตใจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อความ
ต้องการ ต้นน้ าคือคนในประชาชนชุมชน ความต้องการร่วมต่อต้นน้ า คือมหาวิทยาลัยต่อชุมชน อีกทั้งยังมี
ความต่อเนื่องต่อการบริหารการใช้ และการเอ้ือประโยชน์ต่อทรัพยากรของต้นน้ า สู่กลางน้ า คือ ชุมชนเอง 
หรืออาจะเป็นหน่วยงานจากทางราชการ หรือเอกชนก็ตาม เพ่ือให้เกิดการไหลไปสู่ปลายน้ าซึ่งเป็นผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์การแปลรูป หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นน้ านี้ สู่ผู้ใช้ โดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุด คือการเพ่ิม
ปริมาณเส้นผม ซึ่งในการนี้จะก่อให้เกิดการไหลเวียนที่เป็นวงจรอย่างต่อเนื่องเป็น cycle คือ ต้นน้ า-กลางน้ า-
ปลายน้ า ต่อเนื่องอย่างนี้ต่อไป โดยมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยถือประชาชนในชุมชนมีโอกาสในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 2. ปัจจุบันมีฟาร์มผึ้งหลายแห่ง การน าเทคโนโลยี ไอโอที ( IoT - อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) เพ่ือช่วย
เกษตรกรในการเลี้ยงผึ้ง ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ช่วยรับมือปัญหาผึ้งหนีรังหรือตายยกรังจากแมลงศัตรูโจมตี 
หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งสามารถเข้าพ้ืนที่แก้ไขปัญหา
ได้ทันท ี
 1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากท่ีมีในปัจจุบัน 
 1. ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากมีความ
ปลอดภัย ลดการแพ้และป้องกันการเกิดมะเร็งได้ สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จากผึ้งมีคุณสมบัติพิเศษมากมาย จึง
มีแนวโน้มที่จะน ามาใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือเครื่องส าอางได้ ตัวอย่างเช่น ครีมบ ารุงผิว หรือผลิตภัณฑ์บ ารุง
เส้นผม ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งมีความนิยมในกลุ่มผู้ใช้ ทั้งเพศชาย และ
หญิง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในทุกช่วงวัย ทุกสาขาอาชีพ ถ้าครีมบ ารุงผิวสามารถช่วยเพ่ิมความชุ่มชื้นและลด
ริ้วรอยได้ หรือยิ่งถ้ายิ่งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีความสามารถเพ่ิมปริมาณเส้นผม หรือเพ่ิมขนาดของเส้นผมให้
ดูหนาขึ้น ทั้งสองผลิตภัณฑ์จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  และมีความเติบโตทางการตลาดถึง ร้อยละ 100  
 2. การน างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการเกษตรกรรรม จะช่วยเพ่ิมความ
เข้มแข็งละยั่งยืนให้กับชุมชน 
2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ ( Income distribution) และการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน  
          2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
 1. ต้องการรายได้เสริมจากการท าการเกษตรแบบอินทรีย์  
 2. ต้องการใช้ผึ้งในการผสมเกสร พืชผลทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแต่ละฤดูกาล 
 3. ต้องการใช้ผึ้งเป็นตัวบ่งชี้ทางธรรมชาติที่บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ของ
พ้ืนที่การท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 
           2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบเุป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 1. ผึ้งโพรง 1 กล่อง จะให้ผลผลิตประมาณ 5 ลิตรต่อปี และขายได้ในราคาลิตรละ 400 บาท รวม 
2,000 บาทต่อรังต่อปี 
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 2. เกษตร 1 คน จะเลี้ยงผึ้งโพรงประมาณ 20 กล่อง รวมเป็นเงิน 40,000 บาทต่อปี 
 3. เมื่อเพ่ิมก าลังการผลิตคู่กับความต้องการทางตลาดและความเป็นเอกลักษณ์ จะช่วยเพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกร 
 
 
 

  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ดร.นิยม โฮ่งสิทธ์  

ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย  

สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เบอรโ์ทรศัพท์ 0850410719 

E – mail address : niyom.ho@up.ac.th 
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1. ชื่อโครงการ  

ภาษาไทย  การใช้ประโยชน์จากชันโรงในพื้นท่ีเกษตรปลอดภัย จังหวัดพะเยา เพื่อสุขภาพและ

ความงาม  

ภาษาอังกฤษ  Utilization from Stingless bees biodiversity in the safe agricultural 

area, Phayao Province for Health and Beauty  

 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น  การเกษตร 

3. แผนแม่บท  ประเด็นที่ 3 

การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตร ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถใน

การแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้า

เกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศ 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
  มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่บริเวณตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดิน
จํานวน 5,727 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 
1,147 ไร่ และที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง 
ภายใต้การกํากับดูแลของกรมป่าไม้ จํานวน 4,580 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้
ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว  และมีโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ให้
การสนับสนุน โดยในเขต อพ.สธ. พะเยาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์พื้นที่ป่าประกอบด้วยพรรณไม้ป่าดิบแล้ง 
และป่าเต็งรัง มีการใช้ประโยชน์จากชาวบ้าน ถูกรบกวนน้อยมาก มีสัตว์อพยพพวกนกอพยพต่างๆ และ
สัตว์ขนาดเล็กที่สําคัญเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้ เช่น กระรอกท้องแดง กระแต หมูป่า 
และกระต่ายป่า นอกจากนี้ยังพบแมลงที่ต่างๆ มากมายที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นแมลงเศรษฐกิจ หรือ
การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตของแมลงต่างๆ เหล่านั้น เช่น การใช้น้ําผึ้งเพ่ือเป็นอาหารและยา การใช้ไขผึ้ง 
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน หรือการใช้โพรโพลิสเพ่ือสุขภาพ และความงาม แมลงที่กล่าวมานี้จะเป็น
แมลงในจําพวกผึ้ง ต่อ แตน และชันโรง (ผึ้งขนาดเล็ก ไม่มีเหล็กใน) (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ, 2544) 
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ชันโรงเปน็ผึ้งขนาดเลก็มีหลายชนิดในวงศ์ Apidae เช่น T. apicalis, T. collina, T. laeviceps 
ขนาดตวัเล็กกวา่ผึ้งพันธุ์ ๒-๓ เท่า อยูร่วมกันเปน็ฝูงแบ่งเป็นวรรณะเหมือนผึ้งชนิดอืน่ แต่ผึง้งานไม่มี
เหล็กในเหมอืนผึ้งธรรมดา รังทําจากไขผึง้ผสมขี้ดนิ ยาง และชนัไม้ มีขนาดประมาณหอยโขง่ หรอื
ตะโหงกววัจึงมกัเรียกว่า ผึ้งหอยโขง่ หรือผึง้ตะโหงกววั มีพฤติกรรมเก็บน้ําหวานจากดอกไมแ้ละละออง
เกสร (เรณู) มาใช้เปน็อาหารคล้ายผึ้ง แต่ชนัโรงไม่มีเหล็กใน จึงไม่สามารถต่อยได้ ในประเทศไทยเรา
สามารถพบชันโรงได้ในทุกภาค โดยมีชื่อเรียกแตกตา่ง กนัไปตามภมูิภาค เช่น ทางภาคเหนือเรียกชันโรง
ที่มีขนาดเลก็วา่ แมลงขีต้ึง หรือ ตัวขี้ตงันี แตถ่้าเปน็ชันโรงที่มขีนาดใหญ่จะเรียกว่า ขี้ย้า โดยเรียกว่า 
ขี้ย้าดํา หรือ ขี้ย้าแดง ตามสีของลาํตวัของชันโรง ภาคใต้เรียกชันโรงขนาดเลก็ว่า อุงหรือองุแมลงโลม 
และเรียกชันโรงขนาดใหญว่า่ อุงหม ี (อุงแดงหรืออุงดํา) ภาคตะวนัตกเรียกตวัตุ้งติ้งหรือตัวติ้ง จาก
พฤติกรรมการขนเกสรที่ขาหลัง สว่นภาคตะวนัออกเรยีกชํามะโรง หรือแมลงอโีลม (Michener, 2000, 
อัญชล,ี 2556)  

ในประเทศไทยพบการเลี้ยงชันโรงเพื่อการใช้ประโยชนอ์ย่างจริงจงัประมาณ 10 กว่าปทีี่ผ่านมา 
โดยระยะแรกพบการเลี้ยงใน 2 พ้ืนที ่ คือ ทางภาคใต้ ที่ อ.เทพา จ.สงขลา และในภาคตะวนัออก 
บริเวณจังหวดัจันทบุรี ที่เริ่มส่งเสริมการเลี้ยง โดยศนูย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวดั
จันทบุรี (ศูนย์ผึง้) ซึง่จุดประสงคข์องศนูย์ฯ ณ ขณะนัน้ คือ การส่งเสริมให้ใช้ชันโรงเพื่อผสมเกสรใหแ้ก่
ไม้ผล เช่น เงาะ จากนัน้ทางศูนย์ผึง้ จนัทบรุีในขณะนัน้ก็ได้ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงชนัโรงออกไป
อย่างกวา้งขวาง ตลอดจนทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งในภาคเหนือมีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายใน
จังหวดัเชียงใหม ่ โดยมกีารส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ อีกทัง้ยงัมีหน่วยงานราชการ 
เช่น กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ศนูย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวดัเชียงใหม่ 
หรือ หนว่ยงานเอกชน เช่น เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่ชมุชน ชันโรงมีบทบาท
สําคัญในการชว่ยผสมเกสรพืช เนื่องจากการผสมเกสรของชันโรงไม่มคีวามเฉพาะเจาะจงกบัชนดิของ
ดอกไม้ สามารถผสมเกสรพืชได้หลากหลายชนดิมากกว่าผึ้ง อกีทั้งมรีะยะทางในการบินไปหาอาหารไม่
ไกลจากรังมากนกั ส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากการผสมเกสรของชันโรงจงึมคีวามแมน่ยํามากกวา่ผึ้ง
การใช้ประโยชน์จากชันโรงนอกจากการผสมเกสรแลว้ ผลผลิต จากชันโรงที่สามารถนํามาใชป้ระโยชน ์
ไดแ้ก่ น้าํผึ้ง และชนั(พรอพอลิส) โดยน้ําผึ้งทีไ่ด้จากชนัโรงจะมีราคาสูงกวา่น้ําผึง้ที่ได้จากผึง้พันธุ์ เพราะ
เชื่อว่าน้ําผึ้งที่ได้จากชนัโรงมสีรรพคุณทางยา ส่วนชนั (propolis) เป็นส่วนของยางไม้ที่ชันโรงเก็บมาจาก
ต้นพืชนาํมารวมกับไขผึ้งทีผ่ลิตขึน้ภายในลําตัวของชนัโรง องค์ประกอบส่วนใหญ่ของชันเป็นสารใน
กลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ซึ่งเป็นสารตา้นอนุมลูอิสระ ต้านเชื้อโรคและเพิ่มภูมิคุ้มกนั จากเดิมมี
การนาํชันมาใช้ในการยาเรือ อดุภาชนะ อุดฐานพระ ปัจจุบันมีการนําชนัมาเปน็สว่นผสมในผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น สบู ่ ยาสีฟัน เครื่อสําอาง โดยใช้สรรพคุณของชันในการแก้อกัเสบของผวิหนัง รักษาการตดิ
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เชื้อในช่องปาก รกัษาเหงือกอักเสบ (Chiang mai royal jelly, 2018, นัย, 2560, สถาบันการจดัการ
เทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร, 2561) 

ทั้งนี้คณะวิจัยมคีวามตระหนักถงึปัญหาด้านสุขภาพมากมาย ไม่วา่จะเป็นโรคทีเ่กดิขึ้นจากพาหะ 
หรือโรคทีเ่กิดจากยีนทีต่ดิตวัมาแตก่ําเนิด ซึง่ทั้งหมดนี้เป็นปญัหาด้านสุขภาพและบคุลิกภาพ โรคที่เป็น
ปัญหาและพบมากทั้งในผู้ชายและผูห้ญิง คือ โรคผมรว่ง โดยปญัหานี้มกัเกดิขึน้กบับุคคลทีม่ีอายุอยู่ใน
วัยกลางคน โดยโรคนีก้่อให้เกิดบุคลิกภาพทีไ่มด่ี บั่นทอนความมัน่ใจเวลาต้องออกไปดาํเนนิชวีิตใน
ระหว่างวัน โดยปกติทัว่ไปแล้วเสน้ผมของคนเราจะมีการผลัดเปลี่ยนหมนุเวียนกนัอยู่ตลอดเวลาตามวัฏ
จักรธรรมชาตขิองเส้นผม ซึง่โดยทัว่ไปจะไม่เกดิผลกระทบใดๆต่อบคุคลนั้น แต่ถา้วฏัจักรตามธรรมชาตมิี
ความผดิปกตเินื่องจากปัจจยัต่างๆ เช่น ความเครียด อายุ การใช้สารเคมเีกี่ยวกับเส้นผมมากเกนิไป หรอื
ความผดิปกตขิองยนีที่แสดงออก กอ็าจส่งผลถึงความผิดปกติของการงอกและหลดุรว่งของเสน้ผมด้วย 
เส้นผมทีศ่ีรษะของเรานี้เปน็ชั้นที่ช่วยปกปอ้งความร้อน การสูญเสียความชื้น โดยเส้นผมที่หนังศรีษะ
เกิดขึ้นจากอวัยวะเลก็ๆ ที่ชว่ยการเจริญของเส้นผมที่เรยีกว่า เดอมอลพาพิลาเซลล ์ (Dermal papilla 
cell) (Park et al., 2012) และเซลลต์้นกําเนิดนี้เปน็ส่วนสําคัญที่ชว่ยในการแสดงออกทางบุคลกิภาพ
ภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกบัปญัหาสุขภาพ 

โดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีความสําคญัในชวีิตประจาํวนัของมนุษย์มากมาย เช่น ใช้เปน็
เครื่องปรงุแต่งในอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง สีย้อม และยารกัษาโรค  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาตมิีบทบาท
สําคัญต่อสุขภาพของมนุษยเ์รา  เนื่องจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเปน็แหล่งรวมสารออกฤทธิ์สําคญันานา
ชนิด ในประเทศไทยมคีวามหลากหลายทางชีวภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ ดังจะเหน็ได้จากรายงาน
ทางวิทยาศาสตร์มากมายทีศ่ึกษาคุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์ธรรมชาติที่สามารถพบได้ในประเทศไทย  ใน
จํานวนนีม้ีการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการบําบัดและรกัษาอาการตา่งๆ รวมถึงมีการใช้ผลติภัณฑ์
ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม เช่น กวาวเครอืแดงซึ่งมีสาร phytoestrogen ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระ การกระตุ้นเม็ดเลือดขาวผ่านทาง NF- B และมีฤทธิก์ารเหนี่ยวนาํให้เกดิการจับกนัของฮอร์โมน 
estrogen กับ receptor และ ฮอร์โมน androgen กับ receptor ซึ่งจะมฤีทธิ์ในการยืดอายขุองเส้นผม
ได ้อีกทัง้ยังมีสารในกลุม่ isoflavones (biochanin A, daidzein, formononetin and genistein) ซึ่ง
จะสามารถปอ้งกนัการเสื่อมสลายของกระดูก ส่งเสริมการไหลเวียนของระบบโลหติ (Beck  et al., 
2005) ส่วนจากการศึกษาของ Chansakaow และคณะในปี 2000 ยังพบว่าสาร Isoflavonoids จาก
พืชกวาวเครอืมีฤทธิ์ในการกระตุน้ฮอร์โมน estrogen นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูล
ทางแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ข้อมูลจากตําราโบราณ ในการใช้ใบบวับกนี้ในการบาํบดัรักษา 
อาการต่างๆ เชน่ การใช้ใบสดในการพอกแผลเพ่ือลดการบวม และรกัษาแผล การใช้น้ํามาคั้นดื่ม เพื่อ
แก้หวดั ลดการตดิเชื้อเ (Chansakaow et al., 2000) 
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จะเหน็ได้ว่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมคีุณสมบตัิที่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตรห์ลายชนิดที่ยงัไมม่ี
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือมีข้อมูลน้อยมาก แต่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเหล่านีเ้ปน็ส่วนหนึ่งในตํารบัยา
พ้ืนบ้านหรือเป็นภมูิปัญญาของชาติพันธุก์ลุ่มตา่งๆ ซึง่ใช้พืชเหล่านีเ้ปน็องคป์ระกอบเพื่อการบําบดัรกัษา 
อาการต่างๆ ที่เกี่ยวกบัสุขภาพและความเชื่อ เชน่ น้ําผึง้ หรือชนัจากผึ้ง (โพรโพลิส) รวมถึงผลติภัณฑ์
จากสัตว์ในกลุม่ผึ้ง เช่น ชนัโรง โดยเฉพาะชันโรงซึง่มีการใช้ในตาํรับยาพ้ืนบ้าน จงึเป็นทีน่่าสนใจที่จะนํา
ผลิตภัณฑ์จากชันโรงในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่เป็นสว่นประกอบของตํารบัยาพื้นบา้นของประเทศไทยมา
ศึกษา โดยสกัดหาสารออกฤทธิ์สาํคัญจากผลติภัณฑ์จากชันโรงนั้นแลว้ทําการทดสอบเซลลท์ี่เกี่ยวข้อง
กับการเจรญิของเส้นผม อันจะนําไปสู่การพัฒนาหาสารออกฤทธิ์ที่จะชว่ยส่งเสรมิการเจริญของเสน้ผม
ต่อไป 

โครงการวิจัยนี้จงึได้เนน้ไปทีก่ารวิจัยการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรจากพ้ืนทีเ่กษตรปลอดภัยจังหวัด

พะเยา รวมถึงการรวบรวมและเผยแพรก่ารดําเนินงานผา่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน ทําใหเ้กิดการ

ตระหนกัและรับรู้ถงึความสาํคัญของทรัพยากรชวีภาพในชุมชนท้องถิ่นต่อไป  

5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
๕.1 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชันโรงในเขตพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย 

จังหวัดพะเยา  
๕.2 เพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆและสารส่งเสริมฤทธิ์ทางชีวภาพของโพรโพลิส หรือน้ําผึ้ง

จากชันโรง (antioxidant, antimicrobial, total phenolic content, total flavonoid content) 
๕.3 เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากชันโรงเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากชันโรง 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

๖.๑ ผลติภัณฑ์ตน้แบบระดบักึ่งอตุสาหกรรมจากชันโรง  

๖.๒ ได้องค์ความรู้และนวตักรรมเพื่อสร้างความมัง่คั่งทางเศรษฐกิจ โดยมีผลงานวิจยัและ

เทคโนโลยีที่ถกูนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได ้
๖.๓ ไดง้านวิจัยที่มุง่เนน้การเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะชน 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
สมาชิกกลุม่ผู้เลี้ยงผึง้พื้นถิน่หรือผู้สนใจในพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย ชมุชนในอําเภอจนุ จงัหวัด

พะเยา 
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8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบระดับกึ่งอุตสาหกรรมจากชันโรง จํานวน 500 ชิ้น 
- ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางดูแลเส้นผมจากชันโรงที่มีเลขที่จดแจ้งทางเครื่องสําอางเพ่ือ

อุตสาหกรรม ๑ ผลิตภัณฑ์ 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ 1 ครั้ง 
- ตึพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI 

อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

- ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากชันโรง 1 ผลิตภัณฑ์  
- เกิดองค์ความรู้/นวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- ทราบฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆและสารส่งเสริมฤทธิ์ทางชีวภาพของโพรโพลิส หรือน้ําผึ้งจาก

ชันโรง 
 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
ต้นทาง 
1.) ทําการสกัดสารสกดัหยาบจากผลผลติชันโรง (3 สกุล ไดแ้ก่ Homotrigona, Tetrigona 

และ Tetragonilla) เช่น น้าํผึ้ง และพรอพอลิส จากปากทางเข้ารงัของชันโรง ดว้ยตัวทําละลายอนิทรีย ์

(99% เอทานอล, 85% เอทานอล, และน้ํา) ตามลาํดบั โดยใช้ผลผลิตชนัโรงในพืน้ที่ อนรุักษ์พันธุกรรม

พืช มหาวิทยาลัยพะเยา  จากนัน้ระเหยเอาตวัทําลายออกแลว้แลว้ทําใหแ้ห้งด้วยเครื่อง Freeze dry 

และทําการทดสอบกลุ่มของพฤษเคมีเบื้องต้นทีไ่ด้จากการสกัดที่สภาวะต่างๆ ไดแ้ก ่ ฟีนอลิก ฟลาโว

นอยด์ โดยอาศัยปฎิกิริยาการเกดิสหีรือตะกอน (Ayoola et al., 2008) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา

เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิต ิ

 1.1 ตรวจสอบสารอัลคาลอยด์ (Alkaloids) 

1.2 การตรวจสอบฟีนอลกิ (Phenolic) 

1.3 การตรวจสอบสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) 

1.4 การตรวจสอบแอนทราควิโนน (Anthaquinones) 
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1.5 การตรวจสอบคมูารนิ (Coumarins) 

1.6 การตรวจสอบซาโปนิน (Saponins) 

1.7 การตรวจสอบแทนนิน (Tannins) 

1.8 การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์ (Terpenoids) 

1.9 การตรวจสอบสเตอรร์อยด์ (Steroids) 

1.10 การตรวจคารด์ิแอดไกลโคไซด์ (Cardiac glyosides)  

2.) ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระส่วนสกดัหยาบจากผลผลิตชันโรงในข้อที่ 1 คือ น้ําผึง้ และ

พรอพอลิส ดว้ยวธิี DPPH, ABTS และ FRAP  

วิธี DPPH, ทําการวดัความสามารถในการลดสี อนมุูลอสิระ DPPH ด้วยสารสกดัที่ความเข้มข้น

ต่างๆ ที่ความยาวคลื่น 517 nm เปรียบเทียบกบัสารต้านอนุมลูอิสระมาตรฐาน Trolox 

วิธี ABTS, ทําการวดัความสามารถในการลดส ีอนมุูลอสิระ ABTS ด้วยสารสกัดที่ความเข้มข้น

ต่างๆ ที่ความยาวคลื่น 735 nmเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมลูอิสระมาตรฐาน Trolox 

วิธี FRAP, ทําการวดัความสามารถในการลดส ีferric tripyridyl triazine เป็น  ferrous ด้วย

สารสกดัที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่ความยาวคลืน่ 593 nmเปรียบเทียบกับสารต้านอนมุูลอิสระมาตรฐาน 

Trolox 

ทําการทดลอง 3 ซ้ําเปรียบเทียบข้อมูลทางสถติดิ้วยวิธีการตามข้อ 8 

3.) ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากสว่นสกัดหยาบจากผลผลิตชนัโรงในข้อที่ 1  คือ น้าํผึ้ง 

และพรอพอลิส 

โดยวธิีการวดั zone inhibition (ทําการบม่เชื้อจุลชพีในอาหารเลี้ยงจากนั้นนําdisc ขนาด

เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.5 mm ที่จุ่มสารสกดั ณ ความเข้มข้นต่างๆ บ่มไวป้ระมาณ 18 ชั่วโมง 37 C แล้ว

วัด zone inhibition ที่เกิดขึ้น) ทําการทดลอง 3 ซ้ําเปรียบเทียบข้อมูลทางสถติิดว้ยวิธีการตามขอ้ 8 

4.) ทดสอบหาปริมาณสารตา้นอนมุูลอิสระของส่วนสกดัหยาบจากผลผลิตชนัโรงในขอ้ที่ 1  คอื 

น้ําผึ้ง และพรอพอลิส 

การทดสอบหาปริมาณสารฟีนอลิก ของสารสกดัโดยใช้วิธีการ Folin-Ciocaltue แสดงผลเป็น 

gallic acid equivalent (GAE)/mg/dry weight 

 การทดสอบปริมาณสารฟลาโวนอยด์ ของสารสกัดโดเติมสารสกัดลงใน 2% AlCl3.6H2O แล้ววัด

ความยาวคลื่นที่ 440 nm เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน quercetin แสดงผล quercetin 

equivalent/mg/dry weight 

ทําการทดลอง 3 ซ้ําเปรียบเทียบข้อมูลทางสถติดิ้วยวิธีการตามข้อ 8 
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นําสารสกัดชนัโรงทีม่ีประสทิธิภาพดีที่สดุจากการทดลองในข้อที่ 2-4 ไปทดสอบผลของสารสกดัชันโรงที่

ส่งเสริมการเจริญของเซลลร์ากผม (Dermal papilla cell) 

5.) ทําการทดสอบสว่นสกัดหยาบของสารออกฤทธิต์อ่การเจริญของเซลล์รากผม (Dermal 

papilla cell) 

เซลล์เพาะเลี้ยงที่จะใช้ในการทดสอบจะใช้เซลล์รากผมของมนุษย ์ (ซื้อจากตวัแทนจาํหน่าย) ทาํ

การเพาะเลี้ยงเซลล์ภายในสภาวะที่เหมาะสม คือในตู้ปลอดเชื้อทีอุ่ณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส ปรมิาณ

คาร์บอนไดออกไซด ์ 5 เปอร์เซน็ต ์ ทดสอบผลของสารสกัดชนัโรงต่อการเจรญิของเซลลร์ากผม โดยวดั

การอยู่รอดของเซลล์ที่ใช้เพาะเลี้ยง โดยทีเ่ซลล์ทีม่ีชีวติอยู่จะสามารถเปลี่ยนผลึก formazan ของสาร 

tetraazolium salt ที่มีสีเหลืองให้เปน็สีมว่ง โดยเอนไซม์ succinate dehydrogenase ในไมโทคอนเด

รียโดยใช้เซลล์ 1.0  104 เซลล์ตอ่หลมุการทดลอง และทําการทดลอง 3 ซ้าํ เพือ่หาความเข้มข้นทีไ่ม่

เป็นพิษต่อเซลลม์ะเร็งผวิหนงัที่ ค่าความอยู่รอดมากกวา่ร้อยละ 80 แลหาคา่ความเชื่อมัน่ดว้ยสถติิตาม

วิธีในข้อ 8 

กลางทาง 
6.) ทําการตั้งตํารับเครื่องสาํอางจากผลติภัณฑ์ชันโรงเพื่อดูแลเส้นผม เชน่ เซรัม่, Pomade, 

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 

 สรรหาสัดสว่นองค์ประกอบในตํารบัตา่งๆ กนั (ตํารบัเซรั่ม, ตํารบั pomade, ตํารับแชมพู) และ

นําสารสกัดจากชนัโรงใส่ลงในตํารับ 

7.) ทําการทดสอบความคงตัวของผลติภัณฑ์ดูแลเส้นผม 

๗.1) ประเมนิคุณสมบตัิทางกายภาพของตํารบัที่เตรียมได้ทันที (Immediately stability test) 

๗.2) ประเมนิคุณสมบตัิทางกายภาพของตํารบัที่เตรียมระยะสั้น (Short-term stability test) 

๗.3) ประเมนิคุณสมบตัิทางกายภาพของตํารับแบบเร่ง (Accelerated stability test test) 

เพื่อทดสอบหาวันหมดอายขุองผลติภัณฑ์ เชน่ เร่งดว้ยอุณหภูม ิ การเกบ็ในที่รอ้นสลับเยน็ เร่งด้วย

ความชื้น เร่งดว้ยการเขย่า เร่งดว้ยการคว่ําขวด เปน็ตน้ 

ทําการทดลอง 3 ซ้ําเปรียบเทียบข้อมูลทางสถติดิ้วยวิธีการตามข้อ 8.) 

8.)  การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 

ทําการเปรียบเทียบขอ้มูลคา่เฉลี่ยของพารามิเตอรแ์ต่ละชนิดด้วยตัวสถิตทิดสอบ t-test และทําการ

เปรียบเทียบค่าความแปรปรวน (variance) ดว้ยตวัสถติิทดสอบ One-Way Classification โดยใช้

ความแตกต่างอย่างมนีัยสําคัญทางสถติิที่ p< 0.05 
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 ปลายทาง 
9.) พัฒนาผลติภัณฑ์ดแูลเสน้ผม เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน พร้อมทําผลติภัณฑ์ต้นแบบ 

10.) ได้องค์ความรู้ หรือเทคโนโลย ีที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือสาธารณะ 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวชี้วดั 
การสกดัสารสกัดหยาบจากโพรโพลิส หรอื
น้ําผึ้งจากชันโรง 

ได้สารสกดัหยาบจากโพรโพลิส หรอืน้ําผึง้จากชนัโรง 

การทดสอบฤทธิต์้านอนมุูลอิสระ และหา
ปริมาณสารออกฤทธิ์ของโพรโพลิส หรือน้าํผึ้ง
จากชันโรง 

ทราบฤทธิ์ทางชีวภาพและสารส่งเสริมฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของโพรโพลิส หรือน้ําผึ้งจากชันโรง 

ทดสอบฤทธิต์้านเชื้อแบคทีเรียจากส่วนสกดั
หยาบจากผลผลิตชนัโรง 

ทราบฤทธิต์้านเชื้อแบคทเีรยีจากส่วนสกัดหยาบจาก
ผลผลิตชันโรง 

ทดสอบสว่นสกัดหยาบต่อการเจรญิของเซลล์
รากผม 

ทราบปริมาณของสารสกดัหยาบต่ออตัราการเจรญิ
ของเซลล์รากผม 

ทดสอบสว่นสกัดหยาบต่อความเป็นพิษตอ่
เซลล์รากผม 

ทราบปริมาณของสารสกดัหยาบต่อความเปน็พิษของ
เซลล์รากผม 

ตั้งตํารบัเครือ่งสําอางจากสารสกัดชนัโรง
สําหรบัเส้นผมเชน่ เซรั่ม, Pomade, 
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 

ไดต้ํารบัเครื่องสําอางจากสารสกัดชนัโรงสําหรบัเส้น
ผม 

ทดสอบความคงตัวของผลติภัณฑ์ดูแลเสน้ผม ทราบข้อมูลความคงตัวของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 
พัฒนาผลติภัณฑ์ดูแลเส้นผม เพื่อถ่ายทอดสู่
ชุมชน พร้อมทําผลิตภัณฑ์ตน้แบบ 

ไดต้้นแบบผลติภัณฑ์ดแูลเสน้ผม 500 ชิ้น 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและความรู้สู่ชุมชน หรอื
สาธารณะ 

จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้สู่
ชุมชน หรอืสาธารณะ 

การจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางต่อกระทรวง
สาธารณสขุ (๑ ผลติภัณฑ์) 

เลขที่จดแจ้ง 

การจดแจ้งอนุสิทธิบตัร (๑ ผลิตภัณฑ์) เลขที่จดแจ้ง 
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11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ......๑ ป.ี................................................... 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สกัดสารจากชันโรง เช่น น้ําผึ้ง หรือ โพรโพ
ลิส ด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ และทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และหาปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ของโพรโพลิส  หรือน้ําผึ้ งจาก
ชันโรง 

x x x x         

ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากส่วนสกัด
หยาบจากผลผลิตชันโรง 

  x x         

ทดสอบส่วนสกัดหยาบต่อการเจริญของ
เซลล์รากผม 

  x x x x       

ทดสอบส่วนสกัดหยาบต่อความเป็นพิษต่อ
เซลล์รากผม 

   x x x x x     

ตั้งตํารับเครื่องสําอางจากสารสกัดชันโรง
สําหรับเส้นผมเช่น เซรั่ม, Pomade หรือ 
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 

      x x x x   

ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑด์ูแลเส้น
ผม 

        x x x  

พัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เพื่อถ่ายทอดสู่
ชุมชนพัฒนาผลิตภณัฑด์ูแลเส้นผม เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ชุมชน พร้อมทําผลิตภณัฑ์
ต้นแบบ 

         x x  

ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และความรู้สู่ ชุมชน 
หรือสาธารณะ 

          x x 

การจดแจ้งผลิตภัณฑ์ เครื่ องสําอางต่อ
กระทรวงสาธารณสุข (๑ ผลิตภัณฑ์) 

           x 

การจดแจ้งสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (๑ 
ผลิตภัณฑ์) 

           x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป ีพ.ศ. ..2565. วงเงนิ ....300,000.... บาท (.สามแสน

บาทถว้นบาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
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สกัดสารจากชันโรง เช่น น้ําผึ้ง หรือ โพรโพลิส ด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ และ
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และหาปริมาณสารออกฤทธิ์ของโพรโพลิส หรือน้ําผึ้ง
จากชันโรง 

160,000 

ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากส่วนสกัดหยาบจากผลผลิตชันโรง 10,000 
ทดสอบส่วนสกัดหยาบต่อการเจริญของเซลล์รากผม และความเป็นพิษต่อเซลล์
รากผม 

70,000 

ตั้งตํารับเครื่องสําอางจากสารสกัดชันโรงสําหรับเส้นผม เชน่ เซรั่ม, Pomade หรือ
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 

10,000 

ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 10,000 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เพ่ือถ่ายทอดสู่ชุมชน พร้อมทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 10,000 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้สู่ชุมชน หรือสาธารณะ 20,000 
การจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางต่อกระทรวงสาธารณสุข (1 ผลิตภัณฑ์) 5,000 
การจดแจ้งสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (1 ผลิตภัณฑ์) 5,000 

รวมทั้งสิ้น 300,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 สกัดสารจากชันโรง เช่น น้ าผึ้ง หรือ โพรโพลิส ด้วย
ตัวท าละลายอินทรีย์ และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และหาปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ของโพรโพลิส หรือน้ าผึ้งจากชันโรง 

160,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คน 
 (1 × 15,000 × 6) 

90,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่าง 5,000 

ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

วัสดุสํานักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา แฟ้ม 3,000 

วัสดุเกษตร ได้แก่ มีดสับ เชือก ถุงเก็บตัวอย่าง 2,000 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี  3,000 

วัสดุสารเคมี (เพ่ือการสกัดสารสกัดหยาบ) 15,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

วัสดุสารเคมี (เพ่ือการตรวจฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และหาปริมาณสารที่ 
ออกฤทธิ์) 

40,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2  ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากส่วนสกัด
หยาบจากผลผลิตชันโรง 

10,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.3 ค่าวัสดุ  

วัสดุสารเคมีเพ่ือการตรวจฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย และการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย 10,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3  ทดสอบส่วนสกัดหยาบต่อการเจริญของเซลล์ราก
ผม และความเป็นพิษต่อเซลล์รากผม 

70,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.3 ค่าวัสดุ  

ค่าเซลล์รากผม สารเคมี และอุปกรณ์การทดสอบส่วนสกัดหยาบต่อการเจริญ
ของเซลล์รากผม 

40,000 

ค่าสารเคมี และอุปกรณ์การทดสอบส่วนสกัดหยาบต่อความเป็นพิษต่อเซลล์ราก
ผม 

30,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4  ตั้งต ารับเครื่องส าอางจากสารสกัดชันโรงส าหรับ
เส้นผม เช่น เซรั่ม, Pomade หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

10,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.3 ค่าวัสดุ  

ค่าสารเคมี และอุปกรณ์การตั้งตํารับเครื่องสําอางจากผลิตภัณฑ์ชันโรงเพื่อดูแล
เส้นผม เช่น เซรั่ม, Pomade, ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 

10,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5  ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 10,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.3 ค่าวัสดุ  

ค่าสารเคมี และอุปกรณ์การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 10,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 6   พัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน 
พร้อมท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

10,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.3 ค่าวัสดุ  

ค่าสารเคมี และอุปกรณ์การทดสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

10,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 7    ถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้สู่ชุมชน หรือ
สาธารณะ 

20,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 ครั้ง (ค่าจ้างเหมา อาหาร/
อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าเช่าเหมารถตู้, ค่าเช่าสถานที่, ค่าจ้างทําสื่อสิ่งพิมพ์
และเผยแพร่, ค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

20000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 8     การจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางต่อกระทรวง
สาธารณสุข (1 ผลิตภัณฑ์) 

5,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.3 ค่าวัสดุ  

ค่าธรรมเนียมการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางต่อกระทรวงสาธารณสุข (1 
ผลิตภัณฑ์) 

5,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 9     การจดแจ้งสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (1 
ผลิตภัณฑ์) 

5,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

ค่าธรรมเนียมการจดแจ้งสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (1 ผลิตภัณฑ์) 5,000 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

 
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ พะเยา กลุ่มเลี้ยงผึ้งพ้ืนถิ่น  ชุมชนในอําเภอจุน พะเยา 
ในประเทศ พะเยา ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา 
ในประเทศ พะเยา ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา 
ในประเทศ เชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการ ม.เชียงใหม่ 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
๑๕.๑ เทคโนโลยี หรือองค์ความรู ้หรือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากชันโรง 
15.2 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากชันโรงเป็นผลิตภัณฑ์ดแูลเส้นผมจากชันโรง 
15.3 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งพื้นถิ่นในพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพ่ึงพาตนเองได้

อย่างยั่งยืน 
 

  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

       ชื่อ – สกุล  ผศ.ดร.กัลยา จําปาทอง 

               ตําแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย  

             สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา  

         เบอรโ์ทรศัพท์  0924088979 

E – mail address :  kanlaya.ju@up.ac.th 
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1. ชื่อโครงการ  
ภาษาไทย  การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราและแบคทีเรีย  และการหาปริมาณแร่ธาตุ วิตามิน และ

สารประกอบฟลาโวนอยด์ในน้้าผ้ึงโพรงไทย (Apis cerana Fabricius, 1758)  
ภาษาอังกฤษ  Antifungal and antibacterial activities and determination of minerals, 

vitamins and flavonoid compounds in Apis cerana Fabricius, 1758 
honey  

 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  การเกษตร 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 3  การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตร ให้มีศักยภาพและ

ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับ

ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
 ผึ้งเป็นแมลงที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ เนื่องจากสามารถช่วยเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรจากการ

ผสมเกสร โดยเฉพาะการผสมเกสรผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ล้าไย เป็นต้น ประเทศไทยมีเป้าหมายในการผลิต

น้้าผึ้งและผลิตภัณฑ์ของผึ้งเพ่ือการส่งออก [1] ในประเทศไทยผึ้งพ้ืนถิ่น (Native honey bees) ท่ี

สามารถผลิตน้้าผึ้งได้มีอีกสี่ชนิดโดยมีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปภายในประเทศ ได้แก่ ผึ้งมิ้ม A. florea 

ผึ้งม้าน A. andreniformis ผึ้งหลวง A. dorsata และ ผึ้งโพรง A. cerana ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งได้แก่ 

น้้าผึ้ง (Honey) นมผึ้ง (royal jelly) พิษผึ้ง (bee venom) เกสรผึ้ง (pollen) และ พรอพอลิส 

(propolis) ส้าหรับผึ้งโพรงที่เลี้ยงในประเทศไทย จะให้ผลผลิต 3 ชนิด คือ น้้าผึ้ง เกสร และไขผึ้ง  ใน

ปัจจุบัน มีรายงานการพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด ์(Flavonoids) และสารประกอบโพลีฟีนอล (Phenolic 

compounds) ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย [2] และเชื้อรา [3] 

นอกจากนั้น ในน้้าผึ้งยังมีโปรตีนที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้ เช่น กรดกูตามิก (Glutamic acid) กร

ดกลูโคนิก (Gluconic acid) [4] แร่ธาตุ เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม โซเดียม แมกนีเฃียม และสังกะสี  

[5] และ วิตามิน เช่น ไรโบฟลาวิน และไนอะซิน [6] ดังนั้น ทีมวิจัยจึงมีความสนใจในการวิเคราะห์หา

องค์ประกอบและปริมาณสารที่มีประโยชน์ในผึ้งและเกสรผึ้งพ้ืนถิ่นในอ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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ตั้งแต่ปี 2559-2561 คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยาในการศึกษาและพัฒนาข้าว

อินทรีย์ในพ้ืนที่ดังกล่าว ท้าให้สังเกตุเห็นว่ามีการเกษตรกรเลี้ยงผึ้งในพ้ืนที่นี้ด้วย จึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาและพัฒนาน้้าผึ้งจากผึ้งโพรงเพ่ือหาองค์ประกอบที่ส้าคัญในน้้าผึ้งของผึ้งโพรงเพ่ือพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงามที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับน้้าผึ้งได้ 

เอกสารอ้างอิง 
[1]    Oldroyd BP and Wongsiri S. Biology, Conservation, and Human Interactions. Harvard 

University Press; 2009. 360 pp 
[2]    Tuksitha L,  Sophia Chen YL, Chen YL,  Wong KY and Peng CC.  Antioxidant and   

antibacterial capacity of stingless bee honey from Borneo (Sarawak). J 
Asia Pac Entomo. 2018; 21:563–570. 

[3]    Shehu A, Ismail S, Rohin MAK, Harun A, Aziz AA and Haque M. Antifungal Properties of 
Malaysian Tualang Honey and Stingless Bee Propolis against Candida albicans and 
Cryptococcus neoformans. 2016; 6: 044-050. 

[4]    Tezcan F, Kolayli S, Sahin H, Ulusoy E and Erim FB. Evaluation of organic acid, 
saccharide composition and antioxidant properties of some authentic Turkish honeys. 
2011; 50:33-40. 

[5]   Stanciu OG, Marghitas LA, Dezmirean D and Campos MG. A comparison between the 
mineral content of flower and honeybee collected pollen of selected plant origin 
(Helianthus annuus L. and Salix sp.). 2011;16:6291-6296. 

[6]    Ranneh Y, Ali F,    Zare M,  MdAkim A, AbdHami H and  Khazaai H,  Malaysian stingless 
bee and Tualang honeys: A comparative characterization of total antioxidant capacity 
and phenolic profile using liquid chromatography-mass spectrometry. LWT – Food Sci 
Technol. 2018; 89:1–9. 
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[7]   Deng J, Liu R, Lu Q, Hao P, Xu A, Zhang J et al. Biochemical properties, antibacterial and 
cellular antioxidant activities of buckwheat honey in comparison to manuka honey. 
Food Chem., 2018; 252:243–249. 

[8]   Bilandžić N,  Gajger IT, Kosanović M,  Čalopek B,  Sedak M,  Solomun B et al.   Essential 
and toxic element concentrations in monofloral honeys from southern Croatia. Food 
Chem. 2017; 234:245–253. 

[9]   Altun SK, Dinç K, Paksoy N, Temamoğulları TK, and Savrunlu S, Analyses of Mineral 
Content   and Heavy Metal of Honey Samples from South and East Region of Turkey by 
Using ICP-MS.  Int J Anal Chem., 2017; 1-6. 

 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

1)   ทราบองค์ประกอบทางด้านเคมีและเภสัชวิทยาท่ีมีประโยชน์ในน้้าผึ้งโพรง เช่น ฤทธิ์ต้าน

แบคทีเรีย ฤทธ์ิต้านเชื้อรา แร่ธาตุ วิตามิน และสารประกอบฟลาโวนอยด์    

 2)  เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามจากน้้าผึ้งโพรง เช่น โลชันบ้ารุงผิว และ

ลิปสติก เป็นต้น 

3)  ถ่ายทอดขบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้้าผึ้งโพรงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งหรือผู้ท่ี     
สนใจ 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1. ทราบข้อมูลสารท่ีออกฤทธิ์ต้านเชื้อราและแบคทีเรีย  ทราบชนิดและปริมาณแร่ธาตุ 
วิตามิน และสารประกอบฟลาโวนอยด์ในน้้าผ้ึงโพรง 

2. ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงาม  
3. ฐานข้อมูล องค์ความรู้แก่ชุมชน เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยา และผู้ท่ีสนใจ 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 

           เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง และ/หรือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน รหัสทะเบียน : 6-56-
02-02/1-0042 
 
8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
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     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1.     การผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงาม  
2. การสร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผึ้งโพรงและสารท่ีออกฤทธิ์ต้านเชื้อราและ

แบคทีเรีย  ทราบชนิดและปริมาณแร่ธาตุ วิตามิน และสารประกอบฟลาโวนอยด์ใน
น้้าผ้ึงโพรง 

3. ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.    ได้ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงาม อย่างน้อย 1 ชนิด  
2. เว็บไซต์ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผึ้งโพรงและสารท่ีออกฤทธิ์ต้านเชื้อราและแบคทีเรีย  

ทราบชนิดและปริมาณแร่ธาตุ วิตามิน และสารประกอบฟลาโวนอยด์ในน้้าผึ้งโพรง 
จ้านวน 1 เว็บไซต์ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

3. วารสารทางวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จ้านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
ต้นทาง เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผึง้โพรง และเก็บตัวอย่างน้้าผึ้งจากเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน รหัสทะเบียน : 6-56-02-02/1-0042 จังหวัดพะเยา 
กลางทาง การเตรียมตัวอย่างน้้าผึ้งโพรงเพื่อให้เหมาะสมส้าหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 

- การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านเชื้อราและแบคทีเรีย เทคนิคและวิธีที่น้ามาใช้ในการทดสอบฤทธิ์การ

ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา คือ Disc diffusion method ซึ่งมีวิธีทดลองโดยการน้าสารตัวอย่างที่อยู่

บนแผ่นดิสก์มาวางบนจานเลี้ยงเชื้อ ประมาณ 18 -20 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบฤทธิ์การยับยั้ง  

- การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุโดยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 

โดยทั่วไปจะใช้วิธีการย่อยแบบเปียก (Wet digestion) ส้าหรับขั้นตอนอย่างง่ายในการย่อยแบบเปียกมี

ดังนี้ เริ่มจากน้าสารตัวอย่างมาเติมกรดไนตริกเข้มข้น และให้ความร้อนด้วยเตาไฟฟ้า (Hotplate) 

อุณหภมูิประมาณ 200 องศาเซสเซียส ให้ความร้อนไปเรื่อย ๆ สารตัวอย่างอินทรีย์จะย่อยสลาย จนได้

สารละลายใส จากนั้นท้าการกรอง และน้าไปตรวจวัดเพ่ือหาปริมาณแร่ธาตุโดยเครื่อง  Atomic 

Absorption Spectrometer  
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- การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินบี เช่น ไรโบฟลาวิน ไนอะซิน โดยเทคนิค High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC) จะท้าการเตรียมตัวอย่างโดยน้าสารตัวอย่าง 5 

กรัม ผสมกับกรดไฮโดรคลอริก (ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์) ทิ้งให้เดือดในอ่างให้ความร้อนเป็นเวลา 30 

นาที ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ปรับให้สารละลายมีพีเอช เท่ากับ  4.6 ด้วยโซเดียมอะซิเตทบัฟเฟอร์ 

(ความเข้มข้น 2.5 โมลาร์) เติมเอนไซม์ไดแอสเทส (diastase) น้าไปบ่มในอ่างให้ความร้อน ที่อุณหภูมิ 

42 องศาเซลเซียส ถ่ายเทสารละลายลงในขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 มิลลิลิตร และปรับด้วยน้้า

ปราศจากไอออน จากนั้นท้าการกรองสารตัวอย่างด้วยกระดาษกรอง (มีรูพรุนขนาด 0.45 ไมโครเมตร) 

และน้าตัวอย่างที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์ ด้วยเครื่อง HPLC-Fluorescence detector ภายใต้สภาวะใน

การทดลองที่เหมาะสม  

- การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมโดย aluminium chloride 

colorimetric  Method มีวิธีการเตรียมตัวอย่างดังนี้ ผสมสารตัวอย่าง (500 ไมโครลิตร) กับ

แอลกอฮอล์ (95%) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร อะลูมิเนียมคลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต (10%) และ

โพแทสเซียมอะซิเตรท (1 โมลาร์) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร และน้้าปราศจากไอออน ปริมาตร 2.8 

มิลลิลิตร จากนั้นน้าไปบ่มในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน้าสารละลายไปวัดค่าการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นที่ เหมาะสมด้วยเครื่องยูวี-วิสิ  เบิลสเปกโทรมิเตอร์ (UV-visible 

spectrometer) 

ปลายทาง การผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงาม เช่น ลิปสติก เป็นต้น และเผยแพร่ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อราและแบคทีเรีย  และการหาปริมาณแร่ธาตุ วิตามิน และ
สารประกอบฟลาโวนอยด์ในน้้าผึ้งโพรงไทยผ่านเว็บไซต์ 
 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวชี้วดั 
1. ทราบข้อมูลสารที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อราและ

แบคทีเรีย  ทราบชนิดและปริมาณแร่ธาตุ 
วิตามิน และสารประกอบฟลาโวนอยด์ใน
น้้าผึ้งโพรง 

ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการในฐาน TCI จ้านวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

2. ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงาม  ได้ผลติภัณฑ์ทางดา้นสขุภาพและความงาม จา้นวน
อย่างน้อย 1 ชนิด เช่น ลิปสติก 

3. เป็นแหล่งข้อมูล องค์ความรู้ แก่ชุมชน ฐานข้อมูล องค์ความรู้แก่ชุมชน เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งใน 
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กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยา และผู้ที่
สนใจ 

จังหวัดพะเยา และผู้ที่สนใจที่ เข้าถึงได้ง่าย เช่น 
เว็บไซต์ 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

ระยะเวลาด้าเนินโครงการ วนัที่เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2565 ถึง 30 กันยายน  2566 

 

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

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผึ้งโพรง x            
ออกภาคสนามเพื่อท้าการเก็บตัวอย่างในบริเวณปกปัก
ฯ 

 x           

ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการทดลอง   x          
เตรียมตัวอย่างเพื่อให้เหมาะสมส้าหรับการวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 

   x         

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราและแบคทีเรีย  และการหา
ปริมาณแร่ธาตุ วิตามิน และสารประกอบฟลาโวนอยด์ 

    x x x      

การผลิตผลิตภัณฑ์`ในรูปแบบที่ต้องการ เช่น โลชัน
บ้ารุงผิว 

       x x    

ส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ เช่น ทดสอบการแพ้ หรือ
อาการข้างเคียงอื่น ๆ เมื่อผิวได้รับการสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์ 

        x x   

ถ่ายทอดการผลิตผลิตภัณฑ์          x x  
จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์           x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 150,000 บาท (หนึง่แสนห้าหมืน่

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. ทราบข้อมูลสารที่ออกฤทธิต์า้นเชื้อราและแบคทเีรีย  ทราบชนดิและ
ปริมาณแรธ่าตุ วิตามิน และสารประกอบฟลาโวนอยด์ในน้้าผึง้โพรง 

122,600 

2. ผลิตภัณฑ์ทางดา้นสขุภาพและความงาม  3,500 

3. เป็นแหลง่ข้อมูล องค์ความรูแ้ก่ชุมชน เกษตรกรผู้เลี้ยงผึง้ในจังหวดั
พะเยา และผู้ที่สนใจ และตพิีมพ์วารสารทางวิชาการในฐาน TCI  

23,900 

รวมทั้งสิ้น 150,000 
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รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 ทราบข้อมูลสารที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อราและ
แบคทีเรีย  ทราบชนิดและปริมาณแร่ธาตุ วิตามิน และสารประกอบฟลาโว
นอยด์ในน้้าผึ้งโพรง 

122,600 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย คุณวุฒิปริญญาตรี จ้านวน 1 คน 1 เดือน 
(9,000X2=18,000) 

18,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่าง 40 ตัวอย่างๆ ละ 70 บาท (40X75=3,000) 3,000 

ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง จ้านวน 40 ตัวอย่าง (40X1,200=48,000) 
1 ฤทธิ์ต้านเชื้อรา  
2 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย   
3 ปริมาณแร่ธาตุ  
4 วิตามิน  

5 สารทุติยภูมิ เช่น สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 

48,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

วัสดุสารเคมีท่ีใช้งานการวิเคราะห์    
(1) ฤทธิ์ต้านเชื้อรา  
(2) ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย   
(3) ปริมาณแร่ธาตุ  
(4) วิตามิน  
(5 ) สารทุติยภูม ิ

52,000 

วัสดุเกษตร เช่น ถุงพลาสติก ถุงมือ 
(1,600x1=1,600) 

1,600 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2  ผลิตภัณฑ์ทางดา้นสขุภาพและความงาม 3,500 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน - 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าวัสดุและสารเคมีในการตั้งต้าหรับเครื่องส้าอาง (3,500x1=3,500) 3,500 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3 เป็นแหล่งขอ้มูล องค์ความรูแ้ก่ชุมชน เกษตรกรผู้
เลี้ยงผึ้งในจังหวดัพะเยา และผู้ที่สนใจ และตีพิมพ์วารสารทางวิชาการใน
ฐาน TCI 

23,900 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
(5,000x1=5,000) 

5,000 

วิทยากร 1 ท่านๆ ละ 1,200 บาท/ชม  (1,050X2=2,100) 2,100 

ค่าวัสดุส้านักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา 
(1,000x1=1,000) 

1,000 

ค่าจัดท้าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน    
วารสารวิชาการระดับชาติ จ้านวน 1 บทความ 
(15,000x1=15,000) 

15,000 

ค่าเอกสารประกอบการอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี (800x1=800) 800 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง และ/หรือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน รหัสทะเบียน : 6-56-02-02/1-

0042 จังหวัดพะเยา และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีความปลอดภัยตามระบบ 
ESPReL (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of 
Safety Practice of Research Laboratory in Thailand) 
 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ดร.รัติยา ณ อุบล ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง และ ดร.สรชัย ค้าแสน อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
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เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยา หรือผู้ที่สนใจสามารถน้าข้อมูลที่ได้เผยแพร่โดยกลุ่มวิจัยผ่าน

เว็บไซต์หรือบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ไปต่อยอดเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงาม

ในการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์น้้าผึ้งที่ผลิตได้เพ่ือน้าไปสู่การยกระดับรายได้ และการตีพิมพ์ข้อมูลใน
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1. ชื่อโครงการ 
ภาษาไทย    สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของผลิตภัณฑ์น้้าผึ้งจากผ้ึงโพรง Apis cerana 

Fabricius, ในพื้นท่ีเกษตรปลอดภัย จังหวัดพะเยา 
ภาษาอังกฤษ  Electrical and optical properties of honey product from Apis cerana, 

Fabricius, 1758 in agricultural safety area, Phayao Province. 

 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 

การเกษตร 
 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 3 
การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตร ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถใน

การแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศ 

 
4. เหตุผลความจ าเป็น 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงสืบทอดงานตามรอยพระบาทของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ตั้งใจจะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้อยู่อย่างยั่งยืนอันน้าไปสู่ความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติและเกิดความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาก็ได้เล็งเห็นความส้าคัญตรงนี้ การ
เสริมสร้างให้นักวิจัยตระหนักการท้าวิจัยภายใต้กรอบของ อพ.สธ. จะท้าให้มหาวิทยาลัยพะเยา
ช่วยเหลือชุมชนได้ โดยแผนงานวิจัยหลักจะเน้นไปที่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้ง
พ้ืนเมือง ซึ่งกลุ่มผู้จัยคาดหวังว่าจะท้าให้ชุมชนมีส่วนร่วมการด้าเนินกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยอัน
น้าไปสู่ความตระหนักที่จะอนุรักษ์พืชตามพระราชด้าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ส่วนในโครงการวิจัยย่อยนี้ผู้วิจัยจะด้าเนินการศึกษาผลิตภัณฑ์น้้าผึ้งจากผึ้งพ้ืนถิ่นโดยเน้นไปที่
น้้าผึ้งที่ผ่านการเลี้ยงโดยไม่ใช้สารเคมีโดยท้าการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของน้้าผึ้งที่เป็น
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งพื้นถิ่น 

โดยปกติแล้วน้า้ผึ้งเป็นอาหารที่เปน็ของเหลว มีรสหวาน ซึ่งผึ้งสายพันธุ์ Apis สร้างจากน้้าหวาน
ของเกสรดอกไม้ โดยกระบวนการสร้างน้้าผึ้ง ผึ้งจ้านวนหนึ่งจะบินออกไปหาน้้าหวานจากเกสรดอกไม้
และน้าไปเก็บไว้ในกระเพาะเก็บน้้าหวาน จากนั้นจะน้าไปให้กับผึ้งที่ท้าหน้าที่สร้างน้้าผึ้ง ผึ้งกลุ่มนี้จะรับ
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น้้าผึ้งไปยังกระเพาะพร้อมทั้งขับน้้าย่อยและเอนไซม์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการย่อยน้้าหวานจากเกสร
ดอกไม้ซึ่งในกระบวนการนี้น้้าตาลโมเลกุลใหญ่จะถูกย่อยให้กลายเป็นน้้าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ประกอบไป
ด้วยกลูโคสและฟรุกโตส ในกระบวนการผลิตน้้าผึ้งจะท้าให้น้้าที่อยู่ในเกสรดอกไม้ลดลงจาก 60% เหลือ
เพียง 20% หลังจากกลายเป็นน้้าผึ้ง ซึ่งเป็นข้อดีอย่างยิ่งต่อคุณภาพของน้้าผึ้ง [1] โดยปกติแล้วสี กลิ่น 
รส ของน้้าผึ้งขึ้นอยู่กับชนิดของเกสรดอกไม้ การแบ่งชนิดของน้้าผึ้งสามารถแบ่งได้หลายแบบขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขการแบ่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าแบ่งตามลักษณะของสีน้้าผึ้ง สามารถแบ่งน้้าผึ้งออกเป็น 2 ชนิด 
ประกอบไปด้วยน้้าผึ้งสีอ่อน (light honey) และน้้าผึ้งสีเข้ม (dark honey) โดยน้้าผึ้งสีเข้มเกิดจากการ
ที่น้้าผึ้งมีองค์ประกอบของแร่ธาตุในปริมาณที่มาก [2-4] แต่ถ้าแบ่งน้้าผึ้งตามชนิดของผึ้งก็สามารถแบ่ง
ได้ 2 ชนิด เช่นเดียวกัน กล่าวคือน้้าผึ้งที่เกิดจากผึ้งที่มีเหล็กไนจะให้น้้าผึ้งที่มีรสหวาน ขณะที่น้้าผึ้งที่เกิด
จากผึ้งชนิดชันโรงซึ่งเป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กในและมีขนาดเล็กกว่าผึ้งปกติสองถึงสามเท่า จะมีรสหวานอม
เปรี้ยว [4-5]  

น้้าผึ้งมีประโยชนม์ากมายและมีการใช้มาตั้งแตอ่ดตีจนถึงปัจจุบัน เมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบว่า
น้้าผึ้งมีประโยชน์ทางด้านการแพทย์อีกด้วย เนื่องจากมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด 
ยกตัวอย่างเช่น มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ มีสารแอนตีไบโอติก สารที่ให้ผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน [6 -8] 
เป็นต้น น้้าผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต จ้าพวกน้้าตาลกลูโคสและฟ
รุกโตสที่มีอยู่มากถงึ 70-80% และมีน้้าเป็นองค์ประกอบ 10-20% [4] การที่น้้าผึ้งมีน้้าเปน็องค์ประกอบ
เพียง 20% เป็นผลดีเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีความเข้มของน้้าตาลที่สูงส่งผลต่อการท้าลายเชื้อ
แบคทีเรียที่ตกลงไปน้้าผึ้ง ท้าให้น้้าผึ้งสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องเติมสารกันบูด ยิ่งไปกว่า
นั้นกระบวนการผลิตน้้าผึ้งยังสร้างสารโปรโพลิสขึ้นมาซึ่งเป็นสารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและกรดอะมิโนที่มี
ประโยชน์ท้าให้มีการน้ามาใช้เป็นอาหารเสริมในปัจจุบัน  

จากประโยชน์ของน้้าผึ้งดังที่กล่าวมาข้างต้นท้าให้น้้าผึ้งจากธรรมชาติที่คุณภาพดีจึงมีราคาแพง 
ดังนั้ นจึ งต้องมีการควบคุมคุณภาพเ พ่ือคุ้มครองผู้บริ โภค ในส่วนของการควบคุมคุณภาพ 
คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารได้ก้าหนดมาตรฐานของน้้าผึ้งไว้ว่าจะต้องมีองค์ประกอบของ
ความชื้นไม่เกิน 20%, น้้าตาลมีปริมาณไม่น้อยกว่า 60 กรัม ต่อน้้าผึ้ง 100 กรัม , น้้าตาลซูโครสไม่
มากกว่า 5 กรัม ในน้้าผึ้ง 100 กรัม, สาร hydroxymethylfurfural (HMF) ไม่มากกว่า 40 มิลลิกรัมต่อ
น้้าผึ้ง 1 กิโลกรัม, ค่าสภาพน้าไฟฟ้าไม่มากกว่า 0.8 mS/cm และมีน้้าไม่มากกว่า 0.1 กรัม ในน้้าผึ้ง 
100 กรัม [4] จากข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านี้ ท้าให้ทราบว่าน้้าผึ้งที่มีคุณภาพมีค่าตัวแปรแต่ละอย่างเป็น
อย่างไร ถ้าเกษตรกรในจังหวัดพะเยาสนใจจะเลี้ยงผึ้งและปรับปรุงวิธีการเลี้ยงตลอดจนอาหารที่ใช้เลี้ยง
เพื่อผลิตน้้าผึ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะการเลี้ยงผึ้งพ้ืนถิ่นในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยพะเยา  
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การควบคุมคุณภาพของน้้าผึ้งส่วนหนึ่งถูกก้าหนดมาจากค่ามาตรฐานหลายค่าเพ่ือให้ผู้เลี้ยงผึ้ง
สามารถก้าจัดสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการออกไปจากระบบการเลี้ยงผึ้ง  ท้าให้น้้าผึ้งสามารถเก็บไว้ได้นาน 
รสชาติดี มีความหอมหวาน ถูกใจผู้บริโภค ในทางสากลกระบวนการที่ใช้ทดสอบองค์ประกอบเพ่ือ
วิเคราะห์คุณภาพของน้้าผึ้งคือเทคนิคโครมาโตกราฟีและเทคนิคทางสเปกโตรสโคปีซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ในการวิเคราะห์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์มีราคาแพงมาก ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นวิธีที่ยุ่งยาก
ส้าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้ง วิธีการที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากได้แก่กระบวนการวัดด้วย
เทคนิคทางไฟฟ้าหรือเทคนิคการวัดด้วยกระบวนการทางแสง โดยการสร้างเป็นชุดเครื่องมือขนาดเล็ก 
พกพาได้สะดวกและมีราคาถูก เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตามการสร้างชุดเครื่องมือทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงเพ่ือประเมิน
คุณภาพของน้้าผึ้งนั้นจ้าเป็นต้องรู้ข้อมูลพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและทางแสงที่สัมพันธ์กับน้้าผึ้งที่ได้มาตรฐาน 
น้้าผึ้งที่มีสิ่งเจือปน และสุดท้ายข้อมูลจากน้้าตาล ว่ามีความสัมพันธ์เป็นอย่างไร จากที่กล่าวมาทั้งหมด
ผู้วิจัยจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นค่าสภาพน้าไฟฟ้า ค่าอิมพีแดนซ์ ค่า
การทะลุผ่านของแสง ค่าการดูดกลืนแสง ของน้้าผึ้งเพ่ือเปรียบเทียบกับน้้าผึ้งบริสุทธิ์ น้้าผึ้งที่มีสารเจือ
ปน และน้้าตาล ค่าความสัมพันธ์เหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อไปในอนาคตส้าหรับการสร้างชุดเครื่องมือ
ขนาดเล็กส้าหรับวัดคุณภาพของน้้าผึ้ง สุดท้ายโครงการวิจัยนี้เป็นการท้าการวิจัยในบริเวณเขตอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบริเวณ
ใกล้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้นผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะน้้าผึ้งที่ได้จากผึ้งพื้นถิ่นในเขตดังกล่าว 
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5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
 1. เพื่อสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.)  
 2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางไฟฟ้าและทางแสงของน้้าผึ้งจากผึ้งโพรง Apis 
cerana F.   
 3. เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของน้้าผึ้ง 
 
 
 
 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1. องค์ความรู้ใหม่อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ที่ท้าให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางแสง
และสมบัติทางไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบทางเคมีของน้้าผึ้งจากผึ้งพ้ืนถิ่นผลส้าคัญที่จะเกิดขึ้น  

2. สามารถตีพิมพ์บทความทางวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอย่างน้อยฐาน TCI กลุ่ม 1 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 

กลุ่มเป้าหมายโครงการจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ 
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในเขตจังหวัดพะเยา 
2. กลุ่มผู้บริโภคน้้าผึ้งในเขตจังหวัดพะเยา  

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 



 

5 
 

     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  
1. องค์ความรู้ใหม่อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ที่ท้าให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางแสง

และสมบัติทางไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบทางเคมีของน้้าผึ้งจากผึ้งพ้ืนถิ่นผลส้าคัญที่จะ
เกิดขึ้น  

2. สามารถตีพิมพ์บทความทางวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอย่างน้อยฐาน TCI กลุ่ม 1 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. น้าความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรทางฟิสิกส์และน้้าผึ้งไปวิเคราะห์คุณภาพของน้้าผึ้ง 
2. ได้บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จ้านวน 1 บทความ 
3. ผู้ที่จะได้รับผลกระทบประกอบไปด้วยเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งและนักวิชาการที่ต้องการศึกษา

สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของน้้าผึ้ง 
4. แนวทางการน้าผลงานไปขยายผล/ใช้ประโยชน์คือสามารถน้าความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ

ทางไฟฟ้าและทางแสงเพ่ือสร้างเป็นชุดวัดคุณภาพน้้าผึ้งต้นแบบเพ่ือให้ผู้บริโภคน้าไป
ทดสอบกับน้้าผึ้งในเขตจังหวัดพะเยา หรืออาจจะน้าชุดเครื่องวัดไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงผึ้งเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้้าผึ้งต่อไปในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
ต้นทาง 
การสร้างระบบวัดสารละลายน้้าผึ้ง จากนั้นท้าการวัดและวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติ

ทางแสงของน้้าผึ้ง 
กลางทาง 
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การเขียนบทความวิจัยที่วิเคราะห์ให้เห็นถึงสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงของน้้าผึ้ง รวมถึง
ได้ความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการแยกน้้าผึ้งแท้และน้้าผึ้งเทียมได้อย่างแม่นย้า และบทความวิจัยท่ี
เขียนขึ้นสามารถตีพิมพ์ได้ในระดับชาติ 

ปลายทาง 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกีย่วกับการแยกแยะน้้าผึ้งแท้และน้้าผึ้งเทียมให้แก่ประชาชนที่บริโภคน้้าผึ้ง

เป็นประจ้า รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติ
ทางแสงของน้้าผึ้งแท้แก่เกษตรผู้เลี้ยงผึ้งและประชาชนผู้บริโภคน้้าผึ้งในจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เตรียมสารละลายน้้าผึ้งที่เงื่อนไขต่าง ๆ ไดส้ารละลายน้้าผึ้งที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ซึ่งใช้ส้าหรับการ

วิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสง 
สร้างระบบวัดสารละลายน้้าผึ้ง ได้ระบบวัดสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงของน้้าผึ้ง 
วัดสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงของน้้าผึ้ง ได้รู้สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงของน้้าผึ้งแท้เพ่ือ

เปรียบเทียบกับน้้าผึ้งเทียม 
วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ได้รู้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทาง

แสงของน้้าผึ้งแท้และแยกความแตกต่างระหว่างน้้าผึ้งแท้
กับน้้าผึ้งเทียมได้ 

เขียนบทความวิจัย ได้บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ 

 
11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1 ป ี

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

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

เตรียมสารละลายน้้าผึ้งที่เงื่อนไขต่างๆ x x x          

สร้างระบบวัดสารละลายน้้าผึ้ง   x x x        

วัดสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสง
ของน้้าผึ้ง 

   x x x x x     

วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย        x x x   

เขียนบทความวิจัย           x x 

 
12. งบประมาณ 
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  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 146,000 บาท (หนึง่แสนสี่หมืน่หก
พันบาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การสร้างระบบวัด, การวัดสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงของน้้าผึ้ง, การ
วิเคราะห์และทดสอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

146,000 

รวมทั้งสิ้น 146,000 

 
รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 
รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 การสร้างระบบวัด, การวัดสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทาง
แสงของน้้าผึ้ง, การวิเคราะห์และทดสอบด้วยเทคนิคต่างๆ 

146,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการ  
ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย (1 คน x 12 เดือน x 3,000 บาท) 

 
36,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการ  
ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล เช่น เก็บข้อมูลสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงแบบ real 
time (30 ครั้ง x  1,000, หมายเหตุ ครั้งละ 1,000 บาท) 

 
 

30,000 
รายการ 
ค่าจ้างเหมาสร้างระบบวัดสมบัติทางแสงและไฟฟ้า (1 ระบบ x 26,000 บาท) 

 
26,000 

รายการ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เช่น เก็บตัวอย่าง ทดสอบสารตัวอย่างนอก
สถานที่ (1 คน x  5 ครั้ง x 2,000 บาท, หมายเหตุ ครั้งละ 2,000 บาท) 

 
 

10,000 
1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น กลูโคส พอลิเมอร์สังเคราะห์ สารอนินทรีย์
สังเคราะห์ ลวดแพลททินัม เป็นต้น (รวม 1 ชุด x 29,000 บาท) 

 
 

29,000 
รายการ 
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น น้้าผึ้ง (30 ขวด x  500 บาท) 

 
15,000 
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13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

บ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 
บ้านร่องค้าดง ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 

 
14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 

1. น้าหลักการจากองค์ความรู้นี้ไปสร้างเป็นเครื่องแยกแยะน้้าผึ้งแท้และน้้าผึ้งเทียมได้ 
2. บทความถูกน้าไปอ้างอิงในแวดวงวิชาการ 

 
  

เจ้าหนา้ที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศร์าษฎร ์

ต้าแหนง่ หัวหน้าโครงการวจิัย 

สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท ์0626952596 

E – mail address : ekasiddhwongrat@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ  

ภาษาไทย การหาปริมาณยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมต ออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต 

และไพรีทรอยด์ที่ตกค้างในผึ้งโพรงไทย (Apis cerana Fabricius, 1758) และน้้าผึ้งโดยใช้เทคนิค

โครมาโทกราฟี 

 ภาษาอังกฤษ Determination of carbamate, organochlorine, organophosphate, 

and pyrethroid pesticide residues in A. cerana bees and honey using 

chromatography 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นท่ี การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตร ให้มีศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับ

ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
  ในประเทศไทย นิยมเลี้ยงผึ้งเพ่ือการผลิตน้้าผึ้งและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผึ้ง อาทิเช่น น้้าผึ้ง 
(Honey) นมผึ้ง (royal jelly) พิษผึ้ง (bee venom) เกสรผึ้ง (pollen) และ พรอพอลิส (propolis) ผึ้ง
ที่ชาวสวนและเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งนิยมเลี้ยงในปัจจุบันคือ ผึ้งพันธุ์ หรือ European honey bee (Apis 
mellifera) ซึ่งในไทยมีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ A. m. ligustica, A.m. carnica, A. m. syriaca และ A. m. 
lamarckii) โดยพบว่าพันธุ์ A. m. ligustica มีจ้านวนมากที่สุดถึงร้อยละ 60 ของจ้านวนทั้งหมด 
เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย ไม่ดุ ขยายรังได้เร็ว ให้น้้าผึ้งในปริมาณมาก แต่มีข้อเสียหลายอย่างที่
เป็นปัญหากับเกษตรกร ได้แก่ การดูแลที่ค่อนข้างยุ่งยากทั้งในเรื่องของการให้อาหารเสริม เช่น น้้าตาล
และเกสรดอกไม้ การก้าจัดศัตรูผึ้ง เช่น ไรปรสิตชนิดต่างๆ โรคระบาดของผึ้งที่เกิดจาก จุลินทรีย์ และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจ้าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับชีววิทยาของผึ้งพันธุ์ในการที่จะ
ขยายรังเพ่ือเพ่ิมจ้านวนผลผลิตที่ได้ นอกจากปัญหาในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์เองแล้วในปัจจุบันปัญหาของ 
ปรากฏการณ์ Colony Collapse Disorder (CCD) หรือภาวการณ์ล่มสลายของรังผึ้งพันธุ์ซึ่งเป็นผลของ



 

2 
 

การใช้ ยาฆ่าแมลงในกลุ่ม Neo-nicotinoids ร่วมกับปัญหาจากไรปรสิตและโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่
เกิดขึ้นในทวีป อเมริกาเหนือและ ก็ก้าลังมีการขยายเข้ามาสู่ทวีปใกล้เคียงโดยเฉพาะเอเชีย ซึ่งในอนาคต
ปัญหา CCD อาจจะน้ามาซึ่งภาวะขาดแคลนผึ้งพันธุ์ที่ใช้ผสมเกสรส้าหรับพืชผลทางการเกษตรใน
ประเทศได้ นอกจากผึ้งพันธุ์แล้วในประเทศไทยผึ้งพ้ืนถิ่น (Native honey bees) ที่สามารถผลิตน้้าผึ้ง
ได้มีอีกสี่ชนิดโดยมีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปภายในประเทศ ได้แก่ ผึ้งมิ้ม (A. florea) ผึ้งม้าน (A. 
andreniformis) ผึ้งหลวง (A. dorsata) และ ผึ้งโพรง (A. cerana)  

เนื่องจากจังหวัดพะเยายังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนปุาและแหล่งอาหารของผึ้ง ท้าให้การ
เลี้ยงผึ้งพันธุ์ขยายวงออกสู่พื้นที่จังหวัดพะเยาในหลายอ้าเภอ เช่น เมืองพะเยา เชียงค้า ดอกค้าใต้ แม่ใจ 
แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายาฆ่าแมลงก่อให้เกิดปัญหาความเป็นพิษอย่างรุนแรงต่อผึ้งมากที่ สุด ผึ้งใน
ธรรมชาติและผึ้งเลี้ยงตายไปมากมาย เพราะยาฆ่าแมลงที่ใช้ในประเทศไทย ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุด คือ 
ผึ้งหลวง ซึ่งเคยมีเป็นจ้านวนมากในชนบท ในสวน และในไร่นา แต่ปัจจุบันพบว่าเหลือผึ้งหลวงมาเกาะ
ท้ารังน้อยลงทุกปี นอกจากนี้ยังพบว่าคนเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในสวนผลไม้ที่จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
บางรายเคยประสบปัญหาผึ้งตาย เพราะได้รับพิษจากยาฆ่าแมลงที่ฉีดพ่นต้นไม้ขณะออกดอกในบริเวณ
สวนข้างเคียง จากการส้ารวจผู้เลี้ยงผึ้ง ๒๐ ราย ในจังหวัดเชียงใหม ่พบว่ามีผู้เคยประสบปัญหาผึ้งพันธุ์ที่
เลี้ยง ได้รับพิษจากยาฆ่าแมลงตายถึง ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๐ นอกจากนี้ยังมีผลส้ารวจของทีม
นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเนอชาแตล ในรัฐเนอชาแตล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งระบุว่า น้้าผึ้งที่
เก็บตัวอย่างจากทั่วโลก มีมากถึง ๗๕ เปอร์เซ็นต์ที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ที่มีสารนีโอนิโคตินอยด์ 
(Neonicotinoids) หรือ นีโอนิคส์ (neonics) เป็นส่วนประกอบ และยาฆ่าแมลงอาจเป็นสาเหตุท้าให้ผึ้ง
ลดจ้านวนลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราก้าลังท้าให้รังผึ้งปนเปื้อน แม้ไม่มีหลักฐานว่า สารเหล่านี้เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ แต่รายงานซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science ระบุว่า สารดังกล่าว เป็นสาเหตุ
หลักท้าให้ผึ้งจ้านวนมากตายและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อปริมาณผลผลิตและการขยายพันธุ์ 
ท้าให้เกิดสารตกค้างในเกสรจากดอกไม้  

กลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาหาปริมาณการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ในผึ้งและ
ผลิตภัณฑ์น้้าผึ้งที่เลี้ยงในบริเวณสวนและไร่นาที่ท้าการเกษตร โดยยาฆ่าแมลงที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี
ด้วยกัน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มไพรี
ทรอยด์  เพื่อน้าข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสารตกค้างจ้าพวกยาฆ่าแมลงดังกล่าวมาเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ
ในการตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สารปนเปื้อนที่พบในน้้าผึ้งยังอาจเป็นอันตรายต่อ
มนุษย์ทางห่วงโซ่อาหารถ้าหากในน้้าผึ้งมีปริมาณสารดังกล่าวสูงกว่าระดับมาตรฐานที่ก้าหนดเพ่ือการ
บริโภค 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
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๕.๑ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงโดยใช้เทคนิคการสกัดอย่างง่าย
แล้วน้าสารที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี   

๕.๒ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มออร์
กาโนฟอสเฟต และกลุ่มไพรีทรอยด์ในผึ้งโพรงและน้้าผึ้งโพรง  

๕.๓ น้าข้อมูลจากกลุ่มผู้วจิัยเกี่ยวกับปริมาณยาฆ่าแมลงกลุ่มตา่งๆ ที่ตกค้างในผึ้งโพรงและน้้าผึ้ง
โพรงในเขตจังหวดัพะเยามาถา่ยทอดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจการในการลด และเลิกใช้ย่าฆ่าแมลงในอนาคต 

๕.๔ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และปรับใช้นวัตกรรม จาก
ทุนทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้งพ้ืนถิ่นและการจัดการเลี้ยงผึ้งแบบไม่ย้ายถิ่น เพ่ือ
น้าไปสู่การยกระดับรายได้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

๑. จัดท้าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมต ออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโน
ฟอสเฟต และไพรีทรอยด์ที่ตกค้างในผึ้งและน้้าผึ้งโพรงไทย  

๒. จัดกิจกรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผึ้งและน้้าผึ้งโพรง
ให้แก่ชุมชน เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพ่ือประกอบการตัดสินใจการในการลด 
และเลิกใช้ย่าฆ่าแมลง และเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

๓.ตีพิมพ์บทความทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 
 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน รหัสทะเบียน : 6-56-02-02/1-0042 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

๑. ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมต ออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต 
และไพรีทรอยด์ที่ตกค้างในผึ้งและน้้าผึ้งโพรงไทย  

๒. จัดท้ากิจกรรมอบรมให้องค์ความรู้เกี่ยวกับยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในผึ้งและน้้าผึ้งโพรงไทย  
๓. ได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI อย่างน้อย 1 

เรื่อง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
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๑. ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าแมลง และทราบปริมาณยาฆ่าแมลงที่ตกค้างใน
ผึ้งและน้้าผึ้งโพรง 

๒. เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับการถ่ายทอด ฝึกอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การตกค้างของยาฆ่าแมลงในผึ้งและน้้าผึ้งโพรงไทย และเสริมสร้าง พัฒนาขีดความสามารถใน
การเรียนรู้และปรับใช้นวัตกรรม จากทุนทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้งพ้ืนถิ่น
และการจัดการเลี้ยงผึ้งแบบไม่ย้ายถิ่น เพ่ือน้าไปสู่การยกระดับรายได้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 

ต้นทาง 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๑. ประชุมเตรียมการและส้ารวจพื้นท่ีกลุ่มเปูาหมาย โดยผู้ด้าเนินโครงการจะท้าการรวบรวม
ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง และสารเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใช้ในการก้าจัดศัตรูพืช 
โดยส้ารวจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยา 

 กลางทาง  

 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในน้ าผึ้งแลผึ้งโพรงไทย 

๑. ออกภาคสนามเพื่อท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างผึ้งโพรงและน้้าผึ้งโพรงท่ีแหล่งเพาะเลี้ยงต่างๆ 
อย่างละ ๕ แหล่ง (รวมเป็น ๑๐ ตัวอย่าง) โดยเก็บตัวอย่างละประมาณ ๐.๕ – ๑ กิโลกรัม ท่ี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน (ถ้ายังไม่ท้าการวิเคราะห์ทันทีควรเก็บตัวอย่างไว้ท่ีอุณหภูมิ 
-๒๐ องศาเซลเซียส) 

๒. ท้าการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทดลอง เช่น การเตรียมตัวอย่างก่อนการ
วิเคราะห์โดยน้าตัวอย่างผึ้งโพรงและน้้าผึ้งโพรงมาท้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วท้าการสกัดโดยใช้
เทคนิคการสกัดอย่างง่าย เช่น เทคนิคการสกัดระดับจุลภาคด้วยของเหลวแบบกระจาย  
(Dispersive Liquid-Liquid micro extraction; DLLME) โดยใช้ตัวท้าละลายท่ีเหมาะสม เช่น 
อะซีโตไนไตรล์ (acetonitrile) เฮกเซน (Hexane), อะซีโตน (acetone), หรือ เอทิลอะซิเตท 
(ethyl acetate) ผสมกับตัวช่วยกระจาย (เอทานอลหรือเมทานอล) ด้วยอัตราส่วนท่ีเหมาะสม น้า
สารละลายท่ีได้ไปปั่นเหวี่ยง จากนั้นน้าชั้นสารละลายท่ีได้ไปฉีดเข้าเครื่องโครมาโท-กราฟี โดยต้อง
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ท้าการหาสภาวะท่ีเหมาะสมของเครื่องโครมาโทกราฟีด้วย ได้แก่ ชนิดของคอลัมน์ (stationary 
phase) ชนิดของเฟสเคลื่อนท่ี (mobile phase) อุณหภูมิคอลัมน์ อุณหภูมิท่ีน้าเข้าสาร 
(injection port) อุณหภูมิของเครื่องตรวจวัด และระบบการชะสาร 

๓. วิเคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มไพรีทรอยด์ในผึ้งโพรงและน้้าผ้ึงโพรงโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี 

๔. ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการวิเคราะห์โดยใช้หลักทางสถิติ เช่น การส้ารวจ
ความคลาดเคลื่อน ความแม่นย้า (repeatability and reproducibility) ความไว (LOD and 
LOQ) และความถูกต้อง (%recovery) ของวิธีวิเคราะห์แล้วจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

ปลายทาง 

การเผยแพร่ข้อมูล 

๑. น้าข้อมูลจากกลุ่มผู้วิจัยเกี่ยวกับปริมาณยาฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ท่ีตกค้างในผึ้งโพรงและ
น้้าผ้ึงโพรงในเขตจังหวัดพะเยามาถ่ายทอดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจการในการลด และเลิกใช้ย่าฆ่าแมลงในอนาคต 

๒. ตีพิมพ์บทความทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

๑. ประชุมเตรียมการและส้ารวจพ้ืนที่
กลุ่มเปูาหมาย 

๑. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและยาฆ่า
แมลงที่นิยมใช้เกี่วกับการก้าจัดศัตรูพืช 

๒. การเก็บตัวอย่างและวเคราะห์หาปริมาณ
ยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในน้้าผึ้งแลผึ้งโพรง
ไทย 

๑. ได้ทราบปริมาณยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในตัวอย่าง
ผึ้งและน้้าผึ้งโพรงไทย 

๓. การเผยแพร่ข้อมูล 
 

๑. จัดท้ากิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาฆ่า
แมลงที่ตกค้างในผึ้งและน้้าผึ้งโพรงไทย  

๒. ไดต้ีพิมพ์บทความทางวชิาการระดับ
นานาชาตทิี่อยู่ในฐานขอ้มูล SCOPUS หรือ 
ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ .....1 ปี 0 เดือน............................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การประชุมคณะผู้วิจัย ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

x x x          

ออกภาคสนามเพื่อท้าการเก็บตัวอย่าง   x x         

ศึกษาหาสภาวะที่ เหมาะสมในการ
ทดลอง และศึกษาการเตรียมตัวอย่าง
เพ่ือให้เหมาะสมส้าหรับการวิเคราะห์ 

   x x x x x     

วิเคราะห์หาปริมาณสารที่ตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งพ้ืนเมือง 

      x x x x   

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ห า
ประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ 

         x x  

น้าเสนอ และจัดท้ารายงานการวิจัย           x x 

  

 

 

 

 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมืน่

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
หาปริมาณยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมต ออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต และ
ไพรีทรอยด์ที่ตกค้างในน้้าผึ้งและผึ้งโพรงไทย โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี 
 

250,000 

รวมทั้งสิ้น 250,000 
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รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 หาปริมาณยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมต 
ออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต และไพรีทรอยด์ที่ตกค้างในน้้าผึ้งและผึ้ง
โพรงไทย โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี 

250,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1)  ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย (2 คน X 30 วัน x 180 บาท) 10,800 

 (2) วิทยากร (3 คน x 3 ชั่วโมง x 800 บาท) 14,400 

1.2 ค่าใช้สอย  

(1) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารตัวอย่าง (1 ครั้ง x 10 ตัวอย่าง x ตัวอย่างละ 4 
กลุ่มสารเคมี) หมายเหตุราคาตัวอย่างละ 14500 บาท 

145,000 

(2) ค่าจ้างเหมาการจัดประชุมทีมวิจัย เตรียมแผนงาน ติดตามงาน และ
สรุปผลการด้าเนินงาน (2 ครั้ง X 500 บาท) 

1,000 

(3) ค่าจ้างเหมาซื้อ/เก็บ สารตัวอย่าง (10 ตัวอย่าง x 500 บาท) 5,000 

(4)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เช่น เก็บตัวอย่าง น้าส่งวิเคราะห์สาร
ตัวอย่างนอกสถานที่ (2 คน x  2 ครั้ง x 2,000 บาท), หมายเหตุ ครั้งละ 
2,500 บาท 

4,000 

(5) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1 ชุด X 5,000 
บาท) 

5,000 

(6) ค่าจ้างเหมาจัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลงานวิจัย (อาหาร/เครื่องดื่ม)  
(1 ครั้ง X 25 คน X 120 บาท) 

3,000 

(7) ค่าจัดท้าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (1 บทความ X 15,000 บาท) 

15,000 

(8) ค่าลงทะเบียน/จัดท้าบทความวิจัย/ที่พัก/ค่าเดินทางในการน้าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติ (1 ครั้ง X10,000 บาท) 

10,000 

(9) ค่าเอกสารประกอบการอบรมและท้าวิจัย (1 ชุด x 2,000 บาท) 2,000 

(10) ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าพิมพ์งาน/ค่าเข้าปกเย็บเล่ม (1 ชุด x 1,000บาท) 1,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

(1). ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น บีกเกอร์ ขวดวัดปริมาตร หลอด
ปั่นเหวี่ยง วัสดุสารเคมี (10 ชุด x 2,500 บาท) 

25,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(2). ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ถุงพลาสติก ถุงมือ (10 ชุด x 500 บาท) 5,000 

(3). ค่าวัสดุส้านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟูม ดินสอ (10 ชุด x 100 บาท) 1,000 

(4). ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (1 ชุด x 2,800 บาท) 2,800 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

๑. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน รหัสทะเบียน : 6-56-02-02/1-0042 
๒. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 

๑. น้าความรู้ท่ีได้จากการวิจัยไปถ่ายทอดให้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโดยการจัดอบรม สร้าง
จิตส้านึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรโดยลดการใช้สารเคมีในระบบการเพาะปลูกจาก
การวิจัยผึ้งพื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

๒. ตีพิมพ์บทความทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI อย่าง
น้อย ๑ เรื่อง 
 

  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง 

ต้าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย 

สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท์ 0973432633 

E – mail address : phakthong_w@hotmail.com 
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1. ชื่อโครงการ  
ภาษาไทย  รูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งของเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยา 
ภาษาอังกฤษ  Patterns of Consciousness building for the Conservation the bee of the 

beekeeper’s network in Phayao 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  5   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่  10    การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
  จิตส านึก (Consciousness) เป็นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการด ารงรักษาไว้ให้คง
อยู่ต่อไป การที่บุคคลมีจิตส านึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จึงหมายถึง คนนั้นต้องการรักษาหรืออยากให้สิ่งนั้นยังคง
อยู่ต่อไป ซึ่งนั้นหมายถึงการให้คุณค่าหรือให้ความส าคัญกับสิ่งนั้นโดยตรง ทั้งมิติด้ านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจส าคัญของความยั่งยืน โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสภาพทางกายภาพ
พ้ืนฐานส าหรับการด ารงอยู่ของมนุษย์หรือเป็นพ้ืนฐานของปัจจัยสี่ ที่จะสามารถให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยไม่
เบี ยด เบียนกันและกัน เ พ่ือการ เอาตั วรอดในสั งคมที่ เ ปลี่ ยนแปลง จิ ตส านึ ก ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงวางอยูบนพื้นฐานของการเรียนรู้ และการเข้าใจ ผ่านการเชื่อมโยงสิ่ง
ต่าง ๆ ในสังคมเข้าด้วยกัน ดังเช่น Freire (1973) กล่าวว่า แนวคิดในการสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นในบุคคล 
คือ ต้องมท าให้เกิดการเรียนรู้และคิดที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การวิพากษณ์ การสนทนาและการลงมือปฏิบัติควบคู่กันไปจึงจะท าให้เกิดจิตส านึกที่ดี (ส าลี ทองธิว , 
2545) ซึ่งแนวทางในพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรให้ความส าคัญ
กับการปลูกฝังจิตส านึกเป็นหลัก (ประเวศ วะสี,2550 : 25) เพราะจิตสานึกเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะพัฒนา
สังคมมนุษย์และอยู่ในตัวเอง การสร้างปัญญาคือการพัฒนาจิตอาส านึกที่ถูกต้องและเห็นว่าจิตส านึกมีทัง
ระดับปัจเจกบุคคลและกลุ่ม เพราะจิตส านึกสามารถเริ่มจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งหรือสังคมได้  
  อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบว่า จิตส านึกในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติได้ลดลงไป ซึ่งสามารถพบเห็น
ได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีหลากหลาย เช่น การตัดไม้ ภูเขาหัวโล้น ไฟป่า และพ้ืนที่เกษตรเกิดการเสื่อม
โทรม สิ่ ง เหล่าสามารถกล่าวได้ว่ า  เกิดจากการขาดจิตส านึกที่ เ พียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมให้เกิดความยั่งยืน จึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนจ านวนมาก 
โดยเฉพาะชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่พึงพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก สถานการณ์ดังกล่าว 
กลายมาเป็นปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่ ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์หรือชุมชนที่
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ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่อยู่ในระบบนิเวศที่ท าหน้าที่เป็น
กลไกหนึ่งในการเชื่อมโยงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เช่น ผึ้ง 
  ผึ้งเป็นสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่มีหน้าที่ส าคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะการผสมเกสรดอกไหม้ ซึ่งจะท า
ให้ต้นไม้ออกดอกออกผล นอกจากนี้ผึ้งยังมีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะในมิติเศรษฐกิจ 
คือ ผึ้ง คือ สัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกร ที่หลายคนเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพ
หลักและอาชีพเสริมตามความสะดวกและความสามารถในการจัดการ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผึ้งได้มีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ ชุมชนและครัวเรือน แต่แนวโน้มการเลี้ยงผึ้งกลับลด
น้อยลง เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาส การเปลี่ยนอาชีพและที่ส าคัญคือนโยบายที่
สนับสนุนไม่เต็มที่ ท าให้ชุมชนขาดจิตส านึกร่วมที่จะอนุรักษ์สัตว์เศรษฐกิจนี้ ปัญหาการขาดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ผึ้งหรือความสนใจที่จะเลี้ยงผึ้ง คือ ต้นทุนในการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งค าว่าทุนในทีนี้หมายรวมถึงองค์ความรู้ 
ตลาดและพันธ์มิตรร่วม อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ผ่านการร่วมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่าย  
   เครือข่ายทางสังคมเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มทางสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่จะท าให้เกิด
พลังในมิติต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล 
และยังท าให้เกิดกลุ่มอ านาจในการต่อรองกับภายนอก ดังนั้น หากผู้เลี้ยงผึ้งสามารถพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน
ย่อมจะเป็นก าลังส่งเสริมให้แก่กันและกัน และเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง ตลอดถึงการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ผึ้งต่อไปได้ โดยสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งนี้จึงต้องการศึกษารูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งของเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัด
พะเยา โดยมีค าถามที่ส าคัญ คือ เครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยามีรูปแบบการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ผึ้งอย่างไร  

 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

๑. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยา 
๒. เพ่ือศึกษาระดับจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งของเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยา   
๓. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งของเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดพะเยา  
๔. เพ่ือศึกษาการก าหนดรูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งของเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัด
พะเยา 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1. ผู้เลี้ยงผึ้งและชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งและอยากเลี้ยงผึ้งเพ่ิมข้ึน 

 ๒. รูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
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7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
 ครัวเรือนและชุมชนในต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง และต าบลห้วยยางขาม อ าเภอจุน จ านวน 290 

ครัวเรือน แบ่งเป็น ครัวเรือนในชุมชน หมู่ 2 บ้านโซ้ ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จ านวน 290 ครัวเรือน และ

ชุมชนหมู่ 5 บ้านห้วยเกี๋ยง ต าบลห้วยยางขาม อ าเภอจุน จ านวน 181  

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

 ๑. ผู้เลี้ยงผึ้งสามารถสร้างเครือข่ายในระดับชุมชนได้ 

 ๒. รูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งมากกว่า 1 รูปแบบ 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. คู่มือเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
2. บทความวิจัย (ฐาน ICT) จ านวน 2 บทความ 
3. สื่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  

9. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
 

ลักษณะของกิจกรรม กิจกรรม 
ต้นน้ า - เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

- วิเคราะห์ข้อมูล 
กลางน้ า - ประชุมสัมมนา 

- ก าหนดรูปแบบจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
- ส่งเสริมและติดตามการประยุกต์ใช้จิตส านึก 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน 

ปลายน้ า - บทความวิจัยจ านวน 2 เรื่อง 
- รูปแบบของจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
- สื่อแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับ
รูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
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10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวชี้วัด 

- เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณ ์สังเกต สนทนากลุ่ม ระดม
สมอง  

- ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
- กระบวนการสร้างเครื้อข่ายผูเ้ลี้ยงผึ้ง 

- สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่เป้าหมาย 
- วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโประแกรม SPSS เพื่อหาระดับของ
จิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งของเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้ง  

- ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
- ระดับจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 

- เก็บข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ผึ้ง โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และสนทนากลุ่ม 
(focus group)  
- ก าหนดรูปแบบการสรา้งจิตส านกึในการอนุรักษ์ผึ้ง 

- ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
- กระบวนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 

- ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ผึ้งร่วมกับชุมชน (ประชุมสัมมนา ครั้งท่ี 1)  

- ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
- บทความวิจยั 1 เรื่อง (เรื่องที่ 1)  
- รูปแบบการสร้างจิตส านึก (drummy) 

- สนับสนุนและส่งเสริมการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
- ติดตามและพัฒนาการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
- ประมวลผลการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
- ก าหนดรูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง  
(วัตถุประสงค์ที่ 4) 

- ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 
- รูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง (final)  
 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ประชุมสัมมนาครั้งท่ี 2) 
- ปิดโครงการ 

- คู่มือรูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
- สื่อแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
- บทความวิจัย 1 เรื่อง (เรื่องที่ 2) 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ..........1 ปี หรือ 12 เดอืน ในปีงบประมาณ 2565........................................... 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณ ์สังเกต 
สนทนากลุ่ม ระดมสมอง (วัตถุประสงค์ที่ 1) 

* * * *         

- สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่
เป้าหมาย 

   * *        

- วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโประแกรม SPSS เพื่อ
หาระดับของจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งของ
เครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้ง  
(วัตถุประสงค์ที่ 2)  

     *       

- เก็บข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง      * * * *    
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
จิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง โดยการสัมภาษณ์ 
การสังเกต การส ารวจ และสนทนากลุ่ม 
(focus group)  
- ก าหนดรูปแบบการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ผึ้ง (ตอบวัตุประสงค์ที่ 3) 
- ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งร่วมกับชุมชน 
(ประชุมสัมมนา ครั้งท่ี 1) 
- บทความที่ 1 (ในฐาน TCI)  

        *    

- สนับสนุนและส่งเสริมการมีจติส านึกในการ
อนุรักษ์ผึ้ง 
- ติดตามและพัฒนาการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ผึ้ง 
- ประมวลผลการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ผึ้ง 
- ก าหนดรูปแบบการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ผึ้ง  
(วัตถุประสงค์ที่ 4) 

        * * *  

- ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น 
(ประชุมสัมมนาครั้งท่ี 2) 
- ปิดโครงการ 
- บทความที่ 2 (ในฐาน TCI) 

           * 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. ...2565..... วงเงนิ ...223,000.... บาท (...สอง

แสนสองหมืน่สามพัน....บาทถ้วน) โดยมรีายการค่าใช้จา่ย ดังนี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
- เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณ ์สังเกต สนทนากลุ่ม ระดมสมอง (วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 66,750 
- สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่เป้าหมาย 
- วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโประแกรม SPSS เพื่อหาระดับของจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งของ
เครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้ง  
(วัตถุประสงค์ที่ 2) 

4,000 

- เก็บข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง โดยการสัมภาษณ์ การ
สังเกต การส ารวจ และสนทนากลุ่ม (focus group)  
- ก าหนดรูปแบบการสรา้งจิตส านกึในการอนุรักษ์ผึ้ง  

66,750 
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(ตอบวัตุประสงค์ที่ 3) 
- ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งร่วมกับชุมชน 
(ประชุมสัมมนา ครั้งท่ี 1) 
- บทความที่ 1 (ในฐาน TCI)  

32,750 

- สนับสนุนและส่งเสริมการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
- ติดตามและพัฒนาการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
- ประมวลผลการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
- ก าหนดรูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง  
(วัตถุประสงค์ที่ 4) 

00.00 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ประชุมสัมมนาครั้งท่ี 2) 
- ปิดโครงการ 
- บทความที่ 2 (ในฐาน TCI) 

52,750 

รวมทั้งสิ้น 223,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ สังเกต สนทนากลุ่ม 
ระดมสมอง.. 

66,750 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการที่ 1) นิสิตช่วยงาน (เก็บข้อมูล) จ านวน 10 คน ๆ ละ 200 บาท 7 วัน 
(10*200*7 = 14,000 บาท) 

14,000 

รายการที่ 2) ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลจ านวน 25 คน ๆ ละ 1,000 บาท (25*
1,000 = 25,000 บาท) 

25,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการที่ 1) ค่าเหมาจ่ายรถตู้จ านวน 1 คัน ๆ ละ 2,000 บาท จ านวน 7 วัน 
(1*2,000*7 = 14,000 บาท) 

14,000 

รายการที่ 2) ค่าจ้างพิมพ์งานหน้าละไม่เกิน 20 บาท (เหมาจ่ายครั้งละ 5,000 
บาท/ครั้ง) 

5,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการที่ 1) ค่าวัสดุส านักงาน (สมุด ปากกา แฟ้ม กระดาษปรู๊ฟ เทปกาว) 4,000 

รายการที่ 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 4,750 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่เป้าหมาย 4,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการที่ 1) ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (เก็บข้อมูล) จ านวน 10 คน ๆ ละ 200 
บาท จ านวน 1 วัน (10*200*1 = 2,000 บาท)  

2,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการที่ 1) ค่าเหมารถตู้จ านวน 1 คัน ๆ ละ 2,000 บาท จ าวน 1 วัน (1*
2000*1 = 2,000 บาท) 

2,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

งบประมาณกิจกรรมที่ 3 เก็บข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ผึ้ง โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และสนทนากลุ่ม ( focus 
group) 

66,750 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการที่ 1) นิสิตช่วยงาน (เก็บข้อมูล) จ านวน 10 คน ๆ ละ 200 บาท 7 วัน 
(10*200*7 = 14,000 บาท) 

14,000 

รายการที่ 2) ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลจ านวน 25 คน ๆ ละ 1,000 บาท (25*1,000 
= 25,000 บาท) 

25,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการที่ 1) ค่าเหมาจ่ายรถตู้จ านวน 1 คัน ๆ ละ 2,000 บาท จ านวน 7 วัน 
(1*2,000*7 = 14,000 บาท) 

14,000 

รายการที่ 2) ค่าจ้างพิมพ์งานหน้าละไม่เกิน 20 บาท (เหมาจ่ายครั้งละ 5,000 
บาท/ครั้ง) 

5,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการที่ 1) ค่าวัสดุส านักงาน (สมุด ปากกา แฟ้ม กระดาษปรู๊ฟ เทปกาว) 4,000 

รายการที่ 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 4,750 

งบประมาณกิจกรรมที่  4 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งร่วมกับชุมชน (ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1) 

32,750 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการที่ 1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 7,500 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(อาหารกลางวันมื้อละ 150 บาท * 30 คน = 4,500 บาท) 
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท * 30 คน * 2 มื้อ = 3,000 บาท) 
รายการที่ 2) ค่าเหมาจ่ายค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จ านวน 30 คน คนละ 300 บาท (30x300 = 9,000 บาท) 

9,000 

รายการที่ 3) ค่าเหมาจ่ายสถานที่โรงแรม ครั้งละ 3,000 บาท 3,000 

รายการที่ 4) บทความท่ี 1 (ในฐาน TCI) 5,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการที่ 1) ค่าหนังสือ/เอกสาร/สิ่งตีพิมพ์/คู่มือในการสัมมนา  8,250 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ผึ้ง 

00.00 

งบประมาณกิจกรรมที่ 6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน (ประชุมสัมมนาครั้ง
ที่ 2) 

52,750 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการที่ 1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
(อาหารกลางวันมื้อละ 150 บาท * 30 คน = 4,500 บาท) 
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท * 30 คน * 2 มื้อ = 3,000 บาท) 

7,500 

รายการที่ 2) ค่าเหมาจ่ายค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จ านวน 30 คน คนละ 300 บาท (30x300 = 9,000 บาท) 

9,000 

รายการที่ 3) ค่าเหมาจ่ายสถานที่โรงแรม ครั้งละ 3,000 บาท 3,000 

รายการที่ 4) ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 20,000 

รายการที่ 5) บทความท่ี 2 (ในฐาน TCI) 5,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการที่ 1) ค่าหนังสือ/เอกสาร/สิ่งตีพิมพ์/คู่มือในการสัมมนา  8,250 

 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
หมู่ 2 บ้านโซ้ ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง และ หมู่ 5 บ้านห้วยเกี๋ยง ต าบลห้วยยางขาม อ าเภอจุน 

จังหวัดพะเยา  
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14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
1. ได้รูปแบบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้ง 
2. จ านวนผู้เลี้ยงผึ้งเพิ่มขึ้น 
3. ผู้เลี้ยงผึ้งสามารถรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายระดับชุมชนได้ 
4. ผู้เลี้ยงผึ้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งมากขึ้น  
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับท้องถิ่นสามารถน ารูปแบบการ

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ผึ้งไปก าหนดเป็นนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ผึ้งในฐานะเป็นทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นและประเทศ และยังสามารถส่งเสริมให้ชุมชน
เลี้ยงผึ้งเพื่อการพาณิชย์ในรูปของวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ส าคัญในการอนุรักษ์ผึ้งให้คงอยู่
ต่อไป  
 

  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ดร.ณวิญ เสรฐิผล 

ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย 

สังกัดคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท์ 0957029290 

E – mail address : nawin.se@up.ac.th 
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1. ชื่อโครงการ  อนุกรมวิธานของปูพ้ืนเมืองในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่5 การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. แผนแม่บท ประเด็นที ่18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
ปูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพดา (Arthropoda) ซุปเปอร์คลาสครัสเตเชีย 

(Crustacea) อันดับเดคาโพดา (Decapoda) พบทั่วโลกอย่างน้อย 6,793 ชนิด (Ng et al., 2008) ซึ่งใน
ประเทศไทยพบ 715 ชนิด 269 สกุล และ 42 วงศ์ (Naiyanetr, 2007) ปูน้้าจืดพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย ในแหล่งน้้าธรรมชาติต่างๆ เช่น น้้าตก ล้าธาร ห้วย หนอง คลอง แม่น้้า แม้แต่บนบกในป่าและภูเขา โดย
ปูมีบทบาทที่ส้าคัญในห่วงโซ่อาหาร ทั้งเป็นพวกกินอินทรีย์สารที่สะสมในตะกอนดินและกินซากพืชซากสัตว์ 
กินพืช ล่าเหยื่อ และเป็นปรสิต (นงนุช, 2550) นอกจากนี้ปูยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์ในแง่ที่ใช้เป็น
อาหาร โดยเฉพาะคนในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา นิยมบริโภคปูทั้งดิบและสุกเป็นจ้านวน
มาก ซึ่งอาจส่งผลต่อจ้านวนประชากรปูในธรรมชาติได้ จึงต้องมีการบริหาร และจัดการทรัพยากรปูให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก่อนที่จะด้าเนินการดังกล่าว มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ้าแนกชนิดและ
ศึกษาอนุกรมวิธานของปูในพ้ืนที่เสียก่อน 

การจ้าแนกชนิดปูส่วนมากมักใช้ลักษณะภายนอกต่างๆ ได้แก่ กระดองดานหนาและดานหลัง ลักษณะ
ร่อง สัน ตุมบนกระดอง กามและขาเดิน ลักษณะหนามบริเวณตางๆ หรือลักษณะของหนวดและกานตา เปนต
น นอกจากนี้บางงานวิจัยยังมักใช้ปูเพศผู้เป็นหลัก (กาญจนา และณฐกร , 2548; จุฑามาศ และคณะ, 2551; 
Ponchunchoovong, 2006) ในการจ้าแนกชนิดอีกด้วย ซึ่งการจ้าแนกชนิดปูจากลักษณะภายนอกดังกล่าว
บางครั้งอาจไม่สามารถจ้าแนกชนิดปูได้ถึงระดับสปีชีส์ได้ จากการศึกษาของ Ponchunchoovong, 2006 ได้
จ้าแนกชนิดปูนาที่รวบรวมจาก 8 จังหวัด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศ ไทย โดยใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก คือ ลักษณะรอง ลายเสนบนกระดอง และโกโนพอดของปูเพศผู้เป็นหลัก 
พบปูนาสกุล Esanthelphusa จ้านวน 6 ชนิด คือ Esanthelphusa sp.I, E. sp.II, E. sp.III, E. sp.VII, E. 
sp.XII และ E. sp.XIII นอกจากนี้ถ้าตัวอย่างไม่สมบูรณ์ หรือตัวอย่างอยู่ในระยะพัฒนาการต่างๆ เช่น ไข่ หรือ
ตัวอ่อน รวมถึงประสบการณ์ของผู้จ้าแนก ก็ส่งผลต่อการจ้าแนกชนิดปูได้ 

ปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท้าให้มีเทคนิคต่างๆ มาใช้ร่วมด้วยในการจ้าแนกชนิดของ
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ ดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcodes) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ มีลักษณะเป็นแท่งรหัสดีเอ็นเอสายสั้นๆ ของยีน cytochrome c oxidase I (COI) (Hebert et al., 
2003) ซึ่งเป็นยีนที่อยู่บนไมโตคอนเดรียของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลายภายในชนิด
ต่้ามาก (Ward et al., 2005) แต่มีความแตกต่างจากสิ่งชีวิตต่างชนิดกันอย่างชัดเจน ท้าให้แยกความแตกต่าง
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ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้ รวมถึงปูด้วย (Hirose et al., 2010; Abbas et al., 2016; Jannes and Gouws, 
2018) 

ดังนั้นโครงการวิจัยเรื่อง “อนุกรมวิธานของปูพ้ืนเมืองในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัด
พะเยา” จึงมีแนวคิดที่จะใช้ลักษณะภายนอกร่วมกับเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดมาจ าแนกชนิดปูที่รวบรวมได้
จากต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา เพ่ือให้ได้ระบบอนุกรมวิธานปูทั้งหมดในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานน้าไปสู่กรอบการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส้านึก ต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 

1. เพ่ือสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือจ้าแนกชนิดปูน้้าจืดพ้ืนเมืองในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา  จากลักษณะ

ภายนอกร่วมกับเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด 
3. เพ่ือศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้้าจืดพ้ืนเมืองในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

ชนิดและระบบอนุกรมวิธานของปูพ้ืนเมืองน้้าจืดที่รวบรวมได้จากต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ 
จังหวัดพะเยา 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

ปูพื้นเมืองในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
 
8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

ชนิดและระบบอนุกรมวิธานของปูพ้ืนเมืองน้้าจืดที่รวบรวมได้จากต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ 
จังหวัดพะเยา 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

• ผลิตนิสิตปริญญาตรี อย่างน้อย 1 คน 
• ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
9. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) 
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ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
1. การรวบรวมตัวอย่างปูน้้าจืดพื้นเมือง 

 ท้าการรวบรวมปูน้้าจืดพื้นเมืองตามแหล่งน้้าธรรมชาติต่างๆ ในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ 
จังหวัดพะเยา ด้วยมือโดยการพลิกก้อนหินและไม้ วางกับดักด้วยเครื่องมือประมงต่างๆ ได้แก่ ลอบดักปู ไช 
และสวิง ดักบริเวณรากไม้ กอหญ้า พืชน้้า และขุดรู เมื่อได้ตัวอย่างปูแล้ว ท้าการถ่ายภาพตัวอย่างสด พร้อมทั้ง
บันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น ขนาด สีสัน และลักษณะส้าคัญต่างๆ ที่ใช้ในการจ้าแนกชนิด ได้แก่ กระดอง 
ก้ามหนีบ ขาเดิน ส่วนท้อง อวัยวะเพศผู้ และลักษณะของลวดลายสี เป็นต้น จากนั้นเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง
ในแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิห้อง 
 
 

2. การจ้าแนกชนิดปูน้้าจืดพื้นเมืองจากลักษณะภายนอก 
 ท้าการจ้าแนกชนิดปูจากลักษณะภายนอกโดยอาศัยคู่มือของ Stephenson (1972); Wee and 

Ng (1995) และ Ng et al. (2008) หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานปูโดยเฉพาะ 
3. การจ้าแนกชนิดปูน้้าจืดพื้นเมืองด้วยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด 

 3.1 การสกัดดีเอ็นเอและการเพิ่มปริมาณยีน COI ด้วยเทคนิค PCR 
ท้าการสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อของปูตัวอย่างด้วยชุดวิเคราะห์ส้าเร็จรูป DNeasy Tissue kit 

(Qiagen, Hilden, Germany) จากนั้นท้าการตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอท่ีสกัดได้โดยวิธี 1% agarose gel 
electrophoresis 

น้าดีเอ็นเอที่สกัดได้ไปเพ่ิมปริมาณยีน COI ด้วยเทคนิค PCR ด้วยไพรเมอร์ LCO1490 (5’-
GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’) และ HCO2198 (5’-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’) 
(Folmer et al. 1994) โดยมีปริมาตรรวมทั้งหมด 25 ไมโครลิตร ประกอบด้วย 1X RBC SensiZyme® 
Hotstart Taq Premix (RBC Bioscience) ไพรเมอร์เข้มข้น 0.4 ไมโครโมล และดีเอ็นเอที่สกัดได้ที่มีความ
เข้มข้น 20 นาโนกรัม (Abbas et al., 2016) ภายใต้สภาวะอุณหภูมิดังนี้ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 
วินาที, 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที และ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วินาที จ้านวน 35 รอบ 
จากนั้นท้าการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตพีซีอาร์ที่ได้โดยวิธี 1% agarose gel electrophoresis และท้า
ผลผลิตพีซีอาร์ให้บริสุทธิ์ด้วยชุดวิเคราะห์ส้าเร็จรูป HiYield™ Gel/PCR DNA Fragments Extraction kit 
(RBC Bioscience Corp., Taiwan) และตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตพีซีอาร์ที่บริสุทธิ์ด้วยวิธี 1% agarose 
gel electrophoresis 

น้าผลผลิตพีซีอาร์ที่บริสุทธิ์ไปตรวจหาล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ทางด้านปลาย 5’ ของ
ผลผลิตพีซีอาร์โดยใช้ LCO1490 เป็นไพรเมอร์ ด้วยชุดวิเคราะห์ส้าเร็จรูป Thermo Sequence 
Fluorescent Labeled Primer Cycle Sequencing kit (Amersham Pharmacia Biotech, USA) 

 3.2 การวิเคราะห์ล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI 
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น้าล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ที่ได้ไปเปรียบเทียบความคล้ายคลึง (similarity search) 
กับล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในฐานข้อมูล GenBank ด้วยโปรแกรม BLASTn 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast) (Altschul et al., 1990) และฐานข้อมูล BOLD (Barcode of Life 
Data System: http://www.boldsystems.org) ซึ่งจากการเปรียบเทียบดังกล่าวจะท้าให้ทราบชื่อ
วิทยาศาสตร์ (scientific name) ของปูตัวอย่างนั้นๆ ได้ 

4. การศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้้าจืดพื้นเมือง 
 ท้าศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้้าจืดพื้นเมืองของตัวอย่างปูทั้งหมดโดยจ้าแนกตามระบบอนุกรมวิธาน

ของ Ng et al. (2008) 
 
10. ตัวชี้วัดกิจกรรม 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
การรวบรวมตัวอย่างปูน้้าจืดพื้นเมือง • ชนิดและระบบอนุกรมวิธานของปูพ้ืนเมืองน้้าจืดที่

รวบรวมได้จากต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัด
พะเยา 
• ผลิตนิสิตปริญญาตรี อย่างน้อย 1 คน 
• ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

การจ้าแนกชนิดปูน้้ าจืดพ้ืนเมืองจากลักษณะ
ภายนอก 
การจ้าแนกชนิดปูน้้าจืดพื้นเมืองด้วยเทคนิคดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด 
การศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้้าจืดพื้นเมือง 
การสรุปผลการทดลอง รายงานผล และจัดท้า
รายงานฉบับสมบูรณ ์

 
11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การรวบรวมตัวอย่างปูน้้าจืดพื้นเมือง x x x x x        
การจ้าแนกชนิดปูน้้ าจืดพื้นเมืองจากลักษณะ
ภายนอก 

 x x x x x x      

การจ้าแนกชนิดปูน้้าจืดพื้นเมืองด้วยเทคนิคดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด 

 x x x x x x x x    

การศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้้าจืดพื้นเมือง       x x x x   
การสรุปผลการทดลอง รายงานผล และจัดท้า
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

          x x 
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12. งบประมาณ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าปี พ.ศ. 2565 วงเงิน ๑๘0,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท

ถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การรวบรวมตัวอย่างปูน้้าจืดพ้ืนเมือง ๕๖,000 
การจ้าแนกชนิดปูน้้าจืดพ้ืนเมืองจากลักษณะภายนอก ๑๒,000 
การจ้าแนกชนิดปูน้้าจืดพ้ืนเมืองด้วยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด ๙๗,000 
การศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้้าจืดพื้นเมือง 
การสรุปผลการทดลอง รายงานผล และจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ ๑๕,000 

รวมทั้งสิ้น ๑๘0,000 

 
รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณ ๑๘0,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

      1.๑.๑ ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย (1 คน/200 บาท/วัน จ้านวน 120 
วัน) 

24,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

      1.๒.๑ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์รายงาน เข้าเล่มและจัดท้ารายงาน 5,000 

      1.๒.2 ค่าจ้างเหมารถยนต์ส้าหรับการส้ารวจ และรวบรวมตัวอย่าง 32,000 

      1.๒.3 ค่าจ้างเหมาคนน้าทางส้าหรับการส้ารวจ และรวบรวมตัวอย่าง 24,000 

      1.๒.4 ค่าการวิเคราะห์ตรวจหาล้าดับนิวคลีโอไทด์ (40 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 
250 บาท) 

10,000 

      1.๒.5 ค่าวิเคราะห์การจ้าแนกชนิดตัวอย่างปู (40 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 300 
บาท) 

12,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

      1.3.1 ค่าวัสดุส้านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม เป็นต้น 5,000 

      1.3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่น CD แผ่นกรองแสง เป็นต้น 5,000 

      1.3.3 สารเคมีและอุปกรณ์ส้าหรับการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างปู 5,000 

      1.3.4 สารเคมีส้าหรับการสกัดดีเอ็นเอ 10,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

      1.3.5 สารเคมีส้าหรับการท้า PCR 12,000 

      1.3.6 สารเคมีส้าหรับการตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอและผลผลิต PCR 6,000 

      1.3.7 ค่าการสังเคราะห์ไพรเมอร์ 4,000 

      1.3.8 สารเคมีส้าหรับการท้าผลผลิต PCR บริสุทธิ์ 10,000 

      1.3.9 วัสดุทางวิทยาศาสตร์ เช่น tip ขนาดต่างๆ, ถุงมือ, PCR tube, หลอด
พลาสติกต่างๆ เป็นต้น 

16,000 

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ................................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง  

รายการ................................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ................................................................  

รายการ................................................................  

 

 

 

13. สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
• รวบรวมตัวอย่างปูพ้ืนเมืองในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
• ท้าการศึกษาการจ้าแนกชนิดปูจากลักษณะภายนอกร่วมกับเทคนิคดี เ อ็นเอบาร์ โค้ดใน

ห้องปฎิบัติการสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

14. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
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ชุมชนในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา ได้ทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เกิด
ความตะหนัก หวงแหน และรักษ์ในทรัพยากรของตน ท้าให้เกิดการบริหารและจัดการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

 

                                เจา้หน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล  ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ 

ต้าแหน่ง  อาจารย์ 

สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท ์ 0๘๙-๗๘๙๒๒0๑ 

E – mail address  dutrudeep@yahoo.com 
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1. ชื่อโครงการ ชีววิทยาบางประการและนิเวศวิทยาของปูพื้นเมืองในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ 

จังหวัดพะเยา 

Some Biological Aspects and Ecology of Native crabs in Tambon Bantham, 
Dok kham Tai District, Phayao Province 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 5 
การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่  18  
การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

 ปูพ้ืนเมือง มีแหล่งที่อยู่ตามล้าห้วยล้าธารน้้าไหล นับเป็นอีกหนึ่งโปรตีนทางเลือกของคนในชุมชน 
ตามวิถีชีวิตเก็บของป่า หาปลาในล้าห้วย เช่นเดียวกับทรัพยากรปูน้้าจืดพ้ืนเมืองในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอก
ค้าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีศักยภาพส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนมากนัก ไม่ว่าจะการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในเรื่องคุณค่าทางอาหาร การแปรรูปหรือ
การถนอมอาหาร รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเพ่ือเป็นสัตว์เศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงเ พ่ือปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติ  

จากอดีตที่ผ่านมา ชุมชนในเขต ต.บ้านถ้้า อ.เมือง จ.พะเยา มีวิถีชีวิตที่อาศัยและพ่ึงพาธรรมชาติ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น ชาวบ้านจะนิยมหาของป่า เช่น สัตว์ พืช เห็ด ฯลฯ มา
รับประทานอาหาร เนื่องจากชุมชนนี้อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งภายใน
อุทยานจะมีล้าห้วยขนาดใหญ่หลายสายซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด เช่น ปลา กบ เขียด รวมทั้ง
ปูน้้าจืดที่มีขนาดใหญ ่เช่น ปูเจ้าพ่อหลวง (ปูผา) ปูจั่ว ปูหิน เป็นต้น ซึ่งปูเหล่านี้ ชาวบ้านในชุมชนนี้นิยมน้ามา
บริโภค ซึ่งการสอบถามพรานป่าหลายท่าน ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ในอดีตจะพบปูเหล่านี้เป็นจ้านวนมาก
และมีขนาดใหญ ่(น้้าหนักตัวเกือบ 500 กรัม/ตัว) แต่ปัจจุบัน ปูเหล่านี้มีจ้านวนลดน้อยลงไปมากและไม่พบปูที่
มีขนาดใหญ่เท่าที่เคยพบมาก่อน จากค้าบอกเล่าของชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับจ้านวนและขนาดของปูที่ลดลง 
อาจจะเนื่องมาจากการเสื่อมโทรมของป่าที่เป็นแหล่งต้นน้้าหรือกับจับสัตว์น้้าเป็นจ้านวนมาก  จนไม่เพียง
พอที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ในธรรมชาติ จากปัญหาดังกล่าวนี้ อาจจะน้าไปสู่การสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ 

ปัจจุบันข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนให้การด้าเนินการดังข้างต้นยังไม่เพียงพอที่จะด้าเนินการเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านชีววิทยาเบื้อง ได้แก่ ชีววิทยาการสืบพันธุ์ และอาหารธรรมชาติ
ของปู รวมทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้้าที่มีผลต่อการด้ารงชีวิต ความชุกชุม และการแพร่กระจายตามธรรมชาติ
ของปูพ้ืนเมืองซึ่งเป้นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส้าคัญน้าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท้าการศึกษา
ชีววิทยาบางประการและนิเวศวิทยาของปูพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยาเพ่ือใช้
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เป็นข้อมูลพื้นฐานประยุกต์ใช้ส้าหรับกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรและกิจกรรมสร้างจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป (ภาพที1่) 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

1) เพ่ือสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.) 
2) เพ่ือทราบชีววิทยาการสืบพันธุ์และความหลากหลายของอาหารธรรมชาติในทางเดินอาหารของปู

พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
3) เพ่ือทราบปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้้าที่มีผลต่อการด้ารงชีวิต ความชุกชุม และการแพร่กระจายของปู

พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา  
4) เป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ส้าหรับกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
5) ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1) องค์ความรู้ด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์ นิสัยการกินอาหารและนิเวศวิทยาทางน้้าของปูพ้ืนเมืองใน
พ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
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7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
  1) ประชากรปูพื้นเมืองในพื้นที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
2) ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากปูพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า  อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัด

พะเยา 
 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

องคค์วามรู้ด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์ นิสัยการกินอาหารและนิเวศวิทยาทางน้้าของปูพื้นเมือง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

1) องค์ความรู้ด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์ อาหารธรรมชาติในแหล่งน้้า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ด้ารงชีวิต ความชุกชุม และการแพร่กระจายของปูพ้ืนเมือง 

2) ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากปูพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า  อ้าเภอดอก
ค้าใต้ จังหวัดพะเยา 

3) แนวทางการน้าผลงานไปขยายผล/ใช้ประโยชน์ ประยุกต์ใช้เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าส้าหรับการ
บริโภคและอนุรักษ์ 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 

 วิธีการด้าเนินงานวิจัยและแผนการด้าเนินงานวิจัย (ระบุวิธีการด้าเนินงานวิจัยที่ส้าคัญโดยสรุป และ
แสดงแผนการด้าเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ ในแต่ละปีงบประมาณ) 

1.ชีววิทยาบางประการและนิเวศวิทยาของปูพื้นเมือง 
1. เก็บรวบรวมตัวอย่างปูพ้ืนเมืองจากแหล่งน้้าในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้าและใกล้เคียง อ้าเภอดอกค้าใต้ 

จังหวัดพะเยา จ้านวน 5 จุดเก็บตัวอย่าง โดยก้าหนดจุดให้ครอบคลุมแหล่งที่อยู่อาศัยของปู เดือนละ 1 ครั้ง 

เป็นเวลาอย่างน้อย 10 เดือน  

2.ศึกษาชีววิทยาบางประการ ประกอบด้วย 

1) ชีววิทยาการสืบพันธุ์ โดยการวัดความยาวและชั่งน้้าหนักปู หาค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ 

(Gonadosomatic index, GSI) จาก น้้าหนัก gonad / น้้าหนักตัว ส้าหรับปูเพศเมียที่มีไข่น้ามา

ศึกษาความดกไข่ (fecundity) โดยวิธี Gravimetric Method 

2) ศึกษานิสัยการกินอาหาร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารในกระเพาะอาหาร 

(Stomach content analysis) ด้วย Frequency of occurrence Method คือ วิเคราะห์ผล
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ในรูปขององค์ประกอบของกระเพาะอาหารที่มีอาหารเทียบกับจ้านวนกระเพาะอาหารที่น้ามา

ศึกษาทั้งหมดโดยจะศึกษาในรูปของความถี่ในการพบอาหาร แต่ไม่ระบุปริมาณและสัดส่วน

อาหารที่พบในกระเพาะอาหาร และ/หรือ Numerical Method คือ การนับจ้านวนหรือปริมาณ

อาหารแต่ละชนิดที่พบในกระเพาะอาหารแต่ละตัว วิธีนี้ท้าให้ทราบทั้งชนิด ปริมาณและสัดส่วน

อาหารที่พบในกระเพาะอาหาร (ธนิษฐา, 2543) หลังจากนั้นหาอัตราส่วนความยาวล้าตัวต่อ

ความยาวทางเดินอาหาร เพ่ือวิเคราะห์นิสัยการกินอาหาร 

3. ศึกษานิเวศวิทยา ประกอบด้วย 

1) คุณภาพน้้า ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้าในภาคสนาม ด้านกายภาพ ได้แก่ ความลึกของแหล่ง

น้้า โดยใช้ลูกตุ้มและสายวัด  ความลึกของน้้าที่แสงส่องถึง (secchi depth) โดยใช้ secchi disc 

ร่วมกับเครื่องวัดคุณภาพน้้าหลายตัวแปร (multi parameters) 

2) แพลงก์ตอน ท้าการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนทุก 2 เดือน โดยใช้กระบอกตวงขนาด 2 ลิตร ตัก

น้้าใส่ถุงกรองแพลงก์ตอน ที่ระดับผิวน้้า จ้านวน 10 ลิตร น้าตัวอย่างแพลงก์ตอนที่กรองได้ใส่ใน

ขวดเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนขนาด 100 มิลลิลิตร และท้าการเก็บรักษาแล้วเก็บรักษาด้วยน้้ายา 

Lugal’s solution 1% (APHA, AWWA and WEF, 1995) จ้าแนกชนิดและปริมาณแพลงก์

ตอนพืชในห้องปฏิบัติการโดยใช้เอกสารอ้างอิงของ Huber-Pestalozzi (1938, 1955, 1968, 

1983), Desikachary (1959), Whitford and Schumacher (1969), Precott (1970), ลัดดา 

(2544), ยุวดี (2546)   

 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์ อาหารธรรมชาติในแหล่งน้้า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ

การด้ารงชีวิต ความชุกชุม และการแพร่กระจายของปูพ้ืนเมือง แก่ชุมชน ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ เพ่ือน้าไป

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือการบริโภคและ

อนุรักษ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ในกิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเชิงอนุรักอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 

 
 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

ส้ารวจพื้นที่ เพ่ือก้าหนดจุดส้ารวจ จุดเก็บรวบรวมตัวอย่างปู 
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เก็บตัวอย่างปู ตัวอย่างปู 
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน วัดคุณภาพน้้า ปัจจัยนิเวศทางน้้า 
วิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ สรุปผลการศึกษา 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 

 ปี
(งบประมาณ) 

 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. 

ร้อยละของ

กิจกรรมใน

ปีงบประมา

ณ 

2565 ส้ารวจพื้นที่ เพ่ือก้าหนดจุดส้ารวจ x            5 

2565 เก็บตัวอย่างปู   x x x x x x x x x x  10 

2565 เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน วัดคุณภาพน้้า  x  x  x  x  x   10 

2565 วิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ  x x x x x x x x x x  20 

2565 วิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ      x x x x x x  25 

2565 ถ่ายทอดองค์ความรู้           x x 15 

2565 รายงานฉบับสมบูรณ ์            x 15 

รวม             100 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 190,000 บาท (หนึง่แสนเก้าหมืน่

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ส้ารวจพื้นที่ เพ่ือก้าหนดจุดส้ารวจ 190,000 
เก็บตัวอย่างปู 
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน วัดคุณภาพน้้า 
วิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 G5F1A2  

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1) ผู้ช่วยนักวิจัย 90 วัน * 300 บาท 27,000 

(2) เบี้ยเลี้ยงนักวิจัย 20 วัน *3 คน * 300 บาท 18,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

(1) เช่าเหมารถยนต์ 20 วัน * 2000 บาท 40,000 

(2) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง แพลงก์ตอน 60 ขวด*350 บาท 21,000 

(3) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารในกระเพาะ 150 ขวด*350 บาท 52,500 

(4) ค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ 5,000 

(5) ค่าด้าเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
จ้างเหมาอาหารและอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 2 มื้อ *2 วัน *50 คน                       
และประชาสัมพันธ์การด้าเนินกิจกรรม             

20,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

(1) ส้านักงาน และคอมพิวเตอร์ 3,500 

(2) สารเคมีที่ใช้ในภาคสนามและปฏิบัติการ 3,000 

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

2.2 สิ่งก่อสร้าง 
 

 

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รวม (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 190,000 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
1) แหล่งน้้าในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้าและใกล้เคียง อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
2) ห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
ผลส าคัญท่ีจะเกิดขึ้น  

1) น้าไปประยุกต์องค์ความรู้ใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ได้แก่ การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าเพื่อการบริโภคและอนุรักษ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

2) น้าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เป็นต้น 
ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ  
 ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากปูพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา  
 
 
 
 
 

  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ ตันเจริญ 

ต้าแหน่ง หัวหน้าโครงการ  

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท์ 081 665 6703 

E – mail address : plagutt@yahoo.com 
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1. ชื่อโครงการ การแพร่กระจาย ค่าความชุก และสัณฐานวิทยาของปรสิตที่พบในปู

พื้นเมือง ในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นที่  5 การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นท่ี 18  การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

4. เหตุผลความจ้าเป็น 

 
  การศึกษาการแพร่กระจาย ค่าความชุก และสัณฐานวิทยาของปรสิตที่พบในปูพ้ืนเมือง ในต าบลบ้าน
ถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งการศึกษาท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปูที่พ้ืนทะเลโดยเฉพาะปูที่พบ
นอกชายฝั่งของประเทศไทย แต่ส าหรับการศึกษาปูพ้ืนเมืองของเขตพ้ืนที่น้ าจืดยังมีการศึกษาน้อย ซึ่งปูพ้ืนบ้าน 
โดยเฉพาะปูหิน ที่พบในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านถ้ า อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา เป็นปูที่หาได้ยาก พบเพียงในพ้ืนที่นี้
เท่านั้น โดยจะพบปูหินบริเวณล าห้วยที่มีน้ าใสสะอาด และไม่มีสิ่งสกปรก ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่นิยมน ามาบริโภค 
และการศึกษาด้านปรสิตวิทยาในสัตว์น้ าเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการศึกษาน้อยมาก โดยเฉพาะปรสิตที่พบ
ในปูน้ าจืด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีแนวคิดเพื่อส้ารวจการแพร่กระจาย ค่าความชุก และสัณฐานวิทยา
ของปรสิตที่พบในปูพื้นเมือง ในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา ภายในพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าว 
เพ่ือการบ่งชี้และจ าแนกชนิดได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านปรสิตที่พบในสัตว์น้ าจืด โดยเฉพาะ
ปูพ้ืนบ้าน อีกทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้แก่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตระหนัก 
และระวังการบริโภคปูพ้ืนเมืองรูปแบบสด เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีสุขอนามัยที่ดี 
 

5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
(1) เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
(2) เพ่ือศึกษาการแพร่กระจาย ค่าความชุกและ สัณฐานวิทยาของปรสิตที่พบในปูพ้ืนเมือง ในต าบล

บ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
(3) เพ่ือทราบชนิดและสัณฐานวิทยาของปรสิตที่พบในปูพ้ืนเมือง ในต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ 

จังหวัดพะเยา 
 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
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 (1) ส ารวจและการรวบรวมตัวอย่างปูพ้ืนเมือง ในพ้ืนที่ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
ทุกเดือนเป็นเวลา 6 ครั้ง เพ่ือจ าแนกชนิดและสัณฐานวิทยาของปรสิตที่พบในปูพื้นเมือง 
 (2) เผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานด้านปรสิตที่พบในสัตว์น้ าจืด โดยเฉพาะปูพ้ืนบ้านให้แก่ประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  
 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
พ้ืนที่ปกปักษ์ทรัพยากรปูพื้นเมือง ต.บ้านถ้ า อ.ดอกค าใต้ จ. พะเยา  
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ทรัพยากรท้องถิ่น)  ในพ้ืนที่จังหวัด

พะเยา 
 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1) ข้อมูลพื้นฐานด้านปรสิตที่พบในปูพ้ืนบ้าน ต.บ้านถ้ า อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา  

    2)  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง  
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

1)  ฐานข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับปรสิตที่พบในปูพื้นบ้านให้แก่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการตระหนัก และระวังการบริโภ คปูพ้ืนเมืองรูปแบบสด เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขอนามัยที่
ด ี
 

9. กิจกรรม  - วิธีด้าเนินการ (Activity) 

 
1) การออกส้ารวจและการรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้้า 

วางแผนส ารวจ และก าหนดจุดเก็บตัวอย่างปูพื้นเมืองในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอก
ค าใต้ จังหวัดพะเยา ท าการรวบรวมตัวอย่างปูพ้ืนบ้านด้วยมือ หรือสวิงตักในบริเวณท่ีน้ าท่วมขัง และที่ได้จาก
การรวบรวมของชาวบ้านในท้องที่ จดบันทึกจ านวนและบันทึกสภาพนิเวศบริเวณที่พบ โดยท าการศึกษาทุกๆ 
2 เดือน เป็นเวลา 6 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเก็บตัวอย่างปูให้ครอบคลุม
มากที่สุดด้วย หลังจากนั้นน ามาใส่ในถาด น าไปใส่ในขวดเก็บตัวอย่างที่มีแอลกอฮอล์ 70 % เพ่ือน าไปจ าแนก
ชนิดในห้องปฏิบัติการ พร้อมเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพและเคมี 
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2) การศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

2.1 การจ้าแนกชนิดและสัณฐานวิทยาของปรสิตที่พบในปูพื้นเมือง 

จ าแนกชนิด พร้อมบรรทุกค่าความชุด การแพร่กระจาย พร้อมศึกษาสัณฐานวิทยาของปรสิตที่พบในปู
พ้ืนเมือง และเก็บเป็นตัวอย่างอ้างอิงของปรสิตที่ส ารวจ  

การศึกษาด้านจุลกายวิภาคของปรสิตที่พ ในปูพื้นเมือง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์
ก าลังขยายต่ า (stereo microscope) เมื่อพบปรสิตใช้ปิเปตขนาดเล็ก ดูดปรสิตวางบนสไลด์ แล้วปิดด้วย
กระจกปิดสไลด์ (Cover slip) และเม่ือน าส่วนเกินแห้ง ทาน้ ายาเคลือบเล็บสีใสลงที่มุมทั้ง 4 ด้านของแผ่น
กระจกปิดสไลด์ ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที แล้วแตะ ammonium-picrate glycerine ที่ขอบด้านใดด้านหนึ่ง
ของกระจกปิดสไลด์ แล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน เพ่ือให้สารละลาย ammonium-picrate glycerine ซึม
เข้าไปในตัวอย่างภายใน เพ่ือตรึงและรักษาสภาพตัวอย่าง ศึกษาโครงสร้างและสัณฐานวิทยาภายนอกในการ
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์และจัดจ าแนกชนิดของปรสิตที่ตรวจพบ โดยใช้คู่มือการจัดจ าแนกชนิด 
Lerssutthichawal, 1999;  Lim, 1986, 1995, 1998; Lim and Furtado, 1983, 1985, 1986 Kaewviyudth 
and Chinabut. 1999  

 

2.2 การศึกษาการแพร่กระจาย ค่าความชุก ของปรสิตที่พบในปูพื้นเมือง 

นับจ านวนของปรสิตแต่ละชนิดที่ตรวจพบในตัวอย่างปูพ้ืนเมือง น ามาค านวณหาค่าความชุก 
(Prevalence) และค่าความหนาแน่นเฉลี่ย (mean intensity) ตามวิธีของ Bush et al. (1997) ดังนี้  

ความชุกชุม (%)    =  จ านวนปูที่ตรวจพบปรสิตชนิดนั้นๆ  

     จ านวนปลาทั้งหมดท่ีท าการศึกษา 

ความหนาแน่นเฉลี่ย (ตัวปรสิต/ตัวปูตัวอย่าง) =  จ านวนทั้งหมดของปรสิตที่พบชนิดนั้นๆ 

     จ านวนปลาทั้งหมดท่ีพบปรสิตชนิดนั้นๆ 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
โครงการ ตัวช้ีวัด 

การแพร่กระจาย ค่าความชุก และสัณฐาน
วิทยาของปรสิตที่พบในปูพื้นเมือง ในต้าบล
บ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 

- ข้อมูลพื้นฐานด้านปรสิตที่พบในปูพ้ืนบ้าน ต.บ้านถ้ า   
อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
- ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง 
- ฐานข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับปรสิตที่พบในปูพ้ืนบ้าน 
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11. ระยะเวลาด้าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 12 เดือน  
 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. วางแผนการเก็บตัวอย่าง และก าหนดจุด
เก็บตัวอย่าง 

x x           

2. ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปูพื้นบ้าน
ในพื้นที่ท่ีท าการศึกษา 

 x  x  x  x  x  x 

3. จ าแนกชนิดและสัณฐานวิทยาของปรสิต
ที่พบในปูพ้ืนเมือง 

 x  x  x  x  x  x 

4. วิเคราะห์ผลการแพร่กระจาย ค่าความชุก 
ของปรสิตที่พบในปูพ้ืนเมือง 

 x  x  x  x  x  x 

5. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่
ข้อมูลให้แก่ชุมชน 

          x x 

 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 170,000 บาท (หนึง่แสนเจ็ดหมืน่

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร   
งบด าเนนิการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนนิสิตระดบัปริญญาตรี ช่วยงานปฏบิัติ

งานวิจยัและการบันทึกข้อมูล จ านวน 2 คน (200 
บาท x 30 วัน x 1 คน) 

12,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเก็บตัวอยา่ง (300 บาท x 3 คน 
x 6 คร้ัง x 2 วัน) 

10,800.00 

งบด าเนนิการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนคนน าทางเก็บตัวอย่าง 2 คนๆ ละ 500 
บาท x 6 คร้ัง x 2 วัน) 

12,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าใชส้อย จ้างเหมาท าคู่มือเผยแพร ่ 8,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าใชส้อย จ้างเหมาท าอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง  5,000.00 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบด าเนนิการ : ค่าใชส้อย ค่าเช่าเหมาพาหนะพร้อมน้ ามนัเชื้อเพลิง จ านวน 1 

คัน 12 วัน 1,500 บาท (1x12x1,500) 
18,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าใชส้อย ค่าจ้างส าเนาเอกสาร ค่าตีพิมพร์ายงาน ค่าจา้งเข้า
รูปเล่มเอกสาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์และจัดท า
รายงาน 

3,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าใชส้อย ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง และการจัดจ าแนก
ชนิดด้วยเทคนิคด้านอนุชีวโมเลกุล 

35,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าใชส้อย ค่าหนังสือและคู่มือในการจัดจ าแนกปรสิตในสตัว์น้ า 3,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าใชส้อย ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง  20,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าวสัด ุ ชุดวัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ 3,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าวสัด ุ ชุดวัสดสุ านักงานทั่วไป  3,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าวสัด ุ ชุดวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีที่ใช้ในการ
เก็บตัวอย่าง เช่น ขวดเก็บตัวอยา่ง, 95% 
แอลกอฮอล์, ฟอร์มาลีน เปน็ตน้ 

15,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าวสัด ุ ชุดวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า 

13,000.00 

งบด าเนนิการ : ค่าวสัด ุ ชุดวัสดุเกษตร ชีววทิยา และไฟฟ้า เช่นอุปกรณ์เก็บ
ตัวอย่างสัตว์ ไฟฉาย หลอดไฟ หม้อแบตเตอรี่ 
กะละมัง กระชงั สายออกซิเจน หัวทราย เป็นตน้ 

9,200.00 

รวม  170,000.00  

 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด้าเนินการ 
พ้ืนที่ส ารวจและรวบรวมตัวอย่างปูพื้นเมือง ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
พ้ืนที่วิเคราะห์ตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ดร. กรทิพย์  กันนิการ์   
สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบล แม่กา อ าเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา  

 



 

6 
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
 1) ทราบข้อมูลพ้ืนฐานด้านปรสิตที่พบในสัตว์น้ าจืด โดยเฉพาะปูพ้ืนบ้าน  

    2) เป็นฐานข้อมูลเผยแพร่ให้แกป่ระชาชน ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตระหนัก 

และระวังการบริโภคปูพ้ืนเมืองรูปแบบสด เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขอนามัยท่ีดี 

 3) ผลงานของการวิจัยครั้งนี้สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติได้ 

 

 
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

                                                     ชือ – สกุล ดร. กรทิพย์  กันนิการ์   
                    ต าแหน่ง อาจารย์  

          สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
                                                                        เบอรโ์ทรศัพท์    089-855-9684 

                                                              E – mail address : klontip@hotmail.com 
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1. ชื่อโครงการ การค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ต.บ้านถ้้า อ.ดอก 

                    ค้าใต้ จ.พะเยา 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเดน็ที ่2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และประเดน็ที่ ๕     

                         การสรา้งความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

 

3. แผนแม่บท ประเดน็ที ่3 การพัฒนาการเกษตร ในมิติที่ 1 เกษตรอตัลักษณ์พ้ืนถิ่น, ประเดน็ที่   

                   10 การปรบัเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม และประเด็นที ่๑๕ พลังทางสังคม 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
      จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นประชากรเบาบาง และประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดก็เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือสวน ไร่ นา ดังนั้นจึง
เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีทรพัยากรธรรมชาติที่หลากหลาย อ้าเภอดอกค้าใต้ เป็นอ้าเภอที่อยู่ใกล้กับตัวเมือง
พะเยามากที่สุด อยู่ห่างตัวเมืองเพียง ๑๑ กิโลเมตร มีประชากรประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน แต่เป็นอ้าเภอที่
มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่มีพ่อขุนรามค้าแหงปกครอง ประชาชนส่วนใหญ่มักตั้งบ้านเรือนริม
ฝั่งแม่น้้าเนื่องจากมีลักษณะทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร และมีพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณกว้าง มีทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจหลากหลาย รวมถึงปู
พ้ืนเมือง ในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้าที่ทีมนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยพะเยาได้ค้นพบว่า เป็นปูพ้ืนเมืองที่ไม่พบ
ในพ้ืนที่อื่นๆ 
        ในสมัยก่อนนั้น ดอกค้าใต้หนึ่งในอ้าเภออันดับต้นๆ ของประเทศที่พบสภาพปัญหาการตก
เขียวเป็นจ้านวนมาก เป็นต้านานประวัติศาสตร์ของการค้าประเวณีจนติดมาถึงในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการให้ภาพของสาวเหนอืที่ถูกหลอกมาขายบรกิาร และประชากรในพ้ืนที่มีการทิ้งถิ่นและอพยพ
ไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น เนื่องจากมีอัตราการติดเชื้อ HIV สูงเป็นล้าดับต้นๆ ของประเทศด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันปัญหาการตกเขียวจะไม่ค่อยมีให้พบเห็นแล้ว แต่เมื่อพูดถึงอ้าเภอดอกค้าใต้คนทั่วไปก็ยัง
มักจะติดภาพลักษณ์เดิมๆ ของที่นี่อยู่ ดังนั้นการเล็งเห็นความส้าคัญในการช่วยพัฒนาชุมชน เชื่อมโยง
กับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ การค้นหา รวบรวม และสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนขึ้นมาใหม่ผ่านทั้ง
ทุนทางสังคม เช่น เรื่องราววัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และทุนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปูพ้ืนเมือง 
และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ ทัศนคติ และ
ความเข้าใจของคนภาพนอก รวมถึงเป็นการสรา้งจุดแขง็ จุดขาย ความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน และ
ส่งผลให้เกิดจิตส้านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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       ปัจจุบันนี้แนวโน้มการท่องเที่ยวในมิติใหม่ๆ ก้าลังมาแรงและเป็นที่นิยม ในกลุ่มคนในวัย
ต่างๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวเขิงเกษตรกรรมก็เช่นเดียวกัน เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่น่าสนใจส่งเสริม
และให้การสนับสนนุแก่ชุมชนตา่งๆ ที่มีพื้นที่เกษตรกรรม มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงานและแปลกใหม่ 
ต้าบลบ้านถ้้า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอดอกค้าใต้ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดพะเยา 
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ต้าบลบ้านถ้้าครอบคลุมเนือ้ที่ทั้งหมดโดยรวม ๙๔,๙๐๐ ไร ่หรือ ๘๗.๘๔ ตาราง
กิโลเมตร โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ธรรมชาติ เชน ปาไม และ แหลงน้้า ประมาณ ๗๗,๓๙๑ ไร่ 
รองลงมาเปนพื้นที่การเกษตร ประมาณ ๑๖,๗๗๕ ไร และเปนพื้นที่ตั้งบานเรือน/ชุมชน ประมาณ ๗๓๔ 
ไร่ (ส้านักงานเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า, ๒๕๖๓)  ด้วยเหตุนี้ต้าบลบ้านถ้้าจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นใน
เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  เช่น วนอุทยานบานถ้้า หรือสวนรุกขชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู ๙ 
ภายในวนอุทยานบ้านถ้้า ประกอบดวยปาชุมชน น้้าผุด ดงหอถ้้า และในบริเวณเดียวกันยังประดิษฐาน 
พระธาตุจอมศีล ตั้งอยู่บนเชิงเขา ซึ่งจัดว่าเป็นปูชนียสถานส้าคัญแห่งหนึ่งของดอกค้าใต้ เมื่อวิเคราะห์
พ้ืนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนมีอยู่ ผนวกกับการมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และการมี
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อหลายอย่าง เช่น ผ้าปักลายชาวเขา ครีมมะขาม ล้าไยอบแห้ง เป็นต้น 
           จึงน้ามาสู่แนวคิดในการท้างานวิจัยชิ้นนี้  โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะน้าแนวคิดทฤษฎีสัญญ
วิทยามาผูกกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ต.บ้านถ้้า ให้ปูน้้าพ้ืนเมืองเป็นจุดดึงดูดหรืออัตลักษณ์ที่
เชื่อมโยงเข้ากับบริบทของชุมชน ได้แก่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของคนในชุมชน เพ่ือให้คนชุมชน
เกิดจิตส้านึกในการรักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างปูน้้าพ้ืนเมือง  และสามารถถ่ายถอดอัต
ลักษณ์ที่ตนเองมีในรูปแบบต่างๆ ได้ อีกทั้งการค้นหา และรวบรวมอัตลักษณ์ให้มีความเชื่อมโยงกับปูน้้า
พ้ืนเมืองนี้ยังจะส่งผลให้ ชุมชนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
ต่อไปได้ เพื่อเป็นการเสริมสรา้งความเข้มแขง็และศักยภาพของชุมชน และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับ
ชุมชนในอนาคตต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยจะใช้กระบวนการวิจัยในลักษณะ R&D หรือท้าการวิจัยและ
พัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตส้านึกอนุรัษ์ธรรมชาติ ผ่านเทคนิควิธีต่างๆ อย่างกระบวนปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเทคนิคในการสร้างนักอนุรักษ์และสร้างจิตส้านึกผ่านการเล่าเรื่องราว
ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

๑) เพื่อสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.)    
๒) เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชมผ่านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีวิชีวิต                        
๓) เพ่ือน้าผลการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้กับการสร้างอัตลักษณ์ให้ปู

พ้ืนเมือง 
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6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
๑) ได้อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านถ้้าในบริบทวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 
๒) ปูพ้ืนเมืองชุมชนบ้านถ้้ามีอัตลักษณ์ลักษณะเฉพาะของตนเองภายใต้บริบทวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนบ้านถ้้า 
 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
คนในชุมชนต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในบริเวณที่มีปูพ้ืนเมือง

ด้ารงชีวิตอยู่ 
 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
๑) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน และสร้างอัตลักษณ์ชุมชน อย่างน้อย ๒๐ คน 
๒) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ้านวน ๓๐ เล่ม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ได้ข้อมูลชุมชมบ้านถ้้าในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
๑) สมุดบันทึกภาพปกอัตลักษณ์ปูพ้ืนเมือง ส่วนหนึ่งเพ่ือน้าขึ้นถวายฯ และน้าไปแจกจ่ายเพ่ือ

ถวายเป็นพระราชกุศลฯ จ้านวนผลิตรวมอย่างน้อย ๕๐๐ เล่ม 
๒) กระเป๋ารักษ์โลกอตัลักษณ์ปพ้ืูนเมอืง ผลิตเพ่ือการประชาสัมพันธอ์ัตลักษณ์ชุมชน อย่างน้อย 

๕๐ ใบ 
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ 

๑) คนในชุมชนบ้านถ้้าได้มีส่วนร่วมในการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง 
๒) ปูพ้ืนเมืองชุมชนบ้านถ้้ามีอัตลักษณ์ลักษณะเฉพาะของตนเองภายใต้บริบทวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนบ้านถ้้า 
 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
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      การด้าเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบ R & D (Research and 

Development) คือ เน้นกระบวนการวิจัยและพัฒนา บนพ้ืนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ และอาศัย

กระบวนการและเทคนิควิธีของการพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วย ในลักษณะให้คนชุมชนเข้าปฏิบัติการอย่างมี

ส่วนร่วม หรือในทางวิชาการเรียกว่ากระบวนการ PAR (Participatory Action Research) โดยมี

เทคนิคต่างๆ อาทิเช่น PACD (Plan, Action, Check, Do) และ กระบวนการ AIC (Appreciation -

Influent and Control) และวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน (SWOT Analysis)  

 ส้าหรับวิธีการด้าเนินงานนั้น จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ตามปีงบประมาณ โดย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะเป็นขั้นของกระบวนการวิจัย (Research) เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 

และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน และปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะเป็นขั้นของการพัฒนา 

(Development) ที่จะพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถเป็นนักเล่าเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนได้ ส้าหรับขั้นตอน

การท้างานจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นการด าเนินงาน ต้นทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขั้นการวิจัย (Research)  

๑) ลงพ้ืนที่เพ่ือติดต่อประสานงานกับผู้น้าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกในชุมชนเพ่ือมี

ส่วนร่วมในการท้ากิจกรรม 

๒) ด้าเนินการเก็บรวบรวมช้อมูลในด้านต่างๆ ของชุมชนตามกรอบการวิจัยที่ได้ตั้งเอาไว้ ทั้งใน

รูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) 

และกระบวนการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม PAR (Participatory Action Research) โดยการ

ใช้เทคนิคิต่างๆ ตามที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น 

๓) ท้ าการประมวลผล  และสรุ ปอั ตลั กษณ์ เ ชื่ อม โยงทุนทาง สั งคม วัฒนธรรม  และ

ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้บริบทของชุมชน 

ขั้นการด าเนินงาน กลางทางและปลายทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขั้นการพัฒนา (Development) 

๔) ขั้นกลางทาง ด้าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อันได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการใช้ชุด

ค้าศัพท์ในการสร้างเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ชุมชน เช่น การเล่าเรื่องด้วยปากเปล่า การ

เล่าเรื่องประกอบภาพ การแต่งร้อยแก้วร้อยกลอง เป็นต้น 

๕)  ขั้นปลายทาง ขั้นเผยแพร่ จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ในรูปแบบหรือ   

เทคนิคต่างๆ  
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ตัวอย่างกิจกรรม “เทคนิคการเป็นนักเล่าเรื่องของชุมชน” ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในแต่ละท้องถิ่นให้เป็น “นักเล่าเรื่อง”  เป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างส้านึกรักในชุมชน  ช่วย

ให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า  และความสามารถของตนเอง  ในขณะเดียวกันยัง

ส่งผลดีต่อชุมชนในแง่ของการเสริมสร้างให้คนในท้องถิ่นมีจุดร่วมเดียวกันที่จะมุ่ง

สร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนโดยวิธีการเล่าเรื่อง นักเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์จึง “เล่าจากใจ” ไม่ใช่

ท่องจ้าจากต้ารา การจะท้าเช่นนี  ้ได้ ก็หมายความว่านักเล่าเรื่องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ชุมชนเป็น ผู้หนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการเล่าเรื่อง แม้จะไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงในรูปของ 

ค่าจ้าง แต่ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมเช่นเดียวกับคนในชุมชนอีกมากมาย (พัชโรดม  อุน

สุวรรณ, ๒๕๖๓) การสร้างคนท้องถิ่นให้เป็นนักเล่าเรื่องจ้าเป็นต้องให้ผู้เล่าสามารถ

เชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองเข้ากับอัตลักษณ์ในท้องถิ่น  การจดจ้าเรื่องราวได้ดีและ

ยั่งยืนนั้น  ผู้เล่าต้องสามารถผลิตภาษาในการเล่าเรื่องโดย ใช้เทคนิคการเล่าเรื่ องจากชุด

ค้าศัพท์ขั้นตอนดังนี้ 

 

 
 

 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

๑. ลงส้ารวจพื้นที่เก็บข้อมูลทรัพยากรและชุมชน
เบื้องต้น และท้าหนังสือขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล

๑) หนังสือขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลและท้ากิจกรรมใน
พ้ืนที่ 

กิจกรรมกลุ่มระดมสมองเพ่ือเก็บข้อมลูข้อเท็จจริง 

ฝึกจดัล าดบัเนือ้เร่ืองเลา่ตอบค าถามให้ได้วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  อยา่งไร  และท าไม  

ฝึกการสร้างภาพความคิดโดยใช้เทคนคิ Mind Map 

เรียบเรียง  และพิจารณาความถกูต้องของเนือ้หา 

ชดุความคิดเร่ืองเลา่จากอตัลกัษณ์ในชมุชน 

เทคนิคการใช้ชดุค าศพัท์

ใน การสร้างเร่ืองราวท่ี

เก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์
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และท้ากิจกรรมในพื้นที่ รวมทั้งการขอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

๒) เลขรหัสยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

๒. จัดประชุมวางแผนการด้าเนินงานร่วมกับทีม
วิจัย 

ได้แผนการด้าเนินงานในแต่ละสัปดาห์ 

๓. ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อมูลชุมชนในด้าน
ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
ผังชุมชน ทรัพยากรชุมชน และอ่ืนๆ 

ได้ชุดข้อมูลพื้นฐานของชุมชนฯ จากผู้น้าชุมชน ปราชญ์
ชุมชน และผู้ที่ท้างานเกี่ยวข้องกับชุมชน 

๔. ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชนรายบุคคล ได้ข้อมูลรายบุคคลที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ที่มีปูพ้ืนเมือง 

๕. ประชุมทีมงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จัดประชุมกลุ่ม 

ได้ก้าหนดการในการด้าเนินกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชน
ในพ้ืนที่ 

๖. จัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ ถอดบทเรียนชุมชนใน
ลักษณะการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (Focus 
Group) เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และอ่ืน 

๑) จ้านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่้ากว่า ๒๐ คน 
๒) ได้ชุดข้อมูลชุมชนจากกลุ่มคนในชุมชน 

๗. จัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ ประชุมกลุ่มเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงภายใน และความ
สอดคล้องของข้อมูลที่ได้มา 

๑) จ้านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่้ากว่า ๒๐ คน 
๒) ได้ชุดข้อมูลชุมชนจากกลุ่มคนในชุมชนที่ได้รับการ
ตรวจสอบแล้ว 

๘. จัดประกวดออกแบบอัตลักษณ์ปูพ้ืนเมืองใน
บริบทชุมชนบ้านถ้้า 

ได้ภาพอัตลักษณ์ปูพ้ืนเมืองในบริบทชุมชนบ้านถ้้าอย่าง
น้อย ๕ แบบ จากรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑, 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 

๙. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบคลิป, 
กระเป๋ารักษ์โลก, และสมุดบันทึกหน้าปกอัต
ลักษณ์ปูพ้ืนเมืองในบริบทชุมชนบ้านถ้้า 

๑) ได้คลิปเกี่ยวกับอัตลักษณ์ปูพื้นเมืองในบริบทชุมชน
บ้านถ้้า 
๒) กระเป๋ารักษ์โลกที่พิมพ์ลวดลายอัตลักษณ์ปูพ้ืนเมืองใน
บริบทชุมชนบ้านถ้้าเพ่ือการประชาสัมพันธ์ชุมชน จ้านวน
อย่างน้อย ๕๐ ใบ 
๓) สมุดบันทึกหน้าปกอัตลักษณ์ปูพ้ืนเมืองในบริบทชุมชน
บ้านถ้้า อย่างน้อย ๕๐๐ เล่ม 

๑๐. ท้าการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ชุดข้อมูลชุมชนที่ได้รับการวิเคราะห์ ประมวลผล จัด
ระเบียบ และสรุปผล 

๑๑. จัดกิจกรรมครั้งที่ ๓ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสู่ ๑) จ้านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่้ากว่า ๒๐ คน 
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ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) คนในชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงอัต
ลักษณ์ปูพ้ืนเมืองในบริบทชุมชนบ้านถ้้า 

๑๒. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จ้านวน ๓๐ เล่ม 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ .................๑๒ เดือน................................................... 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑. ลงส้ารวจพ้ืนที่เก็บข้อมูลทรัพยากร
และชุมชนเบื้องต้น และท้าหนังสือขอ
อนุญาตเข้าเก็บข้อมูลและท้ากิจกรรม
ในพ้ืนที่ รวมทั้งการขอจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

x x           

๒. จัดประชุมวางแผนการด้าเนินงาน
ร่วมกับทีมวิจัย 

 x           

๓. ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อมูล
ชุมชนในด้านประวัติความเป็นมา 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ผังชุมชน 
ทรัพยากรชุมชน และอ่ืนๆ 

 x x          

๔. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชน
รายบุคคล 

 x x          

๕. ประชุมทีมงานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัดประชุมกลุ่ม 

  x          

๖. จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ถอดบทเรียน
ชุมชนในลักษณะการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง (Focus Group) เกี่ยวกับ
ข้อมูลทางด้านประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากร และอ่ืน 

   x         

๗. จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ประชุมกลุ่ม
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงภายใน 
และความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้มา 

    x        
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

๘. จัดประกวดออกแบบอัตลักษณ์ปู
พ้ืนเมืองในบริบทชุมชนบ้านถ้้า 

    x        

๙. ท้าการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล     x x x      
๑๐. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบคลิป, กระเป๋ารักษ์โลก, และ
สมุดบันทึกหน้าปกอัตลักษณ์ปูพื้นเมือง
ในบริบทชุมชนบ้านถ้้า 

     x x      

๑๑. จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลสู่ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

       x     

๑๒. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์         x x x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. ..๒๕๖๕.. วงเงิน ......๑๗๕,๐๐๐.... บาท (หนึง่

แสนเจด็หมื่นห้าพันบาทถว้น) โดยมรีายการค่าใช้จ่าย ดังนี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
๑. ขั้นตอนการวางแผนและลงพ้ืนที่ส้ารวจข้อมูล ๓๙,๓๐๐ 

๒. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและเผยแพร่ ครั้งที่ ๑ – ๓  ๗๐,๒๐๐ 

๓. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบคลิป, กระเป๋ารักษ์โลก, และสมุดบันทึก
หน้าปกอัตลักษณ์ปูพื้นเมืองในบริบทชุมชนบ้านถ้้า 

๓๒,๕๐๐ 

๔. วิเคราะห์ประมวลผล และจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ ๓๓,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗๕,๐๐๐ 
 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผนและลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล ๓๙,๓๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ผู้ช่วยวิจัย Part-time จ้านวน ๑ คน เวลา ๒ เดือน เดอืนละ ๔,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(๒) ค่าจ้างผู้ช่วยเก็บข้อมูล จ้านวน ๕ คน คนละ ๓๐๐ บาท จ้านวน ๕ ครั้ง  ๗,๕๐๐ 

(๓) ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมงาน  
     ๑) วันธรรมดา ระยะเวลา ๑๐ วัน ๑ คน ๕ วัน ๑ คน วนัละ ๓๔๐ บาท 
     ๒) วันหยุดราชการ ระยะเวลา ๕ วัน ๒ คน วันละ ๔๒๐ บาท 

๙,๓๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่ารถโดยสารในการลงพ้ืนที่ส้าหรับผู้ช่วยวิจัย และทีมงาน จ้านวน ๕ ครั้ง เหมาจ่าย
ครั้งละ ๘๐๐ บาท 

๔,๐๐๐ 

(๒) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง  ๓,๕๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าวัสดุส้านักงาน ๒,๐๐๐ 

(๒) ค่าของที่ระลึก ชิ้นละ ๑๐๐ บาท จ้านวน ๕๐ ชิ้น ๕,๐๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๒  จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและเผยแพร่ ครั้งที ่๑ – ๓ ๗๐,๒๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ผู้ช่วยวิจัย Part-time จ้านวน ๑ คน เวลา ๒ เดือน เดอืนละ ๔,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ 

(๒) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จ้านวน ๑ คน ๓ ชม. ๒ ครั้ง ชม.ละ ๑,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ 

(๓) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จ้านวน ๒ คน คนละ ๖ ชม. ชม.ละ ๖๐๐ บาท ๗,๒๐๐ 

(๔) ค่าจ้างผู้ช่วยในการท้ากิจกรรมกลุ่ม จ้านวน ๕ คน คนละ ๓๐๐ บาท จ้านวน ๓ ครั้ง ๔,๕๐๐ 

(๕) ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมงาน  
     ๑) วันธรรมดา ระยะเวลา ๕ วัน ๒ คน วันละ ๓๔๐ บาท 
     ๒) วันหยุดราชการ ระยะเวลา ๕ วัน ๒ คน วันละ ๔๒๐ บาท 

๗,๖๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่าถ่ายเอกสาร ๔,๐๐๐ 

(๒) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างในการจัดกิจกรรม ๓๐ คน จ้านวน ๒ ครั้ง คนละ 
๒๐๐ บาท ๓๖ คน จ้านวน ๑ ครั้ง คนละ ๒๕๐ บาท 

๒๑,๐๐๐ 

(๓) ค่ารถโดยสารในการลงพ้ืนที่ส้าหรับผู้ช่วยวิจัย และทีมงาน จ้านวน ๓ ครั้ง เหมาจ่าย
ครั้งละ ๘๐๐ บาท 

๒,๔๐๐ 

(๔) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง  ๑,๕๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าวัสดุส้านักงาน ๒,๕๐๐ 

(๒) ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ๓,๐๐๐ 



 

10 
 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(๓) ค่าของที่ระลึก ชิ้นละ ๕๐๐ บาท จ้านวน ๕ ชิ้น ๒,๕๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๓ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ๓๒,๕๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ค่าจ้างจัดท้าสื่อคลิปวิดีโอ ๑๐,๐๐๐ 

(๒) ค่าออกแบบเสื้อและกระเป๋ารักษ์โลก ๓,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ๒,๔๐๐ 

(๒) ค่ากระเป๋ารักษ์โลกอัตลักษณ์ปูพื้นเมือง จ้านวน ๕๐ ใบ ใบละ ๑๐๐ บาท ผลิตใน
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ชุมชน 

๕,๐๐๐ 

(๓) เสื้อทีมงาน จ้านวน ๑๐ ตัว ตัวละ ๔๖๐ บาท ๔,๖๐๐ 

(๔) สมุดบันทึกภาพปกอัตลักษณ์ปูพื้นเมือง (ส่วนหนึ่งเพ่ือน้าขึ้นถวายฯ และน้าไป
แจกจ่ายเพ่ือเป็นราชกุศลฯ) จ้านวน ๕๐๐ เล่ม เล่มละ ๑๕ บาท 

๗,๕๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๔ วิเคราะห์ประมวลผล และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ๓๓,๐๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน ๒ คน คนละ ๒,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ 

(๒) ค่าจัดท้ารูปเล่มหนังสือ/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ้านวน ๓๐ เล่ม เล่มละ ๔๐๐ 
บาท 

๑๒,๐๐๐ 

(๓) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ๔,๐๐๐ 

(๔) ค่าจ้างลงข้อมูล ๔,๐๐๐ 

(๕) ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ๔,๐๐๐ 

(๖) ค่าถอดเทป ๔,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าวัสดุส้านักงาน ๑,๐๐๐ 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
ชุมชนต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
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14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑. อาจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร, สาขาวิชาพัฒนาสังคม, คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ๒. ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
  ๑. ปูพ้ืนเมืองทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนถิ่นต้าบลบ้านถ้้าได้ผ่านกระบวนการสร้างอัตลักษณ์บน

พ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีฯ และมีกระบวนการสร้างความเชื่อมโยงกับบริบทชุมชนบ้านถ้้าทั้งในด้านสังคม 

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯ 

 ๒. กระบวนการดา้เนนิการแบบปฏิบัตกิารมีส่วนรว่มในการค้นหาอัตลักษณ์ช่วยส่งเสริมให้คนใน

ชุมชนได้ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความเฉพาะในพ้ืนถิ่นของตน ตลอดจนส่งผลให้

เกิดจิตส้านึกในการรักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างปูน้้าพื้นเมืองอย่างยืนต่อไป 

 ๓. การสร้างความโดดเด่นจากการมีอัตลักษณ์ของปูพ้ืนเมืองบ้านถ้้าที่เชื่อมโยงกับบริบทชุมชน

จะช่วยสร้างความน่าสนใจและเป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมต่อไป 

 
 

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล …นางธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร…… 

ต้าแหน่ง ……………อาจารย์………………………..  

สังกัด....คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.... 

เบอรโ์ทรศัพท์....๐๙๕๘๖๘๙๕๐๖.... 

E – mail address : aj.thanyapat@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ......การใช้ประโยชน์จากปูพื้นเมืองเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปส าหรับ

สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้าน 5 การสร้างการเจรญิเติบโตบนคุณภาพ ทีเ่ปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

                ประเดน็  อนรุกัษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิน่ก าเนิด 

 

3. แผนแม่บท ประเดน็ท่ี ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยนื 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
  ปูพ้ืนเมือง เป็นปูน้ าจืดที่มีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศ เช่น ปูเจ้าพ่อหลวง (ปูผา) ปูจั่ว ปูหิน 
เป็นต้น ปูเหล่านี้สามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิดตั้งแต่สารอินทรีย์ในดินจนกระทั่งพืชหรือสัตว์ที่มี
ชีวิตและตายแล้ว ด้วยเหตุนี้ปูพ้ืนเมืองจึงมีส่วนช่วยท าให้ระบบนิเวศเกิดความสมบูรณ์  นอกจาก
ความส าคัญด้านระบบนิเวศแล้ว ปูพื้นเมืองจัดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ เป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกรและคนในชุมชนต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่ง
สามารถจับและรวบรวมได้จากธรรมชาติเนื่องจากปูพื้นเมืองมีรสชาติดี และเป็นอัตลักษณ์กลมกลืนกับวี
ถีการกินของคนในชุมชนต าบลบ้านถ้ า โดยปูพ้ืนเมืองสามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น 
มันปูพ้ืนเมือง ปูพ้ืนเมืองทอดกรอบ ปูพ้ืนเมืองผัดพริกไทยด า น้ ายาปูพ้ืนเมือง ปูพ้ืนเมืองต้อกะทิ
ตะลิงปลิง น้ าพริกมันปูพื้นเมือง แกงส้มปูพื้นเมืองกับผักลิ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปูพื้นเมืองจัดเป็นศัตรู
ส าคัญในการกัดท าลายต้นข้าวของเกษตรกร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีใน
การก าจัดปู ท าให้จ านวนปูพ้ืนเมืองลดน้อยลง ประกอบกับการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและการ
คุกคามจากการขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและชุมชน ท าให้ปูพ้ืนเมืองถูกก าจัดไปโดย
ทางตรงและทางอ้อม และท าให้ปัจจุบันปูพ้ืนเมืองในธรรมชาติมีจ านวนลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับในอดีต ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโต การเลี้ยงดู ศึกษาด้าน
รูปลักษณ์และพฤติกรรมของปูพื้นเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างปูพ้ืนเมืองกับสิ่งแวดล้อม ศึกษาเรียนรู้การ
เลี้ยงปูพ้ืนเมือง ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์ รวมถึงการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์จากปูพ้ืนเมืองเพ่ือการแปรรูปและสร้างคุณค่าทางการตลาด รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
เศษเหลือของปูพ้ืนเมือง เช่น เปลือก เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึก อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป 
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5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

๕.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
๕.๒ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเสริมสารสกัดไคตินจากปูพ้ืนเมือง 
๕.๓ พัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรยข้าวจากปูพ้ืนเมืองเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
๕.๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวไคโตซานส าหรับผักผลไม้สดและคัดแต่ง 
๕.๕ พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าปูพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ 
๕.๖ พัฒนาวิธีการยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ าพริกน้ าปูโดยการเสริมไคโตซาน 

 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
(1) พ้ืนทีถ่่ายทอดการใช้ประโยชน์ปูพื้นเมืองในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปูพ้ืนเมือง จ านวน 

1 แห่ง 
(2) จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปูพ้ืนเมือง 

จ านวน ๕๐ คน 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
การใช้ประโยชน์ปูพื้นเมืองในพ้ืนทีจ่ังหวัดพะเยา 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

(1) พ้ืนทีถ่่ายทอดการใช้ประโยชน์ปูพื้นเมืองในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปูพ้ืนเมือง จ านวน 
1 แห่ง 

(2) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปูพ้ืนเมือง ที่ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ 

จังหวัดพะเยา จ านวน 2 ครั้ง 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

(1) จ านวนประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร จ านวน ๕๐ คน 

(2) เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
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9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 
โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยกลางทาง เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากปูพ้ืนเมืองเพ่ือการแปร

รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปูพ้ืนเมืองเพื่อเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ โครงการนี้ประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม

ย่อยในการศึกษาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปูพ้ืนเมือง 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกปูพื้นเมืองพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ด้วย
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 

๑) วัตถุดิบ  

ปูพื้นเมือง หรือปูนา ได้รับจากกลุ่มเกษตรกรในต าบลบ้านถ้ า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่วนวัตถุดิบ
อ่ืนๆ ได้แก่ พริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง น้ าปลา ผงปรุงรส ต้นหอม ผักชี ซื้อจากตลาดสด จังหวัดพะเยา   

๒) วิธีการทดลอง 
-  การผลิตน้ าพริกปูพ้ืนเมือง ล้างพริกหนุมในน้ าสะอาด น าพริกหนุม กระเทียม และหอมแดง คั่ว

จนกระท่ังสุกและมีสีด าที่เปลือก โดยควบคุมอุณหภูมิที่ ๙๘ °C ลอกเปลือกกระเทียมและหอมแดง
ออกโดยใชถุงมือที่สะอาด หั่นหยาบต้นหอม-ผักชีที่เตรียมไว้ ส่วนปูพ้ืนเมืองน าไปต้มให้สุก เอา
กระดองออก เอาเฉพาะส่วนเนื้อปู โดยสูตรส่วนผสมประกอบด้วย เนื้อปูต้มสุก ร้อยละ ๕๐ พริก
หนุม ร้อยละ ๒๕ หอมหัวแดง ร้อยละ ๑๐ % กระเทียม ร้อยละ ๕ ต้นหอม-ผักชี ร้อยละ ๕ 
น้ าปลา ร้อยละ ๔ และผงปรุงรส ร้อยละ ๑ น าส่วนผสมทั้งหมด ยกเว้นต้นหอม-ผักชี มาผสมให
เข้ากันแล้วต าด้วยครกจนได้น้ าพริกปูพื้นเมือง จึงน าต้นหอม-ผักชีผสมลงไปกับน้ าพริก 

-  การเตรียมตัวอย่างส าหรับการฆ่าเชื้อเพ่ือหาค่า F0 รีทอร์ทเพาซ์ขนาด ๑๐ x ๑๕ เซนติเมตร (PPM 
PACK.CO.,LTD) บรรจุน้ าพริกปูพ้ืนเมืองมีน้ าหนักรวมสุทธิ ๗๐ กรัม ท าการไล่อากาศและปิดผนึก
ปากถุงด้วยเครื่องปิดผนึกด้วยความร้อน ส าหรับตัวอย่างที่ใช้หาค่า F0 ท าการเจาะรูที่ตรงต าแหน่ง
กึ่งกลางของความสูงจากก้นถุงรีทอร์ทเพาซ์เพ่ือใส่สายวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) บรรจุ
น้ าพริกปูพ้ืนเมืองลงไป แล้วท าการไล่อากาศและซีลปิดผนึก ติดตั้งระบบวัดการแทรกผ่านความ
ร้อน โดยต่อสายวัดอุณหภูมิจากเข็มวัดอุณหภูมิเข้ากับเครื่องวัดอุณหภูมิ (Data logger) จากนั้น
น าผลิตภัณฑ์เข้าเครื่องฆ่าเชื้อแนวนอนแบบใช้การพ่นไอน้ า 
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- การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน น าตัวอย่างน้ าพริกปูพื้นเมืองในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ที่ผ่านการเตรียม
และเสียบสายวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้ววาง ณ ต าแหน่งกลางหม้อฆ่าเชื้อ ในขณะที่ตัวอย่างน้ าพริก
ปูพ้ืนเมืองในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ถุงอ่ืนๆ จัดวางในต าแหน่งชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นล่าง ของ
หม้อฆ่าเชื้อ จากนั้นน าสายวัดอุณหภูมิต่อกับเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Data  logger) และท าการฆ่า
เชื้อที่ ๑๑๐ °C เป็นเวลา ๑๐ นาที โดยท าการบันทึกอุณหภูมิทุก ๆ ๑ นาที บันทึกอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑ์และหม้อฆ่าเชื้อตั้งแต่การให้ความร้อน (Heating) การคงอุณหภูมิ (Holding) ตามเวลา
ที่ก าหนด และเม่ือครบเวลาผลิตภัณฑ์จะถูกลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วด้วยน้ าเย็น (Cooling) และ
ควบคุมแรงดันภายในรีทอร์ทเพ่ือปูองกันการปริหรือแตกของถุงรีทอร์ทเพาซ์ โดยเมื่ออุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑ์ถูกลดลงไปถึงอุณหภูมิน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔๐ °C จึงจะถูกน าออกจากหม้อฆ่าเชื้อเพ่ือ
น าไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสต่อไป ท าการทดสอบใหม่
โดยการเปลี่ยนสภาวะการทดสอบเป็นการฆ่าเชื้อที่ ๑๑๐ °C เป็นเวลา ๑๕ นาที และ ๒๐ นาที 
ตามล าดับ ท าการค านวณหาค่า F0 ของแต่ละช่วงเวลาการฆ่าเชื้อโดยวิธี General Method 

๓) การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์     
-  การประเมินคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปูพ้ืนเมืองใน

บรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ก่อนและหลังการฆ่าเชื้อที่เวลาในการฆ่าเชื้อแตกต่างกัน  โดยวัดค่าสีของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยระบบการวัดสีแบบ L*, a* และ b* ด้วยเครื่อง Hunter Lab colorimeter วัดความ
เป็นกรด–ด่างด้วยเครื่อง pH meter วิเคราะห์ปริมาณความชื้น (AOAC, ๒๐๐๕) วัดค่า water 
activity ของตัวอย่างโดยใช้เครื่อง Aqua lab 

-  การประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยา แบ่งตัวอย่างออกเป็น ๒ ส่วน น าไปบ่มเชื้อในตู้อบเพาะเชื้อที่
อุณหภูมิ ๓๕ ºC นาน ๑๔ วัน และที่อุณหภูมิ ๕๕ ºC นาน ๗–๑๐ วัน ในกรณีที่มีลักษณะผิดปกติ
เกิดขึ้นในระหว่างการบ่มเชื้อไม่ต้องน าตัวอย่างไปวิเคราะห์ต่อ น าผลิตภัณฑ์น้ าพริกปูพ้ืนเมืองใน
บรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ที่บ่มครบก าหนดแล้วไปวิเคราะห์จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count) 
ยีสต์และรา Coliform และ Escherichia coli 

-  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ าพริก
ปูพ้ืนเมืองในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ก่อนและภายหลังการฆ่าเชื้อที่เวลาในการฆ่าเชื้อแตกต่างกัน 
โดยใช้ผู้บริโภค จ านวน ๓๐ คน ใช้แบบทดสอบชนิด Hedonic scale แบ่งคะแนนเป็น ๗ ระดับ 
โดยคะแนน ๑ เป็นระดับความชอบน้อยที่สุด และคะแนน ๗ เป็นระดับความชอบมากที่สุด 
คุณลักษณะที่ประเมิน ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความเผ็ด เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม    

- การประเมินผลทางสถิติ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized 
Design: CRD) ส าหรับการ ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปูพ้ืนเมืองในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ท
เพาซ์ ส่วนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสวางแผนการ ทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ 
(Randomized complete block design: RCBD) ท าการทดลอง ๒ ซ้ า วิเคราะห์ความแปรปรวน 



 

5 
 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test 
(DMRT) ด้วย โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% 

๔) การออกแบบฉลากและการจัดรูปแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ 
ท าการออกแบบฉลากและจัดรูปแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้มี

ความสวยงาม ทันสมัย และเป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปูพื้นเมืองปรุงรส 

การทดลองท่ี ๑ การศึกษาการเสริมปริมาณปูพ้ืนเมืองที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปู 

น าปูพ้ืนเมืองที่มาจากเขตภายใน จ.พะเยา มาล้างให้สะอาด แล้วน ามาอบแห้งที่อุณหภูมิ ๖๐ องศา
เซลเซียส จนกระทั่งมีความชื้นต่ ากว่าร้อยละ ๘ น าปูพ้ืนเมืองที่ได้มาบดให้ละเอียด จากนั้นจึงน าไปเติมลงใน
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปู ดังแสดงในตารางที่ ๑ 

ตารางท่ี ๑ สูตรการผลิตข้าวเกรียบปู 

ส่วนผสม  
ข้าวเกรียบปู 

F๑ F๒ F๓ 
ผงปูพื้นเมือง ๑๐ ๒๐ ๓๐ 
แปูงสาลี ๖๕ ๖๕ ๖๕ 
แปูงมันส าปะหลัง ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 
เนื้อปู ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
กระเทียมโขลกละเอียด ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
พริกไทยปุน ๑๒.๕ ๑๒.๕ ๑๒.๕ 
เกลือ ๑๒.๕ ๑๒.๕ ๑๒.๕ 
น้ าตาล ๒๗.๕ ๒๗.๕ ๒๗.๕ 
น้ าปลา ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
น้ าร้อน ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

วิธีการผลิตข้าวเกรียบปู 

 น าส่วนผสมต่างๆ นวดให้เข้ากัน ค่อยๆ เติมน้ าที่เหลือ นวดไปเรื่อย ๆ จนเข้ากันและปั้นได้เป็นก้อนโด 
น าก้อนโดที่ขึ้นรูปแล้วไปนึ่งในลังถึง น าก้อนโดที่นึ่งสุกมาเรียงบนถาดพักไว้ให้เย็นแล้ว เก็บใส่ภาชนะบรรจุปิด
สนิท หรือห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหาร น าไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง หั่นให้เป็นแผ่นบางๆ น าเข้าไปอบใน
ตู้อบลมร้อน อุณหภูมิ ๖๐ องศาเซลเซียส ประมาณ ๑๒ ชั่วโมง แล้วน ามาทอดแบบน้ ามันท่วม อบไล่น้ ามันที่
อุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส นาน ๓๐ นาที จากนั้นวิเคราะห์ในคุณภาพต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์คุณภาพเคมีกายภาพ 
- ค่าสี โดยใช้เครื่องวัดสี Hunter Lab รุ่น Color Quest XE 
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- ค่าความแข็งและความกรอบ โดยใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) 
- ปริมาณน้ าอิสระในอาหาร ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ าอิสระ (water activity; aw) 
- ความชื้น โดยใช้วิธี gravimetric method AOAC (2002)  

๒) การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ท าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้วิธี 9 point Hedonic scale โดยใช้ผู้ทดสอบที่ไม่

ผ่านการฝึกฝน จ านวน 30 คน ประเมินคุณลักษณะในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ และความชอบ
โดยรวม 

๓) การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ และองค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณ ส าหรับสูตรที่ได้รับ
การคัดเลือกจากผู้ทดสอบชิม (๑ สูตร) ดังนี้ 

- วิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด โดยใช้ PetrifilmTM Aerobic Count Plates (PAC) 
- วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณ (Proximate analysis)  

การทดลองที่ ๒ การศึกษาลักษณะซอร์ปชันไอโซเทอร์มการดูดซับน้ าของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปู
พ้ืนเมืองปรุงรส 

ขั้นตอนการผลิตข้าวเกรียบปู เช่นเดียวกับการทดลองที่๑ โดยเลือกสูตรที่เหมาะสมที่สุดในการผลิต
ข้าวเกรียบ (ผลิตภัณฑ์มีคะแนนความชอบโดยรวมจากผู้บริโภค) น ามาศึกษาลักษณะซอร์ปชันไอโซเทอร์มการ
ดูดซับน้ า โดยควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humanity) ของตัวอย่างที่ระดับ ๑๑-๙๔% โดยใช้
สารละลายเกลืออ่ิมตัว เก็บรักษาตัวอย่างท่ีอุณหภูมิ ๓๕ องศาเซลเซียส จนตัวอย่างเข้าสู่สภาวะสมดุล จากนั้น
น าตัวอย่างไปวิเคราะห์ความชื้น ด้วยวิธี gravimetric method (AOAC, 2000) และทดสอบลักษณะเนื้อ
สัมผัส วัดค่าความกรอบ โดยใช้เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) 

สร้างกราฟซอร์ปชันไอโซเทอร์มการดูดซับน้ าระหว่างค่า aw และปริมาณความชื้น ท านายซอร์ปชันไอ
โซเทอร์มการดูดซับน้ าของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปูพ้ืนเมืองปรุงรส โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) และBrunauer–Emmett–Teller (BET) 

๔) การวิเคราะห์ทางสถิติ ทุก ๆ การทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design, CRD) ยกเว้นการทดสอบทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวน
โดยใช้ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’ s New 
Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรยข้าวจากปูพื้นเมืองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

๑)  การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรยข้าวจากปูพ้ืนเมืองเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
        - การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งปูพื้นเมืองเพ่ือน ามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผงโรย
ข้าวจากปูพ้ืนเมือง น าปูนาที่ล้างท าความสะอาดมาแกะเอาขี้ออกให้หมด จากนั้นน าไปบดเพ่ือลด
ขนาดโดยการปั่นด้วยเครื่องปั่น อบแห้งด้วยเตาอบไฟฟูา วางแผนการทดลองแบบ Completely 
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Randomized Design (CRD) โดยใช้สภาวะในการท าแห้งทั้งหมด ๓ สภาวะ คือ ที่อุณหภูมิ ๑๘๐, 
๑๙๐ และ ๒๐๐ ºC เป็นเวลา ๖๐ นาที จากนั้นน าปูนาที่ผ่านการอบแห้งมาบดให้ละเอียด  
           ตรวจสอบคุณภาพของผงปูนาอบแห้ง  ได้แก่ ปริมาณความชื้น [สุ่มตัวอย่างออกจากตู้อบ
ไฟฟูาทุก ๑๐ นาที เพ่ือหามาหาความชื้นตามวิธีการของ AOAC (2000, Method 950.46)] วัดค่าสี 
เพ่ือหาค่าความเข้มของสี L* (lightness), a* (Redness) และ b* (Yellowness) ค่า aw (ค่าปริมาณ
น้ าอิสระจะส่งผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์และรา) ค่าพลังงานด้วยเครื่อง  Bomb calorimeter 
ความสามารถในการดูดกลืนน้ ากลับ และความสามารถในการละลายในน้ าและกรด 

                   การคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้ง พิจารณาจากค่าความชื้น โดยก าหนดให้ปูนา
ที่ผ่านการอบแห้งมีความชื้นต่ ากว่าร้อยละ 8 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 700-2530) จากนั้น
พิจารณาปัจจัยคุณภาพต่าง ๆ ที่ท าการตรวจสอบร่วมด้วย 

       ๒) การพัฒนาสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปูพ้ืนเมือง 
            น าผงปูนาอบแห้งมาท าการศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบผงโรยข้าวจากปูนา โดยทดลองผลิตผง
โรยข้าวจากปูนาตามสูตรที่ดัดแปลงจากผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวอ่ืน ๆ ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด เพ่ือหา           
เค้าโครงผลิตภัณฑ์ และแนวทางการปรับปรุงสูตร และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปู
นา ดังนี้ 
                - ทางด้านกายภาพ: ค่าสี และค่า aw  
                - ทางด้านเคมี: ปริมาณความชื้น, proximate analysis และค่าพลังงาน ด้วยเครื่อง  

Bomb calorimeter 
                          - ทางด้านประสาทสัมผัส: ทดสอบความชอบของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี 9 Point Hedonic 
Rating Scale (1 = ไม่ชอบมากที่สุด, 9 = ชอบมากที่สุด) โดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 30 คน 
       ๓) การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
                  วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปูพ้ืนเมือง  เพ่ือจัดท าฉลาก
โภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พลังงานทั้งหมด ปริมาณน้ า โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน กรด
อินทรีย์  
                  วิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์: จ านวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด เชื้อยีสต์และรา และเชื้อ 
Escherichia coli (APHA,2001) 
 

กิจกรรมที่ ๔ การใช้ไคโตซานที่สกัดจากเศษเหลือของกระบวนการผลิตน้ าปูเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

ผลไม้สดและตัดแต่งพร้อมบริโภค 

1) การสกัดไคตินและไคโตซาน 

 น ากระดองปูนา มาต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น ๔% เป็นเวลา 3 

ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส น าไปต้มซ้ าเพ่ือก าจัดโปรตีนและตากให้แห้ง จากนั้นน ามาแช่ใน
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สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น ๔% เป็นเวลา ๒ คืน แช่ซ้ าอีก 2-3 ครั้ง แล้วลา้งออกด้วยเอทานอล

เข้มข้น ๙๕% น าเปลือกกระดองปูนาไปตากให้แห้งและบดพอละเอียด จะได้ไคติน จากนั้นน าไปต้มกับ

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น ๔๐% เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส ล้าง

ด้วยน้ าสะอาด น าไปตากให้แห้ง บดให้ละเอียดจะได้ไคโตซานบริสุทธิ์ (ประภัสสร และคณะ, ๒๕๖๑) 

2) การเตรียมสารละลายไคโตซาน 

ชั่งไคโตซานที่สกัดได้จากกระดองปูนา 0.5 กรัม ละลายในกรดอะซิติก 5% คนให้ไคโตซานละลาย 

แล้วปรับปริมาตรเป็น 1,000 มิลลิลิตร จะได้สารละลายไคโตซานที่มีความเข้มข้น 1% 

3) ศึกษาผลของการใช้สารเคลือบผิวไคโตซานต่อคุณภาพของผลไม้สด 

น าผลไม้ในท้องถิ่นที่เก็บเกี่ยวจากสวนเกษตรกรขนส่งมายังห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรถยนต์ปรับอากาศ น าผลไม้มาท าการตัดแต่ง คัดผลที่ไม่มีต าหนิ

จากโรค หนอนและแมลง ไม่มีบาดแผล จากนั้นจึงน ามาท าการทดลอง โดยน าผลไม้ในแต่ละกลุ่มมาท าการ

เคลือบด้วยสารละลายไคโตซาน ในอัตราส่วนความเข้มข้นของสารละลายไคโตซานต่อน้ ากลั่น ดังนี้ อัตราส่วน 

80:50 และ ๑๐๐:50 ที่ เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีจุ่มในน้ าเปล่า และจุ่มในสารละลายไคโตซานที่ขายในทาง

การค้า  

 น าผลไม้ที่ผ่านการเคลือบผิว มาบรรจุในตะกร้าพลาสติกแล้วหุ้มด้วยถุงพลาสติกชนิด LDPE เพ่ือ

ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ โดยจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ บันทึกผลทุกๆ 3 วัน 

          วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ท า 3 ซ้ า และวิเคราะห์ค่า

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดย Duncan’s multiple range test (DMRT) เก็บข้อมูลและบันทึกผลการ

ทดลองดังนี ้

การบันทึกผล 

- การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก 

 ท าการวัดสีของเปลือก ใช้เครื่องวัดสี Minolta model CR-100 และรายงานผลเป็นค่า Hunter 

scale ซึ่งประกอบด้วยค่า L* (ค่าความสว่าง) a* (สีเขียว – สีแดง) และ b* (สีน้ าเงิน – สีเหลือง) 

- การสูญเสียน้ าหนัก ค านวณดังสมการดังนี้ 

การสูญเสียน้ าหนัก (ร้อยละ) = (น้ าหนักเริ่มต้น – น้ าหนักหลังการเก็บรักษา) x 100 

         น้ าหนักเริ่มต้น 

- การทดสอบทางประสาทสัมผัส (คะแนนการยอมรับ) 

เกณฑ์การให้คะแนนการยอมรับโดยรวม โดยพิจารณาจากรสชาติ สี กลิ่น และลักษณะปรากฏ โดยใช้

สเกลคะแนน 15 เซนติเมตร และใช้ผู้ทดสอบอย่างน้อย 10 คน 

- การเกิดโรคของผล 
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นับจ านวนผลที่เกิดโรคจากจ านวนผลทั้งหมดในแต่ละวิธีการทดลองในแต่ละวันที่ท าการตรวจวัด แล้ว

ค านวณเป็นร้อยละ 

- อายุการวางจ าหน่าย (วัน) 

อายุการเก็บรักษาของผลไม้มีเกณฑ์การพิจารณาจากการให้คะแนนของผู้บริโภคทางประสาทสัมผัส

ด้านลักษณะภายนอกโดยมีระดับคะแนนสูงสุดที่ระดับ 3 คือเกิดอาการผิดปกติระดับปานกลางร่วมกับการเกิด

โรคของผล โดยการสูญเสียโดยรวมของผลิตผลทั้งหมดประมาณร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าหมดอายุการวางจ าหน่าย

และถ้าการสูญเสียโดยรวมของผลิตผลประมาณร้อยละ 80 จะถือว่าสิ้นสุดการทดลอง  

- ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 

น าน้ าคั้นที่ได้จากเนื้อ 0.5 มิลลิลิตร มาวัดค่าโดยใช้ Hand refractometer 

- ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ 

น าน้ าคั้นที่ได้จากเนื้อ 5 มิลลิลิตร หยดด้วยสารละลาย phenolphthalein ความเข้มข้นร้อย

ละ 1 จ านวน 1-2 หยด เพ่ือเป็น indicator แล้วไตเตรทด้วย NaOH ความเข้มข้น 0.1 นอร์มัล จนถึง

จุดยุติ 

- ค่า pH ของเนื้อ 

น าน้ าคั้นที่ได้จากเนื้อมาวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อผล โดยใช้ pH meter      

 

กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาและยืดอายุน้ าปูโดยใช้ไคโตซาน 
๑) ส ารวจ รวบรวมและศึกษาวิธีการผลิตน้ าปูจากคนในชุมชนจังหวัดพะเยา เพ่ือน ามาเลือกใช้

ในการยืดอายุน้ าปู 

๒) เตรียมสูตรน้ าปูที่มีความแตกต่างของส่วนผสม ๒ สูตร น ามาเติมไคโนซานในความเข้มข้น

อย่างน้อย ๓ ระดับ จากนั้นน าไปทดสอบ 

- ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝน

และเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ ๑๕ คน และใช้แบบทดสอบ ชนิด Hedonic scale 

แบ่งคะแนนเป็น ๗ ระดับ คุณลักษณะที่ประเมิน ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ 

เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม คัดเลือกสูตรที่ได้คะแนนเฉลี่ยความชอบสูงสุดเป็น

สูตรส าหรับทดลองต่อไป    

- ประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ เช่น ความข้นหนืด หรือความแห้ง ลักษณะทางเคมี 

ได้แก่ ปริมาณความชื้น ค่า pH และปริมาณกรดทั้งหมด แต่ละตัวอย่างวัดจ านวน ๓ ซ้ า)  
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-    คุณภาพทางจุลินทรีย์โดยตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์

และราทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ าปู  

๓) การออกแบบฉลากและจัดรูปแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

 

 

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปูพื้นเมือง 

๑) การเตรียมการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม ติดต่อวิทยากรมาท าหน้าที่ถ่ายทอด 

ประชาสัมพันธ์กลุ่มเปูาหมายผู้เข้าอบรม  

๒) ประสานงานกับตัวแทนกลุ่มประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เปูาหมาย เพ่ือวาง

แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

๓) จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี: การอบรมสัมมนา โดยมีการให้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ระยะเวลาในการอบรม ๑ วัน/ครั้ง จ านวน ๒ ครั้ง  

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกปูพ้ืนเมืองพร้อม
บริโภคในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ด้วย
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ าพริกปูพ้ืนเมืองในบรรจุภัณฑ์รี
ทอร์ทเพาซ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 
- บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 หรือ กลุ่มที่ 2 จ านวน 1 
บทความ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปูพื้นเมืองปรุงรส - ต้นแบบผลิ ตภัณฑ์ข้ าว เกรี ยบปู พ้ืน เมืองปรุ งรส                     
1 ผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรยข้าว
จากปูพ้ืนเมืองเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปูพ้ืนเมือง 1 ผลิตภัณฑ์ 
- บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 จ านวน 1 
บทความ 

การใช้ไคโตซานที่สกัดจากเศษเหลือของกระบวน
การผลิตน้ าปู เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สด
  

- ผลิตภัณฑ์สารสกัดไคโตซานจากปูนาที่ช่วยยืดอายุการ
เก็บรักษาของผลไม้สด 1 ผลิตภัณฑ์ 
- กระบวนการเคลือบผิวผลไม้สดเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษา 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าปูเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษาโดยใช้ไคโตซาน 

- กระบวนการยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ าปูเสริมไคโตซาน  
- บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 หรือ กลุ่มท่ี 2 จ านวน 1 
บทความ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปู
พ้ืนเมือง 

- พ้ืนที่ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ปูพื้นเมืองในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปูพื้นเมือง จ านวน 1 แห่ง 

 

 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ......1 ป ี
วันที่เริ่มต้น ตุลาคม 2564 วันที่สิน้สุด  กนัยายน 2565 
 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ าพริกปูพ้ืนเมืองพร้อมบริโภคในบรรจุ
ภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ด้วยกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน 

x x x x x x x x x x x x 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบปูพื้นเมืองปรุงรส 

x x x x x x x x x x x x 

กิจกรรมที่  3 การพัฒนาสูตรและ
กรรมวิธีการผลิตผงโรยข้าวจากปู
พ้ืนเมืองเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

x x x x x x x x x x x x 

กิจกรรมที่ 4 การใช้ไคโตซานที่สกัด
จากเศษเหลือของกระบวนการผลิตน้ า
ปู เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สด 

x x x x x x x x x x x x 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าปู
เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ไคโต
ซาน 

x x x x x x x x x x x x 

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและรวม          x x x 
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
รวบสรุปท ารายงานเล่มสมบูรณ์ 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 431,400 บาท (สีแ่สนสามหมืน่

หนึ่งพนัสี่ร้อยบาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกปูพ้ืนเมืองพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ด้วย
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

81,080 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปูพื้นเมืองปรุงรส 81,080 
การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรยข้าวจากปูพ้ืนเมืองเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 

81,080 

การใช้ไคโตซานที่สกัดจากเศษเหลือของกระบวนการผลิตน้ าปู เพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษาผลไม้สด 

81,080 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าปูเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ไคโตซาน 81,080 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและรวมรวบสรุปท ารายงานเล่มสมบูรณ์ 26,000 

รวมทั้งสิ้น 431,400 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกปูพื้นเมืองพร้อมบริโภค
ในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

81,080 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1) ค่าตอบแทนนิสิตระดับปริญญาตรี ช่วยงานปฏิบัติงานวิจัยและการบันทึก
ข้อมูล (1 คน x 3 เดือน x 2,000 บาท = 6,000 
บาท) 

6,000 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (1 คน x 20 ครั้ง x 2 วัน x 250 บาท = 10,000) 10,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

(1) ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลากและจัดรูปแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
(จ านวน 1 งาน  x 5,000 บาท = 5,000) 

5,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(2) ค่าเช่าเหมาพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน (จ านวน 2 วัน x 
1,500 บาท/วัน = 6,000) 

6,000 

(3) ค่าจ้างเหมาส าเนาเอกสาร ค่าตีพิมพ์รายงาน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ
จัดท ารายงาน  

1,000 

(4) ค่าจ้างเหมาแปลผลข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลด้วยโปรแกรม SPSS  1,000 

(5) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง  9,000 

(6) เชื้อเพลิงและหล่อลื่น   1,500 

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น plate, test tube, ฯลฯ ส าหรับการด าเนินงาน  8,000 

(8) วัสดุสารเคม ีเช่น ethanol, acetone, NaOH ฯลฯ ส าหรับการ
ด าเนินการ 

17,000 

(9) วัสดุเกษตร เช่น ปูพื้นเมือง กระเทียม พริกไทย เกลือ เครื่องเทศ 
เครื่องปรุงรส ฯลฯ 

8,000 

(10) วัสดุส านักงาน เช่น ปูายสติ๊กเกอร์ ปากกา สมุดบันทึก ฯลฯ  1,000 

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ ส าหรับการด าเนินงาน 1,000 

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เครื่องครัว ถุงสุญญากาศ ถุงฟอยส์ ฯลฯ  6,080 

(13) วัสดุอื่นๆ เช่น โฆษณาและเผยแพร่ โปสเตอร์   500 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปูพ้ืนเมืองปรุงรส 81,080 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1) ค่าตอบแทนนิสิตระดับปริญญาตรี ช่วยงานปฏิบัติงานวิจัยและการบันทึก
ข้อมูล (1 คน x 3 เดือน x 2,000 บาท = 6,000 บาท) 

6,000 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (1 คน x 20 ครั้ง x 2 วัน x 250 บาท = 10,000) 10,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

(1) ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลากและจัดรูปแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
(จ านวน 1 งาน  x 5,000 บาท = 5,000) 

5,000 

(2) ค่าเช่าเหมาพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน (จ านวน 2 วัน x 
1,500 บาท/วัน = 6,000) 

6,000 

(3) ค่าจ้างเหมาส าเนาเอกสาร ค่าตีพิมพ์รายงาน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และจัดท า
รายงาน  

1,000 

(4) ค่าจ้างเหมาแปลผลข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลด้วยโปรแกรม SPSS  1,000 

(5) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง  9,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(6) เชื้อเพลิงและหล่อลื่น   1,500 

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น plate, test tube, ฯลฯ ส าหรับการด าเนินงาน  8,000 

(8) วัสดุสารเคม ีเช่น ethanol, acetone, NaOH ฯลฯ ส าหรับการด าเนินการ 17,000 

(9) วัสดุเกษตร เช่น ปูพื้นเมือง กระเทียม พริกไทย เกลือ เครื่องเทศ เครื่องปรุง
รส ฯลฯ 

8,000 

(10) วัสดุส านักงาน เช่น ปูายสติ๊กเกอร์ ปากกา สมุดบันทึก ฯลฯ  1,000 

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ ส าหรับการด าเนินงาน 1,000 

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เครื่องครัว ถุงสุญญากาศ ถุงฟอยส์ ฯลฯ  6,080 

(13) วัสดุอื่นๆ เช่น โฆษณาและเผยแพร่ โปสเตอร์   500 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรยข้าวจาก
ปูพื้นเมืองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

81,080 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1) ค่าตอบแทนนิสิตระดับปริญญาตรี ช่วยงานปฏิบัติงานวิจัยและการบันทึก
ข้อมูล (1 คน x 3 เดือน x 2,000 บาท = 6,000 
บาท) 

6,000 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (1 คน x 20 ครั้ง x 2 วัน x 250 บาท = 10,000) 10,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

(1) ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลากและจัดรูปแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
(จ านวน 1 งาน  x 5,000 บาท = 5,000) 

5,000 

(2) ค่าเช่าเหมาพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน (จ านวน 2 วัน x 
1,500 บาท/วัน = 6,000) 

6,000 

(3) ค่าจ้างเหมาส าเนาเอกสาร ค่าตีพิมพ์รายงาน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ
จัดท ารายงาน  

1,000 

(4) ค่าจ้างเหมาแปลผลข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลด้วยโปรแกรม SPSS  1,000 

(5) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง  9,000 

(6) เชื้อเพลิงและหล่อลื่น   1,500 

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น plate, test tube, ฯลฯ ส าหรับการด าเนินงาน  8,000 

(8) วัสดุสารเคม ีเช่น ethanol, acetone, NaOH ฯลฯ ส าหรับการ
ด าเนินการ 

17,000 

(9) วัสดุเกษตร เช่น ปูพื้นเมือง กระเทียม พริกไทย เกลือ เครื่องเทศ 8,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

เครื่องปรุงรส ฯลฯ 

(10) วัสดุส านักงาน เช่น ปูายสติ๊กเกอร์ ปากกา สมุดบันทึก ฯลฯ  1,000 

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ ส าหรับการด าเนินงาน 1,000 

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เครื่องครัว ถุงสุญญากาศ ถุงฟอยส์ ฯลฯ  6,080 

(13) วัสดุอื่นๆ เช่น โฆษณาและเผยแพร่ โปสเตอร์   500 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4 การใช้ไคโตซานที่สกัดจากเศษเหลือของกระบวน
การผลิตน้ าปู เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สด 

81,080 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1) ค่าตอบแทนนิสิตระดับปริญญาตรี ช่วยงานปฏิบัติงานวิจัยและการบันทึก
ข้อมูล (1 คน x 3 เดือน x 2,000 บาท = 6,000 บาท) 

6,000 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (1 คน x 20 ครั้ง x 2 วัน x 250 บาท = 15,000) 10,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

(1) ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลากและจัดรูปแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
(จ านวน 1 งาน  x 5,000 บาท = 5,000) 

5,000 

(2) ค่าเช่าเหมาพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน (จ านวน 2 วัน x 
1,500 บาท/วัน = 6,000) 

6,000 

(3) ค่าจ้างเหมาส าเนาเอกสาร ค่าตีพิมพ์รายงาน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และจัดท า
รายงาน  

1,000 

(4) ค่าจ้างเหมาแปลผลข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลด้วยโปรแกรม SPSS  1,000 

(5) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง  9,000 

(6) เชื้อเพลิงและหล่อลื่น   1,500 

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น plate, test tube, ฯลฯ ส าหรับการด าเนินงาน  8,000 

(8) วัสดุสารเคม ีเช่น ethanol, acetone, NaOH ฯลฯ ส าหรับการด าเนินการ 17,000 

(9) วัสดุเกษตร เช่น ปูพื้นเมือง กระเทียม พริกไทย เกลือ เครื่องเทศ เครื่องปรุง
รส ฯลฯ 

8,000 

(10) วัสดุส านักงาน เช่น ปูายสติ๊กเกอร์ ปากกา สมุดบันทึก ฯลฯ  1,000 

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ ส าหรับการด าเนินงาน 1,000 

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เครื่องครัว ถุงสุญญากาศ ถุงฟอยส์ ฯลฯ  6,080 

(13) วัสดุอื่นๆ เช่น โฆษณาและเผยแพร่ โปสเตอร์   500 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าปูเพื่อยืดอายุการเก็บ 81,080 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

รักษาโดยใช้ไคโตซาน 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1) ค่าตอบแทนนิสิตระดับปริญญาตรี ช่วยงานปฏิบัติงานวิจัยและการบันทึก
ข้อมูล (1 คน x 3 เดือน x 2,000 บาท = 6,000 บาท) 

6,000 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (1 คน x 20 ครั้ง x 2 วัน x 250 บาท = 10,000) 10,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

(1) ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลากและจัดรูปแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
(จ านวน 1 งาน  x 5,000 บาท = 5,000) 

5,000 

(2) ค่าเช่าเหมาพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน (จ านวน 2 วัน x 
1,500 บาท/วัน = 6,000) 

6,000 

(3) ค่าจ้างเหมาส าเนาเอกสาร ค่าตีพิมพ์รายงาน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และจัดท า
รายงาน  

1,000 

(4) ค่าจ้างเหมาแปลผลข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลด้วยโปรแกรม SPSS  1,000 

(5) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง  9,000 

(6) เชื้อเพลิงและหล่อลื่น   1,500 

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น plate, test tube, ฯลฯ ส าหรับการด าเนินงาน  8,000 

(8) วัสดุสารเคม ีเช่น ethanol, acetone, NaOH ฯลฯ ส าหรับการด าเนินการ 17,000 

(9) วัสดุเกษตร เช่น ปูพื้นเมือง กระเทียม พริกไทย เกลือ เครื่องเทศ เครื่องปรุง
รส ฯลฯ 

8,000 

(10) วัสดุส านักงาน เช่น ปูายสติ๊กเกอร์ ปากกา สมุดบันทึก ฯลฯ  1,000 

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ ส าหรับการด าเนินงาน 1,000 

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เครื่องครัว ถุงสุญญากาศ ถุงฟอยส์ ฯลฯ  6,080 

(13) วัสดุอื่นๆ เช่น โฆษณาและเผยแพร่ โปสเตอร์   500 

งบประมาณกิจกรรมที่ 6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและรวมรวบสรุปท า
รายงานเล่มสมบูรณ์ 

26,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง (1 คน x 30 ครั้ง x 2 วัน x 250 บาท = 15,000) 15,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

(1) ค่าเช่าเหมาพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน (จ านวน 2 วัน x 6,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1,500 บาท/วัน = 6,000) 

(2) ค่าจ้างเหมาส าเนาเอกสาร ค่าตีพิมพ์รายงาน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และจัดท า
รายงาน  

1,000 

(3) เชื้อเพลิงและหล่อลื่น   1,500 

(4) วัสดุส านักงาน เช่น ปูายสติ๊กเกอร์ ปากกา สมุดบันทึก ฯลฯ  1,000 

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ ส าหรับการด าเนินงาน 1,000 

(6) วัสดุอื่นๆ เช่น โฆษณาและเผยแพร่ โปสเตอร์   500 

 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
- อาคารปฏบิัตกิารศูนย์การเรียนรูด้้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

เกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

- ต. บ้านถ้ า อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
     

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
คณะวิจัยด าเนินงานโดยท าความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลผลิตการเกษตร ในเขต ต.บ้านถ้ า อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา และยังมีแนวทาง
หาเครือข่ายเพ่ือพัฒนาทางด้านการตลาดส าหรับจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูพ้ืนเมืองในอนาคตเมื่อ
คณะผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จะท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูป 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่จะเป็นผู้เผยแพร่และท าให้กิจกรรมด าเนินต่อไปได้ 
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เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ……นายสมปอง ใจประเสริฐ 

ต าแหน่ง ……เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด.....สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เบอรโ์ทรศัพท์.......087-536-8546. 

E – mail address : rspgupiti@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้ปูพื้นเมืองเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพแหล่งน้้าในต้าบลบ้านถ้้า  

อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 

Application of Local Crabs as Indicators of Water Quality in the  

Ban Tham Sub District, Dok Khamtai District, Phayao Province 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 5. การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1)   เป้าหมาย....สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(2)  ประเด็น.....อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก้าเนิด 

3. แผนแม่บท ประเด็นที ่(18)*..การเติบโตอย่างยั่งยืน 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) V01ทุนธรรมชาติ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูง 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
การศึกษาความหลากหลายของปูพื้นเมืองท้าให้ทราบถึงชนิดที่พบในธรรมชาติ  ปูพ้ืนเมืองบางชนิดไม่

สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้เม่ือแหล่งน้้ามีสภาพเปลี่ยนแปลงไป ท้าให้ทราบถึงความหลากหลาย การแพร่กระจาย 
ว่ากลุ่มใด ชนิดใด สามารถท่ีจะทนต่อสภาพน้้าตามจุดที่ก้าหนดได้ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส้าหรับการศึกษาด้าน
ปูพ้ืนเมือง ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส้าหรับการพัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ 
จังหวัดพะเยา และแหล่งน้้าใกล้เคียงให้มุ่งสู่วิถีการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ให้การพัฒนาสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และเป็นประโยชน์แก่ปวงชน
ต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้ข้อมูลของความหลากหลายของปูพ้ืนเมืองยังสามารถน้าไปใช้ติดตามคุณภาพแหล่งน้้าได้  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

ความหลากหลายทางชีวภาพของปูพ้ืนเมืองและพัฒนาการใช้ปูพ้ืนเมืองที่มีความอ่อนไหวต่อการถูก
รบกวนแหล่งน้้าเพ่ือเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้้า การบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์  และการอนุรักษ์แหล่งน้้า  
งานวิจัยนี้ ยังมีเป้าหมายส้าคัญท่ีให้องค์ความรู้ด้านการใช้ปูพ้ืนเมืองเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ปกปักรักษา
ฯ ในการช่วยกันอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรปูพ้ืนเมืองและคุณภาพน้้า ถ่ายทอดความรู้การใช้ปูพ้ืนเมือง
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ให้แก่ ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเสนอแผนเชิง
ปฏิบัติการที่เหมาะสมและสามารถน้าไปใช้ได้จริงในพ้ืนที่ต่าง ๆ และได้ฐานข้อมูลด้านปูพ้ืนเมืองที่สามารถเป็น
ประโยชน์กับผู้ใช้และหน่วยงานที่สนใจอันจะน้ามาซึ่งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างทัศนคติที่ดี
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ให้แก่ประชาชนที่อยู่รอบพ้ืนที่ในการช่วยกันอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรปูพ้ืนเมืองและคุณภาพน้้า รวมทั้ง
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

 

5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
 ๑)  เพ่ือสนองพระราชด้าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
          ๒) เพ่ือศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของปูพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอก
ค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
 ๓) เพ่ือประยุกต์ใช้ปูพ้ืนเมืองที่เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ 
จังหวัดพะเยา ได้อย่างสอดคล้องกับคุณภาพน้้าทางเคมีและกายภาพ 
 ๔) จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชน/โรงเรียนที่อยู่บริเวณพ้ืนที่ ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอ
ดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

การประยุกต์ใช้ปูพ้ืนเมืองเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพแหล่งน้้าในต้าบลบ้านถ้้า  อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัด

พะเยา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้้า การบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์  และการ

อนุรักษ์แหล่งน้้า รวมทั้งให้องค์ความรู้ด้านการใช้ปูพ้ืนเมืองเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ปกปักรักษาฯในการ

ช่วยกันอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรปูพื้นเมืองและคุณภาพน้้า ถ่ายทอดความรู้การใช้ปูพ้ืนเมืองเป็นตัวชี้วัด

คุณภาพน้้าในพ้ืนที่ให้แก่ ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเสนอแผนเชิงปฏิบัติการที่

เหมาะสมและสามารถน้าไปใช้ได้จริงในพื้นที่ต่าง ๆ และได้ฐานข้อมูลด้านปูพื้นเมืองที่สามารถเป็นประโยชน์กับ

ผู้ใช้และหน่วยงานที่สนใจ อีกท้ังสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ประชาชนที่อยู่รอบพ้ืนที่ในการช่วยกันอนุรักษ์ และหวง

แหนทรัพยากรปูพื้นเมืองและคุณภาพน้้า รวมทั้งการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

(1) พ้ืนที่ปกปักษ์ทรัพยากรปูพ้ืนเมือง ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ. พะเยา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไปจ้านวน 1 แห่ง 
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(2) พ้ืนทีร่วบรวมพันธุ์ อนุรักษ์แหล่งน้้าที่มีปูพ้ืนเมืองในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปูพ้ืนเมือง 
จ้านวน 1 แห่ง 

(3) จ้านวนเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร จ้านวน ๓๐ คน 
 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 พ้ืนที่รวบรวม อนุรักษ์แหล่งน้้าที่มีปูพ้ืนเมืองในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา เพ่ืออนุรักษ์แหล่งน้้า โดยจัดแบ่ง
พ้ืนที่เพ่ือประยุกต์ใช้ปูพื้นเมืองเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพแหล่งน้้า และเป็นข้อมูลติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า 
 
 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 

  ๙.๑ ขอบเขตด้านพ้ืนที่/องค์กร 

  พ้ืนที่ศึกษาคือแหล่งน้้าในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา ครอบคลุมจ้านวน 10 
สถานี  ต้องครอบคลุมพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับมลภาวะจากแหล่งก้าเนิดเป็นแหล่งอ้างอิง (Reference site) เก็บ
ตัวอย่างในพ้ืนที่ที่ได้รับมลภาวะจากแหล่งก้าเนิด ( Impact site) โดยควรเก็บในบริเวณที่ใกล้เคียงกับจุดที่
ปล่อยของเสียมากที่สุด และเก็บตัวอย่างจากพ้ืนที่ด้านล่างของบริเวณได้รับมลภาวะจากแหล่งก้าเนิด 
(Recover site) โดยท้าการเก็บให้ครอบคลุมทุกฤดูกาล 

  ๙.๒ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ปูพื้นเมืองในพ้ืนที่พ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยาครอบคลุมจ้านวน 10 สถานี   

  ๙.๓  ขอบเขตด้านเนื้อหา  

  ๑) การศึกษาคุณภาพน้้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ๑.๑)  ทางด้านกายภาพ ได้แก่ ความลึกของแหล่งน้้า โดยใช้ลูกตุ้มและสายวัด  ความลึก
ของน้้าที่แสงส่องถึง (secchi depth) โดยใช้ secchi disc ลักษณะของพ้ืนท้องน้้า (substrate) โดยใช้การ
ส้ารวจ ส่วนสี กลิ่น และความใส โดยการใช้การสังเกต นอกจากนี้ยังศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่
และการใช้ประโยชน์และมีปัจจัยทางกายภาพทั้ง ๕ ปัจจัย ได้แก่ ๑) ระดับความสูง ๒) ความลาดชัน             
๓) ระยะห่างจากแหล่งต้นน้้า ๔) ระดับชั้นของแม่น้้า  และ ๕) อุณหภูมิน้้าสูงสุด เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
โดยปัจจัยทางกายภาพทั้ง ๕ ปัจจัย  
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  ๑.๒)  ทางด้านเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า 
ความขุ่น การน้าไฟฟ้า อุณหภูมิของน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้้า และ
ความเค็ม ด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้้าหลายตัวแปรยี่ห้อ YSI รุ่น ๕๕๖ MPS (USA) จากนั้นจดบันทึกข้อมูล 

  ๒) การศึกษาปูพ้ืนเมือง 

       ท้าการศึกษาปูพ้ืนเมืองจากแหล่งน้้าในพ้ืนที่พ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัด
พะเยา ครอบคลุมจ้านวน ๑๐ สถานี  โดยสังเกตลักษณะต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ แหล่งน้้า พร้อมทั้งถ่ายภาพจุด
เก็บตัวอย่างและลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

     ๓) การตรวจวินิจฉัยและจัดจ้าแนก 

         การจัดจ้าแนกปูพ้ืนเมือง น้าตัวอย่างปูพ้ืนเมืองที่เก็บไว้ในน้้ายาฟอร์มาลิน ๔% หรือ
แอลกอฮอล์ ๗๐% ท้าการแยกลักษณะเบื้องต้นด้วยตาเปล่า และน้ามาคัดแยกปูพ้ืนเมืองภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ โดยคัดแยกแมลงที่มีลักษณะรูปร่างภายนอก (morphospecies) เหมือนกันอยู่ด้วยกัน ตรวจ
เอกลักษณ์ของแมลงแต่ละกลุ่มในระดับวงศ์ (family) หรือถ้าจัดจ้าแนกถึงระดับสกุล (genus) ในกลุ่มที่
สามารถจ้าแนกได้ โดยใช้คู่มือการจัดจ้าแนกชนิดของ McCafferty (๑๙๘๙), Dudgeon (๑๙๙๙), Yule and 
Sen (๒๐๐๔) นับจ้านวนและบันทึกผล 

  ๙.๔ ขอบเขตการเก็บรวบรวมข้อมูล (วิธีการและระยะเวลาในการเก็บข้อมูล) 

  ๑) การศึกษาคุณภาพน้้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้า โดยก้าหนดตัว
แปรคุณภาพน้้าทางกายภาพและเคมีที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้้า คือ  

  ๑.๑)  ทางด้านกายภาพ ได้แก่ ความลึกของแหล่งน้้า โดยใช้ลูกตุ้มและสายวัด  ความลึก
ของน้้าที่แสงส่องถึง (secchi depth) โดยใช้ secchi disc ลักษณะของพ้ืนท้องน้้า (substrate) โดยใช้การ
ส้ารวจ ส่วนสี กลิ่น และความใส โดยการใช้การสังเกต นอกจากนี้ยังศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่
และการใช้ประโยชน์และมีปัจจัยทางกายภาพทั้ง ๕ ปัจจัย ได้แก่ ๑) ระดับความสูง ๒) ความลาดชัน             
๓) ระยะห่างจากแหล่งต้นน้้า ๔) ระดับชั้นของแม่น้้า  และ ๕) อุณหภูมิน้้าสูงสุด เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
โดยปัจจัยทางกายภาพทั้ง ๕ ปัจจัย  

  ๑.๒)  ทางด้านเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า 
ความขุ่น การน้าไฟฟ้า อุณหภูมิของน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้้า และ
ความเค็ม ด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้้าหลายตัวแปรยี่ห้อ YSI รุ่น ๕๕๖ MPS (USA) จากนั้นจดบันทึกข้อมูล 

  ๒) การศึกษาปูพ้ืนเมือง 

            ท้าการรวบรวมปูพ้ืนเมืองโดยใช้วิธี kick screen จะท้าโดยการตักน้้าจากล้าน้้ามาใส่ถาด
หรือกะละมัง เริ่มจากบริเวณที่อยู่ปลายน้้าซึ่งอยู่ไกลสุด วางสวิงขวางกระแสน้้าใช้เท้าเตะพ้ืนบริเวณหน้าสวิงให้
ฟุ้ง (kick sampling) เพ่ือให้สัตว์น้้าไหลเข้าไป โดยให้น้้าขุ่นการเตะน้้าหรือการกวนน้้าจะต้องใช้เวลานานอย่าง
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น้อย ๑ นาที ควรจะมีการเหยียบย่้า กวาดผิวหน้าก้อนกรวดก้อนหินมีอยู่ในน้้าด้วย ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย วิธี
นี้มีหลายรูปแบบในการเก็บ จะใช้วิธีคีบเก็บ (pick sampling) โดยการน้าก้อนหินมาแกว่งน้้าเบา ๆ ใน
กะละมัง หรือใช้ forceps คีบลงในกะละมัง และวิธีใช้สวิงในการเก็บ (pond net) การเก็บโดยวิธีนี้เหมาะ
ส้าหรับแหล่งน้้าที่ไม่ลึก น้้าบริเวณนั้น ไหลเชี่ยว (fast flowing) น้้าไหลช้า (slow flowing) น้้านิ่ง และตาม
เศษใบไม้ที่ทับถมในน้้า (leaf litter zone) บริเวณใต้ท้องน้้าที่เป็นหินหรือกรวด  เก็บตัวอย่างแมลงที่เกาะอยู่
รอบพืชน้้า (periphytic insects) โดยใช้ pond net ตักรอบ ๆ พืชน้้าที่ขึ้นบริเวณริมตลิ่ง เป็นพ้ืนใกล้เคียงกัน
ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง น้าตัวอย่างแมลงที่เก็บได้ใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง เก็บรักษาตัวอย่างแมลงด้วยน้้ายา
ฟอร์มาลิน ๔% หรือ แอลกอฮอล์ ๗๐% ในการเก็บตัวอย่างแมลง เพ่ือน้าไปจ้าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ 
สังเกตลักษณะต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ แหล่งน้้า พร้อมทั้งถ่ายภาพจุดเก็บตัวอย่างและลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  ๙.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความหลากหลายของปูพ้ืนเมืองและการประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในพ้ืนที่พ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยาโดย
ท้าการศึกษาทุกสามเดือนเป็นเวลา ๔ ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยส้ารวจ
ความหลากหลายของปูพื้นเมือง จ้านวน ๑๐ สถานี 
 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

๑. ส้ารวจความหลากหลายและการแพร่กระจายของปูพ้ืนเมือง ทราบชนิดและการแพร่กระจายของปู
พ้ืนเมือง 

๒. ส้ารวจคุณภาพน้้าด้านกายภาพ และเคมีบริเวณท่ีพบปูพ้ืนเมือง ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจาย
ของปูพ้ืนเมืองกับคุณสมบตัิของน้้าทางเคมี
และกายภาพ 

๓. ดัชนีชวีภาพที่เหมาะสมเพ่ือเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้้า สามารถใช้ดัชนีชีวภาพจากปูพ้ืนเมืองบ่งช้ี
คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติไดอ้ย่าง
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน 

๔. จัดฝึกอบรมและถ่ายถอดองค์ความรู้แก่ชุมชน ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม การใช้ดัชนี
ชีวภาพ โดยเลือกปูพ้ืนเมืองที่เป็นตัวเด่นมีความ
ไวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

๕. ฐานข้อมูลด้านปูพื้นเมือง ฐานข้อมูลปูพ้ืนเมือง ในต้าบลบ้านถ้้า 
อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 

๖. แผนเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสมและสามารถน้าไปใช้ได้จริงใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ 

แผนเชิงปฏิบัติการโดยจัดแบ่งพ้ืนที่เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ปูพ้ืนเมืองเป็นดัชนีชี้วัด
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คุณภาพแหล่งน้้า  

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ การประยุกต์ใช้ปูพ้ืนเมืองเปน็ดัชนีชี้วดัคุณภาพแหลง่น้้าในต้าบลบ้านถ้้า  
อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวดัพะเยา 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การประชุมคณะผู้วิจัย ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

x x           

ด้าเนินการส้ารวจด้านคุณภาพน้้าและ
ปูพื้นเมือง 

  x x x x x x x x x  

วิเคราะห์คุณภาพน้้าและปูพื้นเมือง    x x x x x x x x  

ศึกษาสถานภาพทางกายภาพและทาง
เคมี และวิเคราะห์ดัชนีที่ส้าคัญเพ่ือหา
ดัชนีชีวภาพบ่งชี้คุณภาพน้้า 

   x x x x x x x x  

ประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อมทาง
น้้าและดัชนีชีวภาพบ่งชี้คุณภาพน้้า 

      x     x 

ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น
ผลการวิ จั ย ของแต่ ล ะส่ วน  แล ะ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ทุกส่วน 

   x    x    x 

สร้ า งแผนกลยุ ทธ์ ก าร ฟ้ืน ฟู พ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

         x x x 

น้าเสนอ และจัดท้ารายงานการวิจัย       x     x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงนิ ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้า

หมื่นบาทถว้น) โดยมรีายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย คุณวุฒิปริญญาตรี จ้านวน 1 คน 8 เดือน (1X15,000X6 = 
90,000) 

90,000 

1. ค่าตอบแทนผู้น้าทางจ้านวน 2 ท่านๆ ละ500 บาท จ้านวน 2 วัน 4 ครั้ง 25,000 
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(2x500x2x4=8,000) 
2. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์จ้านวน 2 
ท่านๆ ละ 2,500 บาท (2X2,500=5,000) 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 2 ท่านๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,000 บาท จ้านวน 
1 ครั้ง(6X2X1,000=12,000) 
1. ค่าถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน 5,000 บาท 
2. จ้างเหมารถพร้อมน้้ามันเชื้อเพลิง 1,500 บาท * 4 ครั้ง = 6,000 บาท 
3. ค่าจ้างเหมา (วิเคราะห์ตัวอย่างปูพื้นเมือง) 300 บาท *4 ครั้ง  *10 สถานี 
= 12,000 บาท 
4. ค่าอาหารในการจัดอบรม/ ถ่ายทอดความรู้จ้านวน 50 คน* 1 วัน * 140 บาท 
* 2 ครั้ง 14,000 บาท 
5. ค่ารับรองและพิธีการในการจัดอบรม 4,000 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการส้ารวจคุณภาพน้้าจ้านวน 4 ครั้ง * 2,000 บาทรวม 8,000 บาท 

49,000 

1. ค่าสารเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้้า 16,000 บาท 
2.วัสดุเคมี สารเคมีเก็บรักษาตัวอย่างปูพื้นเมือง (Ethanol 1 ขวด * 2,000 บาท = 
2,000 บาท) 
3. สวิงตาถ่ี 10 อัน * 300 บาท = 3,000 บาท 
4. อุปกรณ์ ปากกา ถุง กระดาษกาว 1,000 บาท  
5. ขวดเก็บรักษาตัวอย่างปูพ้ืนเมือง 2,000 บาท ขวดเก็บคุณภาพน้้า 2,000 บาท 
รวม 4,000 บาท 

26,000 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)  190,000  

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 การประยุกต์ใช้ปูพ้ืนเมืองเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพแหล่ง
น้้าในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 

 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  
(1) ผู้ช่วยนักวิจัย                         90,000  

(2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คน                          12,000  

(3) ค่าตอบแทนผูเ้ชี่ยวชาญในการประเมินและวเิคราะห์สถานการณ์                           5,000  

(4) ค่าตอบแทนผู้น้าทาง                           8,000  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1.2 ค่าใช้สอย  
(1) ค่าถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน                            5,000  

(2) จ้างเหมารถพร้อมน้้ามันเชื้อเพลิง 1,500 บาท * 4 ครั้ง = 6,000 บาท                           6,000  

(3) ค่าจ้างเหมา (วิเคราะห์ตัวอย่างปูพ้ืนเมือง) 400 บาท *4 ครั้ง  *10 สถานี)                         12,000  

(4) ค่าอาหารในการจัดอบรม/ ถ่ายทอดความรู ้                         14,000  

(5) ค่ารับรองและพิธีการในการจดัอบรม                            4,000  

(6) ค่าใช้จ่ายในการส้ารวจคณุภาพน้้า                           8,000  

1.3 ค่าวัสดุ  
(1) ค่าสารเคมีวเิคราะห์คณุภาพน้า้                          16,000  

(2) สารเคมีเก็บรักษาตัวอย่างปูพ้ืนเมือง                            2,000  

(3) สวิงตาถี ่                           3,000  

(4) อุปกรณ์ ปากกา ถุง กระดาษกาว                            1,000  

(5) ขวดเก็บรักษาตัวอย่างปูพ้ืนเมอืง                            4,000  

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง 
 

 

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
  แหล่งน้้าในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
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14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
๑. งานวิจัยนี้จะมีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการและการน้าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นไป 
๒. ทราบความหลากหลายและการแพร่กระจายของปูพ้ืนเมือง และเชื่อมโยงกับคุณภาพน้้าด้าน

กายภาพ และเคมีบริเวณท่ีพบปูพื้นเมือง 
๓. การประยุกต์ใช้ปูพื้นเมืองที่เหมาะสมเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพแหล่งน้้า 
๔. จัดฝึกอบรมและถ่ายถอดองค์ความรู้แก่ชุมชน เพ่ือกระจายความรู้ทางด้านการอนุรักษ์แหล่งน้้า

อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและองค์กรในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
๕.  ฐานข้อมูลด้านปูพื้นเมือง ในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
๖. แผนเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสมและสามารถน้าไปใช้ได้จริงในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
๗. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการแหล่งน้้า โดยน้าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการท้าวิจัย เรื่อง “การ

ประยุกต์ใช้ปูพ้ืนเมืองเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพแหล่งน้้าในต้าบลบ้านถ้้า  อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา” ไป
เผยแพร่แก่ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งน้้าในพ้ืนที ่

๘. พัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความส้านึกในความส้าคัญของข้อมูลพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และสังคมในระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบาย
เพ่ือการบริหารจัดการด้านพื้นที ่

๙. เพ่ือกระจายความรู้ทางด้านการน้าปูพ้ืนเมืองไปใช้ประโยชน์จัดการคุณภาพน้้าแก่ชุมชนและ
องค์กรในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

                                                                     เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ 

ต้าแหน่ง อาจารย์  

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

                 เบอรโ์ทรศัพท์ 080-441-9662 

 E – mail address: kanyanat_s@hotmail.com 
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1. ชื่อโครงการ ผูกเรื่องเลา่ สร้างเรื่องราว ความเปน็อตัลักษณ์ชุมชน ต.บ้านถ้้า อ.ดอกคา้ใต้ จ.พะเยา 

 

2. ยุทธศาสตรช์าติ ประเดน็ที ่2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน,  ประเด็นที ่3    

                         การพฒันาและสง่เสรมิศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และประเดน็ที่ ๕ การสร้าง 

                         ความเติบโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3. แผนแม่บท ประเดน็ที่ 10 การปรบัเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม, ประเด็นที ่๕ การ 

                  ท่องเที่ยว, ประเด็นที ่๑๑ ศักยภาพตลอดช่วงชีวติ และประเดน็ที่ ๑๕ พลังทางสังคม 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
      จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นประชากรเบาบาง และประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดก็เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือสวน ไร่ นา ดังนั้นจึง
เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีทรพัยากรธรรมชาติที่หลากหลาย อ้าเภอดอกค้าใต้ เป็นอ้าเภอที่อยู่ใกล้กับตัวเมือง
พะเยามากที่สุด อยู่ห่างตัวเมืองเพียง ๑๑ กิโลเมตร มีประชากรประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน แต่เป็นอ้าเภอที่
มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่มีพ่อขุนรามค้าแหงปกครอง ประชาชนส่วนใหญ่มักตั้งบ้านเรือนริม
ฝั่งแม่น้้าเนื่องจากมีลักษณะทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร และมีพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณกว้าง มีทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจหลากหลาย รวมถึงปู
พ้ืนเมือง ในพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้าที่ทีมนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยพะเยาได้ค้นพบว่า เป็นปูพ้ืนเมืองที่ไม่พบ
ในพ้ืนที่อื่นๆ 
        ในสมัยก่อนนั้น ดอกค้าใต้หนึ่งในอ้าเภออันดับต้นๆ ของประเทศที่พบสภาพปัญหาการตก
เขียวเป็นจ้านวนมาก เป็นต้านานประวัติศาสตร์ของการค้าประเวณีจนติดมาถึงในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการให้ภาพของสาวเหนอืที่ถูกหลอกมาขายบรกิาร และประชากรในพ้ืนที่มีการทิ้งถิ่นและอพยพ
ไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น เนื่องจากมีอัตราการติดเชื้อ HIV สูงเป็นล้าดับต้นๆ ของประเทศด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันปัญหาการตกเขียวจะไม่ค่อยมีให้พบเห็นแล้ว แต่เมื่อพูดถึงอ้าเภอดอกค้าใต้คนทั่วไปก็ยัง
มักจะติดภาพลักษณ์เดิมๆ ของที่นี่อยู่ ดังนั้นการเล็งเห็นความส้าคัญในการช่วยพัฒนาชุมชน เชื่อมโยง
กับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ การค้นหา รวบรวม และสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนขึ้นมาใหม่ผ่านทั้ง
ทุนทางสังคม เช่น เรื่องราววัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และทุนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปูพ้ืนเมือง 
และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ ทัศนคติ และ
ความเข้าใจของคนภาพนอก รวมถึงเป็นการสรา้งจุดแขง็ จุดขาย ความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน และ
ส่งผลให้เกิดจิตส้านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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       ปัจจุบันนี้แนวโน้มการท่องเที่ยวในมิติใหม่ๆ ก้าลังมาแรงและเป็นที่นิยม ในกลุ่มคนในวัย
ต่างๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวเขิงเกษตรกรรมก็เช่นเดียวกัน เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่น่าสนใจส่งเสริม
และให้การสนับสนนุแก่ชุมชนตา่งๆ ที่มีพื้นที่เกษตรกรรม มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงานและแปลกใหม่ 
ต้าบลบ้านถ้้า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอดอกค้าใต้ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดพะเยา 
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ต้าบลบ้านถ้้าครอบคลุมเนือ้ที่ทั้งหมดโดยรวม ๙๔,๙๐๐ ไร ่หรือ ๘๗.๘๔ ตาราง
กิโลเมตร โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ธรรมชาติ เชน ปาไม และ แหลงน้้า ประมาณ ๗๗,๓๙๑ ไร่ 
รองลงมาเปนพ้ืนที่การเกษตร ประมาณ ๑๖,๗๗๕ ไร และเปนพ้ืนที่ตั้งบานเรือน/ชุมชน ๗๓๔ 
(ส้านักงานเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า, ๒๖๖๓)  ด้วยเหตุนี้ต้าบลบ้านถ้้าจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นในเรื่อง
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น วนอุทยานบานถ้้า หรือสวนรุกขชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู ๙ ภายในวน
อุทยานบ้านถ้้า ประกอบดวยปาชุมชน น้้าผุด ดงหอถ้้า และในบริเวณเดียวกันยังประดิษฐาน พระธาตุ
จอมศีล ตั้งอยู่บนเชิงเขา ซึ่งจัดว่าเป็นปูชนยีสถานส้าคัญแห่งหนึ่งของดอกค้าใต้ เมื่อวิเคราะห์พื้นฐานทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนมีอยู่ ผนวกกับการมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และการมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น
ชื่อหลายอย่าง เช่น ผ้าปักลายชาวเขา ครีมมะขาม ล้าไยอบแห้ง เป็นต้น 
           จึงน้ามาสู่แนวคิดในการท้างานวิจัยชิ้นนี้  โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะน้าแนวคิดทฤษฎีสัญญ
วิทยามาผูกกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ต.บ้านถ้้า ให้ปูน้้าพ้ืนเมืองเป็นจุดดึงดูดหรืออัตลักษณ์ที่
เชื่อมโยงเข้ากับบริบทของชุมชน ได้แก่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของคนในชุมชน เพ่ือให้คนชุมชน
เกิดจิตส้านึกในการรักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างปูน้้าพ้ืนเมือง  และสามารถถ่ายถอดอัต
ลักษณ์ที่ตนเองมีในรูปแบบต่างๆ ได้ อีกทั้งการค้นหา และรวบรวมอัตลักษณ์ให้มีความเชื่อมโยงกับปูน้้า
พ้ืนเมืองนี้ยังจะส่งผลให้ ชุมชนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
ต่อไปได้ เพื่อเป็นการเสริมสรา้งความเข้มแขง็และศักยภาพของชุมชน และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับ
ชุมชนในอนาคตต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยจะใช้กระบวนการวิจัยในลักษณะ R&D หรือท้าการวิจัยและ
พัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตส้านึกอนุรัษ์ธรรมชาติ ผ่านเทคนิควิธีต่างๆ อย่างกระบวนปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเทคนิคในการสร้างนักอนุรักษ์และสร้างจิตส้านึกผ่านการเล่าเรื่องราว
ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

       ๑) เพ่ือสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.)    
๒) เพ่ือเชื่อมโยงผลการส้ารวจอัตลักษณ์ชุมชนเข้ากับการสร้างเรื่องราว และเรื่องเล่าให้กับชุมชนไว้ใช้

ในการท้าประชาสัมพันธ์                                      

๓) เพ่ือฝึกอบรมและผลิตนักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ชุมชน 
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6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 ๑) ได้เรื่องเล่าจากการผูกเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนบ้านถ้้าเข้ากับปูพื้นเมือง 
 ๒) ฝึกอบรมและผลิตนักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนให้กับคนในชุมชนบ้านถ้้า 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
  คนในชุมชนต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในบริเวณที่มีปูพ้ืนเมือง

ด้ารงชีวิตอยู่ 
 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
๑) ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูกเรื่องเล่า สร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนบ้านถ้้า

เข้ากับปูพื้นเมือง จ้านวน ๑๕ – ๒๐ คน 
๒) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ้านวน ๓๐ เล่ม 
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ 

ได้เรื่องเลา่จากการผูกเรื่องราวอตัลักษณ์ชุมชนบา้นถ้้าเขา้กับปูพื้นเมือง 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
๑) นักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมผูกเรื่องเล่า สร้าง

เรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนบ้านถ้้าเข้ากับปูพื้นเมือง จ้านวน ๑๐ – ๑๕ คน 
๒) เรื่องเล่าและบทประพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ จ้านวนอย่างน้อย ๕ เรื่อง/บทประพันธ์ 
๓) คลิปวิดีโอในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ปูพ้ืนเมืองภายใต้บริบทของชุมชนผ่านการเล่าเรื่องใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ชุมชน จ้านวน ๑ คลิป 
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ 

๑) คนในชุมชนบ้านถ้้าได้มีส่วนร่วมในการผูกเรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตนเองแล้ว
ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเล่าในรูปแบบต่าง ๆ 
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๒) คนในชุมชนเกิดจิตส้านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นที่อยู่คู่กับชุมชนอย่าง
ปูพ้ืนเมืองจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ท้าให้เกิดความรู้และความเข้าใจถึง
ความส้าคัญและมีอัตลักษณ์การมีอยู่ของปูพ้ืนเมืองในชุมชนตนเอง 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 

      การด้าเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบ R & D (Research and Development) โดยเน้น
กระบวนการวิจัยและพัฒนา บนพ้ืนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วม หรือ PAR (Participatory Action Research) โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ เช่น PACD (Plan, Action, 
Check, Do) มาช่วยในการด้าเนินกระบวนการพัฒนา ส้าหรับวิธีการด้าเนินงานนั้น จะแบ่งออกเป็น ๖ ขั้นตอน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ลงพื้นที่เพ่ือติดต่อประสานงานกับผู้น้าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกในชุมชนเพ่ือ
ด้าเนินการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม 

๒) ลงพื้นที่เพ่ือคัดสรรคนในชุมชนที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นนักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องโดยคัดเลือก
จากปราชญ์ชาวบ้าน แกนน้าชุมชนในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มผู้น้าชุมชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน 
และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสมัครใจเข้าร่วมเป็นตัวแทนชุมชนในการเป็นนักอนุรักษ์ผ่านการเล่า
เรื่องราวเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ชุมชน 

๓) ด้าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อันได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการใช้ชุดค้าศัพท์ในการสร้าง
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ชุมชน เช่น การเล่าเรื่องด้วยปากเปล่า การเล่าเรื่องประกอบ
ภาพ การแต่งร้อยแก้วร้อยกลอง เป็นต้น 

๔) จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ในรูปแบบหรือเทคนิคต่างๆ  
๕) ประเมินผล สรุปผลการด้าเนินกิจกรรมและโครงการฯ 
๖) เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

       ตัวอย่างกิจกรรม “เทคนิคการเป็นนักเล่าเรื่องของชุมชน” 

       การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละท้องถิ่นให้เป็น “นักเล่าเรื่อง”  เป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างส้านึกรัก
ในชุมชน  ช่วยให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า  และความสามารถของตนเอง  ในขณะเดียวกันยังส่งผลดีต่อ
ชุมชนในแง่ของการเสริมสร้างให้คนในท้องถิ่นมีจุดร่วมเดียวกันที่จะมุ่งสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนโดยวิธีการ
เล่าเรื่อง นักเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์จึง “เล่าจากใจ” ไม่ใช่ท่องจ้าจากต้ารา การจะท้าเช่นนี  ้ได้ ก็หมายความว่านัก
เล่าเรื่องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเป็น ผู้หนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการเล่าเรื่อง แม้จะไม่ใช่ประโยชน์โดยตรง
ในรูปของ ค่าจ้าง แต่ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมเช่นเดียวกับคนในชุมชนอีกมากมาย (พัชโรดม  อุนสุวรรณ , 
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๒๕๖๓) การสร้างคนท้องถิ่นให้เป็นนักเล่าเรื่องจ้าเป็นต้องให้ผู้เล่าสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองเข้า
กับอัตลักษณ์ในท้องถิ่น  การจดจ้าเรื่องราวได้ดีและยั่งยืนนั้น  ผู้เล่าต้องสามารถผลิตภาษาในการเล่าเรื่องโดย 
ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องจากชุดค้าศัพท์ข้ันตอนดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

๑. จัดประชุมวางแผนการด้าเนินงานร่วมกับทีม
วิจัย 

ได้แผนการด้าเนินงานในแต่ละสัปดาห์ 

๒. ลงพื้นที่เพ่ือคัดสรรคนในชุมชนที่จะเข้าร่วม
ฝึกอบรมเป็นนักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่อง 

ได้อาสาสมัครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจ้านวน ๑๕ – ๒๐ คน 

๓. ด้าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ้านวนทั้งหมด ๖ วัน 

๑) ได้เรื่องเล่าอัตลักษณ์ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อย 
๕ เรื่อง 
๒) ได้นักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนที่ผ่าน
การฝึกอบรมจนครบ จ้านวน ๑๐ – ๑๕ คน 

๔. จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่าเรื่องอัต
ลักษณ์ในรูปแบบหรือเทคนิคต่างๆ 

๑) มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง/ชม จ้านวนอย่างน้อย ๒๐ คน 
๒) ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง/ชมได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ชุมชนฯ 

กิจกรรมกลุ่มระดมสมองเพ่ือเก็บข้อมลูข้อเท็จจริง 

ฝึกจดัล าดบัเนือ้เร่ืองเลา่ตอบค าถามให้ได้วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  อยา่งไร  และท าไม  

ฝึกการสร้างภาพความคิดโดยใช้เทคนคิ Mind Map 

เรียบเรียง  และพิจารณาความถกูต้องของเนือ้หา 

ชดุความคิดเร่ืองเลา่จากอตัลกัษณ์ในชมุชน 

เทคนิคการใช้ชดุค าศพัท์

ใน การสร้างเร่ืองราวท่ี

เก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์
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๕. ประเมินผล สรุปผลการด้าเนินกิจกรรมและ
โครงการฯ 

๑) ได้ข้อสรุปและผลของได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการการด้าเนินกิจกรรมและโครงการฯ ในครั้งนี้ 
๒) ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการการด้าเนิน
กิจกรรมและโครงการฯ ในครั้งนี้ 
๓) ได้ข้อเสนอแนะส้าหรับการด้าเนินกิจกรรมและ
โครงการฯ ในครั้งต่อไป 

๖. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จ้านวน ๓๐ เล่ม 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ ...........๑๒ เดือน....................... 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑. จัดประชุมวางแผนการด้าเนินงาน
ร่วมกับทีมวิจัย 

x            

๒. ลงพื้นที่เพ่ือคัดสรรคนในชุมชนที่จะ
เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นนักอนุรักษ์ผ่าน
การเล่าเรื่อง 

x x           

๓. ด้าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จ้านวนทั้งหมด ๖ วัน 

  x x x        

๔. จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่า
เรื่องอัตลักษณ์ในรูปแบบหรือเทคนิค
ต่างๆ 

     x       

๕. ประเมินผล สรุปผลการด้าเนิน
กิจกรรมและโครงการฯ 

      x x     

๖. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์         x x x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. ................. วงเงนิ ........๒๓๐,๐๐๐........ บาท 

(สองแสนสามหมืน่บาทถ้วน) โดยมีรายการคา่ใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
๑. การวางแผนและลงพื้นที่เพ่ือคัดสรรคนในชุมชนที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นนัก ๓๐,๖๐๐ 
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อนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่อง 
๒. ด้าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ้านวนทั้งหมด ๖ วัน ๑๑๘,๔๐๐ 
๓. จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ในรูปแบบหรือเทคนิคต่างๆ ๓๙,๐๐๐ 
๔. ประเมินผล สรุปผลการด้าเนินกิจกรรมและโครงการฯ และเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

๔๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๐๐ 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและลงพื้นที่เพ่ือคัดสรรคนในชุมชนที่
จะเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นนักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่อง 

๓๐,๖๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ผู้ช่วยวิจัย Part-time ระยะเวลา ๒ เดือน เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ 

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมวิจัย จ้านวน ๒ คน 
(๒.๑) วันหยุดราชการ ๕ วัน วันละ ๔๒๐ บาท 
(๒.๒) วันธรรมดา ๕ วัน วันละ ๓๔๐ บาท 

๗,๖๐๐ 

(๓) ค่าจ้างผู้ช่วยเก็บข้อมูล จ้านวน ๔ คน คนละ ๓๐๐ บาท จ้านวน ๓ ครั้ง ๓,๖๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่าถ่ายเอกสาร  ๒,๐๐๐ 

(๒) ค่ารถโดยสารในการลงพ้ืนที่ส้าหรับผู้ช่วยวิจัย และทีมงาน จ้านวน ๓ ครั้ง 
เหมาจ่ายครั้งละ ๘๐๐ บาท 

๒,๔๐๐ 

(๓) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) เสื้อทีมงาน จ้านวน ๑๐ ตัว ตัวละ ๕๐๐ บาท ๕,๐๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๒  ด้าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ้านวนทั้งหมด ๖ วัน 

๑๑๘,๔๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ผู้ช่วยวิจัย Part-time ระยะเวลา ๒ เดือน เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ 

(๒) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จ้านวน ๒ คน คนละ ๓ ชม. ชม.ละ ๑,๐๐๐ 
บาท 

๖,๐๐๐ 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(๓) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (กระบวนการกลุ่ม) จ้านวน ๒ คน ๖ ครั้ง คน
ละ ๔ ชม. ชม.ละ ๖๐๐ บาท 

๒๘,๘๐๐ 

(๔) ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมวิจัย จ้านวน ๒ คน 
(๔.๑) วันหยุดราชการ ๕ วัน วันละ ๔๒๐ บาท 
(๔.๒) วันธรรมดา ๕ วัน วันละ ๓๔๐ บาท 

๗,๖๐๐ 

(๕) ค่าจ้างผู้ช่วยในการท้ากิจกรรม จ้านวน ๘ คน คนละ ๓๐๐ บาท จ้านวน ๖ 
ครั้ง 

๑๔,๔๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ 

(๒) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างในการจัดกิจกรรม จ้านวน ๖ ครั้ง ครั้งละ 
๒๖ คน คนละ ๒๐๐ บาท 

๓๑,๒๐๐ 

(๓) ค่ารถโดยสารในการลงพ้ืนที่ส้าหรับผู้ช่วยวิจัย และทีมงาน จ้านวน ๖ ครั้ง 
เหมาจ่ายครั้งละ ๘๐๐ บาท 

๔,๘๐๐ 

(๔) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ๓,๐๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าวัสดุส้านักงาน ๒,๒๐๐ 

(๒) ค่าวัสดุตกแต่ง ๑,๔๐๐ 

(๓) ค่าไวนิลหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ๒,๐๐๐ 

(๔) ค่าของที่ระลึก ส้าหรับผู้เข้าร่วม จ้านวน ๕๐ ชิ้น ชิ้นละ ๑๖๐ บาท ๘,๐๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๓  จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่าเรื่องอัตลักษณ์
ในรูปแบบหรือเทคนิคต่างๆ 

๓๙,๐๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ค่าจ้างจัดท้าสื่อคลิปวิดีโอ ๑๐,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ 

(๒) ค่าเช่าพื้นที่ในการท้ากิจกรรม ๑๐,๐๐๐ 

(๓) ค่าสาธารณูปโภค ๕,๐๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าวัสดุส้านักงาน ๒,๐๐๐ 

(๒) ค่าวัสดุตกแต่ง ๕,๐๐๐ 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(๓) ค่าไวนิลหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ๖,๐๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๔  ประเมินผล สรุปผลการด้าเนินกิจกรรมและ
โครงการฯ และเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

๔๒,๐๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑)   ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน ๒ คน คนละ ๒,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ 

(๒) ค่าจัดท้ารูปเล่มหนังสือ/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ้านวน ๓๐ เล่ม เล่ม
ละ ๕๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๐ 

(๓) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ๔,๐๐๐ 

(๔) ค่าจ้างลงข้อมูล ๔,๐๐๐ 

(๕) ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ๔,๐๐๐ 

(๖) ค่าถอดเทป ๔,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่าถ่ายเอกสาร ๒,๐๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าวัสดุส้านักงาน ๒,๐๐๐ 

(๒) ค่าหนังสือ/ต้ารา ๓,๐๐๐ 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
ชุมชนต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑. อาจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร, สาขาวิชาพัฒนาสังคม, คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ๒. ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
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 ๑. นักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเป็น
ตัวแทนและแกนน้าคนในชุมชนในการถ่ายทอดเรื่องเล่าในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับคนอื่น ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนได้ทราบถึงเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน 
 ๒. คนในชุมชนเกิดจิตส้านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอย่างปูพ้ืนเมือง และเกิดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตวัฒนธรรมในรูปแบบการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับ
ระบบนิเวศน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน 

๓. สร้างความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนชุมชน
บ้านถ้้าในบริบทการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างปูพื้นเมือง 
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล …นางธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร…… 

ต้าแหน่ง ……………อาจารย์………………………..  

สังกัด....คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.... 

เบอร์โทรศัพท์....๐๙๕๘๖๘๙๕๐๖.... 

E – mail address : aj.thanyapat@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ การจัดการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ในพื้นที่ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ผํานกลยุทธ์การตลาดแบบ
มุํงเน๎นลูกค๎า ต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา  

  Creative tourism management in ecotourism site using customer oriented 
marketing strategy in Baan Tam, Dok khamtai district, Phayao    

 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นที่ 5 การสร๎างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

(1) เปูาหมาย....สร๎างการเจริญเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2)  ประเด็น.....อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก้าเนิด..................  

 

3. แผนแม่บท ประเด็นท่ี ประเด็น (18)..การเติบโตอยํางยั่งยืน................................................. 
(1) เปูาหมายระดับประเด็น : ทุนธรรมชาติ..................................................... 
(2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ : สร๎างการเจริญเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(3) เปูาหมายแผนแมํบทยํอย : การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูง 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
  ต้าบลบานถ้้า ตั้งอยูหางจากที่วาการอ้าเภอดอกค้าใตประมาณ 15 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัด 
พะเยา ประมาณ 30 กิโลเมตร ต้าบลบ๎านถ้้าครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมดโดยรวม 94,900 ไร หรือ 87.84 ตาราง
กิโลเมตร โดยพ้ืนที่สํวนใหญ เป็นพ้ืนที่ธรรมชาติ เชน ปาไม และ แหลงน้้า ประมาณ 77,391 ไร รองลงมาเป
นพ้ืนที่การเกษตร ประมาณ 16,775 ไร และเปนพ้ืนที่ตั้ง บานเรือน/ชุมชน ประมาณ 734 ไรํ (ส้านักงาน
เทศบาลต้าบลบ๎านถ้้า,2563)  ด๎วยเหตุนี้ต้าบลบ๎านถ้้าจึงมีพ้ืนที่ทํองเที่ยวธรรมชาติที่เป็นจุดเดํนและก้าลังได๎รับ
ความนิยมจากนักทํองเที่ยว ได๎แกํ วนอุทยานบานถ้ า หรือ สวนรุกขชาติ ตั้งอยู หมูที่ 9 ภายในวนอุทยาน
บ๎านถ้้า ประกอบดวยปาชุมชน น้้าผุด ดงหอถ้้า และในบริเวณเดียวกันยังประดิษฐาน พระธาตุจอมศีล ตั้งอยูํ
บนเชิงเขาเป็นปูชนียสถานส้าคัญแหํงหนึ่งของดอกค้าใต๎มาช๎านาน เมื่อขึ้นไปถึงบนลาน พระธาตุสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์อ้าเภอดอกค้าใต๎อยํางสวยงาม เขื่อนหวยแมผง เป็นเขื่อนขนาดเล็กที่สามารถท้าการผลิต
กระแสไฟฟูาได๎  และยังเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่มีนักทํองเที่ยวเดินทางมาตั้งแคมป์  เที่ยวพักผํอนในชํวงฤดู
หนาวกันเป็นจ้านวนมาก ซ่ึงนักทํองเที่ยวจะได๎สัมผัสกับบรรยากาศบนยอดเขา ที่โอบล๎อมด๎วยขุนเขา ตลอดจน
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได๎อยํางสวยงามนักทํองเที่ยวยังสามารถเดินทางโดยเรือพายของชาวบ๎าน  เพ่ือ
ทํองเที่ยวศึกษาธรรมชาติบริเวณเขื่อนแมํผงได๎ ซึ่งบริเวณเขื่อนแหํงนี้จะมีกิจกรรมที่สามารถให๎นักทํองเที่ยวได๎
เข๎าเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติได๎อยํางหลากหลายรูปแบบ ทั้งการชมสวนกาแฟของชาวบ๎าน รวมทั้งชาเมี้ยง ที่
ชาวบ๎านท้าการปลูกไว๎เป็นจ้านวนมากในพ้ืนที่แหํงนี้  และ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเภท ถ้ า จ้านวน
ประมาณ 20 ถ้้าท่ียังไมได๎รับการบูรณะฟนฟหูรือจัดการเพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยว เชน ถ้้าอิด, ถ้้าฤษี, ถ้้าดูก, ถ้้า
ผักหละ, ถ้้าปากฮอม, ถ้้ากรองลม, ถ้้าหีบธรรม, ถ้้าเกาปอ, ถ้้าปาบง, ถ้้าผาแดน, ถ้้าหัวหมี, ถ้้าปาเสา, ถ้้าผา
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แอบ, ถ้้าขาม, ถ้้าผาแดง, ถ้้าหอ, ถ้้าหลวง, ถ้้าตาแสง, ถ้้ากลางหวย และถ้้าจอมศีล (ส้านักงานเทศบาลต้าบล
บ๎านถ้้า,2563)  

อีกท้ัง ชุมชนบ๎านถ้้าอยูํติดกับอุทยานแหํงชาติดอยภูนาง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งภายในอุทยานจะมี
ล้าห๎วยขนาดใหญํหลายสายซึ่งเป็นที่อยูํอาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด เชํน ปลา กบ เขียด รวมทั้งปูน้้าจืดที่มี
ขนาดใหญํ เชํน ปูเจ๎าพํอหลวง (ปูผา) ปูจั่ว ปูหิน เป็นต๎น ซึ่งปูเหลํานี้ ชาวบ๎านในชุมชนนี้นิยมน้ามาบริโภค ซึ่ง
การสอบถามพรานปุาหลายทําน ให๎ข๎อมูลสอดคล๎องกันวํา ในอดีตจะพบปูเหลํานี้เป็นจ้านวนมากและมีขนาด
ใหญํ (น้้าหนักตัวเกือบ 500 กรัม/ตัว) แตํปัจจุบัน ปูเหลํานี้มีจ้านวนลดน๎อยลงไปมากและไมํพบปูที่มีขนาดใหญํ
เทําที่เคยพบมากํอน จากค้าบอกเลําของชาวบ๎านในชุมชนเกี่ยวกับจ้านวนและขนาดของปูที่ลดลง อาจจะ
เนื่องมาจากการเสื่อมโทรมของปุาที่เป็นแหลํงต๎นน้้าหรือกับจับสัตว์น้้าเป็นจ้านวนมาก จนไมํเพียงพอที่จะ
สืบพันธุ์และขยายพันธุ์ในธรรมชาติ จากปัญหาดังกลําวนี้ อาจจะน้าไปสูํการสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล๎  

จากข๎อมูลข๎ า งต๎น  จะเห็นวํ า ต้ าบลบ๎ านถ้้ า  มีที่ ตั้ งที่ ไมํ ไกลจากตั ว เมือ งพะเยา   และมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย แสดงถึงศักยภาพของพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) ได๎  อีกท้ังหากมีการพัฒนาชุมชนให๎เป็นการทํองเที่ยวแล๎ว จะเป็นการอนุรักษ์ปูุน้าจืดที่ก้าลังจะ
สูญพันธุ์ได๎ แตํอยํางไรก็ตามชุมชนเองยังไมํสามารถน้าทรัพยากรการทํองเที่ยวดังกลําวมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 
โดยเฉพาะการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  

 การศึกษาและพัฒนาการทํองเที่ยวในยุคที่ผํานมา เน๎นการพัฒนาตามแนวคิดมุํงผลิตภัณฑ์ (Product 
Concept) โดยเชื่อวําสินค๎าท่ีดีมีคุณภาพ หรือแหลํงทํองเที่ยวที่พัฒนาครบองค์ประกอบของแหลํงทํองเที่ยวจะ
สนองตอบความต๎องการของลูกค๎าให๎ได๎รับความพอใจสูงสุด นักวิจัยทางด๎านการตลาดหลายคน (Kotler and 
Armstrong, 2012; Gustavo, 2013) แย๎งวํา ในศตวรรษที่ 21 นี้ นักทํองเที่ยวจะมีความชอบ ความต๎องการ
ด๎านการทํองเที่ยวที่แตกตําง หลายหลายมากยิ่งขึ้น ถือเป็นยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กลําวคือ ธุรกิจ
ไมํได๎เริ่มต๎นที่การผลิตผลิตภัณฑ์แล๎วจึงคิดหาชํองทางจัดจ้าหนํายออกไปดังเชํนยุคตํางๆ ที่ผํานมา แตํควรจะ
เริ่มต๎นจากการศึกษา และวิเคราะห์ถึงความต๎องการของผู๎บริโภคเป็นส้าคัญ กํอนที่จะน้าข๎อมูลเกี่ยวกับความ
ต๎องการของลูกค๎า มาด้าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือสร๎างความพอใจสูงสุดแกํผู๎บริโภค ธุรกิจควรเปลี่ยนแนวคิด
ใหมํจากการมุํงเน๎นตัวผลิตภัณฑ์ (Product Oriented) มาเป็นมุํงเน๎นลูกค๎า (Customer Oriented)  ซึ่งการ
บรรลุเปูาหมายของแนวความคิดนี้ขึ้นอยูกับบการก้าหนดความจ้าเป็นและความต๎องการของตลาดเปูาหมาย 
(Target market)  และการสํงมอบความพึงพอใจอยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหนือคูํแขํงขัน  น้ามาสูํ
การเอาชนะเหนือคูํแขํงขันได๎ (Competitive Advantage) (Dolnicar, 2007; Kotler and Armstrong, 
2012) 

เมื่อท้าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํองเที่ยวในยุคปัจจุบันของคนไทย พบวํา 
นักทํองเที่ยวในปัจจุบันแสวงหาการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience Tourism) มากขึ้นกวําเดิม โดย
ยินยอมจํายเงินให๎กับคําประสบการณ์ตํางๆ เชํน การฝึกการแสดง การฝึกงานหัตถกรรม การผจญภัย รงมทั้ง
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การเรียนรู๎และท้ากิจกรรมเชิงนิเวศ (Lunkam ,2017) ซึ่ง Raymond และ Richard (2000) ได๎น้าเสนอ
แนวคิดการทํองเที่ยวรูปแบบใหมํ คือ การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นการทํองเที่ยวที่
มอบโอกาสให๎กับผู๎เดินทางในการพัฒนาศักยภาพ การสร๎างสรรค์ของตนผํานการมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ด๎วยประสบการณ์จริงที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ เปูาหมายที่ได๎ทํองเที่ยว ซึ่งจากค้านิยามนั้น 
ผู๎ทํองเที่ยวจะต๎องมีความผูกพันกับรูปแบบของวัฒนธรรมในจุดหมายปลายทางของการทํองเที่ยว ในรูปแบบ
ของการมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่หลากหลาย (Richards & Raymond, 2000) จะเห็นวํา การทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค์ สามารถเติมเต็มประสบการณ์การทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวได๎ และอาจกลําวได๎วํา Creative 
Tourism เป็นรูปแบบ ของ Experience Tourism  

ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงต๎องการศึกษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ในพ้ืนที่
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ผํานกลยุทธ์การตลาดแบบมุํงเน๎นลูกค๎าในพ้ืนที่ต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัด
พะเยา เพื่อชํวยให๎ชุมชนหรือผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวกับกับการสํงเสริมการทํองเที่ยว สามารถน้าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช๎
เพ่ือพัฒนาและจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่และและตรงกับความต๎องการของ
นักทํองเที่ยวได ๎และเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศ สิ่งแวดล๎อมและพันธุ์ปูน้้าจืดที่ก้าลังสูญพันธ์ได๎ 

5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

1) เพ่ือศึกษาอุปสงค์ และอุปทานการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา 
2) เพ่ือศึกษาคูํแขํงขันทางการตลาดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตจังหวัดพะเยา 
3) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ในพื้นที่เชิงนิเวศท่ีเหมาะสมของต้าบลบ๎านถ้้า 

อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1) เพ่ือเสนอแนวในการการจัดการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ในพ้ืนที่ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ผํานกลยุทธ์
การตลาดแบบมุํงเน๎นลูกค๎า ต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา  

2) เพ่ือสร๎างรายได๎เสริมจากการทํองเที่ยวให๎กับคนในพ้ืนที่พัฒนาและพ้ืนที่โดยรอบการพัฒนา 
3) เพ่ืออนุรักษ์ระบบนิเทศและสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่พัฒนาและพ้ืนที่โดยรอบการพัฒนา 

 
7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) : ชุมชนที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่พัฒนา และพ้ืนที่โดยรอบ 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ได๎แนวทางการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยมุํงเน๎นลูกค๎า อยํางน๎อย 3 แนวทางตามองค์ประกอบของ
แหลํงทํองเที่ยว ได๎แกํ  

- ความนําดึงดูดใจ (Attractions)  
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- การเข๎าถึง(Accessibility) 
- สิ่งอ้านวยความสะดวก (Amenity) 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) : ชุมชนมีรายได๎จากการทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 20 ในปีแรกหลัง

เสร็จโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

ศึกษาอุปสงค์การทํองเที่ยวเชิงนิเวศในต้าบลบ๎าน
ถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา 

- ผู๎ตอบแบบสอบถามจ้านวนไมํน๎อยกวํา 400 ชุด 
- ชุดข๎อมูลพฤติกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิ เวศของ

นักทํองเที่ยวชาวไทย 1 ชุด 
ศึกษาอุปทานการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในต้าบลบ๎าน - 16 หมูํบ๎านของต้าบลบ๎านถ้้าได๎รับการส้ารวจ

Supply  

 ทรัพยากรการทํองเท่ียวเชิงนิเวศใน
ต้าบลบ๎านถ้า้ 

 ทรัพยากรมนุษย์ด๎านการทํองเท่ียว 
ต้าบลบ๎านถ้า้ 

Demand 

 พฤติกรรมการทํองเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย 

คู่แข่งขัน  
1. แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพะเยา 

Quantitative research  

 การส้ารวจแบบสอบถามพฤติกรรม
การทํองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 การส้ารวจและประเมินทรัพยากร
การทํองเท่ียวเชิงนิเวศต้าบลบ๎านถ้้า 

 การส้ารวจแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพะเยา 

Qualitative research  

 การสัมภาษณ์ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 

 ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ 

แนวทางการจัดการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศโดยมุ่งเน้นลูกค้า 
อย่างน้อย 3 แนวทางตาม
องค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเท่ียว  

 Attractions  

 Accessibility  

 Amenity  
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ถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา ทรัพยากรทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
- ชุดข๎อมูลศักยภาพทรัพยากรทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ต้าบล

บ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา 1 ชุด 
ศึกษาคูํแขํงขันทางการตลาดการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศในเขตจังหวัดพะเยา 

- 9 อ้าเภอของจังหวัดพะเนาได๎รับการส้ารวจทรัพยากร
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 

- ชุดข๎อมูลทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศข๎องจังหวัด
พะเยา 1 ชุด 

การออกแบบการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศท่ี
เหมาะสมของต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ 
จังหวัดพะเยา 

- ได๎แนวทางการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยมุํงเน๎น
ลูกค๎า อยํางน๎อย 3 แนวทางตามองค์ประกอบของ
แหลํงทํองเที่ยว ได๎แกํ ความนําดึงดูดใจ 
(Attractions) การเข๎าถึง(Accessibility) และสิ่ง
อ้านวยความสะดวก (Amenity)  

 

 

 

 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ ......12 เดือนหลังจากโครงการไดร๎ับอนุมตัิ.......................................... 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง และการ
ออกแบบเครื่องมือวิจัย 

x            

ศึกษาอุปสงค์ และอุปทานการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศในต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ 
จังหวัดพะเยา 

  x x x        

ส้ารวจคูํแขํงขันทางการตลาดการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศในเขตจังหวัดพะเยา 

    x x x      

ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวในการจัดการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมของต้าบลบ๎าน
ถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา 

        x x   

เสนอแนวในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่
เหมาะสมของต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ 

          x x 
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
จังหวัดพะเยา 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. ..2565............ วงเงนิ .....450,000....... บาท (สี่

แสนห๎าหมื่นบาทถว๎น) โดยมีรายการคําใช๎จําย ดงันี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ศึกษาอุปสงค์การทํองเที่ยวเชิงนิเวศในต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา 

- คําจัดท้าและวิเคราะห์แบบสอบถามอุปสงค์การทํองเที่ยว 400 ชุด 
60,0000 

ศึกษาอุปทานการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา 
- วิทยากรในการอบรม  
- คําจ๎างเหมาส้ารวจทรัพยาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตเทศบาลบ๎านถ้้า 
- คําตอบแทนผู๎ประเมินศักยภาพแหลํงทํองเที่ยว 8 คน 
- คําใช๎จํายในการจัดอบรมเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 1ครั้ง  

78,000 

ศึกษาคูํแขํงขันทางการตลาดการทอํงเที่ยวเชิงนิเวศในเขตจังหวัดพะเยา 
- คําจ๎างเหมาการส้ารวจทรัพยาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดพะเยา  

90,000 

การออกแบบการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมของต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ 
จังหวัดพะเยา 

- คําจัดการประชุมระดมความคดิเหน็ จ้านวน 2 ครั้ง 
- คําเดินทาง คําที่พักวิทยากร จ้านวน 1 ครั้ง 
- คําเสื้อและกระป๋าสา้หรับทีมงานและผูเ๎ข๎ารํวมโครงการ 30 ชุด 

47,000 

จัดท้ารายงานการวิจัย และเอกสารประจา้โครงการ 
- คําจ๎างผู๎ชํวยวิจัย 
- คําจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ ์
- คําวัสดสุ้านักงาน 
- คําโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อนิเตอร์เนต็ 

175,000 

รวมทั้งสิ้น 450,000 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัตํอไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 : ศึกษาอุปสงค์การทํองเที่ยวเชิงนิเวศในต้าบลบ๎านถ้้า 
อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา 

60,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 คําใช๎สอย  

- คําจัดท้าและวิเคราะห์แบบสอบถามอุปสงค์การทํองเที่ยว 400 ชุด 60,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2  : ศึกษาอุปทานการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในต้าบล 78,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

บ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 คําใช๎สอย  

- คําวิทยากรในการอบรม  14,400 
- คําจ๎างเหมาส้ารวจทรัพยาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตเทศบาลบ๎านถ้้า 32,000 
- คําตอบแทนผู๎ประเมินศักยภาพแหลํงทํองเที่ยว 8 คน 9,600 
- คําใช๎จํายในการจัดอบรมเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 1ครั้ง 22,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3  : ศึกษาคูํแขํงขันทางการตลาดการทอํงเที่ยวเชิงนิเวศในเขต
จังหวัดพะเยา 

90,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 คําใช๎สอย  

- คําจ๎างเหมาการส้ารวจทรัพยาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดพะเยา จ้านวน 9 
อ้าเภอ 

90,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4  : การออกแบบการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมของ
ต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา 

47,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 คําใช๎สอย  

- คําจัดการประชุมระดมความคดิเหน็ จ้านวน 2 ครั้ง 26,000 

- คําเดินทาง คําท่ีพักวิทยากร จ้านวน 1 ครั้ง 9,000 

1.2 คําวัสด ุ  

- คําเสื้อและกระป๋าสา้หรับทีมงานและผูเ๎ข๎ารํวมโครงการ 30 ชุด 12,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5  : การจัดท้ารายงานการวิจัย และเอกสารประจ้าโครงการ 175,000 

1. งบบุคลากร  

1.1 คําจ๎าง  
- คําเจ๎าหน๎าผู๎ชํวยวิจัย วุฒิปรญิญาตร ี 150,000 

2. งบด าเนินงาน  
2.1 คําใช๎สอย  

- คําจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ ์ 15,000 

2.2 คําวัสด ุ  

- คําวัสดสุ้านักงาน 5,000 

- คําโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อินเตอร์เนต็ 5,000 
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13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ : เทศบาลต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
- คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
- เทศบาลต้าบลบ๎านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต๎ จังหวัดพะเยา  

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
หลังการด้าเนินโรงการวิจัยนี้แล๎วเสร็จ เทศบาลต้าบลบ๎านถ้้าจะได๎รูปแบบการจัดการทํองเที่ยวเชิง

สร๎างสรรค์ในพ้ืนที่ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สามารถน้าไปพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว สร๎างรายได๎จาก
การทํองเที่ยว และอนุรักษร์ะบบนิเวศของเทศบาลได ๎
 
 

  

เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ดร. นิรมล พรมนิล 

ต้าแหนํง  อาจารย์/นักวิจัย 

สังกัด คณะบริหารธรุกิจและนเิทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท์ 09 3715 9198. 

E – mail address : niramolpr@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนาชุมชนบ้านถ้้าให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ปูน้้าจืดพื้นเมือง 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
  จากประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยต้องพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง ปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning community) คือชุมชนที่มี
โครงสร้างส้าหรับผู้คนที่มีเป้าหมายและปณิธานที่จะร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อ
ชุมชน โดยการเชื่อมโยงผู้คน และองค์กรในชุมชน อย่างมีระบบ และผู้คนในชุมชนยังสามารถแบ่งปัน
ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ร่วมกัน ท้าให้เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีเป้าหมาย และสนับสนุนให้บุคคลแต่ละ
บุคคลในชุมชนเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้จากการท้ากิจกรรม (Slick, 2002) ระบบกิจกรรม (Activity 
system) เป็นขั้นตอนเรียนรู้โดยการน้าเอาทฤษฎีไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติจริง เพ่ือให้การเรียนรู้
เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ประกอบด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมพลัง (Collaborative learning) คือ
การเรียนรู้ที่เน้นให้มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าการเรียน
รูปแบบอื่นๆ และศึกษาเรียนรู้ในสถานที่ที่ไม่เป็นทางการ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชนเป็นต้นแบบ
ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) การออกแบบกิจกรรม (2) การฝึก
ปฏิบัติ และ (3) เก็บข้อมูลจากการร่วมสังเกตการณ์ และการสะท้อนมุมมอง ซึ่งการบอกเล่าเรื่องราว
ของการส้ารวจทั่วทั้งชุมชน จุดเด่นของชุมชน เช่น การเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ปูน้้าจืดพ้ืนเมือง ท้าให้คนในชุมชนได้รับแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตส้านึกชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปูน้้าจืดพ้ืนเมือง ท้า ให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุมชนได้รับการพัฒนา อันจะยังผลท้าให้ระบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือนดีขึ้น 
 จากการส้ารวจพ้ืนที่ชุมชนใน ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
พะเยา พบว่าพ้ืนที่ชุมชน ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยานั้นเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
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ของปูน้้าจืดพ้ืนเมืองอันเป็นแหล่งอาหารของประชากรในพ้ืนที่มาเป็นเวลาช้านาน ถึงแม้ว่าการศึกษา
ด้านสันฐานวิทยา อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของปูน้้าจืดพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ
การวิจัย นักวิจัยในโครงการยังมองเห็นว่าจากการวิจัยพ้ืนฐานดังกล่าว สามารถต่อยอดให้เป็นการวิจัย
เชิงพ้ืนที่ ด้วยการเพ่ิมเติมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม การเพาะเลี้ยง ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของปูน้้า
จืดพ้ืนเมืองในด้านต่างๆ เช่น การใช้ปูน้้าจืดพ้ืนเมืองเป็นดัชนีวัดคุณภาพแหล่งน้้า การพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนการพัฒนาชุมชน ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้       
จ.พะเยา ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ปูน้้าจืดพื้นเมือง 
 
5. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 

๑. เพื่อสนองพระราชด้ารโิครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.)  
๒. เพื่อจัดแสดงข้อมูลประวตัทิางชีววทิยาของปูน้า้จืดพ้ืนเมือง ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 
๓. เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับปูน้้าจืดพื้นเมืองตามวิถีชุมชนจังหวัดพะเยา 
๔. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปลูกฝังจิตส้านึกชุมชน ในการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์จากปูน้้าจืดพื้นเมือง 
๕. เพื่อเป็นเวทีจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการรับประทานปูน้้าจืดพ้ืนเมืองกับวิถีชีวิต

ของคนในชุมชน 
๖. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปูน้้าจืดพื้นเมืองของจังหวัดพะเยา 
๗. เพื่อจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปูน้้าจืดพื้นเมืองของจังหวัดพะเยา 
๘. เพื่อเป็นเวทีจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนในชุมชนทั้งในละแวกใกล้เคียง

และชุมชนที่อยู่ห่างไกล 
 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

๑. สนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.)  
๒. จัดแสดงข้อมูลประวัติทางชีววิทยาของปูน้้าจืดพ้ืนเมือง ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 
๓. สนับสนุนให้ชุมชนมีแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับปูน้้าจืดพ้ืนเมืองตามวิถี

ชุมชนจังหวัดพะเยา 
๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปลูกฝังจิตส้านึกชุมชน ในการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์จากปูน้้าจืดพื้นเมือง 
๕. สร้างเวทีจัดกิจกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมการรบัประทานปูน้้าจืดพื้นเมืองกับวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน 
๖. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปูน้้าจืดพื้นเมืองของจังหวัดพะเยา 
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๗. จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปูน้้าจืดพื้นเมืองของจังหวัดพะเยา 
๘. สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนในชุมชนทั้งในละแวกใกล้เคียง

และชุมชนที่อยู่ห่างไกล 
 

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
๑. ประชาชนในพื้นท่ี ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 
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8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

๑. ชุมชนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปูพ้ืนเมือง อย่างน้อย 3 กิจกรรม ใน 1 ปี 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้และปลูกฝังจิตส้านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากปูน้้า

จืดพื้นเมือง 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากปูน้้าจืดพื้นเมือง 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
๑. ศึกษาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จัดเวทีประชาคมประเมินปัญหาความต้องการ เพ่ือ

น้ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการของชุมชน 

๒. จัดล้าดับความส้าคัญของความต้องการชุมชน 

๓. จัดตั้งคณะกรรมการด้าเนินชุมชนแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยนักวิจัย ผู้น้าชุมชน แกนน้า และ

อาสาสมัคร 

๔. จัดท้าปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ 

๕. ด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ 

๖. พัฒนาเครือข่ายขยายความร่วมมือศูนย์การเรียนรู้ระแวกใกล้เคียงและเชื่อมโยงสู่ระดับอ้าเภอ 

จังหวัด และประเทศ 

๗. ประเมินผลการด้าเนินงานในแต่ละปี และน้าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
๑. ศึกษาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จัด
เวทีประชาคมประเมินปัญหาความต้องการ เพ่ือ
น้ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานความต้องการของชุมชน 

1. ทราบปัญหา ความต้องการ และข้อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชน 
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๒. จัดล้าดับความส้าคัญของความต้องการชุมชน ๒. ทราบปัญหาที่ส้าคัญตรงตามความต้องการของชุมชน 
๓. จัดตั้งคณะกรรมการด้าเนินชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ประกอบด้วยนักวิจัย ผู้น้าชุมชน แกนน้า 
และอาสาสมัคร 

3. มีคณะกรรมการด้าเนินงาน ประกอบด้วยนักวิจัย ผู้น้า
ชุมชน แกนน้า และอาสาสมัคร 

๔. จัดท้าปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ ๔. มีปฏิทินกิจกรรมประจ้าปี 2565 - 2569 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
๕. ด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตาม
ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ 

6. มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปูพ้ืนเมือง อย่างน้อย 3 
กิจกรรม ใน 1 ปี 

๖. พัฒนาเครือข่ายขยายความร่วมมือศูนย์การ
เรียนรู้ระแวกใกล้เคียงและเชื่อมโยงสู่ระดับ
อ้าเภอ จังหวัด และประเทศ 

6. เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่างน้อย 1 เครือข่ายต่อปี 

๗. ประเมินผลการด้าเนินงานในแต่ละปี และน้า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดให้
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

7. โครงการได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ  5 ป ีวันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2569 

โครงการ/กิจกรรม 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ศึกษาความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ จัดเวทีประชาคมประเมินปัญหาความ
ต้องการ เพื่อน้ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานความ
ต้องการของชุมชน 

x x x          

2. จัดล้าดับความส้าคัญของความต้องการ
ชุมชน 

  x          

3. จัดตั้งคณะกรรมการด้าเนินชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ประกอบด้วยนักวิจัย ผู้น้าชุมชน 
แกนน้า และอาสาสมัคร 

   x x        

4. จัดท้าปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้     x x       

5. ด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตามปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ 

      x x x x x x 

6. พัฒนาเครือข่ายขยายความร่วมมือศูนย์
การเรียนรู้ระแวกใกล้เคียงและเช่ือมโยงสู่

          x x 
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
ระดับอ้าเภอ จังหวัด และประเทศ 
7. ประเมินผลการด้าเนินงานในแต่ละปี 
แ ล ะน้ า ผ ลก า ร ปร ะ เ มิ น ไ ป ใ ช้ ใน กา ร
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดให้ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

          x x 
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12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนนุงบประมาณ ประจ้าปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาท

ถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 280,000 
กิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที ่2 130,000 
กิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที ่3 130,000 
รวมทั้งสิ้น 540,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 1   

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้าเนินงาน  
  (5 คน X 500 บ. X 6 ครั้ง) 

15,000 

- ค่าตอบแทน+ที่พักวิทยากร (2 คน) 20,000 

- ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน  
  (10 คน X 8ชม. X 30 บ. X 6 ครั้ง) 

14,400 

1.2 ค่าใช้สอย  

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ/เวทีกิจกรรม 20,000 

- ค่าจัดประชุมน้าเสนอสรุปผลการด้าเนินงานและสรุปผลพร้อมทั้งข้อเสนอ
เพ่ือพัฒนาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2 ครั้ง) 

40,000 

- ค่าจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการวิจัย ของคณะนักวิจัยทุก 2 เดือน  
(ครั้งละ 10,000 บ. X 6 ครั้ง) 

60,000 

- ค่าจ้างเหมาท้าสื่อ digital 50,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ 20,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 10,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดท้าเอกสาร/ถ่ายเอกสาร/ป้ายไวนิล 10,000 

- ค่าจัดท้าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 15,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1.3 ค่าวัสดุ  

- วัสดุส้านักงาน 2,6oo 

- วัสดุการเกษตร 1,000 

- วัสดุการศึกษา 1,000 

- วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,000 

2. งบลงทุน - 

2.1 ครุภัณฑ ์ - 

2.2 สิ่งก่อสร้าง 
 

- 

3. งบเงินอุดหนุน - 

3.1 เงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2  

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทน+ที่พักวิทยากร (2 คน) 16,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ/เวทีกิจกรรม 15,000 

- ค่าจัดประชุมน้าเสนอสรุปผลการด้าเนินงานและสรุปผลพร้อมทั้งข้อเสนอ
เพ่ือพัฒนาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2 ครั้ง) 

30,000 

- ค่าจ้างเหมาท้าสื่อ digital 30,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ 10,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 10,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดท้าเอกสาร/ถ่ายเอกสาร/ป้ายไวนิล 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

- วัสดุส้านักงาน 3,000 

- วัสดุการเกษตร 2,000 

- วัสดุการศึกษา 2,000 

- วัสดุวิทยาศาสตร์ 2,000 

2. งบลงทุน - 

2.1 ครุภัณฑ ์ - 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

2.2 สิ่งก่อสร้าง 
 

- 

3. งบเงินอุดหนุน - 

3.1 เงินอุดหนุน - 

  

งบประมาณกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 3  

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทน+ที่พักวิทยากร (2 คน) 16,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ/เวทีกิจกรรม 15,000 

- ค่าจัดประชุมน้าเสนอสรุปผลการด้าเนินงานและสรุปผลพร้อมทั้งข้อเสนอ
เพ่ือพัฒนาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2 ครั้ง) 

30,000 

- ค่าจ้างเหมาท้าสื่อ digital 30,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ 10,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 10,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดท้าเอกสาร/ถ่ายเอกสาร/ป้ายไวนิล 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

- วัสดุส้านักงาน 3,000 

- วัสดุการเกษตร 2,000 

- วัสดุการศึกษา 2,000 

- วัสดุวิทยาศาสตร์ 2,000 

2. งบลงทุน - 

2.1 ครุภัณฑ ์ - 

2.2 สิ่งก่อสร้าง 
 

- 

3. งบเงินอุดหนุน - 

3.1 เงินอุดหนุน - 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 



 

10 
 

 ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
๑. ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้และปลูกฝังจิตส้านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากปูน้้าจืดพ้ืนเมือง 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถเพ่ิมมากขึ้นในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์จากปูน้้าจืดพื้นเมือง 
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์ 

ต้าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท ์0892649191 

E – mail address : (1) krittipitch.th@up.ac.th (2) th.krittipitch@gmail.com 
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1. ช่ือโครงการ    การเพาะขยายพันธุ์ปูพ้ืนเมืองบางชนิดเพ่ือการบริโภคและการอนุรักษ์ 

 Propagation of some native crabs for consumption and conservation 

 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นทีป่ระเด็นที่ 5 การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

  จากอดีตที่ผ่านมา ชุมชนในเขต ต.บ้านถ้้า อ.เมือง จ.พะเยา มีวิถีชีวิตที่อาศัยและพ่ึงพาธรรมชาติ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น ชาวบ้านจะนิยมหาของป่า เช่น สัตว์ พืช เห็ด ฯลฯ มา
รับประทานอาหาร เนื่องจากชุมชนนี้อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งภายใน
อุทยานจะมีล้าห้วยขนาดใหญ่หลายสายซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด เช่น ปลา กบ เขียด รวมทั้ง
ปูน้้าจืดที่มีขนาดใหญ่ เช่น ปูเจ้าพ่อหลวง (ปูผา) ปูจั่ว ปูหิน เป็นต้น ซึ่งปูเหล่านี้ ชาวบ้านในชุมชนนี้นิยมน้ามา
บริโภค ซึ่งการสอบถามพรานป่าหลายท่าน ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ในอดีตจะพบปูเหล่านี้เป็นจ้านวนมาก
และมีขนาดใหญ่ (น้้าหนักตัวเกือบ 500 กรัม/ตัว) แต่ปัจจุบัน ปูเหล่านี้มีจ้านวนลดน้อยลงไปมากและไม่พบปูที่
มีขนาดใหญ่เท่าที่เคยพบมาก่อน  
 จากค้าบอกเล่าของชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับจ้านวนและขนาดของปูที่ลดลง อาจจะเนื่องมาจากการ
เสื่อมโทรมของป่าที่เป็นแหล่งต้นน้้าหรือกับจับสัตว์น้้าเป็นจ้านวนมาก จนไม่เพียงพอที่จะสืบพันธุ์และ
ขยายพันธุ์ในธรรมชาติ จากปัญหาดังกล่าวนี้ อาจจะน้าไปสู่การสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึง
มีวัตถุประสงที่จะศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ของปูเหล่านี้เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ เพ่ือลด
ปริมาณการจับจากธรรมชาติ เพ่ือลดโอกาสที่จะสูญพันธุ์ในอนาคต 
 

5. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 

 1.  เพ่ือสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.)  
 2.  เพ่ือหาแนวทางในการเพาะขยายพันธุ์ปูพื้นเมืองที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
 

 

 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

รู้แนวทางการพัฒนาระบบการเพาะขยายพันธุ์ปูพ้ืนเมืองบางชนิดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ ต้าบล
บ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 
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7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

 เกษตรกรที่สนใจและอาศัยอยู่ในเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยาและเขต
เทศบาลใกล้เคียงเข้ารับฟังการบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปูพ้ืนเมืองและความส้าคัญของปู
พ้ืนเมืองต่อระบบห่วงโซ่อาหาร  

 
8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1. มีเกษตรกรที่สนใจเข้ารับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปูพ้ืนเมือง อย่างน้อย 2 

ครั้ง โดยมีจ้านวนผู้คนที่เข้ารับฟังบรรยายอย่างน้อยครั้งละ 15 คน 

2. มีอย่างน้อย 1 ครัวเรือนที่สนใจจะท้าการทดลองเลี้ยงปูพื้นเมืองเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 เกษตรกรสามารถน้าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปูพ้ืนเมืองได้ 
 

9. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปูน้้าจืด 

เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงปูน้้าจืดชนิดต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรบรรยายเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง 
ๆ เกี่ยวกับความส้าคัญของปูน้้าจืดแต่ละชนิด ตลอดจนถ่ายทอดขั้นตอน เทคนิค วิธีการเตรียมบ่อเพาะพันธุ์ 
การวางแผนการผสมพันธุ์และการอนุบาลเบื่องตนให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ 

2. การเตรียมบ่อสาธิตการเพาะเลี้ยงปูน้้าจืด 
 เตรียมบ่อซีเมนต์ขนาด 2 x 3 เมตร โดยภายในบ่อจะจัดเตรียมให้เหมือนสภาวะธรรมชาติที่อยู่อาศัย
ของปูให้มากที่สุด โดยจะมีทั้งส่วนที่เป็นน้้าไหลวนผ่านตัวกรองที่แยกส่วนชัดเจน และส่วนที่เป็นดินหรือหิน 
เพ่ิมพันธุ์ไม้น้้า วัสดุหลบซ่อนอื่น ๆ ฯลฯ 
 

3. ตรวจติดตามประเมินผล 
หลังจากเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงปูพ้ืนเมือง และได้ดูการดูบ่อ

สาธิตในการเลี้ยงปูแล้ว เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงได้เอง โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะเข้าไปตรวจเยี่ยมอย่าง
สม่้าเสมออย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน 
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10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
อบรม ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเพาะเลี้ยง
ปูน้้าจืด 

เกษตรกรในพ้ืนที่และใกล้เคียงเข้าอบรวมอย่างน้อย 30 
คน 

การเตรียมบ่อสาธิตการเลี้ยงปูพ้ืนเมือง บ่อซีเมนต์ขนาด 2 x 3 จ้านวน 2 บ่อ 
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูพ้ืนเมือง มีเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรบ ถ่ายทอดความรู้ด้านการ

เพาะเลี้ยงปูน้้าจืดสามารถน้าไปปฎิบัติได้จริงอย่างน้อย             
1 คน  

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
วางแผนอบรบถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เชิญวิทยากร ผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
เพาะเลี้ยงปู           น้้าจืด 

x x           

ฝึกอบรม และเตรียมสถานเพ่ือท้าบบ่อ
สาธิตการเลี้ยง 

  x          

ติดตามประเมินผลการน้าความรู้ไปใช้
จริงของเกษตรกร 

   x x x x x x    

การสรุปผลการด้าเนินงาน รายงานผล 
และจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

         x x x 

 

 

 

12. งบประมาณ 

  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าปี พ.ศ.2565 วงเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

ถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย  

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
วางแผนอบรบถ่ายทอดองค์ความรู้ เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงปู
น้้าจืด 

15,000 

ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้  40,000 
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เตรียมสถานและสร้างบ่อสาธิตการเลี้ยง 55,000 
ติดตามประเมินผลการน้าความรู้ไปใช้จริงของเกษตรกร 30,000 
การสรุปผลการด้าเนินงาน รายงานผล และจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ 10,000 

รวมทั้งสิ้น 150,000 
 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณ 150000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน* 4 วัน * 1500)  6000 

ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (1 คน * 200 บาท * 45 วัน) 9000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารการฝึกอบรม พิมพ์รายงาน เข้าเล่มและจัดท้ารายงาน 15000 

ค่าจ้างเหมารถรับส่งวิทยากร/ค่าตั๋วรถยนต์/ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ 2 เที่ยว 15000 

ค่าเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม 2 ครั้ง  10000 

ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม/ชา กาแฟ เป็นต้น ในช่วงการอบรม 15000 

ค่าจ้างแรงงานในการท้าบ่อสาธิตการเลี้ยงปู  
(3 คน * 10 วัน * 500 บาท) 

15000 

1.3 ค่าวัสดุ  

อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ฯลฯ 25000 

ท่อ PVC/ข้อต่อ/วาล์ว เดินระบบน้้า ชุดละ 1,000 บาท * 3 ชุด 10000 

ถังกรองน้้า ชุดละ 1,000 บาท * 12 ชุด 10000 

หลังคากันฝนกันแดด  20000 

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง 
 

 

รายการ.............................................................  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

 

13.สถานที/่พื้นทีด่ าเนินการ 

 1. อบรม และสาธิตการเลี้ยงปูพื้นเมืองในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

 ชุมชนในต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา ได้ทราบถึงความส้าคัญของปพื้นเมืองที่อาศัย

อยู่ในพื้นที ่ รวมทั้งเกิดความตระหนัก หวงแหน และรักษ์ในทรัพยากรของตน ท้าให้เกิดการบริหารและจัดการ

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล  ผศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส 

ต้าแหน่ง  อาจารย์ 

สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เบอร์โทรศัพท์  0866595477 

Email:tong33_panamagigas@hotmail.com 
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนาเครือข่ายและการประสานงานการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นที่ .5 การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นท่ี (18)*  การเติบโตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายระดับประเด็น  ทุนธรรมชาติ  

           แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
           เป้าหมายแผนแม่บทย่อย การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูง 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น  
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยด าเนินโครงการ อพ.สธ. ตาม

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) และต้องมีการรายงานผลการด าเนินงาน

ต่อคณะด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ.) นั้น 

          มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการนี้เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานที่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนที่จังหวัด
พะเยา เพ่ือเชื่อมโยงการท างานและบูรณาการกับงาน อพ.สธ. 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

(1) เพ่ือสนองพระราชด าริฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

(2) พัฒนาพื้นที่ปกปักทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
(3) เพ่ือปลูกรักษา ขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งพืชเศรษฐกิจ 

พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ 
(4) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและประสานงานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่ด าเนินการโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
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6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
          (1) พ้ืนที่ปกปักษ์ทรัพยากร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไปจ านวน 1 แห่ง 

(2) พ้ืนที่ปลูกรักษา ขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งพืชเศรษฐกิจ        
พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ จ านวน 1 แห่ง 

(3) จ านวนเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร จ านวน 100 คน 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ทรัพยากรท้องถิ่น)  ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

(1) พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(2) ผลิตภัณฑ์จากโครงการ และการขยายพันธุ์พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสู่ชุมชนและ

โรงเรียนท าให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
(3) การปลูกฝังการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้แก่เยาวชน 
(4) เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

(1)  พ้ืนที่ปกปักษ์ทรัพยากร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไปจ านวน 1 แห่ง 
(2) พ้ืนที่ปลูกรักษา ขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งพืช

เศรษฐกิจ พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ จ านวน 1 แห่ง 
(3)  จ านวนเยาวชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมการการสร้างจิตส านึกใน                                  

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร จ านวน 100 
9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
ต้นทาง 
 การพัฒนาพ้ืนที่ปกปักษ์พันธุกรรมทรัพยากรในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาโดยการจัดท า

เส้นทางส ารวจและเส้นทางเดินป่าในพื้นที่ปกปักษ์พันธุกรรมทรัพยากร 
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กลางทาง 
 การส ารวจข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการ อพ.สธ. ให้แก่ 

โรงเรียนและ อบท. ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
ปลายทาง 

การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้แก่ชุมชน

ต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

 

 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ปกปักษ์
พันธุกรรมทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปักษ์ทรัพยากร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตให้แก่
ประชาชนทั่วไปจ านวน 1 แห่ง 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมรวบรวมสวน
พฤกษศาสตร์ในโครงการ อพ.สธ. 

พ้ืนที่ปลูกรักษา ขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์พืชใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งพืชเศรษฐกิจ พืชหา
ยาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ จ านวน 1 แห่ง 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร 

จ านวนเยาวชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
กิจกรรมการการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร จ านวน 100 คน 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 
 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ปก
ปักษ์พันธุกรรมทรัพยากร 

/ / / /         

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมรวบรวมสวน
พฤกษศาสตร์ในโครงการ อพ.สธ. 

 / / / / / / /     

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการและใช้

     / / / / / / / 
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

ประโยชน์จากทรัพยากร 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 วงเงิน  600,000 บาท  

( หกแสนบาทถ้วน ) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ปกปักษ์พันธุกรรมทรัพยากร 200,000 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมรวบรวมสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการ อพ.สธ. 150,000 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร 

250,000 

รวมทั้งสิ้น 600,000 

 

 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที 1 : กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปกปักษ์พันธุกรรมทรัพยากร 200,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนคนน าทางส ารวจป่า (1000 บาท*10วัน) 10,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

จ้างเหมาจัดท าป้ายและเส้นทางส ารวจ 60,000 

จ้างเหมาแรงงาน (300*5 คน*20 วัน) 30,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

วัสดุส านักงาน 10,000 

วัสดุก่อสร้าง 30,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 

วัสดุเกษตร 40,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2  กิจกรรมรวบรวมสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการ 
อพ.สธ. 

150,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าวิทยากร (1200*6 ชม*4 วนั) +(600*6 ชม *2 วัน) 36,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าเดินทางวิทยากร 8,000 

ค่าท่ีพักวิทยากร 4,500 

ค่าอาหารและอาหารว่าง (50 คน*200 บาท*4 วัน)+(50 คน*70 บาท*4 วัน) 54,000 

จ้างถ่ายเอกสาร (200 บาท*50 ชุด) 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

วัสดุส านักงาน 7,500 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 

วัสดุเกษตร 10,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

250,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าวิทยากร (1200*6 ชม*4 วนั) +(600*6 ชม *2 วัน) 36,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าเดินทางวิทยากร 10,000 

ค่าท่ีพักวิทยากร (1500*5 คืน) 7,500 

ค่าอาหารและอาหารว่าง (100 คน*200 บาท*4 วัน)+ (100 คน*70 บาท*4 วัน) 108,000 

จ้างถ่ายเอกสาร (200 บาท*100 ชุด) 20,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

วัสดุส านักงาน 10,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000 

วัสดุเกษตร 28,500 
 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
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 มหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่จังหวดัพะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
              (1) พ้ืนที่ปกปักษ์ทรัพยากร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไปจ านวน 1 แห่ง 
              (2) พ้ืนที่ปลูกรักษา ขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งพืช
เศรษฐกิจ พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ จ านวน 1 แห่ง 
              (3) จ านวนเยาวชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมการการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร จ านวน 100 คน 
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 

ต าแหน่ง  อาจารย์  

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

เบอรโ์ทรศัพท์ 086 7289571 

E – mail address : wipornpannuangmek@gmail.com 
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1. ช่ือโครงการ   การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากลิ้นจี่ GI พะเยา 
กิจกรรม การผลิตลิ้นจี่คุณภาพสูงในจังหวัดพะเยา เพ่ือเตรียมความพร้อมพัฒนาเข้าสู่ระบบเกษตร

อินทรีย์ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ  

1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) : การ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
4) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 
5) นโยบายรัฐบาล : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่  18  การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

ลิ้นจี่เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เนื่องจากลิ้นจี่
เป็นผลไม้ที่มีรสชาติดี หวาน หอม และสีสวย ในแต่ละปีลิ้นจี่จึงมีผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งปี
การผลิต 2558 มีพ้ืนที่ยืนต้น 131,851 ไร่ มีผลผลิตจ านวน 55,977 ตัน มีมูลค่าการส่งออกถึง 570,841,249 
บาท และมีแนวโน้มการส่งออกเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) โดยในปี 2558 
ประเทศไทยมีการส่งลิ้นจี่ผลสดไปจ าหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ ประมาณ 3 ,777,435 กิโลกรัม มีมูลค่า
ประมาณ 57,907,609 บาท โดยตลาดลิ้นจี่ผลสดที่ส าคัญคือประเทศจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์และประเทศที่
เป็นคู่แข่งทางการค้าที่ส าคัญคือประเทศจีน และเวียดนาม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ทั้งนี้พันธุ์ที่
นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์ฮงฮวย แหล่งปลูกลิ้นจี่ในประเทศไทยจะมี 2 แหล่งใหญ่ คือ บริเวณภาคเหนือตอบบน ใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน และพะเยา และบริเวณภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้
ยังกระจายการปลูกลิ้นจี่ไปถึงภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดเลย นครพนม หนองคาย เป็นต้น ภาคตะวันออก ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี  

ลิ้นจี่เป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลักของจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพะเยา มี
ความส าคัญ เป็นล าดับที่ 4 มีพ้ืนที่ปลูก 15,987 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.1 ของพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ทั้งประเทศ และ
ลิ้นจี่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้จังหวัดพะเยาเป็นอันดับที่ 2 รองจากข้าว แต่ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ในปี
ละปีค่อนข้างแปรปรวน สาเหตุส าคัญนอกจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้การออกดอกติดผลไม่
สม่ าเสมอแล้ว การระบาดของศัตรูพืชนับเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อทั้งปริมาณและคุณภาพผลของลิ้นจี่ด้วย  
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(ธวัชชัย และคณะ, 2548) ในปีการผลิต 2560 มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 15,987 ไร่ มีปริมาณผลผลิตรวม 
8,174.7 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 728.33 กิโลกรัมต่อไร่ โดยอ าเภอแม่ใจ ให้ผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ 6,645.6 
ตัน ที่ส าคัญคือ ลักษณะจ าเพาะของลิ้นจี่พะเยา  เป็นลิ้นจี่ที่มีสีสันน่ารับประทาน ผลใหญ่ รสชาติหวาน กลิ่น
หอมโดยธรรมชาติ เนื้อผลหนา เนื้อแห้ง กรอบ จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลิ้นจี่ถิ่นนี้ และเป็นที่
ยอมรับและนิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะพันธุ์ฮงฮวยเมื่อสุกเต็มท่ีจะมี ผลทรงกลมรีถึงรูปหัวใจไหล่กว้าง หนาม
ห่าง เปลือกค่อนข้างบาง ผิวสีแดงอมชมพู เนื้อสีขาวขุ่น รสหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอมคุณภาพดี “พะเยาเป็น
พ้ืนที่พิเศษ ที่มีความได้เปรียบในลักษณะภูมิประเทศ ก็คือพะเยา เป็นแหล่งต้นที่ได้น้ าจากต้นน้ ากว๊านพะเยา 
ท าให้รสชาติลิ้นจี่อร่อย และจังหวัดพะเยาก าลังด าเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication : GI) (ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา, 2550)  

ลิ้นจี่มีช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่สั้นมาก โดยสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือน
มิถุนายน โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคม พบว่ามีผลผลิตออกสู่ตลาดมากถึง
ร้อยละ 80  ท าให้เกษตรกรต้องรีบเก็บเกี่ยวและจ าหน่ายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากลิ้นจี่เป็นไม้ผลประเภท non-
climacteric fruit ซึ่งต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่สุกแก่พอดีเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีอายุการเก็บรักษาไม่
นาน เนื่องจากเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถส่งไปจ าหน่ายได้ไกล ท าให้จ าหน่ายไม่ทันจึง
เกิดปัญหาลิ้นจี่ล้นตลาดส่งผลให้ลิ้นจี่ราคาตกลงอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านศัตรูพืช เช่น หนอน
เจาะขั้วผล และโรคพืชอ่ืนๆ ท าให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้
สารในปริมาณมาก การพ่นสารไม่เหมาะสมกับชนิดของแมลง การใช้สารไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อม ปริมาณศัตรูธรรมชาติที่พบมากมายหลายชนิดในสวนลิ้นจี่ลดลง ก่อให้เกิดการระบาดท าลาย
ของศัตรูพืชเหล่านี้เพ่ิมมากขึ้น เป็นผลให้ปริมาณของผลผลิตที่มีคุณภาพมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดส่งออกที่มีการคัดมาตรฐานสูง อีกทั้งในปัจจุบัน  การเปิดตลาดเสรีทางการค้า 
ท าให้มีการน ามาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาเป็นข้อก าหนดในการน าเข้าสินค้าเกษตร ปัญหา
สารพิษตกค้างบนผลผลิตจึงเป็นเรื่องส าคัญ จึงต้องพัฒนาการผลิตลิ้นจี่ที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ ตั้งแต่การ
จัดการดิน การจัดการศัตรูพืช การจัดการผลผลิตทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว และการแปรรูปลิ้นจี่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
รวมไปถงึระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลลิ้นจี่ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือ
ลดต้นทุนการกระจายสินค้า เพ่ือพัฒนาคุณภาพลิ้นจี้ของจังหวัดพะเยา 
 
5. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 

1) เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2) เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตลิ้นจี่และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1) มีเกษตรกรต้นแบบ และแหล่งอนุรักษเ์กี่ยวกับลิ้นจี่ในพ้ืนที่อย่างน้อย 1 แห่ง 
2) มีจ านวนหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่ ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร  
3) จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80 คนต่อปี 

 

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

1) กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชุน ที่ผลิตลิ้นจี่ปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 9 อ าเภอ 

 

 

 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1) มีเกษตรกรต้นแบบ และแหล่งอนุรักษเ์กี่ยวกับลิ้นจี่ในพ้ืนที่อย่างน้อย 1 แห่ง 
2) มีจ านวนหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่ ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร  
3) จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80 คนต่อปี 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

1) การผลิตลิ้นจี่คุณภาพลิ้นจี่ปลอดภัย และลิ้นจี่อินทรีย์ โดยการบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือการลด
ต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต 1 แปลง 

2) เทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเก่ียวลิ้นจี่ (เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและเน่าเสีย) 1 วิธี 
 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

ต้นทาง 
1) ต้นแบบการผลิตลิ้นจี่คุณภาพครบวงจร โดยการบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต  
2) การจัดการทรัพยากรดินและธาตุอาหารพืชอย่างแม่นย า (precision agriculture) เพ่ือผลิตลิ้นจี่

คุณภาพและลิ้นจี่ GI ของจังหวัดพะเยา  
กลางทาง 
1) พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (ชะลอการเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและเน่าเสีย)  
ปลายทาง 
1) การเผยแพร่ความรู้กลับสู่ท้องถิ่นและการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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จัดการประชุมร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์  ได้แก่ เกษตรกร ผู้รวบรวม และ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้  
 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
1) การบริหารจัดการฟาร์มและการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยว 
1) เกษตรกรต้นแบบและกลุ่มเกษตรกรที่มีองค์

ความรู้ในการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ จ านวน 1 กลุ่ม 
2) เทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ 1 วิธ ี

2) ถ่ายทอดความรู้และการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 

     3) เข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80 คน 

 

 

 

 

 

 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี 
โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

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

x x x x x x x x x x x  

ถ่ายทอดความรู้การสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 

            x x x 

 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564  วงเงิน 550,000 บาท  

(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การบริหารจัดการฟาร์มและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 300,000 
ถ่ายทอดความรู้การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 250,000 

รวม 550,000 
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ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรม การผลิตลิ้นจี่คุณภาพสูงในจังหวัดพะเยา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมพัฒนาเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 

550,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน   

1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)  
(3 วัน วันละ 6 ช.ม. ชม.ละ 600 บาท จ านวนวันละ 3 คน = 32,400   
-วิทยากรภายนอก 1200*6 ชม*4 วัน= 28,800) 

61,200 

1.2 ค่าใช้สอย  

(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ   

 ค่าพาหนะวิทยากร และที่พักวิทยากร (1500*4 คืน= 6,000 บาท) 

 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน 5*240*30 วัน = 36,000 

 
16,000 

 
36,000 

 (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 

 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 100 เล่มๆ 300 บาท = 30,000 

30,000 

 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 

 ค่าใช้จ่ายจัดอบรมการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ และการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและวิทยากรและทีมงาน (100 คน*120+70)*7 วัน 
=133,000 

133,000 

  (4) ค่ารับรองและพิธีการ 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

  (๑)  วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน 25,000 

  (2)  วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  หมึกพิมพ์ 38,800 

  (3)  วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมี เครื่องแก้ว อาหารเลี้ยงเชื้อ ชุดทดสอบ
สารตกค้าง 

100,000 

  (4)  วัสดุเกษตร เช่น ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย วัสดุให้น้ า 100,000 

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

 
13.สถานที/่พื้นทีด่ าเนินการ 

1) ปฏิบัติการสาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบล

แม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2) พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา และกลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1) การบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต 
2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตลิ้นจี่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าของจังหวัดพะเยา   

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 

                    ต าแหน่ง อาจารย์ 

             สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

เบอรโ์ทรศัพท์ 086 728 9571 

E – mail address : wipornpannuangmek@gmail.com 
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๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊สผสมเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล 

 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒ กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากร 

 

๓. แผนแม่บท ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร ทรัพยากรหลัก 

คือ ลิ้นจี่  GI แม่ใจ 

 

๔. เหตุผลความจ าเป็น 
  ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในไทยมีมูลค่ารวมประมาณ ๒.๐ แสนล้านบาทในปี ๒๕๖๐ โดย
น้้าอัดลมมีมูลค่าตลาดสูงที่สุดประมาณ ๖.๓ หมื่นล้านบาท ประเทศไทยในปี ๒๕๖๐ มีการบริโภค
น้้าอัดลมสูงเป็นอันดับ ๑ ในภูมิภาคอาเซียน (๔๑.๑๓ ลิตร/คน/ปี) แต่ช่วง ๑-๒ ปีที่ผ่านมาน้้าอัดลมมี
ยอดจ้าหน่ายลดลงประมาณร้อยละ ๑.๖ ต่อปี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระแสสุขภาพและการเข้าแย่งส่วน
แบ่งตลาดของเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลคาร์บอเนต (functional carbonated beverage) และเครื่องดื่มส
ปาร์คกลิ้ง (sparkling drink) ที่เริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพ (วรรณา, ๒๕๖๒) เครื่องดื่มสปาร์ค
กลิ้งที่จ้าหน่ายในท้องตลาดโดยผู้ผลิตรายใหญ่ส่วนมากเป็นน้้าดื่มแต่งกลิ่นปรุงรสอัดแก๊ส  น้้าดื่มผสม
วิตามินอัดแก๊ส น้้าแร่อัดแก๊ส โคล่าไร้สีอัดแก๊ส มีส่วนน้อยที่เป็นน้้าผลไม้อัดแก๊ส 
 จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ ป ี๒๕๕๘ จ้านวน ๑๕,๙๘๗ ไร่ มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับ 
๓ ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ เชียงราย มีพื้นที่เพาะปลูก ได้แก่ อ้าเภอแม่ใจ ปง เมืองพะเยา เชียง
ค้า ภูซาง และดอกค้าใต้ชนิดพันธุ์ลิ้นจี่ที่ปลูก ร้อยละ ๙๐ เป็นพันธุ์ฮงฮวย ซึ่งจะออกผลผลิตในช่วง
ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม และร้อยละ ๑๐ เป็นพันธุ์อื่น ๆ เช่น โอวเฮี๊ยะ ค่อม 
จักรพรรดิ ปัจจุบันลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI เนื่องจากเนื้อผลแห้งกรอบสีขาว
ขุ่น ไม่แฉะน้้า รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม ลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด มี
เส้นใยอาหารสูง มีกรดอะมิโนที่เป็นโครงสร้างของโปรตนี มีสรรพคุณทางยา เช่น เป็นยาบ้ารุง แก้อาการ
ไอเรื้อรัง แก้อาการคัดจมูก และบรรเทาอาการไม่ปกติของระบบทางเดินอาหาร (พาณี, ๒๕๕๕) 
นอกจากบริโภคสดแล้วลิ้นจี่ยังถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งอาหาร สารสกัด และเครื่องดื่ม โดยเครื่องดื่ม
จากลิ้นจี่ส่วนมากที่พบในท้องตลาดได้แก่ น้้าลิ้นจี่พร้อมดื่มและน้้าลิ้นจี่เข้มข้น ส่วนเครื่องดื่มอัดแก๊สพบ
เพียงน้้าแต่งกลิ่นลิ้นจี่เท่านั้น  
 ไซเดอร์ (cider) เป็นเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักน้้าแอปเปิ้ลหรือน้้าผลไม้อื่น ๆ (Jarvis B., 
๒๐๑๔;   วรรณดี และขนิษฐา, ๒๕๕๕) มีสารโพลีฟิโนลิกและสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูง เป็น
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เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ มีประโยชน์ช่วยป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ของร่างกาย (Lobo et al., ๒๐๐๙; 
Zuriarrain et al., ๒๐๑๕ และ Allied market research, ๒๐๑๙)    ในปี ๒๕๕๙ มูลค่าตลาดโลก
ของไซเดอร์ (ทั้งที่ผลิตจากแอปเปิ้ลและผลไม้อื่น ๆ) เท่ากับ ๑๐,๖๖๗ ล้านดอลลาร์ ในจ้านวนนี้ไซเด
อร์ชนิดมีแก๊ส (sparkling ciders) ครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดคือร้อยละ ๓๐ (Allied market 
research, ๒๐๑๙) 
 ปัจจบุันยีสต์ non-Saccharomyces ถูกน้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มหมักจากน้้าผลไม้ 
เช่น ไวน์ เบียร์ และไซเดอร์ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีรายงานยืนยันว่า ให้ผลดีหลายด้านต่อ
ผลิตภัณฑ์ เช่น เพ่ิมปริมาณกลีเซอรอล (glycerol) ท้าให้ผลิตภัณฑ์หนืดขึ้น ส่งผลดีต่อเนื้อสัมผัสและ
ความคงตัวของฟองแก๊ส เพ่ิมสารให้กลิ่นรสที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ non-Saccharomyces เป็น
ยีสต์ที่ผลิตเอทานอลในปรมิาณต่า้จึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกลิ่นรสที่ดีจากการหมักแต่ไม่ต้องการ
แอลกอฮอล์ปริมาณสูง คณะผู้วิจัยเห็นว่าการหมักน้้าลิ้นจี่ด้วยยีสต์ non-Saccharomyces จะท้าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ลิ้นจี่ที่มกีลิ่นรส และลักษณะเฉพาะตวัมากขึ้น หากน้ามาผสานกับ food filler ที่ก้าลัง
เป็นที่นิยมจะท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ  
 เม็ดบีดส์ไฮโดรเจล (hydrogel bead) คือ เม็ดบีดส์ที่ได้จากการห่อหุ้มสาร โดยใช้ไฮโดร
คอลลอยด์ (hydrocolloid) เป็นองค์ประกอบหลัก สามารถท้าได้ ๓ วิธี ได้แก่ เทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน 
(extrusion), สเฟียริฟิเคชัน (spherification),  และรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน (reverse spherification) 
การผลิตเม็ดบีดส์เป็นการท้าอาหารแบบ molecular gastronomy ซึ่งอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีอาหาร
สมัยใหม่ (modern cuisine technology) ที่ก้าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และถูกน้ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่รูปแบบใหมอ่ย่างแพร่หลาย เพื่อน้าส่งสารส้าคัญทางอาหาร ช่วยรักษา
กลิ่นรสในอาหาร เพ่ิมคุณภาพด้านการบริโภค รวมทั้งควบคุมการปลดปล่อยสารส้าคัญต่าง ๆ การ
พัฒนากระบวนการผลิตเม็ดบีดส์จากน้้าลิ้นจี่  จะท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เพ่ิมความ
หลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลิ้นจี่ 
 งานวิจัยนี้จึงมีความประสงค์ที่จะแปรรูปผลลิ้นจี่เป็นเครื่องดื่มไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊สโดยใช้หัว
เชื้อยีสต์ non-Saccharomyces ในการหมัก และพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจลลิ้นจี่  เพ่ือ
ใช้เติมในไซเดอร์ลิ้นจี่ การแปรรูปลิ้นจี่เป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยรองรับปัญหาผลผลิตทางเกษตรที่มี
ราคาตกต่้า เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับลิ้นจี่สด เพ่ิมช่องทางการตลาด และรูปแบบของผลิตภัณฑ์แปรรูป
ลิ้นจี่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 
๕. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 
 ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.)  
 ๒. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล 
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 ๓. ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการพาสเจอร์ไรซ์ไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊สผสมเม็ดบีดส์
 ไฮโดรเจล 
 ๔. ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา 
 
๖. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 แปรรูปผลผลิตลิ้นจี่เป็นเครื่องดื่มไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊สผสมเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล  เพ่ือรองรับ

ปัญหาผลผลิตทางเกษตรราคาตกต่้า เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลลิ้นจี่สด เพ่ิมช่องทางการตลาด เพ่ิม

รูปแบบของผลิตภัณฑ์แปรรูปลิ้นจี่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  เมื่อผลิตภัณฑ์มีความพร้อมสู่การ

จ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ จะท้าให้เกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูป มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เป็นการสร้างงานสร้าง

รายได้ให้กับชุมชน ตอบสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ 

(อพ.สธ.) 

 

๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
  ผู้วิจัยด้าเนินงานโดยท้าความร่วมมือกับองค์กรที่ท้าวิจัยร่วม ๒ แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

อนุรักษ์ลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา และวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้้าห้วยร่อง
สัก ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ และยังมีแนวทางหาเครือข่ายเพ่ือพัฒนาทางด้านการตลาดส้าหรับ
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลิ้นจี่ในอนาคต เช่น โลตัส ท๊อปพลาซ่า เจริญภัณฑ์ ฯลฯ เมื่อผู้วิจัย
ด้าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จะท้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก/แปรรูปลิ้นจี่ 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่จะเป็นผู้เผยแพร่และท้าให้กิจกรรมด้าเนินต่อไปได้ 

 
๘. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ผลผลติ (output) ตัวช้ีวัด 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

๑. กระบวนการผลิตไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊สผสมเมด็
บีดสไ์ฮโดรเจล 

- ๑ กระบวนการ 

๒. เครื่องดืม่ไซเดอรล์ิ้นจี่ชนิดมีแกส๊ผสมเม็ดบีดสไ์ฮโดร
เจล 
 

เครื่องดื่มได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน/กฎหมายอาหาร 

๑ ชนิด 

๓. ข้อมูลคณุภาพและความปลอดภัยของเครื่องดื่มไซ
เดอรล์ิ้นจี่ชนิดมีแกส๊ผสมเม็ดบีดสไ์ฮโดรเจลและผลการ

- ๑ ชุดข้อมูล 
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ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภณัฑ์ 
๔. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ การน้าเสนองานวิจัยในระดบัชาต ิ ตีพิมพ์วารสารวิชาการ ๑ ฉบับ 
๕. การถ่ายทอดเทคโนโลย ี กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต/แปรรูปลิ้นจี ่ จัดการอบรม ๑ ครั้ง 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
ผลลัพธ์ (outcome) ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
๑. เพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ผลิต/แปรรูปลิ้นจี่ 
โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดมลูค่าสูงขึ้น 

ผู้บริโภคได้รับประทานผลติภณัฑท์ี่มี
คุณค่าสูง 

มูลค่าของผลิตภณัฑเ์พิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๒ เท่าจากราคา
วัตถุดิบที่น้ามาแปรรูป 

๒. เปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ไทย
สามารถเข้าถึงนวัตกรรม/เทคโนโลยีการผลติเครื่องดื่มที่มี
ต้นทุนการผลิตไมสู่ง 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ  
SME อย่างน้อย ๑ กลุ่ม  
ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การผลิต 

๓. กลุ่มวสิาหกิจชุมชนและ SMEs ไทย สามารถกระจาย
สินค้าได้มากข้ึน เพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่าย และเพิม่
โอกาสทางการตลาดแกผู่ผ้ลิต 

ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพและความ
ปลอดภัยในการบรโิภค 

มีผลติภณัฑ์วางจ้าหน่ายใน 
ประเทศ 

๙. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
        กิจกรรมที่ ๑ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการท้าเม็ดบีดส์ลิ้นจี่ 
        ๑. การเตรียมส่วนของชั้นของเหลวภายใน (liquid-core)  
               เตรียมน้้าลิ้นจี่มาสมบัติกรอง (อัตราส่วนลิ้นจี่ต่อน้้า ๑:๑) เพ่ือแยกน้้าออกจากกาก แล้วสมบัติ
ละลายแซนแทนกัมความเข้มข้น ๐.๔ กรัม/๑๐๐ กรัมของลิ้นจี่ น้าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ ๖๕-๗๐ °C แล้ว
เติมแคลเซียมแลคเตท ที่ความเข้มข้น ๓ ระดับ จากนั้นน้าไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ ๕± ๒ °C อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง 
ก่อนสมบัติหยดสารละลาย (รูปที่ ๑) 
        ๒. การเตรียมส่วนของชั้นห่อหุ้ม (gelling bath)  
               เตรียมสมบัติละลายโดยใช้โซเดียมอัลจิเนตในน้้ากลั่น ความเข้มข้น ๓ ระดับ จากนั้นน้าไปแช่เย็น
ที่อุณหภูมิ ๕± ๒ °C ๒๔ ชั่วโมง ก่อนสมบัติหยดสารละลาย (รูปที่ ๑) 
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รูปที่ ๑ การเตรียมเม็ดบีดส์ (ก) การหยดเม็ดบีดส์ลงในสารละลายอัลจิเนต และ (ข) การแช่แคลเซียมแลคเตท
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้กับเม็ดบีดส์ 
 
        ๓. การผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล 
               จัดสิ่งทดลองแบบ ๓๒ factorial in CRD โดยจะหยดสารละลายน้้าลิ้นจี่ที่ใช้โซเดียมอัลจิเนต 
(gelling bath) ความเข้มข้นต่างกัน ๓ ระดับ โดยใช้บีกเกอร์ขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร บรรจุสารละลาย
โซเดียมอัลจิเนตปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร คนเบา ๆ ด้วยแท่งแม่เหล็กกวนสาร เป็นเวลา ๕ นาที (รูปที่ ๑) 
กรองเม็ดบีดส์ด้วยตะแกรง แล้วน้ามาล้างด้วยน้้ากลั่น ๓ ครั้ง จากนั้นน้าเม็ดบีดส์ที่ได้มาแช่ในสารละลาย
แคลเซียมแลคเตท ที่ความเข้มข้นต่างกัน ๓ ระดับ เป็นเวลา ๑๐ นาที น้าเม็ดบีดส์ที่ผลิตได้เติมลงในไซเดอร์
ลิ้นจี่ที่ได้จากกิจกรรมที่ ๑ ตรวจสอบคุณภาพของเม็ดบีดส์ที่ผลิตได้ ตามวิธีการของพัชรีและสุธีรา (๒๕๖๑) 
ดังนี้ 
         ๑) ขนาดของเม็ดบีดส์ ด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
         ๒)  ค่าการบวมน้้า (swelling capacity; %) 
         ๓) ความแข็ง ด้วยเครื่อง texture analyzer 
         เกณฑ์การวัดและประเมินผล พิจารณาจากเม็ดบีดส์ที่มีลักษณะทรงกลม มีค่าการบวมน้้าต่้าและมี
ความแข็งมาก 
 
 
        กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมไซเดอร์ลิ้นจี่ 

    ๑. การเตรียมน้้าลิ้นจี่ 
       น้าลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยมาล้างท้าความสะอาด ปอกเปลือกและเอาเมล็ดออก จากนั้นน้ามาปั่นให้ 

ละเอียดด้วยเครื่องปั่น น้าน้้าลิ้นจี่ที่ได้มากรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกกากออก น้าน้้าลิ้นจี่ที่ได้จากการกรองมา
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ 

       ๑.๑ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ท้ังหมด (TSS) ด้วยเครื่อง Hand refractometer 
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       ๑.๒ ปริมาณกรดทั้งหมดด้วยวิธีการไทเทรต ตามวิธีการของ AOAC (๑๙๙๐) 
       ๑.๓ ความเป็นกรด – ด่าง (pH) ด้วยเครื่อง pH meter 
       ๑.๔ ปริมาณไนโตรเจน ด้วยวิธี Kjeldahl method AOAC (๒๐๐๒) 

               จากนั้นน้าน้้าลิ้นจี่มาปรับความเป็นกรด-ด่าง ให้ได้ pH ๓.๘ ด้วยสารละลายกรดซิตริก (๕๐% 
w/v) และปรับปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ท้ังหมดให้เท่ากับ ๑๕ °Brix ด้วยน้้าตาลทรายขาว และน้าน้้าลิ้นจี่
มาผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ ที่อุณหภูมิ ๖๐ °C เป็นเวลา ๑๐ นาที ท้าให้เย็น และบรรจุน้้าลิ้นจี่ในขวดแก้วส้าหรับ
หมักท่ีผ่านการฆ่าเชื้อ 
 

    ๒. การเพาะเลี้ยงกล้าเชื้อ 
       ๒.๑ น้าผงยีสต์ ปริมาณ ๑ ช้อนตักสาร ใส่ลงในหลอดทดลองที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 
(๐.๙%  

w/v) ปริมาตร ๙ มล. แล้วน้าไปเข้าเครื่องเขย่า ที่อุณหภูมิ ๓๐ °C นาน ๓๐ นาที ปิเปตสารละลายยีสต์ 
ปริมาตร ๐.๑ มล. ลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ YEPD ท้าการ streak ลงบนจานที่ ๑, ๒ และ ๓ ตามล้าดับ เพ่ือ
เป็นการลดจ้านวนเชื้อ น้าจานเพาะเชื้อไปบ่ม ที่อุณหภูมิ ๒๘ °C นาน ๒ วัน 
                 ๒.๒ น้าน้้าลิ้นจี่ได้จากข้อ ๑ ปริมาตร ๑๕๐ มล. ใส่ใน flask และน้าไปฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 
๑๐๕ °C เป็นเวลา ๒ ชม. จากนั้นเติมเชื้อยีสต์บริสุทธิ์ที่ได้จากการเตรียมข้อ ๒.๑ โดยเลือกจานเพาะเชื้อจาก
ข้อ ๒.๑ ที่มียีสต์โคโลนีเดี่ยว ๆ ปรากฏให้เห็นจ้านวนมาก น้าห่วงเขี่ยเชื้อลนไฟ แล้วจิ้มลงบนโคโลนี (ประมาณ 
๑๒ โคโลนี) ใส่ลงในน้้าลิ้นจี่ น้าไปบ่ม ที่อุณหภูมิ ๒๘ °C นาน ๒ วัน และหาปริมาณกล้าเชื้อเริ่มต้น ตามวิธีการ
ของ AOAC (๒๐๐๒) 

    ๓. การหมักน้้าลิ้นจี่ 
               น้าน้้าลิ้นจี่ที่ได้จากข้อ ๑ มาเติมสารอาหารส้าหรับยีสต์ (Vitamon®Combi  ๓๐๐ mg/L) 
และเติมกล้าเชื้อที่เตรียมได้จากข้อ ๒.๒ ให้ได้กล้าเชื้อเริ่มต้นประมาณ ๑๐๖ cfu/ml (Torulaspora 
delbrueckii) ใส่ air lock ที่ปากขวด จากนั้นปล่อยให้เกิดการหมักที่อุณหภูมิห้อง (๓๐±๓ °C) นาน ๓ วัน 
ตรวจสอบคุณภาพของน้้าลิ้นจี่หมัก (ไซเดอร์) ที่ผลิตได้ ดังนี้ 

           ๑) ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตโดยยีสต์ ด้วยวิธีการชั่งน้้าหนักที่หายไป  
           ๒) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ทั้งหมด (TSS) ด้วยเครื่อง Hand refractometer 
           ๓) ปริมาณกรดทั้งหมด ด้วยวิธีการไทเทรต ตามวิธีการของ AOAC (๑๙๙๐) 
           ๔) pH ด้วยเครื่อง pH Meter 
           ๕) ปริมาณแอลกอฮอล์ ด้วยเครื่อง Ebulliometer  

                      โดยรายการที่ ๒-๕ ท้าการวัดค่า ๓ ซ้้า ซึ่งน้้าหมักลิ้นจี่ที่ได้ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 
ร้อยละ ๐.๕ ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินร้อยละ ๐.๕ จะท้าการเจือจางแอลกอฮอล์ด้วยการเติมน้้าลิ้นจี่  
  
        กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการพาสเจอร์ไรซ์ 
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            น้าตัวอย่างไซเดอร์ที่ได้จากกิจกรรมที่ ๒ มาบรรจุลงในขวดที่ฆ่าเชื้อแล้ว เติมที่เม็ดบีดส์ที่ได้รับการ
คัดเลือกจากกิจกรรมที่ ๑ น้าไปอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเครื่อง carbonator ให้มีความดันอยู่ที่ ๘ psi 
จากนั้นน้าไปพาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ (๖๐ และ ๗๐ °C) และเวลา (๑๕ และ ๓๐ นาที) ต่างกัน จัดสิ่งทดลอง
แบบ ๒๒ factorial in CRD น้าไซเดอร์ชนิดมีแก๊สผสมเม็ดบีดส์ไฮโดลเจลมาวิเคราะห์คุณภาพต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์คุณภาพเคมีกายภาพ ได้แก่ ค่าสี ด้วยเครื่องวัดสี ระบบ Hunter  
๒) การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

           การทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ (๙- point  hedonic scale) 
โดยผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ้านวน ๓๐ คน คุณลักษณะที่ท้าการทดสอบ เช่น สี กลิ่นผลไม้ รสชาติ และ
คุณภาพโดยรวม เป็นต้น  

๓) การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์  
    ๑. ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ตามวิธีการของ AOAC (๒๐๐๒) 
    ๒. ปริมาณยีสต์และรา ตามวิธีการของ AOAC (๒๐๐๒) 

 เกณฑ์การวัดและประเมินผล พิจารณาจากการที่เมื่อให้ความร้อนแล้วขวดต้องไม่ระเบิด (ทนแรงดันได้) 
และสภาวะที่ใช้ในการพาสเจอร์ไรซ์สามารถท้าลายเชื้อยีสต์ที่ใช้ในการหมักได้ และมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด
ในปริมาณท่ีมาตรฐานก้าหนด (ประกาศกระทรวงฉบับที่ ๓๕๖ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท) 
 
        กิจกรรมที่ ๔ การประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา 
               ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊สผสมเม็ดบีดส์ไฮโดรเจลที่บรรจุในขวด
แก้ว เก็บรักษาที่อุณหภูมิตู้เย็น (๔-๘ ºC) เป็นระยะเวลานาน ๔ สัปดาห์ สุ่มตัวอย่างท้าการทดสอบ ทุกสัปดาห์ 
(๐, ๗, ๑๔, ๒๘ วัน) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คุณภาพที่ตรวจสอบ ได้แก่ ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด 
เชื้อยีสต์และรา และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ( consumer 
acceptance testing) ด้วยวิธีการให้คะแนนการยอมรับ (quality rating) โดยผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการคัดเลือก 
แต่ไม่ผ่านการฝึกฝน จ้านวน ๑๐ คน ส่วนจุลินทรีย์ชนิดที่ก่อให้เกิดโรค อ้างอิงตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๖) และสารให้กลิ่นรสที่ระเหยได้ ความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพ คือ หลังการผลิต 
(วันที่ ๐ ของการเก็บรักษา) และวันสุดท้ายที่ผู้บริโภคให้การยอมรับหรือวันสุดท้ายที่ท้าการตรวจวัดคุณภาพ 
 
        การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
        วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธี Duncan's new multiple range 
test โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป (SPSS version free download) 
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๑๐. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

    การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเม็ด
บีดส์ลิ้นจี่ 

     ได้เม็ดบีดส์ลิ้นจี่ที่ได้รับคะแนนความชอบทาง    
     ประสาทสัมผัสมากที่สุดและมีความคงตัวในการ   
     น้าไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มไซเดอร์ลิ้นจี่ 
     ชนิดมีแก๊ส 

การเตรียมไซเดอร์ลิ้นจี่ ได้เครื่องดื่มไซเดอร์ลิ้นจี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อย
กว่าร้อยละ ๐.๕ มีกลิ่นรสลิ้นจี่และกลิ่นรสที่ได้จาก
การหมัก มีสีตามธรรมชาติ 

การศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการ
พาสเจอร์ไรซ ์

ได้เครื่องดื่มไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊สผสมเม็ดบีดส์
ไฮโดรเจลที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการบริโภค 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่๓๕๖) 

การประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา 

ได้เครื่องดื่มไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊สผสมเม็ดบีดส์
ไฮโดรเจลที่มีความคงตัวและมีอายุการเก็บรักษาที่
เหมาะสม 

 

๑๑. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ วนัที่เริม่ตน้ ตุลาคม ๒๕๖๔  วันที่สิน้สุด  กนัยายน ๒๕๖๕ 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเม็ด
บีดสไ์ฮโดรเจล 

x x x x         

การเตรียมไซเดอร์ลิ้นจี่   x x x        

การศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมใน
การพาสเจอร์ไรซ์ไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊ส
ผสมเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล 

    x x x      

การประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา 

         x x  
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
ท้ารายงานเล่มสมบูรณ์           x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงนิ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหา้

หมื่นบาทถว้น) โดยมรีายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊สผสมเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล 
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ๑.) ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๑ อย่าง ๒.) ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI 
กลุ่ม ๑) ๑ ฉบับ 

๑๕๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ลิ้นจี่ชนิดมีแก๊สผสมเม็ดบีดส์
ไฮโดรเจล 

๑๕๐,๐๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  
(๑)  ผู้ช่วยนักวิจัย จา้นวน ๑ คน  (๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อคน*๓ เดือน*๑ คน) ๔๕,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  
(๑) ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง (คณุสมบัติทางเคม,ี กายภาพ, จุลินทรีย์ และอื่นๆ ) ๑๕,๐๐๐ 

(๒) ค่าจ้างพิมพ์รายงาน เข้าปก เย็บเล่ม และถ่ายเอกสาร ๕,๐๐๐ 

(๓) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์และแปลผลด้วย SPSS  ๕,๐๐๐ 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(๔) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ๘,๐๐๐ 

(๕) ค่าจ้างเหมาอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ๗,๐๐๐ 

(๖) ค่าจ้างเหมาปอกเปลือกคว้านเมล็ดลิ้นจี่ ๘,๐๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) วัสดุวิทยาศาสตร์  

Plastic Petri Dish, Sterile, ๙๐x๑๕ mm. ๒,๐๐๐ 

ขวดพลาสติกบรรจุอาหาร ขนาด ๒๕๐ มล. ๗๕๐ 

ขวดแก้วบรรจุอาหาร ขนาด ๒๐๐ มล.  ๒,๔๐๐ 

โหลแก้วส้าหรับหมัก ๒ ลิตร ๖,๐๐๐ 

ขวดแก้วส้าหรับหมัก ๓๓๐ มล. ๖,๐๐๐ 

air lock  ๒,๘๐๐ 

กระดาษกรอง เบอร์ ๑ ขนาด ๑๑ ซม. ๖๐๐ 

แปรงล้างขวดและหลอดแก้ว ๖๐๐ 

หลอดทดลอง pyrex มีฝาปิด ๕,๐๐๐ 

กระดาษกรอง เบอร์ ๑ ๓๐๐ 

(๒) วัสดุสารเคมี  

Sodium hydroxide  ๓๐๐ 

Potato dextrose agar ๕๐๐ g   ๓,๐๕๐ 

Plate count agar ๕๐๐g.  ๒,๒๕๐ 

D-Glucose anhydrous AR. ๕๐๐g.  ๗๖๐ 

Yeast extract ๕๐๐g.  ๒,๒๑๐ 

Peptone bato ๕๐๐ g.  ๒,๔๕๐ 

Agar ๕๐๐ g ๑ กระป๋อง ๙๕๐  ๙๕๐ 

Marlic acid ๕๐๐ 

Citric acid ๕๐๐ g ๑๐๐ 

Tartaric acid  ๕๐๐ 

โซเดียมอัลจิเนต ๑,๐๐๐ 

แคลเซียมแลคแตท ๑,๐๐๐ 

แซนแทนกัม ๕๐๐ 

(๓) วัสดุเกษตร  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

ลิ้นจี่ ๕,๐๐๐ 

น้้าตาลทราย ๓๐๐ 

น้้าดื่ม ปริมาตร ๖ ลิตร ๘๐๐ 

(๔) วัสดุงานบ้านงานครัว   

กระดาษเอนกประสงค์ ๗๕๐ 

มีดส้าหรับปอกและหั่นผลไม้ ๓๐๐ 

กล่องล้อเลื่อน ๗๐๐ 

ถ่านกระดุม ๘๐๐ 

ถุงพลาสติกด้า  ๘๐๐ 

ถุงพลาสติกใส ๘๐๐ 

ถุงเย็นซิบล๊อค ๘๐๐ 

หนังยาง ๘๐๐ 

(๕) วัสดุส้านักงาน   

กระดาษ A๔ ๒๓๐ 

แฟ้มซอง A๔ ๓๐๐ 

ซองถนอมเอกสาร ๑๑ รู A๔ ๒๐๐ 

(๖) วัสดคอมพิวเตอร์   

หมึกพิมพ์อิงค์เจ๊ท ๒,๔๐๐ 

๒. งบลงทุน - 

๓. งบเงินอุดหนุน - 

 

๑๓.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
 - อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 - อาคารแปรรูปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พิษณุโลก 

 - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

 - วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้้าห้วยร่องสัก ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา  
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๑๔.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๑๕. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 ผลที่ได้จากการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ที่ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ

สามารถส่งต่อองค์ความรู้และการผลิตให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที

เป้าหมายให้เกิดการผลิตไดจ้ริง เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค 

ความต้องการซื้อมีมากขึ้น จะส่งผลให้ภาคการผลิตต้นน้้าและกลางน้้ามีการผลิตเพ่ิมขึ้นตาม น้าไปสู่

ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล เนวิชญานิ์ วุฒินิธศิานันท์ 

ต้าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัดคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท์ 086-9279279 

E – mail address : neenee250@hotmail.com 
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สควอสลิ้นจี่ด้วยการเพิ่มพรีไบโอติก เพื่อเพิ่มมูลค่าลิ้นจี่ 
                     ตกเกรด (Product development of Lychee-squash plus prebiotic for  
                         value added of  low grade Lychee) 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

เป้าประสงค์ 2.4 การวางรากฐานท่ีแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

3. แผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2569) ประเด็นที่ F2 กรอบการ

ใช้ประโยชน ์A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
ลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และปลูกกันมากในเขตภาคเหนือตอนบน 

โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน เป็นต้น จังหวัดพะเยาปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจ มีผลผลิตประมาณ 6 ,000 ตัน/ปี ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด 

เพราะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว รสชาติอร่อย ลิ้นจี่มีระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสั้นและมีการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพภายหลังการเก็บเก่ียวเร็วมาก โดยมีสาเหตุมาจากการคายน้ าท าให้เปลือกลิ้นจี่เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล ซึ่ง

ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคแม้ว่าจะมีรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม รวมทั้งการเก็บเกี่ยวช้าท าให้มีลิ้นจี่ที่แก่

เกินไปร่วงหล่น ทั้งนี้ลิ้นจี่ที่ร่วงหล่นและสีเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเนื่องจากการคายน้ าเป็นลิ้นจี่ที่ตกเกรด ซึ่ง

มีปริมาณเป็นจ านวนมากและเกษตรกรจะขายในราคาท่ีถูกมากเพียง 5-10 บาทต่อกิโลกรัม 

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยกลางน้ า เกี่ยวกับการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจาก

ลิ้นจี่ตกเกรดและผลร่วง โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สควอสลิ้นจี่เสริมโปรไบโอติก โดยคัดเลือกวัตถุดิบ

และส่วนผสมท่ีเหมาะสม พัฒนาสูตรการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์สุดท้ายและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการอบรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สู่เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ผู้สนใจ และ

ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

สควอส (squash) หมายถึงเครื่องดื่มดัดแปลงผลไม้หรือเครื่องดื่มน้ าผลไม้กึ่งแท้ประเภทหนึ่งมี

องค์ประกอบของน้ าผลไม้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า (total soluble solid; TSS) ไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 40 มีปริมาณกรดอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2-1.5   นอกจากนี้ยังมีการใช้วัตถุเจือปนในอาหารหลาย

ชนิดเช่น วัตถุกันเสีย กรด และสารป้องกันการตกตะกอน เป็นต้น วัตถุเจือปนอาหารแต่ละชนิดมีจุดประสงค์
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และหน้าที่ที่แตกต่างกัน น้ าผลไม้สควอสได้รับความนิยมเนื่องจากมีส่วนผสมของน้ าผลไม้แท้ มีรสชาติเมื่อเจือ

จางแล้วไม่เข้มเกินไป มีอายุการเก็บนานเนื่องจากใช้ปัจจัยในการแปรรูปและวัตถุเจือปนอาหารหลากหลายที่มี

คุณสมบัติช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ทั้งนี้ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สควอสลิ้นจี่โดยใช้แบบทดลองส่วนผสม (mixture design) ในการหาสัดส่วนองค์ประกอบที่ส าคัญของสควอส

ลิ้นจี่ที่เหมาะสม ด้วยการหาพ้ืนผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology; RSM) ร่วมกับการใช้

น้ าตาลฟรุคโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (fructooligosaccharides; FOS) ซึ่งเป็นน้ าตาลที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถ

ย่อยได้ แต่เป็นสารอาหารพรีไบโอติก (prebiotic) ช่วยกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์ดีในล าไส้ใหญ่ให้เจริญ

และมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผู้วิจัยคาดหวังว่าการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่ตกเกรดและผลร่วง จะสนับสนุนห่วงโซ่การ

ผลิตและการบริโภคลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาได้เป็นอย่างมาก โดยโครงการวิจัยนี้จะมีบทบาทช่วยเพ่ิมมูลค่าเชิง

พาณิชย์ด้วยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่ตกเกรดและผลร่วงสู่ชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ โครงการวิจัยนี้จะสร้างประโยชน์

ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตลิ้นจี่เพ่ือส่งต่อการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะช่วยเพ่ิมมูลค่า

และปริมาณการบริโภคมากข้ึน 

5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
๕.1 เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๕.2 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สควอสลิ้นจี่จากลิ้นจี่ที่ตกเกรดและผลร่วง 
๕.3 เพ่ือสร้างวัตถุดิบพ้ืนฐานที่สามารถต่อยอดท าเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
๕.4 เพ่ือใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าให้กับลิ้นจี่ที่ตกเกรดและผลร่วง 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

๖.1 ไดก้ระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสควอสลิ้นจี่ 

๖.2 ลดการสูญเสียผลผลิตลิ้นจี่ตกเกรดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

๖.3 เพ่ิมรายได้จากการแปรรูปลิ้นจี่ตกเกรดและผลร่วงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
การวิจัยนี้มีการเชื่อมโยง และเกิดความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

(Stakeholder and User Engagement) รวมถึงเกิดการขับเคลื่อนการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์กับ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ดังต่อไปนี้ 



 

3 
 

ต้นน  า : เกษตรกรชาวสวนผู้เพาะปลูกลิ้นจี่ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย 
ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา  
กลางน  า : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่ ผู้ประกอบการทั่วไป รวมถึงนักวิจัยในสถานศึกษา 
ปลายน  า : กลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ าตาล  
 
งานวิจัยนี้มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 2 ระดับ คือ 1) การเผยแพร่

องค์ความรู้เชิงวิชาการ การเผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
และ 2) การถ่ายทอดและเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เช่น สถานศึกษา 
ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และบริษัทผลิตผักผลไม้แปรรูป  เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการแปรรูปลิ้นจี่ 

 

8. ตัวชี วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวชี วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1) องค์ความรู้ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สควอสลิ้นจี่ จ านวน 1 องค์ความรู้ 
2) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สควอสลิ้นจี่ จ านวน 1 กระบวนการ 
3) ผลิตภัณฑ์สควอสลิ้นจี่ที่ใช้น้ าตาลฟรุคโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ทดแทนการใช้น้ าตาลซูโครสบางส่วน 

จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
4) ลดการสูญเสียผลผลิตลิ้นจี่ตกเกรดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

 

ตัวชี วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

1) ผลิตภัณฑ์สควอสลิ้นจี่ที่มรีสชาติและคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม 
2) ท าให้ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพมีทางเลือกของผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ที่หลากหลายมากข้ึน 
3) ผลผลิตลิ้นจี่ตกเกรดได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า 

 

9. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (กลางทาง) 
 
 9.1 การเตรียมวัตถุดิบลิ นจี่ 
 ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ที่ตกเกรดหรือผลร่วงจากสวนลิ้นจี่ในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระหว่างฤดูเก็บเกี่ยว
เดือนพฤษภาคม น ามาคัดผลที่เน่าเสียและต าหนิต่างๆ ออก น ามาแกะเปลือกและคว้านเมล็ด บรรจุเนื้อลิ้นจี่ที่
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ได้ถุงละ 1 กิโลกรัม น าไปเก็บรักษาไว้ในตู้แช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนน ามา
ท าการทดลอง 

 9.2 การเตรียมน  าลิ นจี่ส าหรับการท าสควอสลิ นจี่ 
 น าเนื้อลิ้นจี่ที่แช่แข็งไว้มาละลายน้ าแข็ง จากนั้นน าไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นน้ าผลไม้ กรองแยก
กากด้วยผ้าขาวบางสะอาด (บันทึก % yield) จากนั้นหาปริมาณกรดในน้ าลิ้นจี่ที่ค้ันได้โดยการไตเตรท ดังนี้ ใส่
น้ ากลั่น 10 มล. และน้ าลิ้นจี่ 5 มล. ลงในขวดรูปชมพู่ หยดฟี-นอล์ฟทาลีน 2 – 3 หยด เขย่าให้เข้ากัน น าไปไต
เตรทกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.1 N ทีละหยดและเขย่าขวดตลอดเวลา จนกระทั่งเกิดเป็น
สีชมพูที่คงที่ จดปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ ค านวณปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก (%) = 
ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ X 0.14 
 9.3 การพัฒนาสูตรสควอสลิ นจี่ที่เหมาะสม โดยใช้แบบทดลองส่วนผสม (mixture design) 

ร่วมกับการหาพื นผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology; RSM) 

 ท าการผันแปรปริมาณน้ าลิ้นจี่ น้ าตาลฟรุคโตโอลิโกแซ็คคาร์ไรด์ และน้ าตาลทราย โดยใช้แบบทดลอง

ส่วนผสม (mixture design) โดยมีข้อจ ากัดว่าต้องใช้น้ าลิ้นจี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 มีปริมาณของแข็งที่ละลาย

น้ า (TSS) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 และมีปริมาณกรดอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2-1.5 ส่วนวัตถุเจือปนอาหารอ่ืนๆ ใช้

ตามข้อก าหนด เช่น  เกลือร้อยละ 0.2 เพคตินร้อยละ 0.3 และสารกันเสียโซเดียมเบนโซเอทไม่เกิน 1,000 

ppm เป็นต้น จากนั้นท าการผลิตสควอสลิ้นจี่โดยเตรียมน้ าเชื่อม (น้ า น้ าตาล และเกลือ) น าน้ าลิ้นจี่มาผสม 

เติมเพคติน กรดซิตริก และสารกันเสีย น าไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อุณหภูมิ 70OC เป็นเวลา 10 นาที บรรจุขณะ

ร้อน แล้วท าให้เย็น ก่อนน าไปตรวจวัดคุณภาพด้านต่างๆ 

 9.4 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ โดยการหาปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (TSS) ด้วยเครื่อง Hand 

refractometer (ยี่ห้อ Atago รุ่น Master-Alpha ประเทศญี่ปุ่น) การวัดค่าสีด้วยเครื่อง Hunter Lab (รุ่น 

ColorQuest XE ประเทศสหรัฐอเมริกา) ค่า L* หมายถึง ค่าความสว่าง มีค่า 0 – 100 ซึ่ง 0 = มืดที่สุด 100 

= สว่างที่สุด a* หมายถึง ค่าท่ีแสดงความเป็นสีแดงหรือเขียว ซึ่ง +a แสดงความเป็นสีแดง และ -a แสดงความ

เป็นสีเขียว b* หมายถึง ค่าที่แสดงความเป็นสีเหลืองหรือน้ าเงิน ซึ่ง +b แสดงความเป็นสีเหลือง -b แสดง

ความเป็นสีน้ าเงิน การวัดค่าความหนืด ด้วยเครื่อง Brookfield Viscometer (รุ่น DV-II+Pro ประเทศจีน) ใช้

หัวเข็มเบอร์ 62 ความเร็วรอบในการหมุน 100 รอบต่อนาที โดยน าตัวอย่าง 400 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์

ขนาด 600 มิลลิลิตร ควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างระหว่างการวัดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และวัดความหนืด

ของตัวอย่างในหน่วยปาสคาล.วินาที (Pa.s) การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี โดยการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) ด้วยเครื่อง pH meter (ยี่ห้อ Mettlertole รุ่น SG2-FK ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และการไตเตรทหา

ความเป็นกรด ส่วนการทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้านสี ลักษณะปรากฏ ความหนืด กลิ่นรส และความชอบ

โดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 30 คน ใช้แบบประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
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แบบ 5 point Hedonic Scale โดยมีระดับความชอบคือ 1 = ไม่ชอบมาก 2 = ไม่ชอบปานกลาง 3 = เฉยๆ  

4 = ชอบปานกลาง 5 = ชอบมาก ส่วนการวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลินทรีย์ท าการตรวจวัดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์

ทั้งหมด (total plate count; TPC) และปริมาณยีสต์และรา 

 9.5 การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD)  ยกว้นการทดสอบ

ทางประสาทสัมผัส ใช้การทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) ท าการทดลอง 3 

ครั้ง วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 

10. ตัวชี วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวชี วัด 

F2A4: โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สควอส
ลิ้นจี่ด้วยการเพ่ิมพรีไบโอติก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าลิ้นจี่
ตกเกรด 

ได้กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสควอสลิ้นจี่  
อย่างน้อย 1 กระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ 
ได้สูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์สควอสลิ้นจี่ที่ใช้น้ าตาลฟรุคโต
โอลิโกแซ็คคาร์ไรด์ทดแทนการใช้น้ าตาลซูโครสบางส่วน 
อย่างน้อย 1 สูตร/ผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี (วนัที่เริ่มต้น ตุลาคม 2564  วันที่สิน้สุด  กนัยายน 2565) 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การเตรียมวัตถุดิบลิ้นจี่ น าลิ้นจีพ่ันธุ์ฮง
ฮวยที่ตกเกรด/ผลร่วง มาแกะเปลือกและ
คว้านเมล็ด บรรจุเนื้อลิ้นจี่ในถุงพลาสติก 
น าไปเก็บไว้ในตู้แช่แข็งที่อุณหภมูิ –20OC 

x x           

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสควอสลิ้นจี่ 
โดยใช้แบบทดลองส่วนผสม (mixture 
design) ร่วมกับการหาพื้นผิวตอบสนอง 

  x x x x x      
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

(Response Surface Methodology; 
RSM) เพื่อหาสูตรที่เหมาะสม 

การวิเคราะห์คุณภาพ ศึกษาอายุการเก็บ 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บ
รักษาสควอสลิ้นจี ่

       x x x   

วิเคราะห์ผล สรุป และเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 

          x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึง่หมื่น

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สควอสลิ้นจี่ด้วยการเพ่ิมพรีไบโอติก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าลิ้นจี่ตก
เกรด 

210,000 

รวมทั งสิ น 210,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณโครงการ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากลิ นจี่ GI พะเยา 
F2A4: กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สควอสลิ นจี่ด้วยการเพิ่มพรีไบโอติก เพื่อเพิ่ม
มูลค่าลิ นจี่ตกเกรด 

210,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1) ค่าตอบแทนนิสิตระดับปริญญาตรี ช่วยงานปฏิบัติงานวิจัยและการบันทึกข้อมูล 
(2 คน x 8 เดือน x 3,000 บาท = 48,000 บาท) 

48,000 

(2) เบี้ยเลี้ยง (จ านวน 2 คน x 30 ครั้ง x 2 วัน x 250 บาท = 30,000 บาท) 30,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

(1) ค่าจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน (จ านวน 3 ครั้ง x 2 วัน 
x 1,800 บาท/วัน = 10,800 บาท) 

10,800 

(2) ค่าจ้างเหมาส าเนาเอกสาร ค่าตีพิมพ์รายงาน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และจัดท า
รายงาน (จ านวน 3,000 บาท) 

3,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(3) ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่าง เตรียมตัวอย่างลิ้นจี่และส่วนผสมสควอสลิ้นจี่ 
(จ านวน 10,000 บาท) 

10,000 

(4) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง วิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพ และคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส (จ านวน 30,000 บาท) 

30,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

(1) วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องแก้ว กระดาษกรอง ขวดแก้ว จุกยาง และอ่ืนๆ 
(จ านวน 10,000 บาท) 

10,000 

(2) วัสดุสารเคม ีเช่น สารเคมีเกรด AR สารเคมีมาตรฐาน วัตถุเจือปนอาหาร 
อาหารเลี้ยงเชื้อ และอ่ืนๆ (จ านวน 25,000 บาท) 

25,000 

(3) วัสดุเกษตร เช่น ลิ้นจี่ น้ าผึ้ง น้ าตาลทราย น้ าตาลฟรุคโตโอลิโกแซ็คคาร์ไรด์ 
และอ่ืนๆ  (จ านวน 17,200 บาท)  

17,200 

(4) วัสดุส านักงาน เช่น ป้ายสติ๊กเกอร์ ปากกา สมุดบันทึก และอ่ืนๆ (จ านวน 
5,000 บาท) 

5,000 

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี และอ่ืนๆ (จ านวน 5,000 บาท) 5,000 

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ตะกร้า ถังน้ า มีด เขียง กล่องพลาสติก กล่องโฟม 
ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ถ้วยชิม ผ้าขาวบางน้ ายาล้างจาน ทิชชู และอ่ืนๆ (จ านวน 
10,000 บาท) 

10,000 

(7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง (จ านวน 5,000 
บาท) 

5,000 

(8) วัสดุอื่นๆ เช่น โฆษณาและเผยแพร่ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์  (จ านวน 1,000 บาท) 1,000 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

 

13.สถานที่/พื นที่ด าเนินการ 
- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัพะเยา 
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  หัวหน้าโครงการ 
 ดร.รณกร สร้อยนาค 
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
  19 หมู่ 2 ต. แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา 56000 
  โทร 054 466-666 ต่อ 3163 โทรสาร 054 466-716 
  E-mail: ronnakornsr@hotmail.com 

 สัดส่วนการด าเนินโครงการวิจัย 100% 
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
1) ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับนักวิจัยและนิสิต สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการงานวิจัยไปบูรณา

เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแปรรูป
อาหาร เป็นต้น 

2) มีวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการเก่ียวกับการแปรรูปลิ้นจี่เพิ่มข้ึน ท าให้มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ลิ้นจี่หลากหลาย เป็นการสร้างรายได้ และช่วยขับเคลื่อนให้กับชุมชน 

3) ท าให้กลุ่มเกษตรหรือชาวบ้านผู้เพาะปลูกลิ้นจี่ มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 
4) ลดการสูญเสียลิ้นจี่ตกเกรด เกิดการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากลิ้นจี่มากข้ึน  

 
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล สมปอง ใจประเสริฐ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ  
สังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา 
เบอรโ์ทรศัพท์ 087-536-8546 
E–mail: rspgupiti@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ การใช้สารให้ความหวานจากน้้าผ้ึงเพื่อทดแทนน้้าตาลซูโครสบางส่วนใน
ผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่เพื่อสุขภาพ 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

เป้าประสงค์ 2.4 การวางรากฐานท่ีแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

3. แผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2569) ประเด็นที่ F2 กรอบการ

ใช้ประโยชน ์A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
พะเยาเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือที่เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตลิ้นจี่ที่ส้าคัญของประเทศไทย 

ลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาเป็นผลิตผลที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรผู้เพาะปลูกลิ้นจี่เป็นจ้านวนมาก ส้าหรับพ้ืนที่เพาะปลูกในจังหวัดพะเยา ในปี 2560 คิดเป็น 13,822 
ไร่ เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่จ้านวน 2,043 ราย พ้ืนที่เพาะปลูกที่พบมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอแม่ใจ รองลงมาคือ 
อ้าเภอปง อ้าเภอเมือง และอ้าเภอภูซาง ตามล้าดับ ลิ้นจี่เป็นผลไม้กึ่งร้อน สายพันธุ์ที่นิยมเพาะปลูกและเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค คือ ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย (ร้อยละ 90 ของทั้งหมด) ที่เหลือเป็นพันธุ์กิมเจ็ง โอวเฮ๊ียะ ค่อม 
และจักรพรรดิ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์จะมีกลิ่นรส รสชาติ ลักษณะเนื้อ และรูปร่างที่แตกต่างกันไป ลักษณะทั่วไป
ของลิ้นจี่มีเนื้อสีขาวครีมถึงขาวขุ่น ฉ่้าน้้า มีรสชาติดีคือหวานอมเปรี้ ยว มีกลิ่นหอม ท้าให้เป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภค อีกท้ังลิ้นจี่ยังเป็นผลไม้ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูล
อิสระหลายชนิด เช่น สารประกอบฟีนอลิค และฟลาโวนอยด์ (Su et al. 2014) ทั้งนี้ลิ้นจี่จะออกดอกในช่วง
เดือนธันวาคมถึงมกราคม และผลแก่จะเก็บเก่ียวได้ในเดือนพฤษภาคม ให้ผลผลิตดีสม่้าเสมอ อย่างไรก็ตามช่วง
ระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลิตมักเป็นช่วงสั้นๆ ท้าให้มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเป็นจ้านวนมากในคราวเดียวกัน 
ราคาจ้าหน่ายของลิ้นจี่ผลสดจึงไม่สูงเท่าที่ควร อีกท้ังอายุการเก็บรักษาของลิ้นจี่ผลสดมีช่วงระยะเวลาที่สั้นมาก 
เนื่องจากเกิดการสูญเสียน้้า โดยอายุการวางจ้าหน่ายที่อุณหภูมิห้องของลิ้นจี่จะอยู่ที่ประมาณ  1-3 วัน ดังนั้น
จึงนิยมน้าลิ้นจี่ผลสดมาแปรรูปหรือผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผล
ลิ้นจี่ ส้าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลลิ้นจี่ที่พบในท้องตลาดของไทยในปัจจุบัน ได้แก่ น้้าลิ้นจี่ ไซรัปลิ้นจี่ 
แยมลิ้นจี่ พุดดิ้งลิ้นจี่ ไวน์ลิ้นจี่ ลูกอมลิ้นจี่ ลิ้นจี่อบแห้ง ลิ้นจี่ในน้้าเชื่อมบรรจุกระป๋องหรือขวดแก้ว และ
ไอศกรีมลิ้นจี่  

ซอร์เบท์ (sorbet) หมายถึง ไอศกรีมที่ส่วนประกอบของผลไม้และน้้าเชื่อมที่มีการตีปั่นให้อากาศเข้า
ไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของผลไม้อย่างน้อยร้อยละ 25 (Hipólito et al. 2016) ซึ่งอาจเป็น
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ผลไม้ทั้งชิ ้นหรืออาจใช้น้้าผลไม้ก็ได้ แต่ไม่มีส่วนผสมของไขมันหรือผลิตภัณฑ์จากนมเป็นส่วนประกอบ 
ทั้งนี้เมื่อตีปั่นแล้วจะคล้ายน้้าผลไม้ปั่นแล้วน้ามาแช่แข็ง ลักษณะเนื้อไอศกรีมจะเป็นเกล็ดละเอียด นุ่ม 
น่ารับประทาน (Arellano et al. 2012) ได้รสชาติผลไม้เข้มข้นตามชนิดของผลไม้ที่น้ามาเป็นส่วนผสม 
หรืออาจเรียกว่า “ไอศกรีมผลไม้” (fruit ice cream) ทั้งนี้ชนิดและสายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก ระดับความ
บริบูรณ์ของผลไม้ และปริมาณผลไม้ที่น้ามาใช้จึงเป็นปัจจัยที่ส้าคัญซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลไม้ที่จะน้ามาเป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ซอร์เบท (Hipólito et al. 2016) นอกจากนี้ซอร์เบทยังถือเป็นผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมที่มีปริมาณน้้าตาลมากที่สุดเมื่อเทียบกับไอศกรีมชนิดอ่ืน ๆ (Eisner, Wildmoser and Windhab 
2005) ชนิดของสารให้ความหวานที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ซอร์เบทคือ น้้าตาลซูโครสหรือน้้าตาลทราย ท้าหน้าที่
เป็นตัวช่วยลดจุดเยือกแข็งของส่วนผสมลง ซ่ึง ณ อุณหภูมิขณะเสิร์ฟ (-15 ถึง -18 องศาเซลเซียส) ยังคงมีส่วน
ที่ยังไม่แข็งตัว ทั้งนี้หากไม่มีส่วนนี้อยู่เลย ลักษณะของไอศกรีมจะแข็งจนเกินไป ไม่สามารถตักไอศกรีมให้เป็น
ก้อนได ้ในขณะที่การใช้สารให้ความหวานมากจนเกินไป จะท้าให้ไอศกรีมละลายเร็ว เนื้อสัมผัสหยาบและแฉะ 
ตักไอศกรีมเป็นก้อนได้ยาก และยังท้าให้ไอศกรีมมีรสหวานมากจนเกินไปอีกด้วย ดังนั้นชนิดและปริมาณ
น้้าตาลที่ใช้ในซอร์เบทจึงมีความส้าคัญต่อลักษณะเนื้อสัมผัส ความแน่นแข็ง และรสชาติของไอศกรีมเป็นอย่าง
มาก รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารให้ความหวานจากธรรมชาติ เพ่ือทดแทนน้้าตาลซูโครสในผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมชนิดต่าง ๆ เช่น Moriano and Alamprese (2017) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้น้้าผึ้ง น้้าตาลทรีฮาโลส 
(Trehalose) และน้้าตาลอิริธริทอล (Erythritol) เพ่ือเป็นสารให้ความหวานทางเลือกในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม   
เจลาโต (artisanal ice cream) พบว่าการใช้น้้าผึ้งเป็นสารให้ความหวาน มีส่วนช่วยในการเสริมคุณค่าทาง
โภชนาการและกลิ่นรสให้ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ไอศกรีมเจลาโตที่มีส่วนผสมของน้้าตาลอิริธริทอล มีปริมาณ
แคลอรี่ลดลง 23-45% เมื่อเทียบกับไอศกรีมเจลาโตที่มีส่วนผสมของน้้าตาลซูโครสเป็นส่วนประกอบ 
เช่นเดียวกันกับ Soukoulis and Tzia (2018) ทดลองใช้กากน้้าตาลจากอ้อย องุ่น และลูกเกด ในทดแทน
น้้าตาลซูโครสบางส่วนในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมชอคโกแลต พบว่าการใช้กากน้้าตาลจากองุ่นและลูกเกด ท้าให้
ไอศกรีมชอคโกแลตมีการไหล และช่วยชะลอการละลายได้ดีขึ้น ในขณะที่การใช้กากน้้าตาลจากอ้อย ช่วย
ปรับปรุงปริมาณอากาศและค่าความแข็งในเนื้อไอศกรีม นอกจากนี้ ยังพบว่ากากน้้าตาลจากลูกเกดช่วยเสริม
กลิ่นรสชอคโกแลตและความเป็นครีมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมชอคโกแลตอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอร์เบทจากลิ้นจี่ที่ ใช้สารให้ความ
หวานจากน้ าผึ้งเป็นองค์ประกอบ อีกทั้งไอศกรีมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของน้ าตาลจ านวนมาก 
อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันผู้บริโภคก าลังให้ความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยนิยมรับประทานอาหารหรือของว่างที่มีประโยชน์ และท ามาจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ไม่มีสารเติมแต่งจากการสังเคราะห์ โดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นหลัก ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอร์เบทจากลิ้นจี่ เพื่อสุขภาพ โดยใช้สารให้ความหวานจากน้ าผึ้งเพื่อ
ทดแทนน้ าตาลบางส่วน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณของลิ้นจี่ที่เหมาะสมส้าหรับการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่ และศึกษาปริมาณสารให้ความหวานจากน้้าผึ้งเพ่ือทดแทนซูโครสบางส่วนใน
ผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

 

5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
๕.1 เพ่ือสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.) 
๕.2 เพ่ือศึกษาปริมาณของลิ้นจี่ที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่ 
๕.3 เพ่ือศึกษาปริมาณสารให้ความหวานจากน้้าผึ้งเพื่อทดแทนน้้าตาลซูโครสบางส่วนในผลิตภัณฑ์            

ซอร์เบทลิ้นจี่เพ่ือสุขภาพ 
 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
๖.1 ไดก้ระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบซอร์เบทลิ้นจี่ที่เหมาะสม 

๖.2 ได้ปริมาณลิ้นจี่ที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบซอร์เบทลิ้นจี่ 

๖.3 ไดป้ริมาณสารให้ความหวานจากน้้าผึ้งที่เหมาะสมส้าหรับการทดแทนการใช้น้้าตาลซูโครสบางส่วน

ในผลิตภัณฑ์ต้นแบบซอร์เบทลิ้นจี่ 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
การวิจัยนี้มีการเชื่อมโยง และเกิดความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

(Stakeholder and User Engagement) รวมถึงเกิดการขับเคลื่อนการน้าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์กับ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ต้นน้ า : เกษตรกรชาวสวนผู้เพาะปลูกลิ้นจี่   
กลางน้ า : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่ ผู้ประกอบการร้านไอศกรีม รวมถึงนักวิจัยในสถานศึกษา 
ปลายน้ า : กลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารลดน้้าตาล  
 
งานวิจัยนี้มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 2 ระดับ คือ 1) การเผยแพร่

องค์ความรู้เชิงวิชาการ การเผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
และ 2) การถ่ายทอดและเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เช่น สถานศึกษา 
ส้านักงานเกษตรจังหวัด ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด และบริษัทผลิตผักผลไม้แปรรูป  เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการแปรรูปลิ้นจี่ 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
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     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1) องค์ความรู้ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่ จ้านวน 1 องค์ความรู้ 
2) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบซอร์เบทลิ้นจี่ จ้านวน 1 กระบวนการ 
3) ผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่ที่ใช้สารให้ความหวานจากน้้าผึ้งทดแทนการใช้น้้าตาลซูโครสบางส่วน 

จ้านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

1) ผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
2) ท้าให้ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพมีทางเลือกของผลิตภัณฑ์จากไอศกรีมที่หลากหลายมากข้ึน 

 

9. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (กลางทาง) 
 

การทดลองท่ี 1 การศึกษาปริมาณลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซอร์เบท 

ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย โดยใช้ลิ้นจี่ที่ระดับความบริบูรณ์ร้อยละ 80 เพาะปลูกโดยกลุ่มเกษตรในเขตอ้าเภอ
แม่ใจ จังหวัดพะเยา มาเด็ดก้านและใบออก จากนั้นแกะเปลือกและคว้านเมล็ดออก  

การผลิตไอศกรีมซอร์เบท  

น้าลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ปริมาณร้อยละ 10, 20 และ 30 ของส่วนเนื้อและน้้าผลไม้ มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมซอร์เบทน้าร่อง ทดลองผลิตไอศกรีมซอร์เบท ตามขั้นตอนดังภาพที่ 1 โดยใช้ส่วนผสมใน
สูตร ดัดแปลงจาก Arellano et al. (2012) ดังแสดงในตารางที่ 1 เพ่ือศึกษาปริมาณของลิ้นจี่ที่เหมาะสมใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ซอร์เบท  

ตารางท่ี 1 อัตราส่วนของไอศกรีมซอร์เบทลิ้นจี่สูตรมาตรฐาน 

ส่วนผสม ปริมาณ (ร้อยละ) 
น้้าตาลทราย 20.00 
น้้าตาลฟรักโตส 10.00 
เนื้อและน้้าผลไม้ (60 °Brix) 10.50 
น้้า 59.00 
กรดซิตริก 0.20 
สารให้ความคงตัว (CMC) 0.30 
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ขั้นตอนการผลิตไอศกรีมซอร์เบท 

 
  น้าส่วนผสมของแห้งผสมเข้าด้วยกัน และส่วนของของเหลวผสมให้เข้ากัน 

จากนั้นน้าส่วนของแห้งไปผสมกับส่วนของของเหลว คนให้เข้ากัน 

อุ่นส่วนผสมทั้งหมดท่ีอุณหภูมิ 60 °C 

แล้วน้าไปปั่นในเครื่องโฮโมจีไนเซชั่น ประมาณ 5 นาที 

พาสเจอร์ไรซ์ส่วนผสมที่อุณหภูมิ 70 °C นาน 30 นาที  
และท้าให้เย็นลงทันที่ ที่อุณหภูมิ 4 °C (cooling) 

บ่มส่วนผสม (aging) ที่ 3-4 °C นาน 18 ชั่วโมง 

น้าไอศกรีมไปปั่นในเครื่องปั่นไอศกรีม (freezing) นานประมาณ 30-40 นาที 

เก็บไอศกรีมไว้ในตู้แช่เยือกแข็ง (-18 °C) (hardening) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

ไอศกรีมซอร์เบท 
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ท้าการตรวจสอบคุณภาพด้านต่าง ๆ ของไอศกรีมซอร์เบท ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ 

1.1 ค่าสี วัดสีด้วยเครื่องวัดสี Minolta model CR-100  
1.2 ค่าความหนืด ดัดแปลงจากวิธีของ Akalın et al. (2018)  
1.3 ค่าอัตราการขึ้นฟู (%overruns) ตามวิธีของ Góral et al. (2018)  
1.4 ค่าอัตราการละลาย ตามวิธีของ Góral et al. (2018)   

2) การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี 
 2.1 ความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้ pH meter 
 2.2 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ โดยใช้วิธี AOAC (AOAC 2000)  
 2.3 ปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน้้าได้ โดยใช้ Hand refractometer  

3) การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
น้าไอศกรีมซอร์เบทลิ้นจี่ออกจากตู้แช่แข็งมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที และ

ทดสอบการให้คะแนนความชอบ 1-9 โดยใช้ระบบ 9-point hedonic scale (1= ไม่ชอบมากที่สุด 9= ชอบ
มากที่สุด) คุณลักษณะที่ศึกษา ได้แก่ ความหวาน (sweetness) กลิ่นรส (flavor intensity) รสชาติ (Taste 
intensity) การละลายในปาก (meltdown) ความแข็ง (hardness) และการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภค โดย
ใช้ผู้ทดสอบ จ้านวน 30 คน  
 

การทดลองที่ 2 ศึกษาปริมาณของสารให้ความหวานจากน้ าผึ้งที่เหมาะสมแทนการใช้น้ าตาลซูโครส
บางส่วนในผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่ 

 ขั้นตอนการผลิตไอศกรีมซอร์เบท ท้าเช่นเดียวกับการทดลองท่ี 1 โดยคัดเลือกปริมาณลิ้นจี่ที่เหมาะสม
ที่สุดในการผลิตซอร์เบทลิ้นจี่ (คัดเลือกจากการยอมรับมากที่สุดจากการทดสอบทางประสาทสัมผัส) จากการ
ทดลองที่ 1 จากนั้นน้ามาศึกษาปริมาณของสารให้ความหวานจากน้้าผึ้งส้าหรับการทดแทนการใช้น้้าตาล
ซูโครสบางส่วน ที่ระดับร้อยละ 0, 20, 40 และ 60 ของน้้าตาลซูโครส ท้าการศึกษาคุณภาพของไอศกรีม                 
ซอร์เบทลิ้นจี่ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ 
1.1 ค่าสี วัดสีด้วยเครื่องวัดสี Minolta model CR-100 
1.2 ค่าความหนืด ดัดแปลงจากวิธีของ Akalın et al. (2018)  
1.3 ค่าอัตราการขึ้นฟู (%overruns) ตามวิธีของ Góral et al. (2018)  
1.4 ค่าอัตราการละลาย (melting rate) ตามวิธีของ Góral et al. (2018)   
1.5 ค่าความแน่นแข็ง (hardness) บรรจุไอศกรีมเต็มถ้วยพลาสติกและท้าให้แข็งตัว ณ 

อุณหภูมิ -20±1 องศาเซลเซียส 20 ชั่วโมง วัดความแน่นแข็งด้วยเครื่อง texture analyzer  
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2) การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี 
 2.1 ความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้ pH meter 
 2.2 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ โดยใช้วิธี AOAC (AOAC 2000) น้า 
 2.3 ปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน้้า โดยใช้ Hand refractometer  

3) การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
โดยน้าไอศกรีมซอร์เบทลิ้นจี่ออกจากตู้แช่แข็งมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 25 °C นาน 3 นาที และทดสอบการ

ให้คะแนนความชอบ 1-9 โดยใช้ระบบ 9-point hedonic scale (1= ไม่ชอบมากที่สุด 9= ชอบมากที่สุด) 
ปัจจัยคุณภาพท่ีศึกษาได้แก่ ความหวาน (sweetness) กลิ่นรส (flavor intensity) รสชาติ (Taste intensity) 
การละลายในปาก (meltdown) ความแข็ง (hardness) และการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภค โดยใช้ผู้ทดสอบ 
จ้านวน 30 คน  

 

การวิเคราะห์ทางสถิต ิ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD)  ยกเว้นการ

ทดสอบทางประสาทสัมผัส ใช้การทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) ท้าการ
ทดลองซ้้า (duplication) 3 ครั้ง วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

F2A4: โครงการ การใช้สารให้ความหวานจาก
น้้าผึ้งเพ่ือทดแทนน้้าตาลซูโครสบางส่วน 
ในผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่เพ่ือสุขภาพ 

ได้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบซอร์เบทลิ้นจี่  
อย่างน้อย 1 กระบวนการ 
ได้สูตรส่วนผสม/ต้นแบบผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่ที่ใช้สาร
ให้ความหวานจากน้้าผึ้งที่เหมาะสมแทนการใช้น้้าตาล
ซูโครสบางส่วน อย่างน้อย 1 สูตร/ผลิตภัณฑ์ 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1 ปี 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การศึกษาปริมาณลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเพื่อ x x x x         
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซอร์เบท 

วิเคราะห์ผล และรายงาน
ความก้าวหน้า 

    x x       

ศึกษาปริมาณของสารให้ความหวาน
จากน้้าผึ้งที่เหมาะสมแทนการใช้
น้้าตาลซูโครสบางส่วนในผลิตภัณฑ์
ซอร์เบท 
ลิ้นจี่ 

      x x x x   

วิเคราะห์ผล และเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

          x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึง่หมื่น

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การใช้สารให้ความหวานจากน้้าผึ้งเพ่ือทดแทนน้้าตาลซูโครสบางส่วนในผลิตภัณฑ์
ซอร์เบทลิ้นจี่เพ่ือสุขภาพ 

210,000 

รวมทั้งสิ้น 210,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณโครงการ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากลิ้นจี่ GI พะเยา 
F2A4: กิจกรรม การใช้สารให้ความหวานจากน้ าผึ้งเพื่อทดแทนน้ าตาล
ซูโครสบางส่วนในผลิตภัณฑ์ซอร์เบทลิ้นจี่เพื่อสุขภาพ 

210,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1) ค่าตอบแทนนิสิตระดับปริญญาตรี ช่วยงานปฏิบัติงานวิจัยและการ
บันทึกข้อมูล (3 คน x 8 เดือน x 2,000 บาท = 48,000 บาท) 

48,000 

(2) เบี้ยเลี้ยง (จ้านวน 3 คน x 30 ครั้ง x 2 วัน x 250 บาท = 45,000 บาท) 45,000 

1.2 ค่าใช้สอย  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(1) ค่าจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้้ามันเชื้อเพลิง จ้านวน 1 คัน (จ้านวน 3 ครั้ง 
x 2 วัน x 1,800 บาท/วัน = 10,800 บาท) 

10,800 

(2) ค่าจ้างเหมาส้าเนาเอกสาร ค่าตีพิมพ์รายงาน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ
จัดท้ารายงาน (จ้านวน 2,000 บาท) 

2,000 

(3) ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่าง เตรียมตัวอย่างลิ้นจี่และส่วนผสมไอศกรีม 
(จ้านวน 10,000 บาท) 

10,000 

(4) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง วิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพ และ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส (จ้านวน 10,000 บาท) 

10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

(1) วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น บีกเกอร์ ขวดเก็บสาร ทิป ปิเปต ฯลฯ (จ้านวน 
20,000 บาท) 

20,000 

(2) วัสดุสารเคม ีเช่น NaOH, NaCl, Citric acid, CMC ฯลฯ (จ้านวน 
20,000 บาท) 

20,000 

(3) วัสดุเกษตร เช่น ลิ้นจี่ น้้าผึ้ง น้้าตาลทราย (จ้านวน 18,000 บาท)  18,000 

(4) วัสดุส้านักงาน เช่น ป้ายสติ๊กเกอร์ ปากกา สมุดบันทึก ฯลฯ (จ้านวน 
5,200 บาท) 

5,200 

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมกึพิมพ์ แผ่นบันทึก ฯลฯ (จ้านวน 5,000 
บาท) 

5,000 

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ทิชชู ถาดอะลูมิเนียม หม้อ ชาม ทัพพ ีถุง
ฟอยส์ ฯลฯ (จ้านวน 10,000 บาท) 

10,000 

(7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้้ามันเชื้อเพลิง (จ้านวน 
5,000 บาท) 

5,000 

(8) วัสดุอื่นๆ เช่น โฆษณาและเผยแพร่ โปสเตอร์  (จ้านวน 1,000 บาท) 1,000 

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
- กลุ่มลิ้นจี่ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าโครงการ 
 ดร. สุวลี ฟองอินทร์ 
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
  19 หมู่ 2 ต. แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา 56000 
  โทร 054 466-666 ต่อ 3263 โทรสาร 054 466-716 
  E-mail: suwalee.fo@gmail.com 

 สัดส่วนการด้าเนินโครงการวิจัย 70% 
 
ผู้ร่วมวิจัย 
 ดร. ไผ่แดง ขวัญใจ 
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
  19 หมู่ 2 ต. แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา 56000 
  โทร 054 466-666 ต่อ 3263 โทรสาร 054 466-716 
  E-mail: paidangk@hotmail.com 

 สัดส่วนการด้าเนินโครงการวิจัย 30% 
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15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 

1) ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับนักวิจัยและนิสิต สามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้จากการงานวิจัยไปบูรณา
เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องได้ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร 

2) มีวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการผลิตเกี่ยวกับการแปรรูปลิ้นจี่เพิ่มข้ึน ท้าให้มีผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากลิ้นจี่หลากหลาย เป็นการสร้างรายได้ และช่วยขับเคลื่อนให้กับชุมชน 

3) ท้าให้กลุ่มเกษตรหรือชาวบ้านผู้เพาะปลูกลิ้นจี่ มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 
4) เกิดการอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากลิ้นจี่มากข้ึน 

 
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล สมปอง ใจประเสริฐ 
ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ  
สังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา 
เบอรโ์ทรศัพท์ 087-536-8546 
E–mail: rspgupiti@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ การใช้สภาพบรรยากาศดัดแปลงในระยะสั้นหลังเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและการเกิด

สีน้้าตาลของลิ้นจี่พันธ์ุฮงฮวย 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็น ดา้นปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมท้ังการพัฒนา

กระบวนการและผลิตภัณฑ์ 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
  ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยจัดเป็นหนึ่งในไม้ผลที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ โดยมีพ้ืนที่ปลูก
รวมประมาณ 106,660 ไร่ ในปี 2558 ผลผลิตรวม 41,484 ตัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) พ้ืนที่
ปลูกที่ส้าคัญได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน เป็นต้น จากข้อมูลสถิติการผลิตลิ้นจี่ของ
โลกตั้งแต่ปี 2548-2552 พบว่าประเทศไทยมีการผลิตลิ้นจี่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อินเดีย และไต้หวัน ตามล้าดับ (ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , 2554) ด้วยรสชาติที่
หวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอม สีสวย จึงท้าให้ลิ้นจี่เป็นที่นิยมบริโภคโดยทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ 
โดยจะส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศในกลุ่ม
ประชาคมยุโรป มีมูลค่าการค้าการส่งออกกว่า 300 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงสีผิวจากสีแดงเป็นสีน้้าตาลอย่างรวดเร็ว  
ภายในระยะเวลาเพียง 2-3 วัน เป็นผลจากการสูญเสียน้้าของเปลือกและการเปลี่ยนแปลงของ
สารประกอบฟีนอลภายในเปลือก ถึงแม้การเกิดสีน้้าตาลจะเกิดเฉพาะบริเวณเปลือกของลิ้นจี่ แต่ก็ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ลิ้นจี่ยังเน่าเสียได้ง่ายท้าให้มีอายุการเก็บรักษาสั้น จึง
เป็นปัญหาส้าคัญในการส่งออกลิ้นจี่ที่ต้องขนส่งเป็นระยะเวลานาน ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สามารถท้าได้โดยการรมด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เช่นเดียวกับที่นิยมใช้ในการยืดอายุการเก็บ
รักษาล้าไย แต่การรมด้วย SO2 จะท้าให้เปลือกของลิ้นจี่มีสีซีด ไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดปลายทาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเอเชีย นอกจากนี้การส่งออกลิ้นจี่ไปบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ ยังมีข้อควรระวัง 
เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ค่อนข้างเข้มงวด โดย Agri-Food and Veterinary 
Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์จะสุ่มตรวจสินค้าน้าเข้าทุกครั้ง ซึ่งหากพบสารตกค้าง
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จากยาฆ่าแมลง หรือสารในการรักษาเปลือกผลไม้ปนเปื้อนมากับผลไม้ จะสั่งท้าลายสินค้า พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบปรับผู้น้าเข้าด้วย (ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, 2554) 

จากปัญหาสารตกค้างเมื่อใช้วิธีการรมด้วย SO2 จึงได้มีความพยายามในการหาเทคโนโลยีใหม่ที่
มีประสิทธิภาพในการรักษาสีเปลือกและลดการเน่าเสียของลิ้นจี่ เพ่ือทดแทนการใช้ SO2 วิธีการเหล่านี้
ได้แก่ การล้างด้วยคลอรีน การแช่ในสารละลายกรดอินทรีย์ เช่น กรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก และกรด
แอสคอร์บิก เป็นต้น หรือการเคลือบผิวและหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติก เพ่ือช่วยลดการสูญเสียน้้า อย่างไรก็
ตามจากการศึกษาที่ผ่านมา ยังไม่มีวิธีการใดที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการรมด้วย SO2 ในการยืด
อายุการเก็บรักษาของลิ้นจี่  

การหาแนวทางใหม่ในการยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีจึงเป็นอีกวิธี
หนึ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการใช้สภาพบรรยากาศดัดแปลง (modified atmosphere) เป็นการปรับ
สภาพบรรยากาศภายในระบบท้าให้ปริมาณออกซิเจนที่มีจ้านวนจ้ากัดอยู่เหลือน้อยลง และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจสะสมขึ้นเรื่อยๆ สภาพบรรยากาศดังกล่าวนี้สามารถชะลอการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระของผลิตผลได้ เช่น การสุก การเกิดโรค และยังช่วยลดอาการสะท้านหนาวได้ 
นอกจากนี้การใช้สภาพที่ไม่มีออกซิเจน (anaerobic) หรือการใช้ออกซิเจน 100% ในระยะสั้นๆ หลัง
เก็บเกี่ยวก็พบว่าสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและลดการเกิดสีน้้าตาลในลิ้นจี่ได้ (Duan et 
al., 2004, 2011; Liu et al., 2015) 

จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะอ้าเภอแม่ใจ เป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่ส้าคัญของประเทศไทย 
แต่ในปัจจุบันได้เริ่มมีการน้าต้นยางพารามาปลูกทดแทนมากขึ้น เนื่องจากการปลูกลิ้นจี่ในปัจจุบัน
ประสบปัญหาหลายด้าน อาทิเช่น สภาพอากาศแปรปรวนท้าให้ปริมาณผลผลิตน้อย ต้นทุนการผลิตสูง 
ตลอดจนตลาดรองรับผลผลิตมีน้อย ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลถึงการตัดสินใจปลูกลิ้นจี่ ของเกษตรกร 
สภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรและอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต 
(ศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร , 2555) ดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ ยวที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน โดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย จะท้าให้
เกษตรกรสามารถผลิตลิ้นจี่เพ่ือส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ได้ราคาที่ดีกว่า เนื่องจาก
ความต้องการบริโภคลิ้นจี่ของตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส้าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงนับเปนสิ่ง
ที่ควรปรับปรุงคุณภาพของลิ้นจี่กอนการขนสงสูตลาดภายในและตางประเทศโดยที่ผลิตผลยังมีลักษณะ
ที่ดีและเปนที่ยอมรับของตลาดว่ามีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง โดยการใช้สภาพบรรยากาศ
ดัดแปลงระยะสั้นภายหลังเก็บเกี่ยวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมการเน่าเสียและลดการ
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เปลี่ยนแปลงสีเปลือกของลิ้นจี่เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่และผู้ประกอบการลิ้นจี่
ส่งออก ในการทดแทนการรมด้วย SO2 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

๑) เพื่อศึกษาผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงในระยะสั้นต่อคุณภาพและการเกิดสีน้้าตาลของ
เปลือกลิ้นจี่ 

๒) เพื่อเพ่ือศึกษาผลของสภาพที่มีออกซิเจน 100% ในระยะสั้นต่อคุณภาพและการเกิดสีน้า้ตาล
ของเปลือกลิ้นจี่ 
 
 
 
 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

๑) ชะลอการเกดิสีน้้าตาลของเปลือกและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อลิน้จี่ระหว่างเก็บ

รักษา  

๒) ยืดอายุการเก็บรักษาลิ้นจี่ โดยไม่ใช้สารเคมี และมีขั้นตอนไม่ซับซ้อนในการปฏิบัติหลัง

การเก็บเกี่ยวผลลิ้นจี่ 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
  เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวมผลิตผลทางการเกษตร  

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ได้ข้อมูลระดับออกซิเจนต่อคุณภาพและการเกิดสีน้้าตาลของเปลือกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ได้วิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย 
 ได้เทคนิคการใช้สภาพบรรยากาศดัดแปลงระยะสั้นภายหลังการเก็บเกี่ยวกับลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย 
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9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (กลางทาง) 
๙.1 ศึกษาผลของสภาพไร้ออกซิเจนระยะสั้นหลังเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและการเกิดสีน้้าตาลของเปลือก
ลิ้นจี่ 

น้าลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ที่เก็บเกี่ยวจากสวนเกษตรกรในอ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนส่งมายังห้อง 
ปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรถยนต์ปรับอากาศ น้า
ลิ้นจี่มาท้าการตัดแต่งแยกเป็นผลเดี่ยว คัดผลที่ไม่มีต้าหนิจากโรค หนอนและแมลง ไม่มีบาดแผล มีสี
แดงสม่้าเสมอ และผ่านขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวทางการค้า จากนั้นจึงน้ามาท้าการทดลอง 
โดยน้าลิ้นจี่ที่ได้จากการเตรียมในขั้นต้น แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 100 ผล ดังวิธีการทดลองต่อไปนี้ 

วิธีการที่ 1  เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติ (ชุดควบคุม) 
          วิธีการที่ 2  เก็บในสภาพไร้ออกซิเจน โดยให้ก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
          วิธีการที่ 3  เก็บในสภาพไร้ออกซิเจน โดยให้ก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
          วิธีการที่ 4  เก็บในสภาพไร้ออกซิเจน โดยให้ก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 
 
น้าลิ้นจี่ที่ผ่านวิธีการข้างต้นที่อุณหภูมิห้อง มาบรรจุในตะกร้าพลาสติกแล้วหุ้มด้วยถุงพลาสติก

ชนิด LDPE เพ่ือควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ จัดเก็บที่อุณหภูมิ 10 + 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 วัน 
บันทึกผลทุกๆ 4 วัน  

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ท้า 3 ซ้้า และวิเคราะห์
ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดย Duncan’s multiple range test (DMRT) เก็บข้อมูลและบันทึกผล
การทดลองดังนี้ 

การบันทึกผล 
๑) การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก 
     ท้าการวัดสีของเปลือกลิ้นจ่ี ใช้เครื่องวัดสี Minolta model CR-100 และรายงานผลเป็นค่า 

Hunter scale ซึ่งประกอบด้วยค่า L* (ค่าความสว่าง) a* (สีเขียว – สีแดง) และ b* (สีน้้าเงิน – สี
เหลือง) 

๒) การสูญเสียน้้าหนัก (ร้อยละ)  
๓) การทดสอบทางประสาทสัมผัส (คะแนนการยอมรับ) 
     เกณฑ์การให้คะแนนการยอมรับโดยรวม โดยพิจารณาจากรสชาติ สี กลิ่น และลักษณะ

ปรากฏ โดยใช้สเกลคะแนน 15 เซนติเมตร และใช้ผู้ทดสอบที่ได้รับการฝึกฝนอย่างน้อย 10 คน 
๔) คะแนนการเกิดสีน้้าตาลที่เปลือกลิ้นจี่ (0 คะแนน = ไม่เกิดสีน้้าตาล, 5 คะแนน = เกิดสี

น้้าตาลมากกว่าร้อยละ 80)  
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๕) ร้อยละการเกิดโรคของผลลิ้นจี่ 
๖) อายุการวางจ้าหน่าย (วัน) 
     อายุการเก็บรักษาของผลลิ้นจี่มีเกณฑ์การพิจารณาจากการให้คะแนนของผู้บริโภคทาง

ประสาทสัมผัสด้านลักษณะภายนอกโดยมีระดบัคะแนนสูงสุดที่ระดบั 3 คือเกิดอาการผิดปกติระดับปาน
กลางร่วมกับการเกิดโรคของผลลิ้นจี่ โดยการสูญเสียโดยรวมของผลิตผลทั้งหมดประมาณร้อยละ 50 ซึ่ง
ถือว่าหมดอายุการวางจ้าหน่าย 

  
      เลือกตัวอย่างลิ้นจี่ที่ใช้สภาพไร้ออกซิเจนที่ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดเปรียบเทียบกับชุด

ควบคุม มาท้าการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี ปริมาณสารต้านออกซิเดชัน สารประกอบฟีนอล และแอน
โทไซยานิน      

๑) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ โดยใช้ Hand refractometer 
๒) ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  
๓) ค่า pH ของเนื้อ 
๔) ปริมาณแอสคอร์บิค โดยวิธีการไตเตรทด้วยสาร Dichlorophenolindophenol (Dye 

solution) 
๕) ปริมาณฟีนอลทั้งหมด โดยใช้ สารละลาย Folin-Ciocalteu phenol 
๖) การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging assay) โดยวิธี DPPH 
๗) ปริมาณแอนโทไซยานิน ด้วยวิธี pH differential method 
 
 

๙.2 ศึกษาสภาพบรรยากาศที่มีออกซเิจน 100% ระยะสั้นหลังเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและการเกิดสีน้้าตาล 
ของเปลือกลิ้นจี่ 

น้าลิ้นจี่ที่ได้จากการเตรียมในขั้นต้น โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 100 ผล ดังวิธีการทดลอง
ต่อไปนี้ 

วิธีการที่ 1  เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติ (ชุดควบคุม) 
          วิธีการที่ 2  เก็บในสภาพที่มีออกซิเจน 100% เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
          วิธีการที่ 3  เก็บในสภาพที่มีออกซิเจน 100% เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
          วิธีการที่ 4  เก็บในสภาพที่มีออกซิเจน 100% เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 
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น้าลิ้นจี่ที่ผ่านวิธีการข้างต้นที่อุณหภูมิห้อง มาบรรจุในตะกร้าพลาสติกแล้วหุ้มด้วยถุงพลาสติก
ชนิด LDPE เพ่ือควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ จัดเก็บที่อุณหภูมิ 10 + 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 วัน 
บันทึกผลทุกๆ 4 วัน 

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ท้า 3 ซ้้า และวิเคราะห์
ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดย Duncan’s multiple range test (DMRT) เก็บข้อมูลและบันทึกผล
การทดลองดังนี้ 

การบันทึกผล (ท้าเช่นเดียวกับการทดลองที่ ๙.๑) 
๑) การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก 
๒) การสูญเสียน้้าหนัก 
๓) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ 
๔) ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ และค่า pH ของเนื้อ 
๕) ปริมาณแอสคอร์บิค 
๖) ปริมาณฟีนอลทั้งหมด 
๗) การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  
๘) ปริมาณแอนโทไซยานิน 
๙) การทดสอบทางประสาทสัมผัส (การยอมรับของผู้บริโภค) 
๑๐) คะแนนการเกิดสีน้้าตาลที่เปลือกลิ้นจี่ 
๑๑) การเกิดโรคของผลลิ้นจี่ 
๑๒) อายุการวางจ้าหน่าย 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

ศึกษาผลของสภาพไร้ออกซิเจนระยะสั้นหลังเก็บ
เกี่ยวต่อคุณภาพและการเกิดสีน้้าตาลของเปลือก
ลิ้นจี่ 

ข้อมูลระยะเวลาในสภาพไร้ออกซิเจนต่อคุณภาพและการ
เกิดสีน้้าตาลของเปลือกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย 

ศึกษาสภาพบรรยากาศท่ีมีออกซิเจน 100% 
ระยะสั้นหลังเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและการเกิดสี
น้้าตาลของเปลือกลิ้นจี่ 

ข้อมูลระยะเวลาในสภาพบรรยากาศที่มีออกซิเจน 100%
ต่อคุณภาพและการเกิดสีน้้าตาลของเปลือกลิ้นจี่พันธุ์ฮง
ฮวย 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ    ๑ ปี ๐ เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ส้ารวจการปฏิบตัิหลังการเก็บเกี่ยวของลิ้นจี่
พันธุ์ฮงฮวย 

x x           

ศึกษาผลของสภาพไร้ออกซิเจนระยะสัน้หลงั
เก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและการเกิดสีน้้าตาล
ของเปลือกลิ้นจี่ 

  x x x        

ศึกษาสภาพบรรยากาศที่มีออกซิเจน 100% 
ระยะสั้นหลังเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและการ
เกิดสีน้้าตาลของเปลือกลิ้นจี่ 

     x x x     

วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน         x x x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงนิ ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้า

หมื่นบาทถว้น) โดยมรีายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การใช้สภาพบรรยากาศดัดแปลงในระยะสั้นหลังเก็บเก่ียวต่อคุณภาพและการเกิดสี
น้้าตาลของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย 

๑๙๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณโครงการ 190,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย  2 คน (200 บาท/วัน จ้านวน 90 วัน) 36,000 

รายการค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน (250 บาท/วัน จ้านวน 10 ครั้งๆ ละ 2 วัน) 10,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างพิเศษ 25,000 

รายการค่าพาหนะการเดินทาง (1,800 บาท/วัน 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน) 7,200 

รายการค่าท่ีพักนักวิจัย (1,500 บาท/คืน 2 ครั้งๆ ละ 2 คืน) 6,000 

รายการค่าจ้างเหมาพิมพ์รายงาน ถ่ายส้าเนาเอกสาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 5,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

รายการค่าจ้างเหมาวิเคราะห์และแปรผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ 5,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องแก้ว ก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจน 25,000 

รายการวัสดุสารเคมี ได้แก่ สารเคมีส้าหรับวิเคราะห์สารส้าคัญและสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ethanol DPPH ฯลฯ 

38,000 

รายการวัสดุเกษตร ได้แก่ ลิ้นจี่ 15,000 

รายการวัสดุส้านักงาน เช่น กระดาษ A4 กรรไกร แลคซีน ฯลฯ 4,800 

รายการวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังพลาสติก ตะกร้า ถุงพลาสติก กล่องโฟม 8,000 

รายการวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ 5,000 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

     สวนลิ้นจี่ ในต้าบลศรีถ้อย อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
ต้นแบบการใช้สภาพบรรยากาศดัดแปลงระยะสั้นเพ่ือยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวผลลิ้นจี่พันธุ์ฮง

ฮวย ในระดับห้องปฏิบตัิการที่ได้จากโครงการนี้ สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของ
ผลลิ้นจี่ในทางปฏิบัติในสภาวะจริง เพ่ือแก้ปัญหาการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและช่วยยืดอายุการวาง
จ้าหน่ายของผลลิ้นจี่ ท้าให้ผู้รวบรวมสามารถส่งลิ้นจี่สดไปวางขายยังตลาดที่อยู่ห่างไกลหรือตลาด
ต่างประเทศได้ เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรและรายได้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่
อุปทานของลิ้นจี่ 
 

  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล 

ต้าแหน่ง อาจารย์  
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สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท์ 098-5914459 

E – mail address : hataitip.ni@up.ac.th 
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตลิ้นจี่ผงเพื่อใช้แทนน้้าตาลทรายโดยวิธีการท้าแห้ง

แบบโฟมแมทโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ (Processed development of Lychee powder for 

instead of sucrose by foam-mat drying using microwave-assisted technology) 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นท่ี 18  การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

 ลิ้นจี่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย มีพ้ืนที่ปลูกกันมากในเขตภาคเหนือในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาสามารถ
ส่งออกในรูปผลสดและแปรรูป มีปริมาณผลผลิตในแต่ละปีมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ส้าหรับพ้ืนที่ 4 จังหวัด มี
พ้ืนที่ปลูก 120,108 ไร่ ให้ผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยโดยประมาณ 38,409 ตัน/ปี และเฉพาะพ้ืนที่อ้าเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา มีผลผลิตประมาณ 6,000  ตัน/ปี ปัญหาความส้าคัญของลิ้นจี่สดคือมีอายุสั้นเปลือกเปลี่ยนเป็น
สีน้้าตาลภายใน 24 ชั่วโมง หลังเก็บเกี่ยวหากเก็บที่อุณหภูมิ ราคาตกต่้า การแปรรูปผลลิ้นจี่เป็นแนวทางเลือก
หนึ่ งที่ช่วยเพ่ิมมูลค่า  (ศุภรัตน์  2544) ลิ้นจี่มีองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ 
สารประกอบฟีนอล กรดแกลลิก วิตามินซี วิตามินอี เป็นต้น ซึ่งหากท้าการแปรรูปลิ้นจี่ท้าให้มีปริมาณน้้าตาล
สูงขึ้น 5 เท่าและท้าให้ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าลิ้นจี่ผลสด (Chevyglintase and others 2013) หญ้า
หวานซึ่งถือว่าเป็นสารให้ความหวานมากกว่าน้้าตาลถึง 10-15 เท่า มีปลอดภัยและมีได้การยอมรับโดย GRAS 
(Generally Recognized As Safe) (FDA GRAS Notice GRN 000253 and GRN 000252) โดยสารสกัด
จากหญ้าหวานเรียกว่า สตีวิโอไซด์ (stevioside) ซึ่งให้ความหวานมากกว่าน้้าตาลถึง 200-300 เท่าส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียนสารสตีวีโอไซด์เพ่ือการบริโภคแทนน้้าตาลโดยไม่ก่อให้เกิด
พลังงานกับร่างกาย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 30 2556) หากแต่ผู้บริโภคยังไม่ให้การยอมรับมาก
นักเนื่องจากหญ้าหวานมีรสขม  ส้าหรับวิธีการท้าแห้งแบบโฟมแมท (Foam-mat drying) เป็นการท้าแห้งที่ใช้
กับอาหารเหลว มีข้อดีคือการท้าให้อาหารเป็นโฟมก่อนซึ่งจะช่วยเพ่ิมอัตราการท้าแห้งของอาหารให้เร็วขึ้น
เพราะโครงสร้างของโฟมซึ่งมีรูพรุน ท้าให้พ้ืนที่ผิวเพ่ิมขึ้นส่งผลให้น้้าระเหยได้ง่ายและเร็วขึ้น อาหารเหลวจะ
สัมผัสกับความร้อนในระยะเวลาสั้นๆ ช่วยลดการสูญเสียคุณภาพอาหาร โดยเฉพาะกลิ่น รสของอาหาร และ
การน้าเทคโนโลยีไมโครเวฟมาประยุกต์ใช้ในการท้าแห้งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากไมโครเวฟสามารถ
สร้างพลังงานร้อนการเคลื่อนที่และหมุนตัวอย่างอิสระหรือการชนกันแบบไร้ทิศทางของโมเลกุลของน้้าภายใน
อาหารท้าให้เกิดพลังงานความร้อน ท้าให้น้้าอิสระในอาหารเคลื่อนที่ออกจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว 
จึงท้าให้อาหารที่ผ่านการท้าแห้งโดยใช้เครื่องไมโครเวฟสามารถลดเวลาการท้าแห้งได้ จึงยังคงรักษาสารส้าคัญ
ต่างๆ ไว้ได้ดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการเตรียมน้้าลิ้นจี่เข้มข้นร่วมกับน้้าสกัดจากหญ้าหวานโดยใช้ไมโครเวฟ
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จะท้าให้ได้สารให้ความหวานตามธรรมชาติที่จะสามารถแก้ปัญหาการที่บริโภคไม่ยอมรับกลิ่นและรสขมของ
หญ้าหวานตลอดยังคงปริมาณสารส้าคัญต่างๆ ไว้ได้ดีแล้วยังท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่คือลิ้นจี่ผงที่ใช้ปริมาณเพียง
เล็กน้อยทดแทนการใช้น้้าตาลทราย ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) จากการบริโภคน้้าตาลสูง กรอปกับลิ้นจี่และหญ้าหวานมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการ
เกิดโรคต่างๆ ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะพัฒนาลิ้นจี่ผงให้อยู่ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
เป็นผงละลายได้เสมือนเป็นน้้าตาลหากแต่ใช้ในปริมาณลดลงและเป็นแหล่งสารให้ความหวานทางเลือก
ผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน้้าตาลในเลือดหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้้าหนัก อีกทั้งสามารถน้าไปใช้พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพอ่ืนๆ ได้ต่อไป นอกจากนี้ผลงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลที่จะน้าไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตได้ภายในท้องถิ่นหรือในประเทศไทยเอง เพ่ือลดการสั่งน้าเข้าสารเคมีให้ความหวานจาก
ต่างประเทศ และเป็นการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบพ้ืนถิ่นซึ่งจะน้ามาซึ่งรายได้ให้กับเกษตรกรผู้
ปลูกในพื้นที่ต่อไปในอนาคต 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

- เพ่ือใช้ประโยชน์วัตถุดิบพ้ืนถิ่นของจังหวัดพะเยา (ลิ้นจี่) มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบลิ้นจี่ผงที่สามารถ
ใช้เป็นวัตถุดิบแทนน้้าตาลทรายมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยอาจจะใช้เป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติได้    
 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

- ได้ผลิตภัณฑ์ใหม ่(ลิ้นจี่ผง) เพื่อใช้แทนน้้าตาลทรายและยังสามารถออกฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ

ได้ อาจใช้เปน็ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพ่ือสุขภาพทั้งยงัสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้ับลิ้นจีต่กเกรดหรือเหลือทิง้ได้

และเป็นแนวทางการตลาดใหม ่

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
  เกษตรกร หรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ชุมชนอ้าเภอแม่ใจ จ. พะเยา 

 
8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

- ได้ผลิตภัณฑ์ใหม ่(ลิ้นจี่ผง) จากวตัถุดบิพื้นถิน่อ้าเภอแม่ใจ จ. พะเยา ซึง่อาจจะเปน็ผลิตภัณฑ์

ที่สร้างอตัลักษณแ์ละชว่ยส่งเสริมการมรีายได้เพิ่มขึน้ของเกษตรกรหรอืผู้ประกอบทีจ่ะน้าไปขยายผล

ต่อไปได ้

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
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- ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ (ลิน้จี่ผง) สร้างรายได้เพิ่มขึ้นของเกษตรกรหรือผู้ประกอบในพื้นที ่

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
กิจกรรม: กลางทาง 
1. วัตถุดิบพ้ืนถิ่นของจังหวัดพะเยา (ลิ้นจี่) จากแหล่งปลูกเดียวกัน โดยเกษตรกร อ. แม่ใจ จ. พะเยา  

   2. เตรียมน้้าลิ้นจี่เข้มข้นร่วมกับน้้าสกัดจากหญ้าหวานและตัวท้าละลายส้าหรับอาหาร (food grade) 

ด้วยโดยใช้เครื่องไมโครเวฟ และตรวจสอบคุณภาพด้านเคมีและกายภาพ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่า

ความหวาน (Brix), ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ ปริมาณฟินอลิกทั้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยด์ท้ังหมด 

ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in 

CRD 

3. ศึกษาสัดส่วนผสมที่เหมาะสมส้าหรับการก่อให้เกิดโฟม เช่น มอลโตเดกตริน ไตรแคลเซียมฟอต

เฟต โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 

 4. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการท้าแห้งแบบโฟมแมทโดยใช้เครื่องไมโครเวฟที่ 200, 450, 700 

วัตต์ และตรวจสอบคุณภาพด้านเคมีและกายภาพ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความหวาน (Brix), 

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ ปริมาณฟินอลิกทั้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน

ทั้งหมด กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและการประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์จากแต่ละสภาวะโดยวิธีทดสอบชิม

เพ่ือการคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสม โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD และน้าผลจากสภาวะที่

คัดเลือกเปรียบกับวิธีการท้าแห้งแบบพ่นฝอย (spray dryer) และวิธีการท้าแห้งแบบ Freeze dryer เพ่ือ

ประเมินความคุ้มทุนในการผลิตส้าหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

5. ประเมินความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขส้าหรับ
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคบางรายการ 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

การพัฒนากระบวนการผลิตลิ้นจี่ผงเพ่ือใช้แทน
น้้าตาลทรายโดยวิธีการท้าแห้งแบบโฟมแมทโดย
ใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ 

- ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ (ลิ้นจี่ผง) เพ่ือใช้แทนน้้าตาลทรายและ
ยังสามารถออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ อาจใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพ่ือสุขภาพทั้งยังสามารถเพ่ิมมูลค่า
ให้กับลิ้นจี่ตกเกรดหรือเหลือทิ้งได้และเป็นแนวทาง
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การตลาดใหม่ 
 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ ....1 ป ี

โครงการ/กิจกรรม 
2.8 การพัฒนากระบวนการผลิตลิ้นจี่ผง

เพ่ือใช้แทนน้ าตาลทรายโดยวิธีการท าแห้ง
แบบโฟมแมทโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ 

เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การเตรียมวัตถุดิบลิ้นจี่ x x x          

2. เตรียมน้้าลิ้นจี่เข้มข้นร่วมกับน้้าสกัด
จากหญ้าหวานและตัวท้าละลาย
ส้าหรับอาหาร (food grade) ด้วย
โดยใช้เครื่องไมโครเวฟ 

  x x x        

3. ศึกษาสั ดส่ วนผสมที่ เ หมาะสม
ส้าหรับการก่อให้เกิดโฟม 

    x x       

4. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการ
ท้าแห้งแบบโฟมแมทโดยใช้เครื่อง
ไมโครเวฟที่ 200, 450, 700 วัตต์ 

      x x x x   

5. ประเมินความปลอดภัยทางอาหาร 
(Food Safety) 

         x   

6.จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์และ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

          x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 180,000 บาท (หนึง่แสนแปดหมื่น

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

2.8 การพัฒนากระบวนการผลิตลิ้นจี่ผงเพื่อใช้แทนน้้าตาลทรายโดย
วิธีการท้าแห้งแบบโฟมแมทโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ 

180,000 

รวมทั้งสิ้น 180,000 
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รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2.8 การพัฒนากระบวนการผลิตลิ้นจี่ผงเพื่อใช้แทน
น้ าตาลทรายโดยวิธีการท าแห้งแบบโฟมแมทโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ 

180,000 

1. งบด าเนินงาน  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ  
1.1.1 ค่าตอบแทน  
(1) นิสิตช่วยงานวิจัย (นิสติ ป. ตร ี2 คน*200 บาท*90 วัน            36000  

(2).......................   

1.1.2 ค่าใช้สอย   

(1) ค่าจ้างเหมาการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์และวเิคราะห์ผลการทดสอบ (วุฒิ ป. ตรี)            12000  

(2) ค่าเดินทางไปปฏิบัตริาชการจากมหาวิทยาลยัพะเยาถึง อ. แม่ใจ จ. พะเยา (2 คน*300 
บาท*10 ครั้ง). 

           6000  

(3) ค่าเดินทางจ้างเหมา (ไป-กลับ) รวมค่าน้้ามันเพื่อไปเก็บตัวอย่างหรือรับตัวอย่างลิ้นจี่ท่ี
อ้าเภอ แม่ใจ จ. พะเยา เดินทาง 10 ครั้ง*65กม*2* กม. 5 บาท 

           6500  

(4) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบจลุินทรยี์ก่อโรค (วุฒิ ป. ตรี)            12000  

(5) ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมลูอิสระ (วุฒิ ป. ตรี)            15000  

(6) ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ปรมิาณแอนโทไซยานินโดยใช้ HPLC            12000  

(7) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจภุณัฑ์และฉลาก            22000  

(8) ค่าจ้างพิมพ์รายงาน ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ            1000  

(9) ค่าจ้างพิมพ์ฉลากหรือกล่องบรรจุภณัฑ ์            5000  

1.1.3 ค่าวัสด ุ   

(1) วัสดุการเกษตร (ลิ้นจี่) 70 บาท*200 กก. 14000  

(2) วัสดุการเกษตร (หญ้าหวาน) 300 บาท*10 กก..            3000  

(3) วัสดุวิทยาศาสตร์/สารเคมี: ค่าสารมาตรฐานส้าหรับวิเคราะห์ปรมิาณฟินอลิกทั้งหมด 
(Gallic acid, ABTS, Trolox) 

           15000  

(4) วัสดุวิทยาศาสตร์/สารเคมี: Methanol, Sodium  carbonate, Aluminum 
Chloride ฯลฯ 

           15500  

(5) วัสดุงานบ้านงานครัว (ถ้วยส้าหรับชิมใบละ 5 บาท*500=2500 บาท, ขวดแก้ว, ชามส
แตนเลส, โถแก้วส้าหรับเตรยีมส่วนผสม, ผ้าขาวบาง, น้้ายาล้างจาน, ทิชชู, ทัพพี, หม้อ 
ฯลฯ 

           5000  

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
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- คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 - วิสาหกิจชุมชมอนุรกัษ์ลิ้นจี่คุณภาพห้วยปา่กล้วย อ. แม่ใจ จ. พะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
 - ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือใช้แทนน้้าตาลทรายและยังสามารถออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ อาจใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพ่ือสุขภาพทั้งยังสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับลิ้นจี่ตกเกรดหรือเหลือทิ้งได้และเป็นแนวทาง
การตลาดใหม ่

- ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบพื้นถ่ินอ้าเภอแม่ใจ จ. พะเยา ซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างอัตลักษณ์และ

ช่วยส่งเสริมการมีรายได้เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรหรือผู้ประกอบที่จะน้าไปขยายผลต่อไปได้ 

 

 
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล นายสมปอง ใจประเสริฐ 

ต้าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เบอรโ์ทรศัพท์ 087-536-8546 

E – mail address : rspgupiti@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่ผสมสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพื่อสุขภาพ (Product 

development of lychee juice mixed with the extracted seeds for health) 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

3. แผนแม่บท ประเด็นท่ี 18  การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
  สืบเนื่องจากลิ้นจี่ (Lychee) เป็นผลไม้กึ่งเขตร้อนและเป็นเศรษฐกิจของประเทศไทย มีพื้นที่การ
ปลูกมากในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ซึ่งปริมาณผลผลิต
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส้าหรับพื้นที่ 4 จังหวัด มีพ้ืนที่ปลูกกว่า 120,000 ไร่ ลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่มีสารส้าคัญ
ในกลุ่มฟินอลิก ฟลาโวนอยด์ และแอนโทรไซยานิน เป็นต้น สารแอนโทรไซยานินจะมีคุณสมบัติการเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และสารต้านการอักเสบ (anti-inflammation) ต่างๆ ได้ [1] โดย
งานวิจัยพบว่าสาร anthocyanins มีนี้ฤทธิ์เป็นยารักษาโรคเบาหวาน (anti-diabetic agent) อีกทั้งมี
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง (cancer inhibition) [2] ซึ่งปัญหาส้าคัญคือลิ้นจี่มีอายุการเก็บเกี่ยวรักษาสั้นมาก 
วางขายประมาณ 2-3 วันเท่านั้น เนื่องจากการเน่าเสียและการเกิดสีน้้าตาลของเปลือกผิวลิ้นจี่ท้าให้ไม่
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ท้าให้เป็นข้อจ้ากัดส้าหรับการส่งออกเป็นลิ้นจี่สด เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บ
เกี่ยวและขายเป็นผลสดจึงมักจะถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาถือเป็นแหล่ง
ผลิตลิ้นจี่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดคืออ้าเภอแม่ใจ มีผลผลิตตกเกรดเป็นของเหลือทิ้งร้อยละ 20 ของปริมาณ
ผลผลิตทั้งหมด นักวิจัยชาวญี่ปุ่นไดค้้นพบเป็นสารโพลีฟีนอลที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดในส่วนของเมล็ดลิ้นจี่ซึ่ง
เป็นส่วนเหลือทิ้ง โอลิโกนอลมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพสูงกว่าสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ 
โดยโอลิโกนอลสามารถดูดซึมเขา้สูงรา่งกายได้มากกว่า 60% เมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ เช่น 
แอนโทไซยานิดินในชาเขียวหรือผลไม้ตระกูลเบอรี่อื่นๆ ซึ่งสามารถดูดซึมได้เพียง 0.1% หรือแม้กระทั่ง 
quercetin ที่พบในแอปเปิ้ลมีอัตราดดูซึมเพียง 1-5% และ flavonols จากผลไม้ตระกูลส้มหรือโกโก้ดูด
ซึมได้เพียง 10-30% เท่านั้น จากการศึกษาวิจัยทั้งทางคลินิกและวิจัยพบว่าโอนิโกนอลส่งผลต่อการลด
ปริมาณไขมันในช่องท้อง (Viscesal fat) ของผู้มีภาวะอ้วนลงพุง ลดการสะสมของไขมันในตับ เร่งการ
เผาผลาญไขมัน ลดการดูดซมึไขมัน นอกจากนั้นช่วยเพ่ิมการไหลเวียนระบบหัวใจและหลอดเลือด ก้าจัด
อนุมูลอิสระที่มากเกนิไปในร่างกาย ช่วยเพ่ิมความสดชื่น กระฉับกระเฉง ขจัดความอ่อนล้า และช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการออกก้าลังกาย และในป 2552 มีผูเสียชีวิตดวยโรคเบาหวานถึง 7,019 คน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าคนไทยมีปัญหาสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น [3] และข้อมูลจากส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
ทรายพบว่าคนไทยบริโภคน้้าตาลเพิ่มมากขึ้นเป็นล้าดบัตลอดในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้น้้าตาลที่บริโภค
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ส่วนใหญ่มากับเครื่องดื่ม ขนม ของว่างที่มีส่วนผสมของน้้าตาล รวมทั้งอาหารจานหลักหรืออาหารคาวที่
มีแนวโน้ม “รสหวาน” มากขึ้น [4] ฉะนั้นหากมีการน้าผลผลิตตกเกรดและของเหลือทิ้ง (เมล็ด) มาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่ผสมสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพ่ือสุขภาพซึ่งนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมีคุณประโยชน์ข้างต้น สามารถเพ่ิมมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากลิ้นจี่ตก
เกรดมากขึ้น ตลอดจนช่วยลดปัญหาของเหลือทิ้ง (เมล็ดลิ้นจี่) และได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์
ทางเลือกส้าหรับผู้บริโภคที่ต้องการเครื่องดื่มที่ปราศจากการเติมน้้าตาลอีกด้วย  
      ดังนั้นงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่ผสมสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพ่ือ
สุขภาพดังกล่าวมานี้ ซึ่งจะด้าเนินการวจิัยโดยน้าเมล็ดลิ้นจี่มาบดและสกัดใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ เพื่อให้
สามารถสกัดและคงรักษาปริมาณโอลิโกนอลได้ดีรวมถึงการใช้สารให้ความหวานแทนน้้าตาล ทั้งนี้
ผลสรุปจากงานวิจัยนี้จะท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่ผสมสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพ่ือสุขภาพที่มีความ
ปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กบัผู้บรโิภคและยังจะประโยชน์ตอ่
เกษตรกร นักวิชาการ และผู้ประกอบการที่สนใจที่จะข้อมลูวิจัยไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ตอ่ไป ผล
พลอยได้ที่ส้าคัญคือสร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และจะท้าให้เกิดกลไกการใช้ประโยชน์วัตถุดิบลิ้นจี่ในพ้ืนที่ 
ชุมชนพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนของชุมชนและประเทศสอดคล้องตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0  
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

- เพ่ือใช้ประโยชน์วัตถุดิบพ้ืนถิ่นของจังหวัดพะเยา (ลิ้นจี่) มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่ผสม
สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพื่อสุขภาพ 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

- ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 ผลิตภณัฑ์ จากวตัถดุิบพื้นถิ่นชุมชนอ้าเภอแม่ใจ จ. พะเยา ซึ่งอาจจะเปน็

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างอตัลักษณแ์ละชว่ยส่งเสริมการมรีายได้เพิ่มขึน้ของเกษตรกรหรือผู้ประกอบที่จะน้าไป

ขยายผลต่อไป 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
  เกษตรกร หรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ชุมชนอ้าเภอแม่ใจ จ. พะเยา 
 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  
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- ได้ผลติภัณฑ์ใหม ่1 ผลิตภัณฑ์ จากวตัถดุิบพื้นถิ่นชมุชนอ้าเภอแม่ใจ จ. พะเยา ซึ่งอาจจะเปน็

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างอตัลักษณแ์ละชว่ยส่งเสริมการมรีายได้เพิ่มขึน้ของเกษตรกรหรือผู้ประกอบที่

จะน้าไปขยายผลต่อไป 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

- ได้ผลติภัณฑ์ใหม่ 1 ชนดิ ทีส่ร้างอตัลักษณแ์ละชว่ยส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มขึน้ของเกษตรกร

หรือผู้ประกอบอย่างน้อยร้อยละ 10 

- เกิดผลกระทบกับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในพื้นที ่อ. แม่ใจ จ. พะเยา 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
กิจกรรม: กลางทาง 
1) การเตรียมเมลด็ลิ้นจี ่

             ลิ้นจี่เกบ็เกี่ยวจากแหลง่ปลูกหรอืซื้อจากแหลง่ปลูกเดียวกันในเขตพ้ืนที่อา้เภอแม่ใจ จงัหวัด

พะเยา นา้มาล้าง ปอกเปลือกและคว้านเอาเฉพาะเมลด็ โดยเนื้อและเปลอืกให้ท้าการ pre-treatment 

โดยการแช่สารละลายซติรกิความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ชนดิ food grade แล้วเกบ็รักษาแบบแช่เยอืกแข็ง

ท่ี –18 องศาเซลเซียส เพื่อรอแปรรูปต่อไป  

             ส่วนของเมล็ดใหน้้ามาลา้ง และจดัแยกส่วน 3 ส่วน คือ  

             1) ทั้งเมลด็ 

             2) ผ่ากะเทาะเฉพาะส่วนทีเ่ปน็เปลือกแข็งสนี้้าตาล 

             3) เฉพาะส่วนเนือ้เมล็ดสขีาว 

             จากนัน้แต่ละสว่นเนื้อเมลด็สีขาวบดให้เป็นเนื้อเดียวกนั น้าไปสกดัหรอืแช่เยือกแข็งที ่-18 

องศาเซลเซียส เพื่อรอน้าไปสกัดใช้ตอ่ไป 

       2) การเตรียมการสกัดและการสกดัตัวอย่าง 

              ประยุกต์วธิีของ Castañeda-Ovando [8] เตรียมการสกัดโดยใชน้้้า โดยการผสมเมล็ดลิน้จี่

บดต่อน้้ากลั่นในอัตราส่วน 1:10 (w/v) จากนั้นน้าตัวอย่างที่เตรียมการสกดัไปท้าการสกดัโดย

ประยุกต์ใช้ไมโครเวฟที่ 750 วตัต ์เปน็เวลา 10 นาที [6] เมื่อครบตามเวลาทีส่กัด ทา้การลดอุณหภูมิ

ของตัวอย่างโดยวางไว้ที่อุณหภูมิปกติเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนัน้นา้ไปกรองดว้ยกระดาษกรอง จะได้น้า้

สกัดจากเมลด็ลิ้นจี่ส้าหรบัเตรียมผสมกับน้้าลิ้นจี ่และทา้การตรวจสอบคุณภาพ ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-
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ด่าง (pH) ค่าความหวาน (Brix) ปริมาณฟินอลิกทั้งหมด กิจกรรมการต้านออกซิเดชั่น [20] ปริมาณฟ

ลาโวนอยด์ทัง้หมด [21] ปรมิาณแอนโทไซยานนิ เป็นตน้ 

       3) การเตรียมน้้าลิน้จี่ 

             โดยเนื้อลิน้จี่ในขอ้ 12.1 ท้าปั่นให้ละเอียดผสมกับน้้าในอตัราสว่น (1:2 w/v) จากนั้นให้ความ

ร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซสเซียสเปน็เวลา 30 นาที นา้มากรองด้วยผ้าขาวบาง จะไดน้้้าลิน้จี่น้ามาผ่าน

ความร้อนที่อุณหภูม ิ85 องศาเซลเซียส เปน็เวลา 15 นาที เพื่อเปน็การท้าลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สุ่ม

ไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน้ ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ค่าความหวาน (Brix) ปริมาณฟินอลิก

ทั้งหมด กิจกรรมการต้านออกซิเดชัน่ [20] ปริมาณฟลาโวนอยด์ทัง้หมด[21] ปรมิาณแอนโทไซยานนิ 

เป็นต้น และเกบ็รักษาไว้ทีอ่ณุหภูมิต่า้ว่า 8 องศาเซลเซยีส รอการปรุงผสมต่อไป  

      4 ) ศึกษาสัดสว่นผสมที่เหมาะสมเพ่ือการยอมรับของผู้บริโภค 

            โดยน้าสารสกดัจากเมลด็ลิ้นจี่ในข้อ 12.2 และน้้าลิ้นจี่ในข้อ 12.3 มาปรงุผสมตามสูตรต่างๆ 

โดยสตูรที่ 1 เปน็สูตรตน้แบบที่ได้จากงานวิจัยตามโครงการการพัฒนานวตักรรมเชงิพาณิชย์และระบบ

บริหารจัดการการผลติลิ้นจีคุ่ณภาพอย่างยั่งยืน (สมชาติและคณะ, 2560) และปรบัสัดสว่นสารให้ความ

หวานแทนน้า้ตาลในสูตรๆ  ดังตารางที่ 2 

          เมื่อท้าการปรุงผสมทั้ง 4 สตูรเรียบร้อยแล้ว นา้น้้าลิ้นจี่ผสมสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจีไ่ปให้ความ

ร้อนแบบพาสเจอรไ์รซท์ี่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เปน็เวลา 15 นาที เพ่ือเป็นการท้าลายเชื้อจุลนิทรีย์

ก่อโรค ก่อนนา้ไปทดสอบผูบ้ริโภคโดยการทดสอบชิมกบัผู้ทดสอบจ้านวน 30 คน โดยให้ผู้ทดสอบชิม

ประเมินความชอบผลติภัณฑ์แต่ละสตูรโดยใชแ้บบทดสอบ Hedonic 9 point scale วางแผนการ

ทดลองทีม่ีแผนแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ ์(Randomized Complete Block Design; RCBD) จากนัน้น้า

ผลการทดสอบชมิวิเคราะหข์้อมูลทางสถติ โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรปู SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ โดยการวิเคราะหแ์บบ ANOVA วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละสิง่ทดลอง (multiple 

comparison) โดยวธิี Duncan’s new Multiple Rage test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพ่ือคัดเลือก

สูตรที่เหมาะสมส้าหรบัการผลิตเพ่ือตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์

 ตารางที่ 2 สดัส่วนผสมเพ่ือการพัฒนาผลติภัณฑ์น้้าลิน้จี่ผสมสารสกัดจากเมล็ดลิน้จี่ 

ส่วนผสม (%) สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

สารสกดัจากเมล็ดลิน้จี ่ 50 50 50 50 

น้้าลิ้นจี ่ 44 43 42 41 

ซอรบ์ิทอล 3 3 3 3 
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ฟรุกโตรโอลโิกแซคคาร

ไรด ์

3 3 3 3 

ซูคาโรส 0 1 2 3 

    5) ความคงตวัของผลติภัณฑ์โดยการประเมนิอายุการเก็บรักษาโดยสภาวะเร่ง 

           ผลติภัณฑ์น้้าลิน้จีผ่สมสารสกดัจากเมลด็ลิ้นจีท่ี่ได้รบัคะแนนการยอมรับมากที่สุดจากผู้ทดสอบ

ชิมตามข้อ (12.4) บรรจุขวดและเกบ็รักษาในตูค้วบคุมอุณหภูมิทีตู่้เย็น และที่ 35 องศาเซลเซียส โดย

ระหว่างการเก็บรักษา 0, 3, 7, 14, 21, 30 วัน สุ่มตัวอย่างเพื่อวดัปรมิาณแอนโธไซยานินจากนัน้น้า

ข้อมูล fit กับสมการล้าดบัของปฏิกิริยา ได้แก่  ปฏิกิริยาล้าดับศูนย ์(Zero order) (สมการที ่(1)) และ

ปฏิกิริยาล้าดับทีห่นึง่ (First order) (สมการที ่(2)) โดยใช้ เทคนิคสหสัมพันธ์  (Regression) โปรแกรม 

SPSS for Windows เพื่อหาความสัมพันธ์ของผลการเปลี่ยนแปลงปรมิาณสารแอนโธไซยานนิระหว่าง

การเกบ็รกัษาเพื่อใช้ท้านายและคาดการณ์อายุการเก็บ  

          ปฏิกริิยาล้าดับศนูย ์(Zero order)  C = C0- kt  (1) 

          ปฏิกริิยาล้าดับทีห่นึง่ (First order)  C = C0 exp (–kt) (2) 

          เมื่อ C  คือ  ปรมิาณแอนโธไซยานิน (mg/100 g d.b.) ที่เวลาการเกบ็รักษาต่างๆ (t)  

               C0 คือ  ปริมาณแอนโธไซยานินเริ่มต้น (mg/100 g d.b.) ก่อนเก็บรักษา (t =0)  

          k   คือ  ค่าคงที่อตัราการเกดิปฏิกิริยา (Reaction rate), (1/วัน) 

        t   คือ  ที่เวลาตา่งๆ ระหว่างการเก็บรักษา หน่วยเป็น วัน (Day) 

     6) ประเมินความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety)  

             โดยน้าผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่ผสมสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่สตูรทีไ่ดร้ับคะแนนการยอมรบัมากที่สุด

ตามข้อ (12.4) เกบ็รกัษาในตู้บ่มทีอุ่ณหภูมติู้เย็นและที่ 35 องศาเซลเซียส เปน็เวลา 0, 3, 7, 14 วัน 

เพื่อน้าไปตรวจประเมินความปลอดภัยทางดา้นอาหาร [22] ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 

356) เรื่อง เครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท เพื่อเป็นข้อมูลรบัรองความปลอดภัยของผลติภัณฑ์ใน

เบื้องต้นใหก้ับผู้ที่สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนา้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นสูตรต้นแบบเพื่อ

พัฒนาการผลติในระดบัเชิงพาณิชย์ไดต้่อไป 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

1. การเตรียมเมล็ดลิ้นจี่ 
2. การเตรียมการสกัดและการสกัดตัวอย่าง 

ไดผ้ลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่ผสมสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพ่ือ
สุขภาพ  
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3. การเตรียมน้้าลิ้นจี่ 
4. ศึกษาสัดส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อการยอมรับ
ของผู้บริโภค 
5. ความคงตัวของผลิตภัณฑ์โดยการประเมินอายุ
การเก็บรักษาโดยสภาวะเร่ง 
6.ประเมินความปลอดภัยทางอาหาร (Food 
safety) 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ .....1 ป ี

โครงการ/กิจกรรม 
2.9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าลิน้จีผ่สมสาร

สกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพ่ือสขุภาพ 

เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การเตรียมเมล็ดลิ้นจี่ x x x          

2. การเตรียมการสกัดและการสกัด
ตัวอย่าง 

x x x          

3. การเตรียมน้้าลิ้นจี่ x x x          

4. ศึกษาสัดส่วนผสมที่เหมาะสมเพ่ือ
การยอมรับของผู้บริโภค 

x x x x x x x      

5. ความคงตัวของผลิตภัณฑ์โดยการ
ประเมินอายุการเก็บรักษาโดยสภาวะ
เร่ง 

       x x x   

6.ประเมินความปลอดภัยทางอาหาร 
(Food safety) 

       x x x   

เขียนสรุปรายงานและเผยแพร่ผลงาน
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

          x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 170,000 บาท (หนึง่แสนเจ็ดหมืน่

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
2.9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่ผสมสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เพื่อสุขภาพ 170,000 
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รวมทั้งสิ้น 170,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2.9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าลิ้นจี่ผสมสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
เพื่อสุขภาพ 

170,000 

1. งบด าเนินงาน  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ  
1.1.1 ค่าตอบแทน  
(1) นิสิตช่วยงานวิจัย (นิสติ ป. ตร ี2 คน*200 บาท*90 วัน            36000  

(2).......................   

1.1.2 ค่าใช้สอย   

(1) ค่าจ้างเหมาการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์และวเิคราะห์ผลการทดสอบ (วุฒิ ป. ตรี)            10000  

(2) ค่าเดินทางไปปฏิบตัิราชการจากมหาวิทยาลยัพะเยาถึง อ. แม่ใจ จ. พะเยา (2 คน*300 บาท*
10 ครั้ง). 

           6000  

(3) ค่าเดินทางจ้างเหมา (ไป-กลบั) รวมค่าน้้ามันเพื่อไปเก็บตัวอยา่งหรือรับตัวอย่างลิ้นจี่ท่ีอ้าเภอ 
แม่ใจ จ. พะเยา เดินทาง 10 ครั้ง*65กม*2* กม. 5 บาท 

           6500  

(4) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบจลุินทรยี์ก่อโรค (วุฒิ ป. ตรี)            7500  

(5) ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมลูอิสระ (วุฒิ ป. ตรี)            10000  

(6) ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ปรมิาณแอนโทไซยานินโดยใช้ HPLC            10000  

(7) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจภุณัฑ์และฉลาก            25000  

(8) ค่าจ้างพิมพ์รายงาน ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ            5000  

(9) ค่าจ้างพิมพ์ฉลากหรือกล่องบรรจุภณัฑ ์            10000  

(10) ค่าจ้างเหมาแกะคว้านแยกเนือ้ลิ้นจี ่            10000  

1.1.3 ค่าวัสด ุ   

(1) วัสดุการเกษตร (ลิ้นจี่) 70 บาท*200 กก.            14000  

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์/สารเคมี: ค่าสารมาตรฐานส้าหรับวิเคราะห์ปรมิาณฟินอลิกทั้งหมด (Gallic 
acid, ABTS, Trolox) 

           10000  

(3) วัสดุวิทยาศาสตร์/สารเคมี: Methanol, Sodium  carbonate, Aluminum Chloride ฯลฯ            7000  

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว (ถ้วยส้าหรับชิมใบละ 5 บาท*500=2500 บาท, ขวดแก้ว, ชามสแตน
เลส, โถแก้วส้าหรับเตรียมส่วนผสม, ผ้าขาวบาง, น้้ายาล้างจาน, ทิชช,ู ทัพพี, หม้อ ฯลฯ 

           3000  
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13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 - วิสาหกิจชุมชมอนุรักษ์ลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย อ. แม่ใจ จ. พะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 

 ได้ผลติภัณฑ์ใหม่ 1 ชนดิ ทีส่ร้างอตัลักษณแ์ละชว่ยส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มขึน้

ของเกษตรกรหรือผูป้ระกอบอย่างนอ้ยร้อยละ 10 

 เกิดผลกระทบกับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในพื้นที ่อ. แม่ใจ จ. พะเยา 
 

  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล นายสมปอง ใจประเสริฐ 

ต้าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เบอรโ์ทรศัพท์ 087-536-8546 

E – mail address : rspgupiti@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ 

(ภาษาไทย) การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันรูปแบบพร้อมใช้

ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี ่ 

(ภาษาอังกฤษ)   Pharmacologic Study and Bioaccessibility of Functional food 

Product Development of Litchi chinensis Extracts 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

3. แผนแม่บท ประเด็นท่ี  18  การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
  ลิ้นจี่เป็นไม้ผลที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Litchi chinensis 

Sonn. อยู่ในวงศ์ Sapindaceae ปลูกกันมากในเขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ พันธุ์ที่นิยมปลูก 

ได้แก่ พันธุ์ฮงฮวย พันธุ์โอวเฮียะ พันธุ์กิมเจง พันธุ์จักรพรรดิ และพันธุ์ค่อม โดยพันธุ์ฮงฮวย มีจุดเด่นที่เป็น

เอกลักษณ์ คือ ผลโต เนื้อสีชมพู มีกลิ่นหอม และรสหวาน โดยเฉพาะลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ปัจจุบันถือเป็นผลไม้

และเป็นสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีชื่อเสียงของอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ลิ้นจี่มี

สารส าคัญที่มีประโยชน์อยู่มากมาย ในส่วนของเนื้อผลลิ้นจี่ (Litchi pulp) อุดมด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอล 

(polyphenols) สารโพลีแซคคาไรด์ (polysaccharide) วิตามิน (vitamins) เกลือแร่ (minerals) (1) ส่วน

ของเปลือกหุ้มผล (pericarp) และเมล็ด (seed)  พบสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารส าคัญ เช่น 

วิตามินซี สารประกอบฟีโนลิก กรดแกลลิก ฟลาโวนอยด์ (procyanidin B4, procyanidin B2, 

epicatechin cyanidin-3-retinoside, cyanidin-3-glucoside, quercetin-3-retinoside and 

quercetin-3-glucoside) (2, 3) และanthocyanins (4) นอกจากนี้พบว่าลิ้นจี่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 

(antioxidant) ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) ลดระดับไขมัน (anti-hyperlipidemic) ลดระดับ

น้ าตาล (anti-hyperglycemic) (5-7) ฤทธิ์ป้องกันตับ (hepatoprotective) ลดความอ้วน (antiobesity) 

ต้านมะเร็ ง (anticancer)  ลดความดัน (hypotensive)  และมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท 

(neuroprotective) (8) 

จากข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าเมล็ดลิ้นจี่มาศึกษาและพัฒนาต่อยอดให้

เป็นผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันคนหันมาใส่ใจในเรื่องของอาหารและสุขภาพกันมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดสุขภาพใน

กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารในกลุ่มที่เป็นอาหาร

ฟังก์ชั่น (Functional Foods) ที่ถูกแปรรูปเพ่ือให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือช่วยในเรื่องการบ ารุงร่างกาย 
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และรับประทานง่าย ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและน าวัตถุดิบที่มีอยู่น ามาใช้

ให้เกิดประโยชน์โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและเพ่ิมมูลค่า เมล็ดลิ้นจี่ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์

อาหารฟังก์ชันรูปแบบพร้อมใช้ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ โดยศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ชีวภาพความพรอม

ของการน าไปใชและชีวปริมาณออกฤทธิ์ ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่  ในการเตรียมผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบ

คุณสมบัติทางเคมีและทางชีวภาพ เพ่ือใช้เป็นตัวควบคุมกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้จาก

โครงการนี้นอกจากจะเป็นการน าของเหลือทิ้งกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังช่วยเพ่ิมช่องทางการ

จ าหน่ายสินค้าในหลากหลายรูปแบบที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตผลที่เกิดขึ้นด้วย 

5. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 
๕.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

๕.๒ เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเมล็ดลิ้นจี่ 

๕.๓ เพ่ือศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ชีวภาพความพรอมของการน าไปใช (bioaccessibility) ชีวปริมาณออก

ฤทธิ์ (bioavailability) ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ 

๕.๔ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันรูปแบบพร้อมใช้ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

๖.๑ ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  

๖.๒ ทราบคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ชีวภาพความพรอมของการน าไปใช ชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารสกัด

เมล็ดลิ้นจี่ 

๖.๓ ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันรูปแบบพร้อมใช้ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
เกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่และผู้ที่สนใจในการแปรรูปผลผลิตหรือผลพลอยได้ของลิ้นจี่ 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

 ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันรูปแบบพร้อมใช้ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 เพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเมล็ดลิ้นจี่  

 ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

ลักษณะของกิจกรรม : (ตน้ทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
รูปแบบของกิจกรรมเป็นลักษณะกลางทางและปลายทาง ในโครงการนี้ได้ศึกษาลิ้นจี่ในพ้ืนที่ ต าบลศรี

ถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นพื้นที่ท่ีปลูกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่
มีชื่อเสียงของอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยทางทีมผู้วิจัยมีแนวคิดในการด าเนินงานร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกร
ในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการน าผลการวิจัยที่เกี่ยวกับลิ้นจี่ไปสู่การใช้ประโยชน์น า
แนวคิดทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าเมล็ดลิ้นจี่ โดยพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าเมล็ดลิ้นจี่ให้อยู่ในรูป
ของผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันรูปแบบพร้อมใช้ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่  องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปขยายผล 
และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในหลากหลายรูปแบบที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

๙.๑ ศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 

 ๙.๑.๑ การเตรียมสารสกัดและศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น  
การสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคสกัดตัวอย่างเมล็ดลิ้นจี่ด้วยน้ า ที่อัตราส่วน 1:5 (w/v) และ

น าไปสกัดในเครื่องอัลตร้าโซนิค ที่ความถี่ 35 kHz ที่ ท าการสกัด 2 ครั้ง น าส่วนน้ าที่กรองได้ไปท าแห้งด้วย
เครื่องท าแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze Dry) และเก็บตัวอย่างแห้งไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส และวิเคราะห์หา
ปริมาณสารส าคัญด้วยเทคนิค high performance liquid chromatrography หรือ HPLC 

๙.๑.๒ ตรวจวัดค่าสี ความเป็นกรด-เบส ของสารสกัดตัวอย่าง 
วัดค่าสี ความเป็นกรด-เบสของสารสกัดตัวอย่างหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

 ๙.๑.๓ การศึกษาปริมาณสารในกลุ่มโพลีฟีนอล  
ศึกษาปริมาณสารในกลุ่มโพลีฟีนอลิกด้วยวิธี Folin-Ciocalteu (9) โดยชั่งสารสกัดตัวอย่างหรือ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 0.01 กรัม ละลายในน้ ากลั่น 1มิลลิลิตร คิดเป็นความเข้มข้น 10,000 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 0.5 1 2 4 6 8 และ 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปิเปต
สารที่ความเข้มข้นต่างๆปริมาตร 300 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลายโฟลิน-ซิโอแคลธู ปริมาตร 1,500  
ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 3 นาทีในที่มืด จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต
ปริมาตร 1,200 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ 30 นาทีในที่มืด น าสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 731 นาโนเมตรโดยใช้น้ ากลั่นเป็นสารละลายอ้างอิง 
จากนั้นน าค่าที่วัดได้เทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก 
 ๙.๑.๔ การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 

๙.๑.๔.๑ วิธี Scavenging activity of ABTS radical (10) เตรียมตัวอย่างสารสกัดหรือตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นต่างๆโดยใช้น้ ากลั่นเป็นกลุ่มควบคุมหลังจากนั้นเติมสาร ABTS ผสมให้เข้ากัน และตั้ง
ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 nm ค่าท่ีได้จะน าไป
ค านวณหา % inhibition ตามสมการดังนี้  
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 % Inhibition = [(A734 control – A734 test sample) / A734 control] x 100 
๙.๑.๔.๒ วิธี 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity (11) 

เตรียมตัวอย่างสารสกัดหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นต่างๆปริมาตร 1.2 ml ในหลอดทดลองและใช้น้ า
กลั่นเป็นชุดควบคุม เติม 1 M Tris-HCl buffer (pH = 7.9) และ 5 mM DPPH ในเมทานอล ผสมให้เข้ากัน 
ทิ้งไว้ในที่มืด 20 นาทีและวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm ค่าที่ได้จะน าไปค านวณหา % 
inhibition ตามสมการดังนี้ 

 % Inhibition = [(A517 control – A517 test sample)/ A517 control)] x 100 
๙.๑.๔.๓ วิธีวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี Ferric reducing antioxidant power 

(FRAP) ผสมสารละลาย Acetate buffer pH 3.6 และ TPTZ-HCl ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์และ 
FeCl3.6H2O ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ในอัตราส่วน 10:1:1 และเตรียมสารสกัดตัวอย่าง ผสมให้เข้ากันบ่ม
ในตู้บ่มอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร 
โดยเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox  
๙.๒ ศึกษาแบบจ าลองกระบวนการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลอง (In vitro digestion models)  

  แบบจ าลองกระบวนการย่อยในทางเดินอาหารของสารสกัดใบกาแฟ ศึกษา 2 ระยะ อ้างอิงตาม
การศึกษาของ Garret et al. (12) และ ferruzzi et al. (13) ในระยะ gastric phase และ intestinal phase 
หลังจากผ่านในระยะ intestinal phase จะได้ส่วนที่เรียกว่า digesta หลังจากนั้นน าส่วน digesta มาแยกเอา
เฉพาะส่วนของ aqueous fraction และน าไปวิเคราะห์ด้วย HPLC เพ่ือค านวณหาปริมาณสาร 

๙.๒.๑ แบบจ าลองการย่อยในกระเพาะอาหาร (Gastric phase) (ตามวิธีของ ferruzzi et al.,  

2001) น าสารสกัดใบกาแฟ มาเติมด้วย 120 mM NaCl ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ใน polypropylene tube 

ขนาด 50 มิลลิลิตร แล้วปรับ pH 2.0 ด้วย 1 M HCl แล้วเติม pepsin ปริมาตร 2 มิลลิลิตร จากนั้นปรับ

ปริมาตรให้เป็น 40 มิลลิลิตร ด้วย 120 mM NaCl แล้วปิดฝาให้แน่นและซีล ด้วยพาราฟิล์ม แล้วน าไปบ่มใน 

shaking water bath ที่อุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง 

๙.๒.๒ แบบจ าลองการย่อยในล าไส้เล็ก (Small intestinal phase) (ตามวิธีของ ferruzzi et 

al., 2001) ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการย่อยจาก gastric phase ท าการปรับ pH 6.0±0.1 ด้วย 1 M 

sodium bicarbonate (NaHCO3) เติม crude bile extract จากนั้นเติม pancreatin ปริมาตร 2 

มิลลิลิตร และ β-glucosidase ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ปรับ pH ให้เป็น 6.5 ด้วย 1 M NaHCO3 ปิดฝา

ให้แน่นและซีลด้วยพาราฟิล์ม แล้วน าไปบ่มใน shaking water bath ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง ส่วนที่ได้เรียกว่า digesta ปิดฝาให้แน่นและซีลด้วยพาราฟิล์ม น าไปเก็บที่

อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะน ามาวิเคราะห์ 

  ๙.๒.๓ แยกส่วนของ aqueous fraction จาก digesta (ตามวิธีของ ferruzzi et al., 

2001) การแยกส่วนของ aqueous fraction จาก digesta โดยน าส่วนของ digesta ใส่ในหลอด
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ทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร แล้วน าไปปั่นเหวี่ยง ที่ 8,000 rpm อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

90 นาท ีดูดสารละลายส่วนใส หลังจากนั้น กรองด้วยเยื่อกรองขนาด 0.22 ไมครอน ปิดฝาหลอดด้วย

พาราฟิล์ม และน าไปเก็บที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียสจนกว่าจะน ามาวิเคราะห์ จากนั้นท าการ

วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญด้วย HPLC และฟีนอลิกทั้งหมดด้วย Folin-Ciocalteau แล้วค านวณเปอร์เซ็นต์ 

Bioaccessibilityหรือชีวภาพพร้อมใช้ตามสมการ  

Bioaccessibility (%) = ปริมาณสารใน aqueous fraction 

            ปริมาณของสารใน digesta x 100 

    ๙.๓ การเพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ และการทดสอบการมีชีวิตของเซลล์ 

 เซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู (Caco-2 cells) และเซลล์ตับเพาะเลี้ยง (HepG2) ได้รับจากบริษัท 

American Type Culture Collection (ATCC) เลี้ยงเซลล์ด้วยอาหารสูตร Dulbecco's modified 

Eagle's medium (DMEM)/F12 ที่มี 10% fetal bovine serum (FBS) และ1% penicillin–

streptomycin โดยเลี้ยงเซลล์ในตู้บ่มที่ 95% ความชื้นของอากาศ 5% CO2 และที่อุณหภูมิ 37°C  เซลล์

เจริญใน 75 cm2 flask และเลี้ยงใน 96-well plates  

 การศึกษาการมีชี วิตของเซลล์ โดยใช้วิ ธี MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,3-

diphenyltetrazolium bromide) เลี้ยงเซลล์ใน 96-well plates และบ่มด้วย สารสกัดสาหร่ายเตาที่

ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เติมสารละลาย MTT เข้าไปในเซลล์ที่มีอาหารเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ก่อนครบเวลาบ่มหลังจากนั้นเอาอาหารออก และละลายตะกอน formazan ด้วย DMSO:ETOH (1:1 

v/v) และวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 595 nm โดยใช้เครื่อง microplate reader 

  ๙.๔ การทดสอบการดูดซึมของสารสกัดในเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู  

 การทดสอบการดูดซึมของสารสกัดใบกาแฟในเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยง Caco-2 เป็นระยะเวลา

ประมาณ 14-21 วัน เจือจาง aqueous fraction ด้วย basal DMEM ในอัตราส่วน 1 : 3 ใส่ในภาชนะที่

มีเซลล์อยู่ น าไปบ่มที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนด ท าการปิ

เปตส่วนของอาหารเลี้ยงเซลล์เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แล้วล้างเซลล์ monolayer ด้วย cold 

PBS จ านวน 2 ครั้ง ท าการเก็บเซลล์ด้วย cell scraper เก็บไว้ใน 1 มิลลิลิตรของ cold PBS ที่อุณหภูมิ -

80 องศาเซลเซียสเพ่ือน าไปวิเคราะห์วิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ ลูทีน ด้วย HPLC และฟีนอลิกทั้งหมด

ด้วย Folin-Ciocalteau รวมทั้งหาปริมาณโปรตีนในเซลล์โดยใช้Bradford assay(Bradford, 1976) 

 (%) การดูดซึม = ปริมาณสารหลังจากการบ่มในเซลล์เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง 

   ปริมาณของสารที่มีอยู่ในอาหารที่ท าการทดสอบ (test medium) x 100 

 

  ๙.๕ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันรูปแบบพร้อมใช้ 
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น าสารสกัดตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการย่อยมาปนให้ละเอียด ผานแรงเบอร 60 และบรรจุลงใน 
แคปซูลเบอร 0 ดวยบรรจุแคปซูล 

  ๙.๕.๑ ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของต้นแบบผลิตภัณฑ์  

น าตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ความชื้น เถ้า  โปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร (dietary fiber) โดยใช้วิธี AOAC  
 ๙.๕.๒ ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์  
 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาแล้วมาศึกษาความคงตัว โดยศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ใน 

สภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 40C ± 2C ความชื้นสัมพัทธ์ 75% RH ± 5 % RH และสภาวะการเก็บ รักษาในสภาวะ
จริงที่อุณหภูมิ 30C ± 2C ความชื้นสัมพัทธ์ 75 % RH ± 5 % RH โดยท าการสุ่มเก็บตัวอย่างในเดือนที่ 0, 
1, 3 ของการศึกษา  

 ๙.๕.๓ ศึกษาทางกายภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
  ศึกษาความคงตัวทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น ความชื้น ค่าพีเอช การแปรปรวนของน้ าหนักแคปซูล 
ซ่ึงแต่ละจุดของการสุม่ตัวอย่างจะท าการทดลองท าซ้ า 3 ครั้ง (triplicate)  

 ๙.๕.๔ การตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count) 
การวิเคราะห์จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในตัวอย่างเจลกาแฟท าตามวิธีมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์  

การแพทย์ และ Bacteriological Analytical Manual (BAM) โดยชั่งตัวอย่างมา 25 กรัม เติม BPB ปริมาตร 
225 ml ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องตีผสมอาหาร จากนั้นปิเปตตัวอย่างใส่ใน BPB เพ่ือท าเจือจางตัวอย่าง
ตามล าดับๆ ละ 10 เท่า (serial 10-fold dilutions) โดยปิเปตตัวอย่าง 1 ml ใส่ใน PBP 9 ml เขย่าให้เข้ากัน 
จะได้ตัวอย่างเจือจาง 10-1 จากนั้นปิเปตจากหลอดความเจือจาง 10-1 มา 1 ml ใส่ใน PBP 9 ml เขย่าให้เข้า
กัน จะได้ตัวอย่างเจือจาง 10-2 ท าแบบเดิมไปจนถึง 10-3 จากนั้นปิเปตตัวอย่างที่ระดับความเข้มข้น 10-1 ถึง 
10-3 ปริมาตร 0.1 ml ลงในอาหาร PCA และ PDA ความเจือจางละ 2 ซ้ า และท าการ spread plate ให้ทั่ว
ผิวหน้าอาหาร น าจานอาหาร PCA ไปบ่มที่ 37C เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง และ PDA บ่มที่ 30 C เป็นเวลา 5 
วัน เมื่อครบเวลานับจ านวนโคโลนีที่เกิดข้ึนและค านวณหาจ านวนโคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม (CFU/g)   

๙.๖ ออกแบบและท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

ศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ทราบคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
ศึกษาแบบจ าลองกระบวนการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลอง ไดศ้ึกษาแบบจ าลองกระบวนการย่อยใน

ทางเดินอาหารในหลอดทดลอง 
การเพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ และการทดสอบการมีชีวิตของเซลล์ ทราบการทดสอบการมีชีวิตของเซลล์ 
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การทดสอบการดูดซึมของสารสกัดในเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู ทราบผลการทดสอบการดูดซึมของสาร
สกัดในเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันรูปแบบพร้อมใช้ ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารฟังก์ชัน
รูปแบบพร้อมใช้ 

ออกแบบและท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ได้บรรจุภัณฑ์ 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี             

เตรียมสารสกัดเมล็ด             

ตรวจวัดค่าสี ความเป็นกรด-เบส ของ
สารสกัดตัวอย่าง 

            

การศึกษาปริมาณสารในกลุ่มโพลีฟี
นอล 

            

ทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน             

ศึกษาแบบจ าลองกระบวนการย่อยใน
ทาง เดินอาหารในหลอดทดลอง : 
แบบจ าลองการย่อยในกระเพาะ
อาหาร (Gastric phase) 

            

ศึกษาแบบจ าลองกระบวนการย่อยใน
ทาง เดินอาหารในหลอดทดลอง : 
แบบจ าลองการย่อยในล า ไส้ เล็ ก 
(Small intestinal phase) 

            

การแยกส่วนของ aqueous fraction 
จาก digesta 

            

การเพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ และการ
ทดสอบการมีชีวิตของเซลล์ 

            

การทดสอบการดูดซึมของสารสกัด
เมล็ดลินจี่ในเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้
ทู 
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

การวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญด้วย
เทคนิค high performance liquid 
chromatrography หรือ HPLC 

            

เตรียมโครงร่างผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

            

 

 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมืน่

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 107,500 
ศึกษาแบบจ าลองกระบวนการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลอง 61,500 
การเพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ และการทดสอบการมีชีวิตของเซลล์ 88,000 
การทดสอบการดูดซึมของสารสกัดในเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู 280,000 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันรูปแบบพร้อมใช้ 178,000 
ออกแบบและท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 35,000 

รวมทั้งสิ้น 750,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 ศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 107,500 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี (15,000 บาท x 1 เดือน) 15,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาแยกเมล็ดลิ้นจี่ 2,000 

ค่าจ้างเหมาท าสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ 5,000 

ค่าจ้างเหมาตรวจปริมาณสารส าคัญโดยใช้ HPLC 20,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าจ้างเหมาใช้บริการเครื่อง Freeze dryer/Spray dryer 5,000 

ค่าเดินทาง (น้ ามันเชื้อเพลิง) ลงพื้นที่ 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท 2,000 

เบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน 3คน*300บาท*25 วัน = 22,500 บาท 22,500 

1.3 ค่าวัสดุ  

วัสดุส านักงาน  1,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,700 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,300 

ค่าสารเคมี 24,000 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2  ศึกษาแบบจ าลองกระบวนการย่อยในทางเดินอาหาร
ในหลอดทดลอง 

61,500 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี (15,000 บาท x 1 เดือน) 15,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท 5,000 

ค่าเดินทาง (น้ ามันเชื้อเพลิง) ลงพื้นที่ 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท 2,000 

เบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน 3คน*300บาท*5 วัน = 4,500 บาท 4,500 

ค่าเช่าที่พักเดินทางไปปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องโครงการ  
3คน*1,500บาท*2ห้อง*2วัน =18,000 

18,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

วัสดุส านักงาน  1,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,000 

ค่าสารเคมี 10,000 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3  การเพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ และการทดสอบการมีชีวิต
ของเซลล์ 

88,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี (15,000 บาท x 2 เดือน) 30,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท 5,000 

ค่าเดินทาง (น้ ามันเชื้อเพลิง) ลงพื้นที่ 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท 2,000 

เบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน 3คน*300บาท*10 วัน = 9,000 บาท 9,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

วัสดุส านักงาน  1,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 

ค่าสารเคมี 30,000 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4  การทดสอบการดูดซึมของสารสกัดในเซลล์ล าไส้
เพาะเลี้ยงคาโก้ทู 

280,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี (15,000 บาท x 2 เดือน) 30,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาตรวจปริมาณสารส าคัญโดยใช้ HPLC 20,000 

ค่าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท 10,000 

ค่าเดินทาง (น้ ามันเชื้อเพลิง) ลงพื้นที่ 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท 2,000 

เบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน 3คน*300บาท*20 วัน = 18,000 บาท 18,000 

ค่าเช่าที่พักเดินทางไปปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องโครงการ  
3คน*1,500บาท*2ห้อง*2วัน =18,000 

18,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

วัสดุส านักงาน  1,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าสารเคมี 150,000 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันรูปแบบพร้อมใช้ 178,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี (15,000 บาท x 2 เดือน) 30,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาท าสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ 5,000 

ค่าจ้างเหมาใช้บริการเครื่อง Freeze dryer/Spray dryer 2 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท 10,000 

ค่าจ้างเหมาบรรจุแคปซูล/อัดเม็ด 30,000 

ค่าจ้างเหมาท าฉลากโภชนาการ 30,000 

ค่าเดินทาง (น้ ามันเชื้อเพลิง) ลงพื้นที่ 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท 2,000 

ค่าท ารายงานและสิ่งพิมพ์  5,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 15,000 

ค่าสารเคมี 50,000 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 6 ออกแบบและท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 35,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน - 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาออกแบบและท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 35,000 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
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 พ้ืนที่เพาะปลูกลิ้นจี่ ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

 ห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 

 ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับลิน้จี่ถกูน าไปใช้ประโยชน์  

 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  

 องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปขยายผลหรือเปน็ต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง 
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1. ชื่อโครงการ ผลของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อการยับยั้งภาวะอักเสบในเซลล์เพาะเล้ียงล าไส้ของ

มนุษย์ 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 4.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรม  

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

 โรคล าไส้อักเสบเรื้อรัง หรือ Inflammatory Bowel Disease (IBD) เป็นกลุ่มโรคท่ีมีการ

อักเสบของระบบทางเดินอาหาร ท่ียังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด โดยผู้ป่วยจะมีการถ่ายอุจจาระผิดปกติ 

ถ่ายบ่อย อุจจาระปนมูกเลือด ท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดท้อง นอกจากนี้ยังพบอีกด้วยว่าผู้ป่วย 

IBD ร้อยละ 25 อาจมีอาการท่ีเกิดจากการอักเสบของโรคท่ีนอกเหนือจากระบบทางเดินอาหาร 

เช่น การเกิดข้ออักเสบบริเวณกระดูกสันหลังหรือกระดูกเชิงกราน อาการผิดปกติท่ีบริเวณดวงตา

โดยเฉพาะม่านตาและเยื่อตา มีอาการตับอักเสบร่วมด้วย 

  ในปัจจุบันก าลังมีการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด -19 (COVID-19) 

ท่ัวโลก โดยเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายผ่านละอองน้ าในอากาศได้ หากอยู่ในสภาพแวดล้อม

แบบปิดเป็นระยะเวลานาน และสาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ 

หรือการหายใจเอาละอองน้ าท่ีมีเชื้อเข้าไป จึงเป็นต้นเหตุให้ผู้ท่ีได้รับเชื้อเกิดปอดอักเสบชนิด

รุนแรง และอาจท าให้เสียชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวและยังไม่สามารถ

ควบคุมการแพร่ระบาดได้ และเป็นท่ีน่าสนใจว่าผู้ป่วยล าไส้อักเสบท่ีติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการ

ท้องร่วงอย่างรุนแรง และพบโปรตีนออกมาในอุจจาระจ านวนมากกว่าผู้ป่วยล าไส้อักเสบเพียง

อย่างเดียว ดังนั้นยาหรือสารใดก็ตามท่ีสามารถป้องกันภาวะนี้ได้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการ

เสียชีวิตหากผู้ป่วย IBD นั้นติดเชื้อ COVID-19 

ลิ้นจี่เป็นผลไม้ประเภทผลเดี่ยว รูปร่างกลมรี ผิวผลขรุขระ นิยมรับประทานเนื้อในผล 

เนื่องจากมีรสชาติหวานอร่อย ซึ่งในปี 2560 จังหวัดพะเยามีพื้นท่ีปลูกลิ้นจี่จ านวน 13,822 ไร่ โดย

ปลูกมากท่ีสุดในพื้นท่ี อ.แม่ใจ อ.ปง อ.เมือง และ อ.ภูซาง ตามล าดับ ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาด
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มากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม โดยร้อยละ 90 เป็นพันธุ์ฮงฮวย ท่ีเหลือ

เป็นพันธุ์ โอวเฮี๊ยะ ค่อม และจักรพรรดิ จังหวัดพะเยาเป็น 1 ใน 4 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งเป็น

แหล่งผลิตลิ้นจี่ท่ีส าคัญ มีคุณภาพดี เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ชาวสวนล้ินจี่เป็นจ านวนมาก ซึ่งในการบริโภคหรือกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่จะเหลือ

ส่วนเมล็ดซึ่งถือว่าเป็นขยะการบริโภคหรือกระบวนการแปรรูป แต่ในประเทศจีนพบว่ามีการใช้

เมล็ดลิ้นจี่ในการท ายารักษาภาวะเบาหวานและ ความจ าเสื่อมมาเป็นเวลาช้านาน และจาก

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่สามารถป้องกันการท าลายต่อเส้นประสาทและ

ป้องกันภาวะความจ าเสื่อมในหนูท่ีมีภาวะเบาหวานชนิดท่ี 2 ได้ แต่อย่างไรก็ตามผลของสารสกัด

เมล็ดลิ้นจี่ต่อภาวะล าไส้อักเสบเรื้อรังยังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจ

ท าการศึกษาผลของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อภาวะล าไส้อักเสบ โดยจะท าการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง

ล าไส้ของมนุษย์ซึ่งเลี้ยงร่วมกับเซลล์มาโครฟาจ 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

5.1. เพื่อศึกษาผลการออกฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อการอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยง

ล าไส้ของมนุษย์ 

5.2. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อการอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยง

ล าไส้ของมนุษย์ 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ 
2. น าความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่และผู้ประกอบการ 
3. น าความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรและบุคคลท่ีสนใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะจากลิ้นจี่ 
4. ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารนานาชาติ 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 

1. คณะผู้วิจัยและผู้ท่ีสนใจน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดท างานวิจัยในเชิงลึกต่อไป 
2. เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่  
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3. ผู้ประกอบการท่ีสนใจน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

5. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ 
6. น าความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่และผู้ประกอบการ 
7. น าความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรและบุคคลท่ีสนใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะจากลิ้นจี่ 
8. ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อภาวะอักเสบ 

2. มีผู้ประกอบการสนใจลงทุนท าผลิตภัณฑ์จากสารสกัดลิ้นจี่ 

3. มีเกษตรกรท่ีสนใจการปลูกลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 

4. มีผลงานวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

 

9. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
1. ต้นทาง  
1.1 รับซื้อเมล็ดลิ้นจี่จากเกษตรกรผู้เพาะปลูกลิ้นจี่ 
1.2 การเตรียมสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ 
น าเมล็ดลิ้นจี่มาล้างน้ าและอบให้แห้งโดยทันที จากนั้นน าเมล็ดลิ้นจี่แห้งที่ได้มาบดให้

ละเอียดจากนั้นน ามาปั่นให้ละเอียด จากนั้นน ามาต้มในน้ าเดือด 100 องศาเซลเซียส 10 นาที 

และน ามากรองโดยใช้ผ้าขาวบาง จากนั้นน าไปสกัดซ้ าด้วยวิธีเดียวกันอีก 3 ครั้ง น าสารสกัดท่ี

ได้มารวมกันและน าไประเหยแห้งด้วย rotary evaporator ท่ี 60 C  จากนั้นน าไปท าให้แห้ง

เยือกแข็งโดย freeze dryer (ยี่ห้อ Scam Vac รุ่น CoolSafe 110-4 Pro) จะได้สารสกัดเมล็ด

ลิ้นจี่ และน าไปเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ-20 oC ส าหรับใช้ในการทดลองต่อไป 

 

2. กลางทาง 
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2.1 การเพาะเล้ียงเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ Caco-2   

เซลล์ล าไส้เพาะเล้ียงของมนุษย์ Caco-2 จะถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงสูตร Dulbecco's 

modified Eagle's medium (DMEM)/F12 ท่ีมี 20% fetal bovine serum (FBS) และ 1% 

penicillin–streptomycin โดยเล้ียงเซลล์ในตู้บ่มเพาะท่ีมี 95% O2 5% CO2 และท่ีอุณหภูมิ 

37 °C เซลล์เจริญใน 75 cm2 flask และเลี้ยงใน Transwell ขนาด 6 ช่อง เป็นเวลา 14-21 วัน 

เพื่อใช้ในการทดสอบภาวะอักเสบต่อไป  

2.2 การเพาะเล้ียงเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ 

เซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7) จะถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงสูตร Dulbecco's 
modified Eagle's medium (DMEM) ท่ีมี 10% fetal bovine serum (FBS) และ 1% 
penicillin–streptomycin โดยเลี้ยงเซลล์ในตู้บ่มเพาะท่ีมี 95% O2 5% CO2 และท่ีอุณหภูมิ 37 
°C เซลล์เจริญใน 75 cm2 flask และเลี้ยงใน 6-well plates ในวันท่ี 20 ของการเลี้ยง Caco-2 
cells 

2.3 การทดสอบฤทธิ์ของสารเมล็ดลิ้นจี่ต่อการสร้างสารท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
อักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ Caco-2    

เพื่อศึกษาผลของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ 
Caco-2 จะท าการทดสอบโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ของมนุษย์ ร่วมกับ เซลล์เพาะเลี้ยงมาโคร
ฟาจ โดยการน า Transwell ทีใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ วางไว้บน 6-
well plate ท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์มาโครฟาจ จากนั้นท าการเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะอักเสบโดย
ใช้สารเหนี่ยวน าการอักเสบ Lipopolysaccharides (LPS) ใส่ลงในด้านท่ีเลี้ยงเซลล์มาโครฟาจ 
และใส่สารสกัดลิ้นจี่ในด้านท่ีเลี้ยงเซลล์ล าไส้ของมนุษย์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นเก็บและ
ปั่นเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ท่ีความเร็ว 4500 rpm เป็นเวลา 20 นาที น า Supernatant 

ไปวัดปริมาณสารก่ออักเสบ IL-1β, IL-6 และ TNF-α ด้วย ELISA kit 
2.4 การทดสอบฤทธิ์ของสารเมล็ดลิ้นจี่ ต่อการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ Caco-2    
เพื่อศึกษาผลของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ 

Caco-2 จะท าการทดสอบโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ของมนุษย์ ร่วมกับ เซลล์เพาะเลี้ยงมาโคร
ฟาจ โดยการน า Transwell ทีใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 วางไว้บน 6-well plate ท่ีใช้ใน
การเพาะเลี้ยงเซลล์มาโครฟาจ จากนั้นท าการเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะอักเสบโดยใช้สารเหนี่ ยวน า
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การอักเสบ Lipopolysaccharides (LPS) ใส่ลงในด้านท่ีเลี้ยงเซลล์มาโครฟาจ และใส่สารสกัด
ลิ้นจี่ในด้านท่ีเลี้ยงเซลล์ล าไส้ของมนุษย์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นท าการสกัดแยก Total 
messenger RNA (mRNA) และใช้ชุดน้ ายาส าเร็จรูปสร้าง First strand DNA จาก mRNA ในแต่
ละกลุ่มและใช้เทคนิค Quantitative Real-time Polymerase Chain Reaction (Real-time 
PCR) เพื่อวัดระดับการแสดงออกของ ยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันและการอักเสบ  (p53, 

p27, cyclin D2, cyclin E2, interleukin (IL)−1β, IL-6, tumor necrosis factor 

alpha (TNF-α), and cyclooxygenase 2 (COX-2)) 
2.5 การทดสอบฤทธิ์ของสารเมล็ดลิ้นจี่ต่อการแสดงออกของโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ Caco-2    
เพื่อศึกษาผลของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ 

Caco-2 จะท าการทดสอบโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ของมนุษย์ ร่วมกับ เซลล์เพาะเลี้ยงมาโคร
ฟาจ โดยการน า Transwell ทีใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 วางไว้บน 6-well plate ท่ีใช้ใน
การเพาะเลี้ยงเซลล์มาโครฟาจ จากนั้นท าการเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะอักเสบโดยใช้สารเหนี่ยวน า
การอักเสบ Lipopolysaccharides (LPS) ใส่ลงในด้านท่ีเลี้ยงเซลล์มาโครฟาจ และใส่สารสกัด
ลิ้นจี่ในด้านท่ีเลี้ยงเซลล์ล าไส้ของมนุษย์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเตรียมตัวอย่างจากเซลล์
เพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ของมนุษย์ โดยใช้ cold lysis buffer CelLytic MT (Sigma-aldrich, USA) 
ท่ีมี Protease inhibitor (Roche) และน าไปบดละเอียดและปั่นเหวี่ยงท่ี 5,000 x g เป็นเวลา 10 
นาที ท่ี 4 °C น าเศษเซลล์ออก น าส่วนของ Supernatant มาวัดปริมาณโปรตีนด้วย Bradford 
assay kit (Biorad ®) ท าการแยกโปรตีนด้วย polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-
PAGE) และถ่ายย้ายโปรตีนลงบน PVDF membrane บ่ม membrane ให้ท าปฏิกิริยากับ 
primary antibody จากนั้นใส่ secondary antibody (horseradish peroxidase 
conjugated) ตรวจสอบแถบโปรตีนด้วย ECL chemiluminescence kit และประกบแผ่นฟิล์ม 

2.6 การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ข้อมูลท้ังหมดจะแสดงในรูป mean  S.E.M ข้อมูลจะถูกเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ทดลอง โดยใช้สถิติ analysis of variance (ANOVA) ตามด้วย post hoc test ค่า p < 0.05 ถือ
ว่ามีระดับ นัยส าคัญทางสถิติ  

 
3. ปลายทาง 
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3.1 เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกลิ้นจ่ีและผู้ประกอบการท่ีสนใจต่อ

ยอดท าผลิตภัณฑ์ 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

1. รับซื้อเมล็ดลิ้นจี่จากเกษตรกรผู้
เพาะปลูกลิ้นจี่ 

ได้เมล็ดลิ้นจี่เพียงพอต่อการทดสอบ 

2. เตรียมสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ ได้สารสกัดเมล็ดลิ้นจี่เพียงพอต่อการทดสอบ 
3. เพาะเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของ

มนุษย์ Caco-2   
ได้เซลล์ปริมาณมากเพียงพอต่อการทดสอบ 

4. เพาะเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ ได้เซลล์ปริมาณมากเพียงพอต่อการทดสอบ 
5. ทดสอบฤทธิ์ของสารเมล็ดลิ้นจี่ต่อการ

สร้างสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
อักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของ
มนุษย์ Caco-2    

ทราบฤทธิ์ของสารเมล็ดลิ้นจี่ต่อการสร้างสารที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการอักเสบ 

6. ทดสอบฤทธิ์ของสารเมล็ดลิ้นจี่ต่อการ
แสดงออกของยีนที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยง
ล าไส้ของมนุษย์ Caco-2    

ทราบฤทธิ์ของสารเมล็ดลิ้นจี่ต่อการแสดงออกของยีนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ 

7. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้แก่เกษตรกรผู้
เพาะปลูกลิ้นจี่และผู้ประกอบการที่สนใจ
ต่อยอดท าผลิตภัณฑ์ 

มีจ านวนเกษตรกรผู้สนใจเพาะปลูกลิ้นจี่เพิ่มข้ึน 
มีผู้ประกอบการสนใจต่อยอดผลิตจากสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ .............1 ป.ี.......................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เตรียมอุปกรณ์และสารสกดัจากเมล็ดลิ้นจี่ x x x          

เพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ของมนุษย์และเซลล์มา
โครฟาจ 

  x x x        

ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อ
ปริมาณสารก่ออักเสบ 

    x x x      
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อการ
แสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับกระบวนการ
อักเสบ 

     x x x     

ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อการ
แสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวกับกระบวนการ
อักเสบ 

      x x x x   

เตรียมข้อมูลเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย          x x x 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่สนใจ 

          x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. ..2565............... 

วงเงนิ .....410,000................................ บาท (...สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จา่ย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
รับซื้อเมล็ดลิ้นจี่จากเกษตรกรผู้เพาะปลูกลิ้นจี่และเตรียมสารสกัดเมล็ดลิ้นจี ่ตรวจหาปริมาณ
สารส าคัญ 

30,000 

เพาะเลี้ยงเซลลล์ าไส้ของมนุษย์และเซลล์มาโครฟาจ 97,500 
ทดสอบฤทธิ์ของสารสกดัเมล็ดลิ้นจี่ต่อปริมาณสารก่ออักเสบ 97,500 
ทดสอบฤทธิ์ของสารสกดัเมล็ดลิ้นจี่ต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับกระบวนการอักเสบ 53,000 
ทดสอบฤทธิ์ของสารสกดัเมล็ดลิ้นจี่ต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกีย่วกับกระบวนการอักเสบ 102,000 
เตรียมข้อมูลเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจยัและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่
สนใจ 

30,000 

รวมทั้งสิ้น 410,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 รับซื้อเมลด็ลิ้นจีจ่ากเกษตรกรผู้เพาะปลูกลิ้นจี่และเตรยีมสาร
สกัดเมล็ดลิ้นจี ่ตรวจหาปริมาณสารส าคญั 

30,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการ ค่าซื้อเมล็ดลิ้นจี่และค่าจ้างเหมาสกัดสาร 10,000 

รายการ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ HPLC 20,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง 
 

 

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

งบประมาณกิจกรรมที่ 2  เพาะเลีย้งเซลล์ล าไส้ของมนุษย์และเซลลม์าโครฟาจ 97,500 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการ ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 คน 30,000 

รายการ................................................................  

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว 1,250 

รายการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,250 

รายการ ค่าเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7) 20,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

รายการ ค่าเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ (Caco-2) 20,000 

รายการ ค่าน้ ายาเพาะเลี้ยงเซลล์ 20,000 

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

งบประมาณกิจกรรมที่ 3  ทดสอบฤทธิ์ของสารสกดัเมล็ดลิ้นจี่ตอ่ปริมาณสารก่ออักเสบ 97,500 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการ ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 คน 30,000 

รายการ................................................................  

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว 1,250 

รายการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,250 

รายการ ค่าสารเคมีเพ่ือทดสอบฤทธิ์ 7,500 

รายการ ค่าชุดตรวจปริมาณสารก่ออักเสบ 60,000 

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

2.2 สิ่งก่อสร้าง  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

งบประมาณกิจกรรมที่ 4  ทดสอบฤทธิ์ของสารสกดัเมล็ดลิ้นจี่ตอ่การแสดงออกของยีน
ที่เกี่ยวกับกระบวนการอักเสบ 

53,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการ ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 คน 30,000 

รายการ................................................................  

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว 1,250 

รายการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,250 

รายการ ค่าสารเคมีเพ่ือทดสอบฤทธิ์ 7,500 

รายการ ค่า primer 8,000 

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  



 

11 
 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

งบประมาณกิจกรรมที่ 5  ทดสอบฤทธิ์ของสารสกดัเมล็ดลิ้นจี่ตอ่การแสดงออกของ
โปรตีนที่เกีย่วกับกระบวนการอักเสบ 

102,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการ ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 คน 30,000 

รายการ................................................................  

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว 1,250 

รายการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,250 

รายการ ค่าสารเคมีเพ่ือทดสอบฤทธิ์ 7,500 

รายการ ค่าสารวัดการแสดงออกของโปรตีน 15,000 

รายการ ค่า primary and secondary antibody 42,000 

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

งบประมาณกิจกรรมที่ 6  เตรียมข้อมลูเพื่อตีพิมพผ์ลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้

แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการทีส่นใจ 
30,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

1.2 ค่าใช้สอย  

รายการ ค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน 2 คน 5,000 บาท/คน 10,000 

รายการ ค่าจ้างเหมาพิมพ์รายงาน ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 5,000 

รายการ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ วัสดุส านักงาน 5,000 

รายการ.............................................................  

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

13.1  พ้ืนที่เพาะปลูกลิ้นจี่ ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
13.2  ห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
13.3  ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 



 

13 
 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
15.1  ได้งานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต่อการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงล าไส้ของมนุษย์ 
15.2  เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเพิ่มมูลค่าของสิ่งเหลือใช้จากลิ้นจี่ 
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1. ชื่อโครงการ การใช้เทคนิคส้าหรับหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการพัฒนากระบวนการผลิตน้้าลิ้นจี่

เข้มข้นเพ่ือสุขภาพ 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่  3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : อาหารเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 

แผนงาน 2 อาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าท่ี (High value added food 

and functional ingredient) 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
  ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น แต่เนื่องด้วยรูปแบบการใช้
ชีวิตประจ้าวันที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ส่งผลให้ชีวิตต้องเร่งรีบขึ้นไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพให้ดีเท่าที่ควร 
และด้วยข้อจ้ากัดของเวลาท้าให้ออกก้าลังกายลดน้อยลง การบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ทาง
โภชนาการ มีความสะดวกสบาย จึงเป็นสิ่งส้าคัญของคนในสังคมปัจจุบัน ธัญพืช ผัก ผลไม้ จึงมีบทบาท
ในตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น เพราะเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้นนั้นเอง โดยตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าค่อนข้างสูง เนื่องจากมีหลายปัจจัยสนับสนุน 
ทั้งปัจจัยทางด้านจ้านวนประชากร ก้าลังซื้อประกอบกับสภาพอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศร้อน
ช่วยหนุน ท้าให้ความต้องการบริโภคเครื่องดื่มเพิ่มมากขึ้น 

ลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) เป็นผลไม้เศรษฐกจิชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเพาะปลูกมาก
ในพ้ืนที่เขตจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล้าพูน เป็นต้น เนื้อลิ้นจี่มีลักษณะสี
ขาวขุ่น ฉ่้าน้้า รสหวานอมเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบ นอกจากนั้นยังพบว่าเนื้อลิ้นจี่ ยัง
อุดมไปด้วยสารส้าคัญหลายชนดิที่มีประโยชน์ตอ่สุขภาพ อาทิเช่น กรดแอสคอร์บกิหรือวติามนิซ ีสารพอ
ลีฟีนอล สาร ฟลาโวนอยด์ และแอนโทไซยานิน (Kingwatee et al., 2015) โดยปกติผู้บริโภคจะนิยม
รับประทานผลสดของลิ้นจี่มากกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูป แต่เนื่องจากในแต่ละปีมีผลผลิตลิ้ นจี่ออกสู่ตลาด
จ้านวนมาก ท้าให้เกิดสถานการณ์ลิ้นจี่ล้นตลาด ดังนั้น จึงมีการน้าลิ้นจี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพ่ือ
ยืดอายุการเก็บรักษา และเพิ่มมูลค่า ซึ่งมักจะเป็นการแปรรูปโดยใช้ความร้อน แต่การแปรรูปด้วยความ
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ร้อนท้าให้สารส้าคัญต่างๆ ในลิ้นจี่สูญสลายไป นอกจากนั้นยังท้าให้เนื้อลิ้นจี่มีสีแดงขึ้น ซึ่งไม่เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค 

น้้าผลไม้เข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ซึ่งได้มาจากการน้าน้้าผลไม้ไปท้าการระเหยเพ่ือ
แยกน้้าซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของน้้าผลไม้ออกบางส่วน โดยน้้าผลไม้ส่วนใหญ่มีปริมาณของแข็ง
เริ่มต้น 11 – 12 องศาบริกซ์ เมื่อน้าไประเหยน้้าท้าให้ปริมาณของแข็งเพ่ิมขึ้นเป็น 65 องศาบริกซ์ การ
ท้าน้้าผลไม้เข้มข้นเป็นการถนอมอาหารวิธหีนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา เนื่องจากการ
ท้าให้เข้มข้นท้าให้ค่า water activity (aw) ของน้้าผลไม้ลดลงจึงป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่
ท้าให้น้้าผลไม้เสื่อมเสียรวมทั้งยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค 

วิธีการทางพ้ืนผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology; RSM) เป็นวิธีการแสดง
ผลตอบสนองแบบโครงร่างพ้ืนผิวหรือเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เป็นประโยชน์ในการสร้าง
แบบจ้าลองและวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งแสดงผลตอบสนองต่อผลจากตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือหาจุดหรือค่าที่เหมาะสมต่อผลนั้นๆ ซึ่งปัจจุบันวิธีดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
ในการน้ามาใช้หาสภาวะที่เหมาะสมในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Vandana 
Sablania and Sowriappan John Don Bosco, 2018; Cetiner et al., 2017; Blanka Bucsella et 
al., 2016; Khalid Muzaffar and Pradyuman Kumar, 2015) โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการน้าเทคนิค
ดังกล่าวนี้มาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร เพ่ือไห้ได้สภาวะของปัจจัยที่ ใช้ในกระบวนการผลิตที่
เหมาะสมที่สุด เช่น อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ที่ซึ่งจะท้าให้ได้รับ
ผลตอบสนอง เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีที่สุด คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ดีที่สุด (สี ความหนืด ลักษณะ
ปรากฏ) การยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด รวมถึงช่วยคงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไว้ได้มาก
ท่ีสุด 

จังหวัดพะเยาถือเป็น 1 ใน 4 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่ส้าคัญ มีคุณภาพดี 
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่เป็นจ้านวนมาก โดยจังหวัดพะเยามี
พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ปีการผลิต 2560 จ้านวน 13,822 ไร่ ลดลงจากปีก่อน 1,270 ไร่ เกษตรกรจ้านวน 2,043 
ราย โดยปลูกมากที่สุดในพื้นที่ อ้าเภอแม่ใจ อ้าเภอปง อ้าเภอเมือง และอ้าเภอภูซาง ตามล้าดับ ผลผลิต
จะออกสู่ตลาดมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ส้าหรับปี 2560 มีผลผลิตออกสู่
ตลาดราว 8,134.7 ตัน ซึ่งโดยร้อยละ 90 เป็นพันธุ์ฮงฮวย ที่เหลือเป็นพันธุ์โอวเฮี๊ยะ ค่อม และ
จักรพรรดิ ตามล้าดับ (หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก, 2560) ปัญหาที่พบเป็นประจ้า คือ ปัญหาลิ้นจี่ล้นตลาด
ท้าให้ราคาลิ้นจี่ตกต่้า ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ประสบปัญหาขาดทุน และปัญหาต่อเนื่องต่างๆ 
ตามมา เช่น ขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่มีเงินไปช้าระปัจจัยการผลิตต่างๆ ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการผลิตลิ้นจี่ในปจัจุบัน มองได้ใน 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตผลผลิตของ
เกษตรกร ซึ่งด้านการผลิตนี้จะขึ้นกับปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศ การชลประทาน 
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พันธุ์ของลิ้นจี่ที่ดี การก้ากับดูแลให้ไดม้าตรฐาน GAP อันเป็นสาเหตทุ้าให้พื้นที่ปลูกลิ้นจี่ปีการผลิต 2560 
ลดลงจากปีก่อน ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยส่วนนี้จะส่งผลด้านราคาของผลผลิตที่
เกษตรกรจะขายได้ และการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันจีนเป็นผู้ผลิตลิ้ นจี่ได้มากที่สุดใน
โลก ซึ่งปัจจัยทั้งสองด้านนี้เป็นส่วนส้าคัญที่จ้าเป็นจะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต 

ส้าหรับแนวทางการพัฒนานั้น ควรจะแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ คือ ด้านเกษตรกร ควรจะมี
มาตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เข้มงวด เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสม่้าเสมอ และเมื่อเกิดผลผลิตท่ี
มากเกินความจ้าเป็นแล้ว ควรมีมาตรการเร่งรดักระจายผลผลิต และส่งเสริมการตลาดภายในประเทศให้
มากขึ้นกว่าเดิม และเนื่องจากลิ้นจี่เป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย มีการเปลี่ยนสี และสภาพของเนื้อได้ง่าย 
จึงควรมีมาตรการส่งเสริมการแปรรูปออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้า
เกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออกเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
เกษตรและอาหารไทยในตลาดโลก น้าไปสู่การรักษาและขยายตลาดส่งออกของไทยและท้ารายได้เข้าสู่
ประเทศและผู้เกี่ยวข้องในระบบตลอดจนเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย 

ท้ังนี้จากมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบให้ลิ้นจี่แม่ใจ
พะเยาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Geographical indications หรือ GI) เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
การตลาดของการจ้าหน่ายสินค้า GI ไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบรับ
นโยบายและสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปลิ้นจี่ออกสู่ตลาด งานวิจัยนี้จึงศึกษากรรมวิธีการแปรรูปลิ้นจี่
เป็นน้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ โดยใช้เทคนิควิธีการทางพ้ืนผิวตอบสนองซึ่ง
เทคนิคดังกล่าวจะช่วยให้ได้รับสภาวะการผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นที่เหมาะสมที่สุด อันน้าไปสู่การได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะ คุณภาพ การยอมรับของผู้บริโภค ที่ดีที่สุด รวมถึงการคงไว้ซึ่งคุณค่าทาง
สารอาหารได้มากที่สุด โดยตรวจสอบผลของตัวแปรของกระบวนการ ได้แก่ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ใน
การระเหยต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพ ได้แก่ สี ความหนืด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ค่าความเป็น
กรดด่าง รวมทั้งทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้วิธีการทางพื้นผิวตอบสนอง เพ่ือให้ได้สภาวะ
ที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นที่มีคุณลักษณะ คุณภาพดี ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ท้าให้ถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ
สุขภาพ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาที่มีศักยภาพ 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
 5.1 เพ่ือสนองพระราชด้าริฯ ภายใต้โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจาก
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

5.2 เพ่ือสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับลิ้นจี่แม่ใจพะเยาที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย 
(Geographical indications หรือ GI) โดยการแปรรูปเป็นน้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพ 
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5.3 เพื่อตรวจสอบตัวแปรของกระบวนการผลิต ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิ และเวลา ที่เหมาะสมในการ
ท้าระเหยต่อตัวแปรที่ตอบสนองในการผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้น ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 

5.4 เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นที่มีคุณลักษณะ คุณภาพ การ
ยอมรับสูงสุด โดยใช้เทคนิควิธีการทางพื้นผิวตอบสนอง 
 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 6.1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพระดับห้องปฏิบัติการ 

 6.2 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพด้วยเทคนิควิธีการทางพ้ืนผิว

ตอบสนองระดับห้องปฏิบัติการ 

 6.3 องค์ความรู้ด้านวิชาการเรื่องวิธีการผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพด้วยเทคนิควิธีการทาง

พ้ืนผิวตอบสนอง 

 6.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
7.1 ชุมชน ท้องถิ่น  
7.2 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ 
7.3 ประชาชนผู้คนทั่วไป 
7.4 ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพ 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

เป้าหมายโครงการ (Outputs) ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
จ านวนนับ หน่วยนับ    ระดับ 

ความส าเร็จ 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

1 ต้นแบบ Primary 
Result 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพ
ด้ วย เทคนิควิ ธี การทาง พ้ืนผิ วตอบสนองระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

1 กระบวนการ Primary 
Result 



 

5 
 

องค์ความรู้ด้านวิชาการเรื่องวิธีการผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้น
เพ่ือสุขภาพด้วยเทคนิควิธีการทางพ้ืนผิวตอบสนอง 

1 เรื่อง Primary 
Result 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1 เรื่อง Primary 
Result 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ประเภท ปริมาณ 

ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ “น้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพ” ที่มี
คุณภาพสูง มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้ดื่ม 
สามารถจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ 

เชิงปริมาณ 1 ผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการผลิต “น้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพ” ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ผลิตที่ให้ได้รับสภาวะการผลิตที่เหมาะสมที่สุดและให้คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สูงสุด สามารถผลิตเพ่ือจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 

เชิงคุณภาพ 1 กระบวนการ 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

    ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยกลางทาง เกี่ยวกับการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยศึกษากรรมวิธีการแปรรูปลิ้นจี่เป็นน้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพด้วยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศ โดยใช้เทคนิควิธีการทางพื้นผิวตอบสนองซึ่งเทคนคิดงักล่าวจะช่วยให้ไดร้ับสภาวะการ
ผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นที่เหมาะสมที่สุด โดยศึกษาสภาวะของอุณหภูมิและเวลาต่างๆ ในการต้มระเหยน้้า
ลิ้นจี่ แล้วตรวจสอบคุณภาพทางเคมีกายภาพ ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (TSS) ค่า pH ค่าสี 
และค่าความหนืด รวมทั้งท้าการทดสอบทางประสาทสัมผัส ของน้้าลิ้นจี่เข้มข้นที่มีคุณภาพดีที่สุดและ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด ดังนั้น จากงานวิจัยนี้จะท้าให้ได้รับสภาวะที่ เหมาะสมใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีคุณลักษณะและ
คุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
 
  วิธีการด าเนินงานวิจัย 
     วิธีการและการวางแผนการทดลอง 

1. วัตถุดิบ 
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ลิ้นจี่ (Lychee, Litchi, Lichee, Lichi) ชื่อวิทยาศาสตร์ Litchi chinensis Sonn. 
ได้รับจากสวนปลูกลิ้นจี่ในอ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (พันธุ์ฮงฮวย) ระหว่างช่วงกลางเดือน
พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม วัตถุดิบที่น้ามาใช้ส้าหรับการทดลองจะถูกพิจารณาจากความ
แก่-อ่อน สี และต้าหนิต่างๆ โดยต้องเป็นวัตถุดิบที่สุก เนื้อแน่น ภายหลังจากการเก็บเกี่ยว ผล
ลิ้นจี่ที่ได้ถูกน้าไปเก็บไว้ในตู้แช่ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ก่อนน้ามาท้าการทดลอง 

 
2. การเตรียมน้ าลิ้นจ่ีส าหรบัการท าเข้มข้น 

 ลิ้นจี่จะถูกเตรียมโดยการคัดเลือกและแยกเอาผลที่เน่า มีสีเขียว เปลือกมีรอยฉีกขาด ขั้วและใบ
ของลิ้นจี่ที่ติดมาดว้ยออก และน้าส่วนที่คดัเลือกไว้มาล้างน้า้ให้สะอาด แกะเปลือกและแยกเอาเมล็ดออก 
สับเนื้อลิ้นจี่ให้พอละเอียด แล้วน้าเนื้อลิ้นจี่ไปต้มกับน้้า โดยน้าลิ้นจี่ 1 กิโลกรัม ต้มกับน้้า 3 ลิตร เป็น
เวลา 30 นาที โดยใช้ไฟอ่อน หลังจากนั้นน้าน้้าลิ้นจี่ที่ต้มเสร็จ ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วน้าไปกรองด้วยผ้าขาว
บาง จากนั้นเตรียมน้้าเชื่อมโดยต้มน้้า 6 ลิตร ผสมกับน้้าตาล 1 กิโลกรัม คนไปเรื่อยๆ จนน้้าตาลละลาย
หมด แล้วน้าน้้าลิ้นจี่ที่เตรียมได้ผสมกับน้้าเชื่อมที่เตรียมไว้ แล้วเติมเกลือ 20.18 กรัม กรดซิตริก 90 
กรัม โดยก่อนเติมให้ละลายกรดซิตริกกับน้้าลิ้นจี่ในถ้วยก่อนแล้วจึงใส่ไปในหม้อต้มลิ้นจี่  และเติม
โซเดียมเบนโซเอต 8 กรัม ลงไปในขั้นตอนสุดท้าย คนจนส่วนผสมละลายหมด จากนั้นจึงปิดไฟ ตั้งทิ้งไว้
ให้เย็น แล้วน้าไปวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
      3. การผลติน้ าลิ้นจี่เขม้ข้นด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ 

น้าตัวอย่างน้้าลิ้นจี่ที่ เตรียมไว้ไปท้าให้เข้มข้นด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ (ZN-
Vacuum Concentrator รุ่น ZN-50 ประเทศจีน) ขนาด 1.2 x 0.6 x 2.2 เมตร  ส่วนประกอบ
ของเครื่องแสดงในรูปที่ 12.1 ตัวเครื่องประกอบด้วยถังระเหยที่มีพื้นที่ผิวถ่ายโอนความร้อน 0.4 
ตารางเมตร โดยได้รับความร้อนผ่านตัวกลางให้ความร้อนที่เป็นน้้าร้อนความดันสูง และเชื่อมต่อ
กับถังควบแน่น ศึกษาอุณหภูมิในการให้ความร้อนส้าหรับการระเหยระหว่าง 60 ถึง 100 องศา
เซลเซียส และระยะเวลาในการท้าระเหยระหว่าง 10 ถึง 50 นาที ท้าการระเหยตัวอย่างน้้าลิ้นจี่
ปริมาตร 6 ลิตร ภายใต้สภาวะสุญญากาศที่ระดับความดัน 80 กิโลปาสคาล โดยมีการกวน
ตัวอย่างด้วยใบกวนขณะท้าการระเหย ตัวอย่างน้้าลิ้นจี่เข้มข้นที่ได้จะถูกปล่อยออกมาผ่านวาล์ว
ทางด้านล่างของถังระเหย ตัวอย่างจะถูกน้าไปบรรจุในขวดที่ผ่านการต้มฆ่าเชื้อและปิดผนึกด้วย
เครื่องปิดผนึกกึ่งอัตโนมัติ โดยท้าการบรรจุขณะร้อน และน้าตัวอย่างไปเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ
ประมาณ 5 องศาเซลเซียส จนกว่าจะน้าไปวิเคราะห์ 
      4. การวิเคราะห์คุณลกัษณะทางกายภาพ เคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

4.1 การวเิคราะห์หาปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ (TSS) 
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วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Hand refractometer (ยี่ห้อ Atago รุ่น Master-Alpha ประเทศ
ญี่ปุ่น) โดยใช้เครื่องที่วัดในช่วง 0-33 องศาบริกซ์ ส้าหรับตัวอย่างน้้าลิ้นจี่เริ่มต้นที่เตรียมไว้ และเครื่องที่
วัดในช่วง 30-80 องศา บริกซ์ ส้าหรับตัวอย่างหลังจากน้าไปท้าเข้มข้นแล้ว (AOAC, 1995) โดยท้าการ
วัดตัวอย่างละ 3 ซ้้า 

4.2 การวเิคราะห์คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง pH meter (ยี่ห้อ Mettlertole รุ่น SG2-FK ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

ตามวิธีการของ AOAC (1995) โดยท้าการวัดตัวอย่างละ 3 ซ้้า 
4.3 การวเิคราะห์คา่สี 

วิเคราะห์ค่าสีด้วยเครื่อง Hunter Lab (รุ่น ColorQuest XE ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดย
ท้าการวัดตัวอย่างละ 3 ซ้้า ซึ่งค่า L* หมายถึง ค่าความสว่าง มีค่า 0 – 100 ซึ่ง 0 = มืดที่สุด 100 = 
สว่างที่สุด a* หมายถึง ค่าที่แสดงความเป็นสีแดงหรือเขียว ซึ่ง +a แสดงความเป็นสีแดง และ -a แสดง
ความเป็นสีเขียว b* หมายถึง ค่าที่แสดงความเป็นสีเหลืองหรือน้้าเงิน ซึ่ง +b แสดงความเป็นสีเหลือง -
b แสดงความเป็นสีน้้าเงิน 

4.4 การวเิคราะห์คา่ความหนืด 
วิเคราะห์ค่าความหนืดด้วยเครื่อง Brookfield Viscometer (รุ่น DV-II+Pro ประเทศจีน) 

ใช้หัวเข็มเบอร์ 62 ความเร็วรอบในการหมุน 100 รอบต่อนาที โดยน้าตัวอย่าง 400 มิลลิลิตร ใส่ลงใน
บีกเกอร์ขนาด 600 มิลลิลิตร ควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างระหว่างการวัดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ
วัดความหนืดของตัวอย่างในหน่วยปาสคาล.วินาที (Pa.s) 

4.5 การทดสอบทางประสาทสัมผสั 
ท้าการทดสอบทางประสาทสัมผัสดา้นส ีลักษณะปรากฏ ความหนืด กลิ่นรส และความชอบ

โดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ้านวน 30 คน ใช้แบบประเมินคุณภาพทางด้านประสาท
สัมผัสแบบ 7 point Hedonic Scale โดยมีระดับความชอบคือ 1 = ไม่ชอบมาก 2 = ไม่ชอบปานกลาง 
3 = ไม่ชอบเล็กน้อย 4 = เฉยๆ 5 = ชอบเล็กน้อย 6 = ชอบปานกลาง และ 7 = ชอบมาก 
      5 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตน้ าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพ 

5.1 การออกแบบการทดลอง 
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยหรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) ที่ใช้ในการ

ผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้น โดยออกแบบการทดลองด้วยแผนการทดลองแบบส่วนประสมกลาง (Central 
Composite Design; CCD) ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบการทดลองทุกระดับของแต่ละตัวแปร และมีการ
ท้าซ้้าที่จุดกึ่งกลาง เพ่ือหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของตัวแปรอิสระที่เลือกศึกษาในการผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้น 
ได้แก่ อุณหภูมิ (X1) และระยะเวลา (X2) ในการระเหยที่มีผลต่อค่าตอบสนอง (Response) หรือตัวแปร
ตาม (Dependent variable) ซึ่งก็คือสมบัติทางเคมีกายภาพ (ได้แก่ ค่าความเป็นกรด -ด่าง ปริมาณ
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ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ค่าสี และความหนืด) และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่
เข้มข้น ในการวางแผนการทดลองดังกล่าว ท้าการก้าหนดช่วงของปัจจัยที่ศึกษาที่ระดับต่้าสุดและระดับ
สูงสุด ปัจจัยละ 5 ระดับ ซึ่งให้รหัส (Code) ไว้คือ -2, -1, 0, 1 และ 2  ปัจจัยที่ศึกษาและระดับของรหสั
ที่ให้และค่าจริงแสดงดังตารางที่ 1 

 
 
 

ตารางที่ 1 ปัจจัยและระดับปัจจัยที่น้าไปออกแบบการทดลองแบบ CCD 

ตัวแปรอิสระ 
สัญลักษณ ์ ค่าระดับปัจจัย 

ไม่ให้รหัส ให้รหัส -2 -1 0 1 2 
อุณหภูมิในการระเหย (องศาเซลเซียส) X1 x1 60 70 80 90 100 
ระยะเวลาในการระเหย (นาที) X2 x2 10 20 30 40 50 

 
โดยตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปรถูกให้รหัสตามสมการดังนี้ 

 
xi = (Xi – X0) / ∆Xi               (1) 
 
เมื่อ xi คือค่ามิติหรือค่าที่ได้จากการให้รหัสของตัวแปรอิสระ Xi คือค่าจริงของตัวแปรอิสระ 

X0 คือค่าจริงของตัวแปรอิสระที่จุดกึ่งกลาง และ ∆Xi คือค่าที่เปลี่ยนแปลง (Step change) โดยรหัส
ของตัวแปรอิสระทั้งสองสามารถหาได้ดังนี้ 

 
x1 = (X1 – 80) / 10               (2) 

และ 
x2 = (X2 – 30) / 10          (3) 
 
การออกแบบการทดลองแบบ CCD ดังกล่าวท้าการออกแบบบล็อกสุ่ม (Block) โดยเป็น

การทดลองที่ประกอบด้วยจุดกึ่งกลาง (Center point) จ้านวน 6 จุด จุดในแนวแกน (Axial point) 
จ้านวน 4 จุด และ cube point จ้านวน 4 จุด ท้าให้ได้รับการทดลองทั้งหมด 14 หน่วยทดลอง 
(Design point) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แผนการทดลองแบบ CCD 
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ล้าดับทีก่ารทดลอง  
อุณหภูมิในการระเหย 

x1 
ระยะเวลาในการระเหย 

x2 

1 +1 +1 
2 +1 -1 
3 -1 +1 
4 -1 -1 
5 +2 0 
6 -2 0 
7 0 2 
8 0 -2 
9 0 0 
10 0 0 
11 0 0 
12 0 0 
13 0 0 
14 0 0 

 
ท้าการทดลองผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพในแต่ละการทดลองตามล้าดับการสุ่มเลือก 

โดยใช้สภาวะส้าหรับอุณหภูมิและระยะเวลาในการระเหยตามที่ได้รบัจากแผนการทดลอง น้าตัวอย่างน้้า
ลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพที่ผลิตได้ไปวิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพและทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัส ดังข้อที่ 4 

5.2 การวเิคราะหผ์ลทางสถิตเิพ่ือหาระดับที่เหมาะสมของอุณหภูมิและเวลาในการระเหย
ตัวอยา่ง 
น้าค่าที่วัดได้หรือค่าการตอบสนองที่ได้จากการทดสอบมาสร้างความสัมพันธ์กับตั วแปร

อิสระ ซึ่งประกอบด้วยระดับอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการระเหยตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป Minitab เวอร์ชั่น 16.0 (Minitab, 
State College, PA) สร้างสมการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) เพ่ือท้านายและแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัวต่อค่าการตอบสนองตามแบบสมการพหุนามอันดับสอง 
(Second-order polynomial) ดังแสดงในสมการที่ 4  ท้าการพิจารณาค่า R2 (Coefficient of 
determination) เมื่อมีค่าสูงจึงน้าสมการมาใช้ และใช้สมการแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว ในการสร้าง
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กราฟพ้ืนผิวตอบสนอง (Response surface plot) ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป Minitab เวอร์ชั่น 16.0 
(Minitab, State College, PA) 

 

Y = β0 + β1x1 + β2x2 + β11x1
2 + β22x2

2 + β12x1x2   (4) 
          
เมื่อ        Y  คือ ค่าตอบสนองที่ต้องการศึกษา 

x1  คือ อุณหภูมิในการระเหยตัวอย่าง (องศาเซลเซียส) 
x2  คือ ระยะเวลาในการระเหยตัวอย่าง (นาที) 

β0   คือ ค่าคงที่ 

β1  β2   คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลเชิงเส้นตรง (Linear) ของตัวแปรอิสระ 

β12        คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลเชิงเส้นตรงของปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) 
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว 

β11  β22   คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลเชิงเส้นโค้ง (Square) ของตัวแปรอิสระ 
 
   ส้าหรับการหาระดับของอุณหภูมิ และระยะเวลาในการระเหยตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุด จะ

พิจารณาจากสภาวะการผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นที่ให้คุณลักษณะทางเคมีกายภาพที่ดีที่สุดและได้รับการ

ยอมรับจากผู้ทดสอบชิมมากที่สุด ระดับอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสามารถท้านายได้จาก

การน้าสมการพหุนามที่ได้จากการศึกษามาแก้สมการ (Differentiation) และ/หรือมาสร้างกราฟคอน

ทัวร์ (Contour plot) ซึ่งเป็นกราฟ 2 มิติ โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป Minitab เวอร์ชั่น 16.0 (Minitab, 

State College, PA) จากนั้นน้าเส้นโค้งที่ได้มาวางซ้อนกันเพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด (Optimum 

prediction) ที่ได้รับคุณภาพผลิตภัณฑ์สูงสุดในการผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพ่ือสุขภาพ 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

ทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที่เก่ียวข้อง บทความวิจัย เอกสาร งานวิจัย ที่เก่ียวข้อง 
การทดลองขั้นต้น วิธีการผลิตน้้าลิ้นจี่เริ่มต้น จ้านวน 1 วิธีการ 
การออกแบบและวางแผนการทดลอง แผนการทดลอง จ้านวน 1 แผน 
การทดลองผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพื่อสุขภาพด้วยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศในห้องปฏิบัติการ 

สภาวะการทดลองผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นด้วยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศ จ้านวน 14 การทดลอง 

การวิเคราะห์การทดลองทางสถิติเพ่ือหาสมการ สมการแบบจ้าลองพหุนามอันดับสอง จ้านวน 11 
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แบบจ้าลองที่เหมาะสม สมการ 
การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตน้้าลิ้นจี่
เข้มข้นเพ่ือสุขภาพ 

สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตน้้าลิ้นจี่
เข้มข้น จ้านวน 1 กระบวนการ 

สรุปผลการทดลองและเขียนรายงานวิจัย รายงานวิจัยฉบับบสมบูรณ์ จ้านวน 1 เรื่อง 

 

 

 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ   1 ปี   0 เดือน 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทบทวนวรรณกรรม และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง x x           
การทดลองขั้นต้น   x x x        
การออกแบบและวางแผนการทดลอง    x x x       
การทดลองผลิตน้้าลิ้นจี่เขม้ข้นเพือ่สุขภาพ
ด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศใน
ห้องปฏิบัติการ 

    x x x x     

การวิเคราะห์การทดลองทางสถิติเพื่อหา
สมการแบบจ้าลองที่เหมาะสม 

     x x x x    

การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ
ผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพื่อสุขภาพ 

       x x x   

สรุปผลการทดลองและเขียนรายงานวิจัย          x x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนนุงบประมาณ ประจ้าปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมืน่

บาทถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การใช้เทคนิคส้าหรับหาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการผลิตน้้าลิ้นจี่
เข้มข้นเพ่ือสุขภาพ 

180,000 

รวมทั้งสิ้น 180,000 
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รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรม การใช้เทคนิคส าหรับหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
กระบวนการผลิตน้ าลิ้นจี่เข้มข้นเพื่อสุขภาพ 

180,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

(1) ค่าตอบแทนนิสิตระดับปริญญาตรี ช่วยงานปฏิบัติงานวิจัยและการบันทึก
ข้อมูล  (1 คน x 6 เดือน x 2,000 บาท = 12,000 บาท) 

12,000 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (จ้านวน 1 กิจกรรม x 1 คน x 10 ครั้ง x 2 วัน x 250 บาท = 
5,000) 

5,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

(1) ค่าเช่าเหมาพาหนะพร้อมน้้ามันเชื้อเพลิง จ้านวน 1 คัน (จ้านวน 4 วัน x 
1,800 บาท/วัน = 7,200) 

7,200 

(2) ค่าจ้างเหมาส้าเนาเอกสาร ค่าตีพิมพ์รายงาน ไปรษณีย์ โทรศัพท์และจัดท้า
รายงาน  (จ้านวน 1 กิจกรรม x 2,500 บาท = 2,500) 

2,500 

(3) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง และค่าจ้างเหมาแปลผลข้อมูล วิเคราะห์และ
แปลผลด้วยโปรแกรม MINITAB (จ้านวน 1 กิจกรรม x 20,000 บาท = 
20,000 บาท) 

20,000 

(4) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง เช่น ค่าสี ค่าความหนืด ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายได้ ฯลฯ (จ้านวน 1 กิจกรรม x 50,000 บาท = 50,000 บาท) 

50,000 

(5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จ้านวน 1 กิจกรรม x 5,000 บาท = 5,000 
บาท) 

5,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

(1) วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น plate, test tube, flask, cylinder ฯลฯ ส้าหรับการ
ด้าเนินงาน 

20,000 

(2) วัสดุสารเคมี เช่น โซเดียมเบนโซเอต, กรดซิตริก, สารละลายบัฟเฟอร์ ฯลฯ 
ส้าหรับการด้าเนินงาน 

22,500 

(3) วัสดุเกษตร เช่น ลิ้นจี่  เกลือ น้้าตาล ฯลฯ ส้าหรับการด้าเนินงาน 6,800 

(4) วัสดุส้านักงาน เช่น แฟ้ม ป้ายสติ๊กเกอร์ ปากกา สมุดบันทึก ฯลฯ (จ้านวน 1 
กิจกรรม x 5,000 บาท = 5,000 บาท) 

5,000 

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นซีดี ฯลฯ (จ้านวน 1 กิจกรรม x 
2,000 บาท = 2,000 บาท) 

2,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เครื่องครัว ถุงสุญญากาศ ถุงฟอยส์ กระดาษ
จัมโบ้โรล ถุงขยะ ฯลฯ ส้าหรับการด้าเนินงาน 

2,000 

(7) วัสดุอื่นๆ เช่น โฆษณาและเผยแพร่ โปสเตอร์ 1 กิจกรรม (จ้านวน 1 
กิจกรรม x 2,000 บาท = 2,000 บาท) 

2,000 

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง 
 

 

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

 

13. สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
ด้าเนินการวิจัยที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีความ

พร้อมเบื้องต้นของสถานที่ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เพ่ือที่จะใช้ด้าเนินงานวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น มี
ห้องปฏิบัติการกลางของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ขนาดใหญ่ 2 ห้อง ส้าหรับใช้ด้าเนินการด้านต่างๆ รวมไป
ถึงพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารอย่างเพียงพอ 
 

14. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 แฟกซ์ 
054-466714 โทร 054-466666 ต่อ 1045-1049 

 
15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
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ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่
เข้มข้นเพื่อสุขภาพ 

- ผลิตภัณฑ์ อาหาร
เพื่อสุสุขภาพ  

- กระบวนการ และ
ก ร ร ม วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้้ า ลิ้ น จี่
เข้มข้นเพื่อสุขภาพ 

- ชุมชน ท้องถิ่น  
- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ลิ้นจี ่
- ประชาชนผู้คนทั่วไป 
- ผู้ประกอบการที่มี
ค ว า ม ส น ใ จ ใ น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้้ า ลิ้ น จี่
เข้มข้นเพื่อสุขภาพ 

1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่  โดยเฉพาะ
เกษตรกรในอ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
ได้รับแหล่งตลาดในการจ้าหน่ายลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากสามารถจ้าหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการ
ผลิตผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพื่อสุขภาพได้
อีกทาง 
2. ชุมชน ท้องถิ่น สามารถน้ากระบวนการ
ผลิตดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ผลิตน้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพื่อสุขภาพเพื่อจ้าหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ได้ 
3. กลุ่มชุมชน หรือผู้ประกอบการ ที่มีการ
ผลิตและจ้าหน่ายน้้าลิ้นจี่ เข้มข้นอยู่แล้ว 
สามารถน้าลิ้นจี่ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น้้า
ลิ้นจี่เข้มข้นเพื่อสุขภาพท่ีมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
4.  ประชาชนผู้ คนทั่ ว ไปที่ รับประทาน
ผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่เข้มข้นเพื่อสุขภาพ ได้รับ
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นและมี
สุภาพที่ดี เนื่องจากโดยทั่วไปลิ้นจี่จะออก
ผลผลิตปีละครั้งท้าให้หาซื้อลิ้นจี่นอกฤดูกาล
ได้ค่อนข้างยาก ดังนั้น ผลิตภัณฑ์น้้าลิ้นจี่
เข้มข้นเพื่อสุขภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ส้าหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

 
 

  

ชื่อ – สกุล นายสมปอง ใจประเสริฐ 

ต้าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เบอรโ์ทรศัพท์ 087-536-8546 

E – mail address : rspgupiti@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสูงจากลิ้นจี่ส าหรับผู้สูงอายุท่ัวไปและผู้สูงอายุ

ท่ีมีปัญหาด้านการเคี้ยวเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการ  

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พัฒนา

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 

3. แผนแม่บท ประเด็นท่ี 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ) 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชากรผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งหลายประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2548 (Prompak, 2014) และคาดการณ์ว่าแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ จนถึงร้อยละ 20 ของ
ประชากรรวม กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (aged society) ในปี พ.ศ. 2564 และเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2574 กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด (National Statistical Office, 2018)  
       ผู้สูงอายุก็มีความเสื่อมสภาพของร่างกายเพิ่มขึ้น เนื้อเยื่อช่องปากและฟันจะเริ่มเสื่อมลง ฟันสึกได้
ง่ายบดเคี้ยวอาหารไม่ได้ และมีปัญหาในการเคี้ยวยากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุไม่อยากกินอาหารที่ต้องเคี้ยว 
เช่น เนื้อสัตว์ ผักหรือผลไม้เนื้อแข็ง รวมถึงการรับกลิ่นรสอาหารลดลง ความเสื่อมของปุ่มรับรสที่ลิ้นและ
จ านวนปุ่มรับรสมีน้อยลงไม่รับรู้ถึงรสชาติอาหารที่ตนเองรับประทาน ผู้สูงอายุมีกลไกระบบประสาท 
และระบบกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลืน ท างานได้น้อยลง ท าให้การไหลผ่านของอาหารจากล าคอสู่
กระเพาะอาหารช้าลง กลืนอาหารล าบาก ล้วนเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุไม่อยากกินและไม่อยากเคี้ยว
อาหาร ท าให้กินอาหารได้น้อยลง จึงได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ร่วมกับระบบการย่อยและดูดซึม
สารอาหารที่ด้อยประสิทธิภาพลง การเปลี่ยนแปลงร่างกายของผู้สูงอายุนี้อาจน าไปสู่ภาวะขาด
สารอาหารได้ (ต ารับอาหารผู้สูงอายุมีปัญหาการเคี้ยว) ดังนั้น ผู้สูงอายุ ควรจะหมั่นดูแลรักษาช่องปาก
ให้ดีอยู่เสมอ พบทันตแพทย์ทุก 6-12 เดือนเพ่ือให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีมีฟันที่บดเคี้ยวได้ไม่น้อยกว่า20 
ซี่ จะท าให้อยู่ได้อย่างมีสุขภาวะ และช่วยให้สามารถเคี้ยวอาหารได้ตามปกติและเพ่ือป้องกันภาวะขาด
สารอาหารได้ หากไม่สามาถดูแลรักษาสภาพและเคี้ยวไม่ได้ประสิทธิภาพก็มีโอกาสเข้าสู่ภาวะขาด
สารอาหารได้ 
       การจัดอาหารส าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคี้ยวจึงต้องค านึงถึงความอ่อนนุ่มของอาหารและต้อง
เป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน โดยเฉพาะอาหารที่มีแหล่งหลักมากจากเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์
ค่อนข้างเหนียวท าให้เคี้ยวได้ยาก จึงแนะน าให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารอาหารที่มีความอ่อนนุ่มและ
อุดมไปด้วยโปรตีน เช่น เนื้อปลา ไข่ นมวัว และนมถั่วเหลือง เป็นต้น ซึ่งนมถั่วเหลืองถือเป็นแหล่ง
โปรตีนที่ดีส าหรับผู้สูงอายุเพราะมีกรดอะมิโนที่ครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้นมดังเช่นนมวัวที่
ผู้สูงอายุมักแพ้ แต่อย่างไรก็ตามรสชาติของถั่วเหลืองเองอาจจะยังไม่ถูกปากผู้สูงอายุมากมักเพราะ
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นอกจากรสชาติที่อ่อนเกินไปแล้วยังมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ไม่ค่อยหอม หากมีการเติมผลไม้ที่มีรสชาติและ
กลิ่นที่ดีเข้าไปอาจจะมีรสชาติและกลิ่นที่น่ารับประทานขึ้น 
       ลิ้นจี่ เป็นผลไม้ที่พบว่าปลูกเป็นบริเวณกว้าง ในเขตอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีรสชาติ
เปรี้ยวหวานก าลังดีและกลิ่นที่หอมน่ารับประทาน น่าสนใจส าหรับน ามาเป็นส่วนประกอบในนมถั่ว
เหลืองเพื่อรสชาติและกลิ่นที่น่ารับประทานมากขึ้น 
       วุ้นเป็นอาหารที่มีลักษณะอ่อนนุ่มและเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคี้ยว ฉะนั้นวุ้นนมถั่ว
เหลืองรสลิ้นจี่ จึงจัดเป็นอาหารที่น่าสนใจและเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการ เคี้ยว ทั้ง
ลักษณะของอาหารที่อ่อนนุ่ม รสชาติและกลิ่นที่น่ารับประทานจากลิ้นจี่ และมีโปรตีนสูงจากถั่วเหลือง
ด้วย 
       จากปัญหาที่พบว่าผู้สูงอายุมักมีปัญหาด้านการเคี้ยว จนรับประทานอาหารได้ไม่หลากหลาย และ
น าไปสู่ภาวะขาดสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนนั้น ผลิตภัณฑ์อาหารเ พ่ือสุขภาพ “วุ้นนมถั่วเหลืองรส
ลิ้นจี่” น่าจะสามารถกระตุ้นการรับประทานอาหารได้ และสามารถป้องกันภาวะทุพโภชนาการใน
ผู้สูงอายุได้     
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
๕.1 เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๕.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนทางเลือกจากลิ้นจี่ 
๕.3 เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุทั่วไปและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคี้ยว 
๕.4 เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับลิ้นจี่ 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนทางเลือกที่มีลิ้นจี่เป็นส่วนประกอบส าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหา

ด้านการเคี้ยว 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุท่ีมี

ปัญหาด้านการเคี้ยว และป้องกันภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุได้ 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
7.1 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น: ผู้สูงอายุทั่วไป และผูสู้งอายุทีม่ปีัญหาด้านการเคี้ยว 

7.2 วัถตุดิบ (ลิ้นจี)่: เกษตรกรมีรายได้จากการขายลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 

7.3 ผู้ประกอบการในชุมชน: มีสินค้าเพื่อสุขภาพจ าหน่ายในชุมชน 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

     ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ได้ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนทางเลือกส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านการเคี้ยว 1 ผลิตภัณฑ ์
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ตัวชี้วัดผลลัพธ ์(Outcomes) 

 ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพสามารถแก้ปัญหาการรับประทานอาหารใน
ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านการเคี้ยว และป้องกันภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุได้ 
 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารชนิด “วุ้นนมถั่วเหลืองรสลิ้นจ่ี” 

1. การน าลิ้นจี่ชนิดฮงฮวยมาเป็นส่วนประกอบในอาหาร วุ้นนมถั่วเหลืองรสลิ้นจี่ โดยออกแบบ 3 

สูตร  

2. แต่ละสูตรมีอัตราส่วนของลิ้นจ่ีต่อส่วนประกอบท้ังหมด เป็นร้อยละ 5 10 และ 15 ตามล าดับ 

3. น าผลิตภัณฑ์ท้ัง 3 สูตร ไปทดสอบ sensory test กับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเลือกสูตรท่ีถูกปากท่ีสุด 

การน าวุ้นนมถั่วเหลืองรสลิ้นจ่ีไปทดสอบในผู้สูงอายุเพื่อเพ่ิมการบริโภคโปรตีน  

1. คัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีปัญหาด้านการเคี้ยวจ านวน 40 คน 

2. แบ่งผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

3. กลุ่มควบคุม ให้รับประทานวุ้นนมถั่วเหลืองกลิ่นล้ินจี่ ในขณะท่ีกลุ่มทดลองให้รับประทานวุ้นนม

ถั่วเหลืองรสลิ้นจี่ (สูตรท่ีผู้สูงอายุชอบมากที่สุดจากการทดสอบ sensory test) 

4. ให้ผู้สูงอายุท้ัง 2 กลุ่ม รับประทานวุ้นนมถั่วเหลืองกลิ่นหรือรสลิ้นจี่ วันละ 200 มิลลิลิตร ในมื้อ

ว่างเช้าหรือว่างบ่าย เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

5. การประเมินสัดส่วนร่างกาย น้ าตาลและไขมันในเลือด และการบริโภคอาหาร 24 ชั่วโมง ใน

สัปดาห์ท่ี 0, 4, และ 8  

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารชนิด “วุ้นนมถั่ว
เหลืองรสลิ้นจี่” 

วุ้นนมถั่วเหลืองรสลิ้นจี่ ปริมาตร 200 กรัม ที่มีปริมาณ
โปรตีน 5-6 กรัม และมีน้ าตาลน้อยกว่า 5 กรัม จ านวน 1 
สูตร โดยมีอัตราส่วนของลิ้นจี่ต่อส่วนประกอบทั้งหมดอยู่
ระหว่างร้อยละ 5 - 15  

การน าวุ้นนมถั่วเหลืองรสลิ้นจี่ไปทดสอบใน
ผู้สูงอายุเพื่อเพ่ิมการบริโภคโปรตีน 

ผลการประเมินสัดส่วนร่างกาย น้ าตาลและไขมันในเลือด 
และการบริโภคอาหาร 24 ชั่วโมง ในสัปดาห์ที่ 0, 4, และ 
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8 หลังจากบริโภควุ้นนมถั่วเหลืองรสลิ้นจี่ 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือนที ่1-12 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารชนิด “วุ้น
นมถั่วเหลืองรสลิ้นจี”่ 

x x x x         

การน าวุ้นนมถั่วเหลืองรสลิ้นจี่ไปทดสอบ
ในผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมการบริโภคโปรตีน 

     x x x x    

การเขียนสรุปผล          x x x 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. ....2564.... วงเงนิ ...120,000.... บาท  

(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายการคา่ใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารชนิด “วุ้นนมถั่วเหลืองรสลิ้นจี่” 56,000 
การน าวุ้นนมถั่วเหลืองรสลิ้นจี่ไปทดสอบในผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มการบริโภคโปรตีน 64,000 

รวมทั้งสิ้น 120,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1: การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารชนิด “วุ้นนมถั่ว
เหลืองรสลิ้นจี่” 

56,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

1.2 ค่าใช้สอย  

1. การจ้างผลิตภัณฑ์อาหาร (การจ้างผลิตภัณฑ์อาหาร 20 บาท* 56 วัน*  
50 คน) 

56,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ.............................................................  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

รายการ................................................................  

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง 
 

 

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

งบประมาณกิจกรรมที่ 2  การน าวุ้นนมถั่วเหลืองรสลิ้นจี่ไปทดสอบใน
ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มการบริโภคโปรตีน 

 

1. งบด าเนินงาน 64,000 

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

1.2 ค่าใช้สอย  

1. ค่าจ้างวิเคราะห์ การตรวจไขมัน [Lipid profile] (ค่าจ้างวิเคราะห์ การตรวจ
ไขมัน (Lipid profile) 300 บาท x 50 คน x 3 ครั้ง) 

45,000 

2. ค่าจ้างวิเคราะห์ การตรวจน้ าตาลในเลือด [FBS] (ค่าจ้างวิเคราะห์ การตรวจ
น้ าตาลในเลือด (FBS) 60 บาท x 50 คน x 3 ครั้ง) 

9,000 

3. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ เข้าเล่ม (ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ เข้าเล่ม 100 เล่ม* 100 
บาท) 

10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2. งบลงทุน  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

 

 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
1. รพ.สต ดอกค าใต ้อ. ดอกค าใต ้จ.พะเยา 

2. ศูนย์การเรียนรู้ ต. ดอกค าใต้ อ. ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

3. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
15.1 ได้สนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

15.2 เพิ่มมูลค่าให้กบัลิ้นจีโ่ดยการพฒันาผลติภัณฑ์อาหารโปรตนีทางเลือกจากลิ้นจีเ่พื่อป้องกนัภาวะทุพ

โภชนาการในผู้สงูอายุทัว่ไปและผู้สูงอายุที่มีปญัหาดา้นการเคี้ยวอย่างยั่งยืน 
 

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล นายสมปอง ใจประเสริฐ 
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ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เบอรโ์ทรศัพท์ 087-536-8546 

E – mail address : rspgupiti@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากลิ้นจี่ อ. แม่ใจ จ. พะเยา 
Development of Cosmetic Products from Lychee of Mae Chai District, Phayao Province 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 
3. แผนแม่บท ประเด็นที่  18  การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
4. เหตุผลความจ าเป็น 

 ปัจจุบันตลาดเครื่องส าอางมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมสารจากธรรมชาติ  ตัวอย่างสารสกัดจากธรรมชาติที่นิยมน ามาใช้เป็น
ส่วนผสมในทางเครื่องส าอาง เช่น ว่านหางจระเข้ ขม้ิน น้ ามันมะพร้าว เป็นต้น อีกท้ังประเทศไทยโดยเฉพาะใน
จังหวัดพะเยายังมีข้อได้เปรียบคือ มีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของสารจากธรรมชาติ ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าพืชที่มีอยู่ในจังหวัดพะเยามาเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์   
 ลิ้นจี่ (Lychee) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ (Litchi chinensis Sonn. (Sapindaceae)) เป็นผลไม้ที่มี  
การเพาะปลูกกันมากในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบัน ลิ้นจี่ 
พันธ์ุฮงฮวย ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้เป็น Geographical Indication (GI) โดยลิ้นจี่พันธุ์ดังกล่าว 
มีลักษณะผลใหญ่ทรงยาวรี เปลือกสีแดงชมพู หนามสั้นและห่าง เนื้อผลแห้งกรอบสีขาวขุ่น ไม่แฉะ รสชาติ
หวาน มีกลิ่นหอม แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าในช่วงฤดูที่มีผลผลิตสูง ลิ้นจี่มีราคาตกต่ า อีกทั้งลิ้นจี่เกิดการเน่าเสีย
ได้ง่าย อนึ่ง การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรม 
พืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้ถูกบรรจุในแผนยุทศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
น าลิ้นจี่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางตามกรอบการใช้ประโยชน์ เพ่ือตอบสนองพระราชด าริ และเป็น  
การเพ่ิมมูลค่าและท าให้มีอายุการเก็บรักษานานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สารสกัดลิ้นจี่ยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระ (antioxidant) สูงกว่า ascorbic acid และไม่มีความเป็นพิษต่อ normal human fibroblast cell 

culture (ที่ความเข้มข้นสูงสุด 50 μg/mL) [1] ซึ่งจะเห็นได้ว่าสารสกัดลิ้นจี่มีแนวโน้มที่จะน ามาพัฒนาเป็น
สารชะลอการเกิดริ้วรอย เนื่องจากการสะสมอนุมูลอิสระเป็นเวลานานจะส่งผลท าให้เกิดความแก่ระดับเซลล์ 
(cellular aging) ได้ [2]  
  อย่างไรก็ตามการน าสารสกัดลิ้นจี่มาใช้โดยตรงกับผิวหนัง ยังมีข้อจ ากัดในด้านความรู้สึก  
ขณะและหลังใช้ ความพึงพอใจในด้านลักษณะทางกายภาพ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางมาช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้คณะผู้วิจัยจะน าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวไปทดสอบในอาสาสมัคร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการขาย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  
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มีข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
จังหวัดพะเยาได้อีกด้วย 
 
 
 
5. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 

1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากลิ้นจี่ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
2. สร้างให้ลิ้นจี่ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1. สร้างให้ลิ้นจี่ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
  
8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1. ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ผสมสารสกัดจากลิ้นจี่ อย่างน้อย 6 ผลิตภัณฑ์ 
2. ได้ค าขอจดแจ้งอนุสิทธิบัตรอย่างน้อย 2 ฉบับ 
3. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติขึ้นไป อย่างน้อย 1 เรื่อง  
 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยนวัตกรรม เพ่ิมโอกาสเป็นผู้น าในการผลิตสินค้าใหม่ 
2. ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

 
9. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง 
1) การสกัดสารจากลิ้นจี่  

 น าเนื้อและเปลือกลิ้นจี่หั่นลดขนาดแล้วน าไปอบแห้ง โดยใช้เครื่องตู้อบความร้อน (Hot air oven) 
หลังจากนั้นท าการสกัดด้วยวิธีการหมัก (Maceration technique) ด้วย 80 % ethanol ที่อุณหภูมิ 25 ± 2 
องศาเซลเซียส จากนั้นน าสารสกัดออกมากรอง แล้วระเหยเอาตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยสาร 
แบบลดความดัน (Rotary vacuum evaporator)  จากนั้นน าเก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ  
4 องศาเซลเซียส ส่วนเมล็ดลิ้นจี่จะท าการบดและอบแห้งเพ่ือใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขัดผิวต่อไป 
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 2) การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total Phenolic compounds) [3] 

การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอล (Phenolic compounds) ของสารสกัดลิ้นจี่จะใช้ 
วิธี Folin-Ciocalteu assay โดยท าการทดสอบใน 96-well plate ใส่น้ ากลั่น แล้วเติมสารสกัดที่ละลาย 
ในเอทานอล และเติม 2% Na2CO3 ทิ้งไว้ 3 นาที แล้วเติม 50% Folin’s Reagent น าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 30 นาที แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate 
reader และท าการทดสอบซ้ า 3 ครั้ง หลังจากนั้นน าค่าเฉลี่ยของค่าการดูดกลืนแสงมาค านวณหาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสาร Gallic acid โดยคิดเป็นหน่วย  
mg Gallic acid equivalent (mg GAE)/g extract) 

 
 3) การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช (DPPH assay) [4] 
 การทดสอบฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดลิ้นจี่ใช้วิธี DPPH assay ท าโดยการทดสอบ 
ใน 96-well plate โดยใส่สารสกัดที่ละลายในเอทานอล และเติมสารละลายดีพีพีเอช แล้วบ่มที่อุณหภูมิห้อง  
ในที่ มื ด เป็ น เวลา 30 นาที  จากนั้ นน า ไปวัดค่ าดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่ น ที่  515 นาโน เมตร  
ด้วยเครื่อง Microplate reader ท าการทดสอบซ้ า 3 ครั้ง โดย L-Ascorbic acid เป็น positive control  
ในการทดสอบน าผลที่ได้คิดเป็นค่าเฉลี่ยของค่าดูดกลืนแสง ค านวณหาร้อยละในการต้านอนุมูลอิสระจากสูตร  
 
 
โดยให้   ODcontrol = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารละลาย DPPH 
          OD test sample = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารสกัดผสมกับ DPPH 
 
 4) การทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในหลอดทดลอง [5] 
 น าสารที่ต้องการทดสอบความเข้มข้นต่าง มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยมีวิธีการดังนี้  
 - เติม Test sample 40 ไมโครลิตร ในช่องของ Test sample และ Blank sample 
 - เติม Phosphate buffer pH 6.8 ในทุกช่อง ปริมาตรตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
 - เติม Tyrosinase solution 40 ไมโครลิตร ยกเว้นช่อง Blank control และ Blank sample  
และท าการบ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที 
 - เติมสารละลาย L-Dopa 40 ไมโครลิตร ในทุกช่องและท าการบ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที 
 - ท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 492 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate reader  
โดยใช้ Kojic acid เป็นสารมาตรฐาน ท าการทดสอบซ้ า 3 ครั้ง (n=3) 
 - น าค่าการดูดกลืนแสงไปค านวณหาค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ดังสมการต่อไปนี้ 
  % การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส =[(Acontrol – Asample)/Acontrol] × 100 
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 5) การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากส่วนต่างของผลลิ้นจี่ 
 จะท าการเตรียมทั้งหมด 6 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้  
  1. สารสกัดจากเนื้อ/น้ าลิ้นจี่  
  1.1 ผลิตภัณฑ์กันแดดแตกตัวเป็นหยดน้ าลิ้นจี่ (Lychee water drop sunscreen 
product) 
  1.2 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดใบหน้า (cleansing facial wash) 
  1.3 ครีมเจลที่แตกตัวเป็นหยดน้ าลิ้นจี่ (Lychee water drop cream gel) 
  1.4 เซรั่มบ ารุงผิวหน้าปราศจากสารกันเสีย (preservative-free facial serum)  
  2. เนื้อลิ้นจี่หลังจากการสกัด/เมล็ดลิ้นจี่/เปลือกลิ้นจี่ 
  2.1 สครับขัดผิวเนื้อนุ่ม (Soft scrub) 
  2.2 สครับขัดผิวเนื้อแข็ง (Hard scrub)  
 
 6) การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ [6] 
 6.1 การทดสอบความคงตัวด้วยวิธี heating - cooling cycles 

  เป็นการศึกษาความคงตัวโดยใช้วิธีร้อนสลับเย็น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ น าสูตรต ารับที่ต้องการศึกษา  
ไปเก็บในตู้อบที่ 45 ± 2 oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาที่ก าหนด น าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปเก็บไว้ 
ในที่อุณหภูมิ 5 ± 1 oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งกระบวนการร้อนสลับเย็นจะเรียกว่า heat-cool cycle 1 
รอบ จนแบบนี้ซ้ ากันจนครบ 6 รอบ แล้วน าสูตรต ารับที่ทดสอบมาประเมินคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ  
เช่น การแยกชั้น การเปลี่ยนสี กลิ่น การตกตะกอน ความเป็นกรด-ด่าง ความหนืด เป็นต้น 
 6.2 การเร่งโดยแรงโน้มถ่วง (เฉพาะสูตรที่เป็นอิมัลชัน) 

  ท าการปั่นเหวี่ยงที่ 2,000-3,000 รอบต่อนาทีที่อุณหภูมิห้อง หรือการเขย่าในเครื่องเขย่าที่มี
ความเร็ว 60 รอบต่อนาที นาน 24-48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้องและท่ี 45 องศาเซลเซียส 

 
7) การทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสีย (challenge testing) และการทดสอบการระคาย

เคืองของผลิตภัณฑ์  
 

ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์และวิธีการที่จะใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ  
ชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีการทดสอบประสิทธิภาพ 

1. เซรั่มบ ารุงผิวหน้าปราศจากสารกันเสีย 1. ทดสอบการระคายเคือง  
2. เซรั่มบ ารุงผิวหน้าปราศจากสารกันเสีย 2.  ทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสีย  ( challenge 

testing) 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสีย ดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับบริษัทเอกชน
ทดสอบ เช่น บริษัท DRC Thailand เป็นต้น 
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10. ตัวช้ีวัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
1. การสกัดสารจากลิ้นจี่ ได้สารสกัดจากลิ้นจี้ที่จะน าไปใช้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์  
2. การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม  
    (Total Phenolic compounds) 

ทราบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช  
   (DPPH assay) 

ทราบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด 

4. การทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในหลอดทดลอง ทราบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 
5. การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากส่วนต่างของผลลิ้นจี่ ได้ต ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 6 ชนิด 
6. การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ทราบความคงตัวของผลิตภัณฑ์  
7.  การทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสีย ( challenge 
testing)  
    และการทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์ 

ทราบประสิทธิภาพของสารกันเสีย และ
การก่ อ ให้ เ กิ ดการระคาย เคื อ งของ
ผลิตภัณฑ์  

 
 
 
 
 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  
โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ทบทวนวรรณกรรม  
ผู้รับผิดชอบ : ทีมผู้วิจัย  

x x           

2. การเตรียมวัตถุดิบและสารสกัด 
ผู้รับผิดชอบ : ทีมผู้วิจัย 

  x x         

4. การวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ 
(สารประกอบฟีนอลิกรวม)  
ผู้รับผิดชอบ : ทีมผู้วิจัย  

   x x        

5. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ     x x x      
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
- ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 
ผู้รับผิดชอบ : ดร.มธุกร สายนาค า 
และ ดร. ลภัสรดา มุ่งหมาย   
6. การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
ผู้รับผิดชอบ : นายธรรมนูญ รุง่สังข์ 
น.ส. วีรยา ปรีดิลิขิต และ  
ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล   

    x x       

7. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและ
ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นายธรรมนูญ รุง่สังข์ 
น.ส. วีรยา ปรีดิลิขิต และ  
ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล   

     x x      

8. ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง 
- การทดสอบประสิทธิภาพของสารกัน
เสีย  
- การทดสอบการระคายเคืองของ
ผลิตภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบ : ทีมผู้วิจัย 

       x x x x  

9. เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
ออกแบบฉลาก และจัดท าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 
ผู้รับผิดชอบ : ทีมผู้วิจัย  

          x x 

 
12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 วงเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1. การสกัดสารจากลิ้นจี่ 10,500 
2. การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total Phenolic compounds) 11,500 
3. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช  (DPPH assay) 11,500 
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4. การทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในหลอดทดลอง 11,500 
5. การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากส่วนต่างของผลลิ้นจี่ 33,000 
6. การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 9,500 
7. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสีย (challenge testing)  
    และการทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์ 

102,500 

รวมทั้งสิ้น  
 
รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 การสกัดสารจากลิ้นจี่ 10,500 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  4,000 

- ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน  1,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

- ค่าถ่ายเอกสาร  500 

- ค่าท่ีพัก / ค่าน้ ามัน  2,000 

- ค่าไปรษณีย ์โทรศัพท ์และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ     500 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 500 

1.3 ค่าวัสดุ  

- ค่าวัตถุดิบ  1,000 

- ค่าสารเคม ี 1,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 11,500 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  4,000 

- ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน  1,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

- ค่าถ่ายเอกสาร  500 

- ค่าท่ีพัก / ค่าน้ ามัน  2,000 

- ค่าไปรษณีย ์โทรศัพท ์และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ     500 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 500 

1.3 ค่าวัสดุ  

- ค่าสารเคม ี 3,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช 11,500 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  4,000 

- ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน  1,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

- ค่าถ่ายเอกสาร  500 

- ค่าท่ีพัก / ค่าน้ ามัน  2,000 

- ค่าไปรษณีย ์โทรศัพท ์และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ     500 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 500 

1.3 ค่าวัสดุ  

- ค่าสารเคม ี 3,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4  
การทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในหลอดทดลอง 

11,500 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  4,000 

- ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน  1,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

- ค่าถ่ายเอกสาร  500 

- ค่าท่ีพัก / ค่าน้ ามัน  2,000 

- ค่าไปรษณีย ์โทรศัพท ์และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ     500 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 500 

1.3 ค่าวัสดุ  

- ค่าสารเคม ี 3,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5 การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากลิ้นจี่ 33,000 

1. งบด าเนินงาน  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1.1 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  4,000 

- ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน  1,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

- ค่าถ่ายเอกสาร  1000 

- ค่าไปรษณีย ์โทรศัพท ์และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ     500 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง  

1.3 ค่าวัสดุ  

- ค่าสารเคม ี 3,000 

- ค่าผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (prototype)  22,500 

- ค่าท าสื่อ / ฉลากผลิตภัณฑ์ 1,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 6 การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 9,500 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  4,000 

- ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน  1,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

- ค่าถ่ายเอกสาร  1000 

- ค่าไปรษณีย ์โทรศัพท ์และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ     500 

1.3 ค่าวัสดุ  

- ค่าสารเคม ี 3,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 7   
การทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสีย (challenge testing)  
และการทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์ 

102,500 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ  6,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

- ค่าถ่ายเอกสาร  1000 

- ค่าท่ีพัก / ค่าน้ ามัน  2,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 500 

1.3 ค่าวัสดุ  

- ค่าสารเคม ี 3,000 

2. งบรายจ่ายอ่ืน  

- ค่าทดสอบการระคายเคือง 30,000 

- ค่าบริการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี (UV) 40,000 

- ค่าทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสีย (challenge testing) 20,000 

 
13.สถานที/่พื้นทีด่ าเนินการ 
 อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 - เพ่ิมมูลค่าของลิ้นจี่ของ อ. แม่ใจ จ. พะเยา โดยสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

 - ลดปริมาณลิ้นจี่ที่จะล้นตลาด จากการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  

 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ชื่อ – สกุล  อ. ภญ. เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สังกัด  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
เบอรโ์ทรศัพท ์ (ส านักงาน) 054 466 666 ต่อ 3182  (มือถือ) 095 681 8855 
E – mail address  khemanat.ra@up.ac.th 
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1. ช่ือโครงการ 

 ศักยภาพของสารสกัดจากเปลือกลิ้นจี่ต่อการต้านความซึมเศร้าในหนูขาวที่เผชิญความเครียดเรื้อรัง 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็น: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 

3. แผนแม่บท  

ประเด็น: ด้านการเกษตรเพ่ิมมูลค่า 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

  ลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) เป็นไม้ผลที่ปลูกมากทางภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ. พะเยา รายงาน
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าส่วนต่างๆของลิ้นจี่ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อ ใบ โดยเฉพาะเปลือกของลิ้นจี่อุดมไปด้วย
สารพฤกษเคมีหลายชนิดโดยเฉพาะสารโพลีฟีนอล (polyphenols) และวิตามินที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูล
อิสระประสิทธิภาพสูง จึงเหมาะที่จะน ามาพัฒนาแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับเปลือกลิ้นจี่ที่เหลือทิ้งไม่ได้ใช้
ประโยชน์ มาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสมอง ช่วยต้านความซึมเศร้าเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดใน
ชีวิตประจ าวัน  อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฎหลักฐานการวิจัยใดๆ ที่ท าการศึกษาผลของสารสกัดเปลือกลิ้นจี่ต่อ
การบรรเทาความซึมเศร้าเนื่องจากความเครียดเรื้อรัง 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาฤทธิ์ กลไกการออกฤทธิ์ องค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญในการออกฤทธิ์ ของสาร
สกัดเปลือกลิ้นจี่ GI พันธุ์ฮงฮวย ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ. พะเยา ต่อการต้านความซึมเศร้าในหนูขาวที่เหนี่ยวน า
ให้เกิดความเครียดเรื้อรัง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุง
สมอง (ระดับห้องปฏิบัติการ) ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

การวิจัยนี้จะใช้สารสกัดเปลือกลิ้นจี่ขนาด 300, 600 และ 900 มก./กก. ป้อนให้หนูขาว วันละครั้ง 
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ การเหนี่ยวน าให้หนูขาวเกิดความเครียดเรื้อรัง จะใช้วิธีจ ากัดการเคลื่อนไหว (restraint 
method) วันละ 6 ชั่วโมง ทุกวันตลอดช่วงเวลาการศึกษา การประเมินภาวะซึมเศร้าจะใช้  Force 
swimming test และ Tail flick test ทุกๆ 14 วัน ท าการศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมี การทดสอบฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกลิ้นจี่ในการยับยั้งภาวะลิปิดออกซิ
เดชั่น (lipid peroxidation) และ เอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในสมอง 
รวมทั้งยังตรวจหาระดับของสารสื่อประสาท serotonin ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า ในสมองของ
หนูขาวด้วย  
ทีมผู้วิจัยคาดหวังว่าผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยนี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สารสกัดเปลือกลิ้นจี่ GI พันธุ์ฮงฮวย ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ. พะเยา ที่ช่วยบ ารุงสมองต้านความซึมเศร้า
เนื่องจากภาวะเครียด และยังได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดังกล่าว สร้างอัตลักษณ์ให้กับลิ้นจี่ GI พันธุ์ฮง
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ฮวย ของชุมชนเกษตรกร ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ. พะเยา และสามารถขยายสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนโดยอาศัยวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาเป็นโมเดลได้ในอนาคต 
 
5. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 

1.  เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาฤทธิ์ กลไกการออกฤทธิ์ และสารส าคัญในการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกลิ้นจี่ GI 
พันธุ์ฮงฮวย ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ. พะเยา ต่อการต้านความซึมเศร้าในหนูขาวเนื่องจากความเครียดเรื้อรัง 

3. เพ่ือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ระดับห้องปฏิบัติการ) จากสารสกัดเปลือกลิ้นจี่  GI 
พันธุ์ฮงฮวย ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ. พะเยา ในการน ามาใช้ต้านความซึมเศร้าเนื่องจากภาวะเครียดเรื้อรัง 
 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

 1. ได้ขอมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ ฤทธิ์ กลไกการออกฤทธิ์ และสารส าคัญในการออกฤทธิ์ของ

สารสกัดจากเปลือกลิ้นจี่ GI พันธุ์ฮงฮวย ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ. พะเยา ต่อการต้านความซึมเศร้าในหนูขาว

เนื่องจากความเครียดเรื้อรัง 

2. ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ระดับห้องปฏิบัติการ) จากสารสกัดเปลือกลิ้นจี่  GI พันธุ์ฮงฮวย 

ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ. พะเยา ในการน ามาใช้ต้านความซึมเศร้าเนื่องจากภาวะเครียดเรื้อรัง 

3. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

 

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

1.  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ GI พันธุ์ฮงฮวย ของ ต. ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ. พะเยา 
2.  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตอาหารเสริมบ ารุงสมอง (Nutraceutical products) 
3.  ทีมนักวิจัย 
4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
5. กระทรวงสาธารณสุข 
 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1. ได้ 1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสารสกัดเปลือกลิ้นจี่ที่มีฤทธิ์ในการต้านความซึมเศร้า  

(ระดับห้องปฏิบัติการ) 

2. บทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ นานาชาติที่อยู่ในฐาน TCI  หรือ 

scopus/web of science 1เรื่อง 
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ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 1. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลจากสารสกัดเปลือกลิ้นจี่ที่มีฤทธิ์ในการต้านความ

ซึมเศร้า 

 2. เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการน าเปลือกลิ้นจี่ที่เหลือทิ้งมาแปรรูปเป็นสารสกัดอาหาร

บ ารุงสมอง 

3. ใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง เพ่ือความน่าเชือถือได้รับการยอมรับส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมสารสกัดจากเปลือกลิ้นจี่ 

 

9. กิจกรรม- วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
ลักษณะของกิจกรรมเป็นแบบ: กลางทาง เนื่องจากยังเป็นการศึกษาหาผลของสารสกัดจากเปลือก 

ลิ้นจี่ GI พันธุ์ฮงฮวย ของ ต. ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ที่มีต่อการต้านความซึมเศร้าในหนูขาวที่เผชิญกับ
ความเครียดเรื้อรัง เพ่ือที่จะน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาอาหารเสริมบ ารุงสมองจากสารสกัดเปลือก
ลิ้นจี่ต่อไป 
 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
- ศึกษากรรมวิธีสกัดสารจากเปลือกลิ้นจี่  
- วิเคราะห์สารประกอบทางเคมีที่ส าคัญของ
สารสกัดจากเปลือกลิ้นจี่ 
- ศึกษาผลของการน าสารสกัดเปลือกลิ้นจี่มา
ประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริมสมองต้านความ
ซึมเศร้า 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสารสกัดเปลือกลิ้นจี่ที่มี
ฤทธิ์ในการต้านความซึมเศร้า – ระดับห้องปฏิบัติการ 
 (ปี 2565) 

ศึกษาผลของสารสกัดจากเปลือกลิ้นจี่ในการ
บรรเทาความซึมเศร้าทั้งในภาวะปกติ และ
เมื่อเผชิญความเครียดเรื้อรัง 

บทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ 
นานาชาติที่อยู่ในฐาน TCI  หรือ scopus/web of science  

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 1 ปี.........................................................................................................................  
โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
การประชุมคณะผู้วิจัย ศึกษาเอกสาร x x x          
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนา ทดสอบวิธีสกัดสารจากเปลือก
ลิ้นจี่ และวิเคราะห์สารประกอบทาง
เคมีที่ส าคัญของสารสกัดดังกล่าว 

  x x x        

เตรียมสัตว์ทดลอง อุปกรณ์ สารเคมี
ต่างๆ 

   x x        

ทดสอบฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์
ของสารสกัดจากเปลือกลิ้นจี่ต่อการ
ต้านความซึมเศร้าในหนูขาวที่เผชิญ
ความเครียดเรื้อรัง 

    x x x x x    

การวิเคราะห์ข้อมูล  และสรุป
ผลการวิจัย 

      x x x    

เผยแพร่ผลงานวิจัย ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง (ส่งผลงานการวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอ
ผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการ) 

        x x x x 

จัดท ารายงานการวิจัย           x x 
 

12. งบประมาณ 

  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท

ถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ค่าวัสดุเกษตรลิ้นจี่ 15,000 
ค่าจ้างเหมาสกัดสารจากเปลือกลิ้นจี่ 20,000 
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ HPLC 20,000 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,000 
ค่าหนูทดลอง (หนูขาว Sprague Dawley) ตัวละ 750 บาท x 60 45,000 
ค่าอาหารหนูทดลอง ตัวละ 5 บาท/วัน 21,000 
ค่าสารเคมีในการตรวจวัด lipid peroxidation, scavenging enzymes, สาร
มาตรฐานต่าง ๆ เช่น Methanol, Sodium  carbonate, Aluminum Chloride, 
DPPH และอ่ืน ๆ 

30,000 
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ค่า 5HT Elisa kit 22,000 
รวมทั้งสิ้น 180,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 ...................................................................  

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

รายการ............................................................. - 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาสกัดสาร 20,000 

ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ HPLC 20,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น centrifuge tube, filers paper, rack, ถุงมือ, ผ้า
ปิดจมูก, parafilm, pipette & tip, vial, syringe, duran bottle, 
beaker,96 well-plate, Magnetic Bar, แปรงล้างเครื่องแก้ว ฯ 

7,000 

ค่าหนูทดลอง (หนูขาว Sprague Dawley) ตัวละ 750 บาท x 60 45,000 

ค่าวัสดุเกษตรลิ้นจี่ 15,000 

ค่า 5HT Elisa kit 22,000 

ค่าสารเคมีในการตรวจวัด lipid peroxidation, scavenging enzymes, สาร
มาตรฐานต่าง ๆ เช่น Methanol, Sodium  carbonate, Aluminum 
Chloride, DPPH และอ่ืน ๆ 

30,000 

ค่าอาหารหนูทดลอง ตัวละ 5 บาท/วัน 21,000 

2. งบลงทุน - 

2.1 ครุภัณฑ์ - 

รายการ............................................................. - 

2.2 สิ่งก่อสร้าง 
 

- 

รายการ............................................................. - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

3.1 เงินอุดหนุน - 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

รายการ............................................................. - 

รวมทั้งสิ้น 180,000 
 

13.สถานที/่พื้นทีด่ าเนินการ 

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ท าวิจัย  ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ  พะเยา  ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา 

 ในประเทศ  พะเยา  ห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม. พะเยา 

 ในประเทศ  พะเยา ภาคสนาม ชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ GI พันธุ์ฮงฮวย ของ  

ต. ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ. พะเยา 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

งานวิจัยนี้มีการสร้างความร่วมมือ ความเชื่อมโยง ที่ผนวกรวมกันกับฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ และ

องค์ความรู้จากกลุ่มนักวิจัยหลายสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือยกระดับ เพ่ิมมูลค่าของ

เปลือกลิ้นจี่ที่เหลือทิ้ง มาพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงสมอง ลดความซึมเศร้า เป็นการเพ่ิม

รายได้ให้แก่ เกษตรกรชุมชน ที่ปลูกลิ้จี่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เกิดการเรียนรู้ เห็นคุณค่าความส าคัญ สร้างจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ทีมวิจัยมีแผนจะถ่ายทอด

เทคโนโลยีและผลการวิจัย 2 กลุ่มคือ  

 1. กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริมบ ารุงสมอง (Nutraceutical products) 

 2. กลุ่มที่ต้องการน าความรู้ไปใช้เชิงวิชาการ การวิจัย เช่น นักวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวง

สาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น 

  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ……………………………….……………………. 

ต าแหน่ง ………………………………………………………..  
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สังกัด...................................................................... 

เบอรโ์ทรศัพท์......................................................... 

E – mail address :.................................................. 
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1. ช่ือโครงการ คุณภาพอากาศและความหลากหลายของไลเคนในจังหวัดพะเยา 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค านึงถึง

ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน ซึ่งประเด็นหลักข้อที่ 3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่

เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแผนย่อยท่ี 3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

  การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ของการด าเนินในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการศึกษาในภาพรวมของการด าเนินโครงการที่ผ่านมา โดย
ท าการศกึษาในทุกมิติ  ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ได้รับการอนุรักษ์ หรือมีการส่งเสริมอย่างไร รวมทั้งการ
ใช้ประโยชน์ ที่เป็นมิติของรายได้ หรือลดรายจ่าย รวมทั้งกรอบของการสร้างจิตส านึก ซึ่งจะเป็นการประเมิน
ทางด้านสังคมที่ จะช่วยให้เกิด mind set ในการอนุรักษ์ต่อไป อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษา
เชิงการส ารวจเพ่ือหาข้อมูลพ้ืนฐานในแต่ละมิติ ในแต่ละช่วงเวลาที่ด าเนินการ เพ่ือน ามาวิคราะห์ข้อมูล
ทางด้านสถิติ และข้อมูลเชิงพรรณาเหตุผล รวมทั้งการท าการพยากรณ์การด าเนินโครงการในอนาคต ในมิติใด
ถึงจะเหมาะสมที่สุด   
 
5. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 

5.1 เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5.2 เพ่ือศึกษาความหลากหลายของไลเคนบนเปลือกไม้ที่แพร่กระจายในพ้ืนที่  
5.3 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาเชิงลึกในรายละเอียดต่อไป 
 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

 - องค์ความรู้ใหม่ ด้านความหลากหลายชนิดของไลเคน การแพร่กระจายและคู่มือการจ าแนกไลเคน
จากพ้ืนที่ศึกษา 
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 - องค์ความรู้ใหม่ ตัวอย่างไลเคนที่เพ่ิมข้ึนในพิพิธภัณฑ์ไลเคน พร้อมบัญชีรายชื่อไลเคน และ

ฐานข้อมูลไลเคนที่พบในประเทศไทยได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

- องค์ความรู้ใหม่ เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรไลเคน 

- การอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนและการใช้ประโยชน์ 

 

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

 - นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชน ชุมชน ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญขององค์ความรู้เกี่ยวกับความหลายหลายชีวภาพของไลเคน 

 - ปลูกฝังให้นักเรียน ผู้ที่สนใจได้เข้าใจทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการอนุรักษ์ และพร้อมที่จะน าไปถ่าย

ถอดเบื้องต้น 

 - จัดฝึกอบรมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนแสร้างจิตส านึก

รอบพ้ืนที่ 

 - ส่งเสริม สนับสนุน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่คณะวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ให้

เริ่มต้นท าวิจัยอย่างจริงจัง  

 - ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่สู่ชุมชน และท้องถิ่น 

 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

- ได้ข้อมูลความหลากหลายชนิดของไลเคน และคู่มือการจ าแนกไลเคนจากพ้ืนที่ศึกษา 
- ได้ตัวอย่างไลเคนที่เพ่ิมขึ้นในพิพิธภัณฑ์พร้อมบัญชีรายชื่อไลเคนและฐานข้อมูลไลเคนที่พบใน

ประเทศไทยไดร้ับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรไลเคนในเว็ปไซต์ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยพะเยา 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายของไลเคน 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

- ข้อมูลความหลากหลายชนิดของไลเคน และคู่มือการจ าแนกไลเคนจากพ้ืนที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในอนาคต 

- ตัวอย่างไลเคนที่เพ่ิมข้ึนในพิพิธภัณฑ์พร้อมบัญชีรายชื่อไลเคนและฐานข้อมูลไลเคนที่พบในประเทศ
ไทยได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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- ความรู้เกี่ยวกับไลเคนที่เผยแพร่น าใปใช้ประโยชน์ได้ 
- มีจิตส านึกในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรไลเคน 

 

9. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) 

1. การส ารวจและเก็บตัวอย่างไลเคน พร้อมทั้งข้อมูลสภาพพ้ืนที่ศึกษา ดังนี้ 

 - ท าการส ารวจลักษณะพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล 

 - เก็บตัวอย่างไลเคน 

 - บันทึกข้อมูลภาคสนาม จ าแนกลักษณะไลเคนในภาคสนาม 

2. การจ าแนกชนิดพันธุ์ไลเคน ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 - เตรียมตัวอย่างไลเคนเพื่อจ าแนกชนิดพันธุ์ในห้องปฎิบัติการ 

 - จ าแนกสกุลและชนิดพันธุ์ไลเคนตามหลักอนุกรมวิธานที่เป็นสากล 

 - ใช้ข้อมูลภาคสนามประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 

 - วิเคราะห์ทางเคมี และทางโมเลกุล 

 - เตรียมตัวอย่างไลเคนแห้ง เพ่ือเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ไลเคน 

 - จัดท า phylogenetic tree ของราก่อให้เกิดไลเคน 

 - เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้และจัดเก็บในฐานข้อมูล Genbank 

3. การตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

 - การน าข้อมูลมาประเมินการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

 - วางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไลเคนในอนาคตได้ 

4. เผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีตามความเหมาะสม 

 - เผยแพร่องค์ความรู้ แก่นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจและน าไปเชื่อมโยง

เครือข่ายฐานข้อมูลกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 - การเตรียมงานการฝึกอบรมและการส ารวจพื้นที่  

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
การส ารวจและเก็บตัวอย่างไลเคน พร้อมทั้งข้อมูล
สภาพพ้ืนที่ศึกษา 

 มีตัวอย่างไลเคนจากพ้ืนที่ศึกษา 

 ทราบระบบนิเวศของไลเคนที่มีความหลากหลายทาง
สภาพแวดล้อม  
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 ข้อมูลลักษณะและชนิดของแหล่งที่อยู่อาศัยของไลเคน 
การจ าแนกชนิดพันธุ์ไลเคนจ าแนกสกุลและชนิด
ของไลเคนที่รวบรวมได้จากพ้ืนที่ศึกษาตามหลัก
อนุกรมวิธานของไลเคน ลงหมายเลขตัวอย่าง 
รายละเอียด  

 ได้ตัวอย่างไลเคนจากพ้ืนที่ เพื่อจ าแนกชนิดพันธุ์ไลเคน 

 ทราบชนิดพันธุ์ไลเคนที่ผ่านการจ าแนกตามหลัก
อนุกรมวิธานที่ถูกต้อง 

 ได้ตัวอย่างไลเคนที่ทราบชนิดพันธุ์และเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานทางการศึกษาต่อไป 

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ ข้อมูลคุณภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
เผยแพร่องค์ความรู้ แก่นักวิจัย นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจและน าไป
เชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลกับองค์กร หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามความหมาะสม 

 เพ่ิมข้อมูลความรู้แก่สังคม 

 สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
เพ่ือการใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ...ตุลาคม 2564 -กันยายน 2565..................................................... 
โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ท าการส ารวจลักษณะพื้นที่ในการเก็บ
ข้อมูล 

X X           

เก็บตัวอย่างไลเคน X X           
บั นทึ กข้ อมู ลภ าคสนาม  จ า แนก
ลักษณะไลเคนในภาคสนาม 

X X           

เตรียมตัวอย่างไลเคนเพ่ือจ าแนกชนิด
พันธุ์ในห้องปฎิบัติการ 

 X X          

จ าแนกสกุลและชนิดพันธุ์ไลเคนตาม
หลักอนุกรมวิธานที่เป็นสากล 

 X X X         

ใช้ ข้ อมูลภาคสนามประกอบการ   X X         
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
วิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ทางเคมี และทางโมเลกุล   X X X X       
เตรียมตัวอย่างไลเคนแห้ง เพ่ือเก็บ
รักษาในพิพิธภัณฑ์ไลเคน 

    X X       

จัดท า phylogenetic tree ของรา
ก่อให้เกิดไลเคน 

     X X      

เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้และจัดเก็บใน
ฐานข้อมูล Genbank 

      X X     

ก า ร น า ข้ อ มู ล ม า ป ร ะ เ มิ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

    X X X X X    

ว า ง แ ผ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ใ ช้
ประโยชน์ไลเคนในอนาคตได้ 

       X X X   

การเตรียมงานการฝึกอบรมและการ
ส ารวจพื้นที ่

         X X  

เผยแพร่องค์ความรู้ แก่นักวิจัย นิสิต 
นักศึกษา ชุมชน และบุคคลทั่วไปที่
สนใจและน าไปเชื่อมโยงเครือข่าย
ฐานข้อมูลกับองค์กร หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

          X X 

 

 

 

 

12. งบประมาณ 

  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ...2565.............. วงเงิน ...210,000......... บาท (สอง

แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

การส ารวจและเก็บตัวอย่างไลเคน พร้อมทั้งข้อมูลสภาพพ้ืนที่ศึกษา 40,000  

การจ าแนกชนิดพันธุ์ไลเคนจ าแนกสกุลและชนิดของไลเคนที่รวบรวมได้จาก
พ้ืนที่ศึกษาตามหลักอนุกรมวิธานของไลเคน ลงหมายเลขตัวอย่าง รายละเอียด 

60,000  
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การตรวจสอบคุณภาพอากาศ 30,000  

เผยแพร่องค์ความรู้ แก่นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
และน าไปเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตาม
ความหมาะสม 

80,000  

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี 100,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน 5,000 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 15,000 

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา 8,000 

ค่าถ่ายเอกสารประกอบการปฏิบัติการ 5,000 

ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่จัด Workshop 12,000 

ค่าส่งตัวอย่างในการตรวจล าดับนิวคลีโอไทด์ 13,000 

ค่าสังเคราะห์สายไพเมอร์ 10,000 

ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

ชุดสกัด DNA DNeasy Plant Mini Kit   30,000 

ค่ากระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 2,000 

 

 

 

 

13.สถานที/่พื้นทีด่ าเนินการ 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา 
 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. เป็นการสนองพระราชด าริในโครงการอนักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. ส ารวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคนจากพ้ืนที่ศึกษา 

3. วิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไลเคนเบื้องต้นที่พบในพ้ืนที่ศึกาษ 

4. จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในประทเศไทยให้เป็นมาตรฐานสากลและเผยแพร่

ข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดการความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ระดับชาติและนานาชาติตามความเหมาะสม 

5. ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้

ทีส่นใจ เข้าร่วมอบรมให้ได้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับไลเคน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากไลเคน 

 

 

 

  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล นายสมปอง ใจประเสริฐ 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เบอรโ์ทรศัพท์ 087-536-8546 

E – mail address : rspgupiti@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ ผูกเรื่องเล่า สร้างเรื่องราวความเป็นอัตลักษณ์ฯ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน,  ประเด็นที่ 3    

                         การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นที่ ๕ การสร้าง 

                         ความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม, ประเด็นที่ ๕ การ  

                  ท่องเที่ยว, ประเด็นที่ ๑๑ ศักยภาพตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ ๑๕ พลังทาง

สังคม 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

      อ าเภอแม่ใจ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเมืองพะเยา มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๓๐๐.๙๖ ตร.กม. จากสถิติข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ ปี ๒๕๖๑ มีจ านวนประชากรทั้งหมด ๓๓,๔๙๑ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ 
เกษตรกร อ าเภอแม่ใจเป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
คือ ๑) บ้านปางปูเลาะ อยู่ห่างจากตัวอ าเภอแม่ใจ ๑๒ กิโลเมตร มีหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านปางปูเลาะซึ่งยังคงเป็นชนเผ่าที่รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ียังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างเหนียวแน่น ที่ส าคัญ
บ้านปางปูเลาะยังเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ๒) อุทยานแห่งชาติแม่ปืม มีอาณาเขต
ครอบคลุม อ าเภอแม่ใจ อ าเภอพาน อ าเภอปุาแดด อ าเภอเมืองเชียงราย โดยอุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีปุาเบญจ
พรรณและปุาเต็งรังปกคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีอ่างเก็บน้ าแม่ปืมอยู่บริเวณบ้านแม่ปืม อ าเภอแม่ใจ ๓) หนองเล็ง
ทราย เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ของชาวอ าเภอแม่ใจที่ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพจับปลาในหนอง 
นอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญทางธรรมชาติมากมายแล้ว อ าเภอแม่ใจยังเป็นแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่พันธุ์
พ้ืนที่สูงเมืองหนาวอย่างพันธุ์ฮงฮวยในอันดับต้นๆ ของประเทศอีก 

   ลิ้นจี่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นไม้เมืองหนาว ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย เป็นพันธุ์ลิ้นจี่ที่ต้องเพาะปลูกในพ้ืนที่ที่มีอากาศ
หนาว ซึ่งพบว่ามีการเพาะปลูกมากในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา อีกทั้งลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย อ าเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยายังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ลิ้นจี่พันธุ์
นี่จะมีลักษณะเฉพาะ คือ ผลใหญ่ทรงยาวรี เปลือกบางสีแดงอมชมพู หนามสั้นและห่าง เนื้อผลแห้งกรอบสีขาว
ขุ่น ไม่แฉะน้ า รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม ออกดอกประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ผลแก่เดือนพฤษภาคม 
ติดผลดีสม่ าเสมอ ผลดก ผลผลิตสูง ผลโตขนาดผลกว้าง ๓.๐ เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร ผลหนัก
ประมาณ ๒๐ – ๓๐ กรัม ผลทรงกลมรีจนถึงรูปหัวใจไหล่กว้าง หนามห่าง เปลือกค่อนข้างบาง ผิวสีแดงอม
ชมพู เนื้อสีขาวขุ่น รสหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม คุณภาพดี เมล็ดโต ความหวานประมาณ ๑๗ เปอร์เซ็นต์ 
(ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, ออนไลน์) 
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   ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา บางส่วนเป็น
ภูเขาสูง มีเทือกเขาผีปันน้ าอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแหล่งน้ าธรรมชาติ ๑ สาย คือ ล าน้ าแม่ใจ มี
พ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท านาและมีพ้ืนที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การท าสวนลิ้นจี่ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะ
แก่การเพาะปลูกพืชผลเมืองหนาว ในพื้นที่ต าบลศรีถ้อยจึงพบได้ว่ามีการเพาะปลูกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเป็นจ านวน
มาก ทางเกษตรกรจึงได้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือช่วยเหลือกันในเรื่องของราคาผลผลิตไม่ให้ถูกกด
ราคาจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง และตั้งแต่ในช่วงที่ราคาลิ้นจี่ตกต่ าในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูก
ลิ้นจี่ ได้มีการรวมตัวกันประมาณ ๓๐ คน เพ่ือก่อตั้ง กลุ่มแปรรูปผลไม้สหกรณ์ผู้ผลิตลิ้นจี่ เป็นการรวมกลุ่ม
เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาลิ้นจี่ตกต่ า และน ามาแปรรูปให้เกิดสินค้าหลากหลาย เพื่อขยายช่องทางการจ าหน่าย โดย
ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ จังหวัดพะเยา โดยมีผลิตภัณฑ์แปรรูปหลัก คือ ลิ้นจี่อบแห้ง 

      จนกระท่ังมาในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่งผลให้
ลิ้นจี่ที่ชาวสวน อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเตรียมจัดส่งไว้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะไม่
มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเข้าไปรับซื้อผลผลิตถึงในสวน ขณะที่บางสวนก็ถูกกดราคา โดยเบื้องต้นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนได้มีการแก้ปัญหาด้วยการห่อลิ้นจี่และน าขายออนไลน์ในส่วนหนึ่ง แต่ยอดในการสั่งซื้อมีปริมาณไม่มาก
เหมือนกับการขายหน้าสวนโดยตรง ท าให้จ านวนลิ้นจี่ที่เก็บเก่ียวมาตามฤดูกาลเหลือเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจชาวสวนที่ปลูกลิ้นจี่จะใช้วิธีการห่อผลแทนการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช และมีการบ ารุง
ดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้ลิ้นจี่ที่ได้ เนื้อเยอะ ไม่แฉะ หวาน กรอบอร่อย ขายได้ราคาดี  ซึ่งในจุดนี้คือลักษณะ
พิเศษเฉพาะของลิ้นจี่ GI พะเยา 

   จากสภาพปัญหาที่กล่าวมา กลุ่มผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนชาวสวนลิ้นจี่ อ.แม่ใจ 
จ.พะเยา ด้วยการสร้างเสริมทักษะการผูกอัตลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่นเข้ากับผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่ ซึ่งอัตลักษณ์
ชุมชนนี้จะได้มาจากการส ารวจค้นหา และถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งทุนชุมชนแล้วน าทุนชุมชน
เหล่านี้มาเชื่อมโยงสร้างเป็นเรื่องราวเข้ากับวิถีชีวิตคนเพาะปลูกและแปรรูปลิ้นจี่ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะช่วย
สร้างจิตส านึกอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน อีกทั้งความมีอัตลักษณ์ที่ได้ถูกรวบรวมจัดระบบ
สัญญะไว้จะสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อผลิดภัณฑ์ ได้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของลิ้นจี่ 
GI พะเยาที่มีความแตกต่างจากที่อ่ืนอย่างเด่นชัด อีกทั้งเป็นพืชผลที่เกิดจากบริบทชุมชนที่อัตลักษณ์ที่มีความ
โดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยท าให้เกิดการเพ่ิมมูลค่า โดยการจัดท าโครงการในครั้งนี้จะเป็น
โครงการที่จัดท าในลักษณะการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D (Research and Development) โดย
โครงการวิจัยออกแบบไว้เป็นระยะต่อเนื่อง ๒ ปี เพ่ือให้เกิดผลของการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ในปีแรก
จะเป็นกระบวนการวิจัยข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในด้านต่างๆ และในปีที่สองจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่นัก
อนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ชุมชน  
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

๑) เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)    
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๒) เพ่ือเชื่อมโยงผลการส ารวจอัตลักษณ์ชุมชนเข้ากับการสร้างเรื่องราว และเรื่องเล่าให้กับชุมชนไว้ใช้

ในการท าประชาสัมพันธ์                                      

๓) เพ่ือฝึกอบรมและผลิตนักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ชุมชน 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 ๑) ได้เรื่องเล่าจากการผูกเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนศรีถ้อยเข้ากับลิ้นจี่ GI 
 ๒) ฝึกอบรมและผลิตนักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนให้กับคนในชุมชนศรีถ้อย 

 

 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 

คนในชุมชนศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกลิ้นจ่ี 

GI 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
๑) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูกเรื่องเล่า สร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนศรีถ้อย

เข้ากับลิ้นจี่ GI จ านวน ๑๕ – ๒๐ คน 
๒) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๓๐ เล่ม 
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ 

ได้เรื่องเลา่จากการผูกเรื่องราวอตัลักษณ์ชุมชนศรีถ้อยเขา้กับลิ้นจี ่GI 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
๑) นักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมผูกเรื่องเล่า สร้าง

เรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนศรีถ้อยเข้ากับลิ้นจี่ GI จ านวน ๑๐ – ๑๕ คน 
๒) เรื่องเล่าและบทประพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ เรื่อง/บทประพันธ์ 
๓) คลิปวิดีโอในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI ภายใต้บริบทของชุมชนผ่านการเล่าเรื่องใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ชุมชน จ านวน ๑ คลิป 
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ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ 

๑) คนในชุมชนศรีถ้อยได้มีส่วนร่วมในการผูกเรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตนเองแล้ว
ถา่ยทอดออกมาเป็นเรื่องเล่าในรูปแบบต่าง ๆ 

๒) คนในชุมชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นที่อยู่คู่กับชุมชนอย่าง
ลิ้นจี่ GI จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ท าให้เกิดความรู้และความเข้าใจถึง
ความส าคัญและมีอัตลักษณ์การมีอยู่ของลิ้นจี่ GI ในชุมชนตนเอง 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 

      การด าเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบ R & D (Research and Development) โดยเน้น
กระบวนการวิจัยและพัฒนา บนพ้ืนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วม หรือ PAR (Participatory Action Research) โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ เช่น PACD (Plan, Action, 
Check, Do) มาช่วยในการด าเนินกระบวนการพัฒนา ส าหรับวิธีการด าเนินงานนั้น จะแบ่งออกเป็น ๖ ขั้นตอน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ลงพื้นที่เพ่ือติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกในชุมชนเพ่ือ
ด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม 

๒) ลงพื้นที่เพ่ือคัดสรรคนในชุมชนที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นนักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องโดยคัดเลือก
จากปราชญ์ชาวบ้าน แกนน าชุมชนในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน 
และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสมัครใจเข้าร่วมเป็นตัวแทนชุมชนในการเป็นนักอนุรักษ์ผ่านการเล่า
เรื่องราวเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ชุมชน 

๓) ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้ อันได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการใช้ชุดค าศัพท์ในการสร้าง
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ชุมชน เช่น การเล่าเรื่องด้วยปากเปล่า การเล่าเรื่องประกอบ
ภาพ การแต่งร้อยแก้วร้อยกลอง เป็นต้น 

๔) จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ในรูปแบบหรือเทคนิคต่างๆ  
๕) ประเมินผล สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและโครงการฯ 
๖) เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

       ตัวอย่างกิจกรรม “เทคนิคการเป็นนักเล่าเรื่องของชุมชน” 

       การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละท้องถิ่นให้เป็น “นักเล่าเรื่อง”  เป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างส านึกรัก
ในชุมชน  ช่วยให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า  และความสามารถของตนเอง  ในขณะเดียวกันยังส่งผลดีต่อ
ชุมชนในแง่ของการเสริมสร้างให้คนในท้องถิ่นมีจุดร่วมเดียวกันที่จะมุ่งสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนโดยวิธีการ
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เล่าเรื่อง นักเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์จึง “เล่าจากใจ” ไม่ใช่ท่องจ าจากต ารา การจะท าเช่นนี  ้ได้ ก็หมายความว่านัก
เล่าเรื่องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเป็น ผู้หนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการเล่าเรื่อง แม้จะไม่ใช่ประโยชน์โดยตรง
ในรูปของ ค่าจ้าง แต่ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมเช่นเดียวกับคนในชุมชนอีกมากมาย (พัชโรดม  อุนสุวรรณ , 
๒๕๖๓) การสร้างคนท้องถิ่นให้เป็นนักเล่าเรื่องจ าเป็นต้องให้ผู้เล่าสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองเข้า
กับอัตลักษณ์ในท้องถิ่น  การจดจ าเรื่องราวได้ดีและยั่งยืนนั้น  ผู้เล่าต้องสามารถผลิตภาษาในการเล่าเรื่องโดย 
ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องจากชุดค าศัพท์ข้ันตอนดังนี้ 

 

 
 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

๑. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับทีม
วิจัย 

ได้แผนการด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์ 

๒. ลงพื้นที่เพ่ือคัดสรรคนในชุมชนที่จะเข้าร่วม
ฝึกอบรมเป็นนักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่อง 

ได้อาสาสมัครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๕ – ๒๐ คน 

๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวนทั้งหมด ๖ วัน 

๑) ได้เรื่องเล่าอัตลักษณ์ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อย 
๕ เรื่อง 
๒) ได้นักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนที่ผ่าน
การฝึกอบรมจนครบ จ านวน ๑๐ – ๑๕ คน 

๔. จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่าเรื่องอัต
ลักษณ์ในรูปแบบหรือเทคนิคต่างๆ 

๑) มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง/ชม จ านวนอย่างน้อย ๒๐ คน 
๒) ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง/ชมได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ชุมชนฯ 

๕. ประเมินผล สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและ ๑) ได้ข้อสรุปและผลของได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค

กิจกรรมกลุ่มระดมสมองเพ่ือเก็บข้อมลูข้อเท็จจริง 

ฝึกจดัล าดบัเนือ้เร่ืองเลา่ตอบค าถามให้ได้วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  อยา่งไร  และท าไม  

ฝึกการสร้างภาพความคิดโดยใช้เทคนคิ Mind Map 

เรียบเรียง  และพิจารณาความถกูต้องของเนือ้หา 

ชดุความคิดเร่ืองเลา่จากอตัลกัษณ์ในชมุชน 

เทคนิคการใช้ชดุค าศพัท์

ใน การสร้างเร่ืองราวท่ี

เก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์
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โครงการฯ ของการการด าเนินกิจกรรมและโครงการฯ ในครั้งนี้ 
๒) ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการการด าเนิน
กิจกรรมและโครงการฯ ในครั้งนี้ 
๓) ได้ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินกิจกรรมและ
โครงการฯ ในครั้งต่อไป 

๖. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จ านวน ๓๐ เล่ม 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ..............๑๒ เดือน............................................ 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกับทีมวิจัย 

x            

๒. ลงพื้นที่เพ่ือคัดสรรคนในชุมชนที่จะ
เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นนักอนุรักษ์ผ่าน
การเล่าเรื่อง 

x x           

๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวนทั้งหมด ๖ วัน 

  x x x        

๔. จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่า
เรื่องอัตลักษณ์ในรูปแบบหรือเทคนิค
ต่างๆ 

     x       

๕. ประเมินผล สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมและโครงการฯ 

      x x     

๖. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์         x x x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. ................. วงเงนิ ......๒๒๐,๐๐๐....... บาท 

(สองแสนสองหมืน่บาทถ้วน) โดยมีรายการคา่ใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
๑. การวางแผนและลงพื้นที่เพ่ือคัดสรรคนในชุมชนที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นนัก
อนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่อง 

๒๗,๓๖๐ 

๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวนทั้งหมด ๖ วัน ๑๒๐,๙๔๐ 
๓. จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ในรูปแบบหรือเทคนิคต่างๆ ๓๔,๗๐๐ 
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๔. ประเมินผล สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและโครงการฯ และเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

๓๗,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและลงพื้นที่เพ่ือคัดสรรคนในชุมชนที่
จะเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นนักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่อง 

๒๗,๓๖๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ผู้ช่วยวิจัย Part-time ระยะเวลา ๒ เดือน เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ 

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมวิจัย ๕ วัน ๒ คน และ ๔ วัน ๑ คน วันละ ๓๔๐ บาท  ๔,๗๖๐ 

(๓) ค่าจ้างผู้ช่วยเก็บข้อมูล จ านวน ๔ คน คนละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๓ ครั้ง ๓,๖๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่าถ่ายเอกสาร  ๑,๐๐๐ 

(๒) ค่ารถโดยสารในการลงพ้ืนที่ส าหรับผู้ช่วยวิจัย และทีมงาน จ านวน ๓ ครั้ง 
เหมาจ่ายครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

๓,๐๐๐ 

(๓) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) เสื้อทีมงาน จ านวน ๑๐ ตัว ตัวละ ๕๐๐ บาท ๕,๐๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๒  ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวนทั้งหมด ๖ วัน 

๑๒๐,๙๔๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ผู้ช่วยวิจัย Part-time ระยะเวลา ๒ เดือน เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ 

(๒) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จ านวน ๒ คน คนละ ๓ ชม. ชม.ละ ๑,๐๐๐ 
บาท 

๖,๐๐๐ 

(๓) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (กระบวนการกลุ่ม) จ านวน ๒ คน ๖ ครั้ง คน
ละ ๔ ชม. ชม.ละ ๖๐๐ บาท 

๒๘,๘๐๐ 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(๔) ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมวิจัย จ านวน ๓  คน 
(๔.๑) วันหยุดราชการ ๕ วัน ๓ คน วันละ ๔๒๐ บาท 
(๔.๒) วันธรรมดา ๕ วัน ๒ คน ๑ วัน ๑ คน วันละ ๓๔๐ บาท 

๑๐,๐๔๐ 

(๕) ค่าจ้างผู้ช่วยในการท ากิจกรรม จ านวน ๘ คน คนละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๖ 
ครั้ง 

๑๔,๔๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่าถ่ายเอกสาร ๒,๐๐๐ 

(๒) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างในการจัดกิจกรรม จ านวน ๖ ครั้ง ครั้งละ 
๒๖ คน คนละ ๒๐๐ บาท 

๓๑,๒๐๐ 

(๓) ค่ารถโดยสารในการลงพ้ืนที่ส าหรับผู้ช่วยวิจัย และทีมงาน จ านวน ๖ ครั้ง 
เหมาจ่ายครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

๖,๐๐๐ 

(๔) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๓,๐๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าวัสดุส านักงาน ๒,๐๐๐ 

(๓) ค่าไวนิลหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ๒,๐๐๐ 

(๔) ค่าของที่ระลึก ส าหรับผู้เข้าร่วม จ านวน ๕๐ ชิ้น ชิ้นละ ๑๕๐ บาท ๗,๕๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๓  จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่าเรื่องอัตลักษณ์
ในรูปแบบหรือเทคนิคต่างๆ 

๓๔,๗๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ค่าจ้างจัดท าสื่อคลิปวิดีโอ ๑๐,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่าเช่าพื้นที่ในการท ากิจกรรม ๑๐,๐๐๐ 

(๒) ค่าสาธารณูปโภค ๕,๐๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าวัสดุส านักงาน ๒,๐๐๐ 

(๒) ค่าวัสดุตกแต่ง ๔,๗๐๐ 

(๓) ค่าไวนิลหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ๓,๐๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๔  ประเมินผล สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและ
โครงการฯ และเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

๓๗,๐๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑)   ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน คนละ ๒,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ 

(๒) ค่าจัดท ารูปเล่มหนังสือ/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๓๐ เล่ม เล่ม
ละ ๕๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๐ 

(๓) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ๔,๐๐๐ 

(๓) ค่าจ้างลงข้อมูล ๔,๐๐๐ 

(๔) ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ๔,๐๐๐ 

(๕) ค่าถอดเทป ๔,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าวัสดุส านักงาน ๑,๐๐๐ 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะพื้นที่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกลิ้นจี่ GI 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑. อาจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร, สาขาวิชาพัฒนาสังคม, คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ๒. ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๓. ผศ.ณภัท แสนโภชน์, สาขาวิชาญี่ปุุน, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
 ๑. นักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเป็น
ตัวแทนและแกนน าคนในชุมชนในการถ่ายทอดเรื่องเล่าในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับคนอื่น ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนได้ทราบถึงเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน 
 ๒. คนในชุมชนเกิดจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอย่างลิ้นจี่ GI และเกิดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตวัฒนธรรมในรูปแบบการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับ
ระบบนิเวศน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน 
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๓. สร้างความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนชุมชน
ศรีถ้อยในบริบทการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างลิ้นจี่ GI 

 

 

 

 

 

  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล   นางธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 

สังกัด  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เบอร์โทรศัพท์  ๐๙๕๘๖๘๙๕๐๖   

E – mail address : aj.thanyapat@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ  การตรวจสอบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและคุณภาพน้ าบริเวณพื้นท่ีปลูกสวนลิ้นจี่ ใน

เขต อ.เมือง จ.พะเยา 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า แผนย่อยเกษตรชีวภาพ  

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

 จังหวัดพะเยามีพื้นท่ีปลูกลิ้นจี่ท้ังสิ้น 13,975 ไร่  โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ท้ังสิ้น 2,012 
ครัวเรือน สายพันธุ์ท่ีได้รับความนิยมในการปลูกมากท่ีสุดคือสายพันธุ์ฮงฮวยคิดเป็น 90% ท้ังนี้ใน
ปี พ.ศ. 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนลิ้นจี่แม่ใจ สายพันธุ์ฮงฮวยเป็นสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน และยังสามารถพัฒนา
พื้นท่ีผลิตสินค้า GI ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท้องถิ่น  น ารายได้มาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมในมีความยั่งยืนจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการ
ปลูกลิ้นจ่ีมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างกว้างขวางเพื่อป้องกันโรคและแมลงเพื่อให้ได้ผลผลิต
สูงท่ีสุด น ามาซึ่งการตกค้างในสภาพแวดล้อมท้ังในดิน น้ า รวมถึงผลผลิตลิ้นจี่เอง งานวิจัยนี้จึง
มุ่งเน้นศึกษาการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในแหล่งน้ า รวมถึงศึกษาคุณภาพน้ า ท้ังแหล่งน้ า
นิ่งและคลองส่งน้ า ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังจากผ่านสวนลิ้นจี่แล้ว   นอกจากนี้ยังท าการศึกษา
ความหลากหลายของสาหร่ายซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความส าคัญกับระบบนิเวศน้ าอย่างสูง เนื่องจาก
เป็นผู้ผลิตล าดับแรกในห่วงโซ่อาหาร ชุดข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการศึกษา
การตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช คุณภาพน้ า ความหลากหลายของสาหร่าย จะน ามาซึ่งข้อมูล
ท่ีสามารถน าไปใช้ในการจัดการสวนลิ้นจี่อย่างยั่งยืน ท าให้ประชากรในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีสอดคล้องกับรายได้ท่ีสูงขึ้นจากการขายผลิตผลทางการเกษตร 

 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

1. เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าบริเวณ
สวนล้ินจี่ 
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3. เพื่อส ารวจความหลากหลายของสาหร่ายในแหล่งน้ าบริเวณสวนลิ้นจ่ี  
4. ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ า การตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและความ

หลากหลายของสาหร่ายในแหล่งน้ าบริเวณสวนลิ้นจี่ 
 

 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

 ทราบการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชคุณภาพน้ าและความหลากหลายของสาหร่ายใน
แหล่งน้ าบริเวณสวนล้ินจี่ 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ใน อ.เมือง  รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไป
ประเมินปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชให้เหมาะสม 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1. การพัฒนาก าลังคน นิสิตระดับปริญญาตรีจ านวน 1 คน 

2. บทความวิจัยเรื่องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 

ISI/SCOPUS Q3 หรือ Q4 จ านวน 1 บทความ 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์(Outcomes) 

1.   การอ้างอิง (Citations) จากผลงานตีพิมพ์ในป ีพ.ศ. 2565 จ านวน 3 คร้ัง 
 

9. กิจกรรม   วิธดี าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
1. ต้นทาง  

 ส ารวจพื้นท่ีปลูกลิ้นจี่และแหล่งน้ า ท้ังแหล่งน้ านิ่งและคลองส่งน้ าในท่ีสวนลิ้นจี่ในพื้นท่ี
ศึกษา   ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมแหล่งน้ าท้ัง ก่อน ระหว่าง และหลังจากผ่านสวนลิ้นจี่   
ส ารวจข้อมูลการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ท้ังชนิด ปริมาณ ความถี่ของการใช้ เพื่อให้ได้แนวทางใน
การวางแผนการตรวจวัดและชนิดของสารเคมีเป้าหมายในการตรวจวัดการตกค้าง 
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2. กลางทาง 
 เก็บตัวอย่างน้ าตามจุดเก็บท่ีได้จากการส ารวจ ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารก าจัดศัตรูพืชใน

ห้องปฏิบัติการ เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายขนาดใหญ่ จัดจ าแนกและวินิจฉัยชนิดของ
สาหร่าย วิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

 
3. ปลายทาง 

น าข้อมูลทางท่ีได้วิเคราะห์ข้อมูล เตรียม manuscript ส าหรับหารตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

การส ารวจพื้นท่ี แหล่งน้ าและการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช 

ทราบพื้นท่ีการวิจัย ชนิดของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ท่ีชัดเจน 

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารก าจัดศัตรูพืช
ในห้องปฏิบัติการ 

ทราบปริมาณสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีตกค้างใน
แหล่งน้ า 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ า ทราบคุณภาพน้ าในพื้นท่ีศึกษา 
การวิเคราะห์ความหลากหลายของสาหร่าย ทราบชนิดและความหลากหลายของสาหร่าย 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดเตรียม
รายงาน 

ได้ข้อมูลพร้อมส าหรับการรายงานและเผยแพร่
ตีพิมพ์ 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การส ารวจพื้นท่ี แหล่งน้ าและการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

x x           

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร
ก าจัดศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการ 

  x x x x x x x    
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

การวิเคราะห์คุณภาพน้ า     x x x x x    

การวิเคราะห์ความหลากหลาย
ของสาหร่าย 

       x x x x  

การวิ เ ค ราะห์ ข้ อมู ลและการ
จัดเตรียมรายงาน 

          x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2564. วงเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมืน่

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

การส ารวจพื้นท่ี แหล่งน้ าและการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 15,000 

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารก าจัดศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการ 60,000 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 70,000 

การวิเคราะห์ความหลากหลายของสาหร่าย 8,000 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดเตรียมรายงาน 17,000 

รวมทั้งสิ้น 170,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 การส ารวจพื้นที่ แหล่งน้ าและการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช 

15,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน - 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าพาหนะ น้ ามัน  อาหาร เบี้ยเลี้ยง 15,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารก าจัดศัตรูพืชใน 60,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

ห้องปฏิบัติการ 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน - 

1.2 ค่าใช้สอย - 

1.3 ค่าวัสดุ    

ตัวท าละลายอินทรีย์    20,000 

เครื่องแก้ว อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 10,000 

สารมาตรฐานสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 30,000 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3  การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 70,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ผู้ช่วยวิจัยจ านวน 1 คน X 120 วัน X 200 บาท 24,000 

1.2 ค่าใช้สอย - 

1.3 ค่าวัสดุ  

ขวด BOD 25 ขวด 10,000 

Ammonia Salicylate Reagent Powder  4,000 

Ammonia Cyanurate Reagent Powder 3,000 

Pillow Nitrate Ver.    5,000 

Pillow Phosphate   4,000 

สารเคมีวิเคราะห์ DO, BOD 10,000 

สารเคมีวิเคราะห์ chlorophyll a 10,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์ความหลากหลายของสาหร่าย 8,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน - 

1.2 ค่าใช้สอย - 

1.3 ค่าวัสดุ  

Lund’s Slide (นับแพลงก์ตอน) 5,000 

ชุดท าสไลด์ถาวร 3,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดเตรียมรายงาน 17,000  

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน - 

1.2 ค่าใช้สอย   

ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานและการเตรียม Manuscript  10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

หมึกพิมพ์ 3,500 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (external hard disk) 3,500 
2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

 

 

 

 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
สามารถเผยแพรแ่ละถ่ายทอดองคค์วามรู้ทีไ่ด้จากการวิจยัให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนใน

พ้ืนที่ เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการใช้สารเคมีอนัตรายการเกษตรกับความ

หลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติในระบบนิเวศ  
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เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ผศ.ดร. กฤตชญา อิสกุล 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท์ 0823504528 

E – mail address : Kissakul@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ การค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ต.ศรีถ้อย  

                    อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และประเด็นที่ ๕     

                         การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 3 การพัฒนาการเกษตร ในมิติที่ 1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น, ประเด็นที่ 

10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม และประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
      อ าเภอแม่ใจ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเมืองพะเยา มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๓๐๐.๙๖ ตร.กม. จากสถิติ
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ป ี๒๕๖๑ มีจ านวนประชากรทั้งหมด ๓๓,๔๙๑ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลักคือ เกษตรกร อ าเภอแม่ใจเป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ ๑) บ้านปางปูเลาะ อยู่ห่างจากตัวอ าเภอแม่ใจ ๑๒ กิโลเมตร มีหมู่บ้าน
ชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าอาศยัอยู่ในหมูบ่้านปางปูเลาะซึ่งยังคงเป็นชนเผ่าที่รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ยังคงปฏิบัติ
สืบต่อกันมาอย่างเหนียวแน่น ที่ส าคัญบ้านปางปูเลาะยังเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ
จังหวัด ๒) อุทยานแห่งชาติแม่ปืม มีอาณาเขตครอบคลุม อ าเภอแม่ใจ อ าเภอพาน อ าเภอปุาแดด 
อ าเภอเมืองเชียงราย โดยอุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีปุาเบญจพรรณและปุาเต็งรังปกคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มี
อ่างเก็บน้ าแม่ปืมอยู่บริเวณบ้านแม่ปืม อ าเภอแม่ใจ ๓) หนองเล็งทราย เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาด
ใหญ่ของชาวอ าเภอแม่ใจที่ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพจับปลาในหนอง นอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ส าคัญทางธรรมชาติมากมายแล้ว อ าเภอแม่ใจยังเป็นแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่พันธุ์พ้ืนที่สูงเมืองหนาวอย่าง
พันธุ์ฮงฮวยในอันดับต้นๆ ของประเทศอีก 
   ลิ้นจี่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นไม้เมืองหนาว ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย เป็นพันธุ์ลิ้นจี่ที่ต้องเพาะปลูกใน
พ้ืนที่ที่มีอากาศหนาว ซึ่งพบว่ามีการเพาะปลูกมากในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา อีกทั้งลิ้นจี่
พันธุ์ฮงฮวย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยายังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ลิ้นจี่พันธุ์นี่จะมีลักษณะเฉพาะ คือ ผลใหญ่ทรงยาวรี เปลือกบางสีแดงอม
ชมพู หนามสั้นและห่าง เนื้อผลแห้งกรอบสีขาวขุ่น ไม่แฉะน้ า รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม ออกดอก
ประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ผลแก่เดือนพฤษภาคม ติดผลดีสม่ าเสมอ ผลดก ผลผลิตสูง ผลโต
ขนาดผลกว้าง ๓.๐๐ เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร ผลหนักประมาณ ๒๐ - ๓๐ กรัม ผลทรงกลมรี
จนถึงรูปหัวใจไหล่กว้าง หนามห่าง เปลือกค่อนข้างบาง ผิวสีแดงอมชมพู เนื้อสีขาวขุ่น รสหวานอม
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เปรี้ยว กลิ่นหอม คุณภาพดี เมล็ดโต ความหวานประมาณ ๑๗ เปอร์เซ็นต์ (ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร, ออนไลน์) 
   ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา 
บางส่วนเป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาผีปันน้ าอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแหล่งน้ าธรรมชาติ ๑ สาย 
คือ ล าน้ าแม่ใจ มีพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท านาและมีพ้ืนที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การท าสวนลิ้นจี่  
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลเมืองหนาว ในพ้ืนที่ต าบลศรีถ้อยจึงพบได้ว่ามีการ
เพาะปลูกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเป็นจ านวนมาก ทางเกษตรกรจึงได้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
ช่วยเหลือกันในเรื่องของราคาผลผลิตไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง และตั้งแต่ในช่วงที่ราคา
ลิ้นจี่ตกต่ าในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกลิ้นจี่ ได้มีการรวมตัวกันประมาณ ๓๐ คน เพ่ือ
ก่อตั้ง กลุ่มแปรรูปผลไม้สหกรณ์ผู้ผลิตลิ้นจี่ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาราคาลิ้นจี่ตกต่ า และน ามา
แปรรูปให้เกิดสินค้าหลากหลาย เพ่ือขยายช่องทางการจ าหน่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ 
จังหวัดพะเยา โดยมีผลิตภัณฑ์แปรรูปหลัก คือ ลิ้นจี่อบแห้ง 
      จนกระทั่งมาในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 
ส่งผลให้ลิ้นจี่ที่ชาวสวน อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเตรียมจัดส่งไว้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง เพราะไม่มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเข้าไปรับซื้อผลผลิตถึงในสวน ขณะที่บางสวนก็ถูกกดราคา โดย
เบื้องต้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการแก้ปัญหาด้วยการห่อลิ้นจี่และน าขายออนไลน์ในส่วนหนึ่ง  แต่ยอด
ในการสั่งซื้อมีปริมาณไม่มากเหมือนกับการขายหน้าสวนโดยตรง ท าให้จ านวนลิ้นจี่ที่เก็บเกี่ยวมาตาม
ฤดูกาลเหลือเป็นจ านวนมาก เนื่องจากในพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจชาวสวนที่ปลูกลิ้นจี่จะใช้วิธีการห่อผลแทน
การใช้สารเคมีควบคุมศตัรูพืช และมีการบ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้ลิ้นจี่ที่ได้ เนื้อเยอะ ไม่แฉะ หวาน 
กรอบอร่อย ขายได้ราคาดี ซึ่งในจุดนี้คือลักษณะพิเศษเฉพาะของลิ้นจี่ GI พะเยา 
   จากสภาพปัญหาที่กล่าวมา กลุ่มผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนชาวสวน
ลิ้นจี่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยการสร้างเสริมทักษะการผูกอัตลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่นเข้ากับผลิตภัณฑ์
ลิ้นจี่ ซึ่งอัตลักษณ์ชุมชนนี้จะได้มาจากการส ารวจค้นหา และถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทุนชุมชนแล้วน าทุนชุมชนเหล่านี้มาเชื่อมโยงสร้างเป็นเรื่องราวเข้ากับวิถีชีวิตคนเพาะปลูกและแปรรูป
ลิ้นจี่ ซึ่งกระบวนการเหล่านีจ้ะช่วยสร้างจิตส านึกอนุรกัษ์หวงแหนทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน อีกทั้ง
ความมีอัตลักษณ์ที่ได้ถูกรวบรวมจัดระบบสัญญะไว้จะสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้า
มาซื้อผลิดภัณฑ์ ได้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของลิ้นจี่ GI พะเยาที่มีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างเด่นชัด อีก
ทั้งเป็นพืชผลที่เกิดจากบริบทชุมชนที่อัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วย
ท าให้เกิดการเพิ่มมูลค่า โดยการจัดท าโครงการในครั้งนี้จะเป็นโครงการที่จัดท าในลักษณะการวิจัยและ
พัฒนา หรือ R&D (Research and Development) โดยโครงการวิจัยออกแบบไว้เป็นระยะต่อเนื่อง ๒ 
ปี เพ่ือให้เกิดผลของการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ในปีแรกจะเป็นกระบวนการวิจัยข้อมูลพ้ืนฐาน
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ของชุมชนในด้านต่างๆ และในปีที่สองจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่นักอนุรักษ์ผ่านการเล่าเรื่องอัต
ลักษณ์ชุมชน 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

๑) เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)    
๒) เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชมผ่านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีวิชีวิต                        
๓) เพ่ือน าผลการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้กับการสร้างอัตลักษณ์ให้

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่ GI พะเยา 
 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
๑) ได้อัตลักษณ์ของชุมชนศรีถ้อยในบริบทวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 
๒) ลิ้นจี่ GI ชุมชนศรีถ้อยมีอัตลักษณ์ลักษณะเฉพาะของตนเองเชื่อมโยงกับบริบทวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนศรีถ้อย 
 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 

 คนในชุมชนต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูก
ลิ้นจี่ GI 
 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
๑) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน และสร้างอัตลักษณ์ชุมชน อย่างน้อย ๒๐ คน 
๒) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๓๐ เล่ม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ได้ข้อมูลชุมชมศรีถ้อยในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
๑) สมุดบันทึกภาพปกอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI ส่วนหนึ่งเพ่ือน าขึ้นถวายฯ และน าไปแจกจ่ายเพ่ือ

ถวายเป็นพระราชกุศลฯ จ านวนผลิตรวมอย่างน้อย ๕๐๐ เล่ม 
๒) กระเป๋ารักษ์โลกอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI ผลิตเพ่ือการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ชุมชน อย่างน้อย 

๕๐ ใบ 
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ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ 

๑) คนในชุมชนศรีถ้อยได้มีส่วนร่วมในการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง 
๒) ลิ้นจี่ GI ชุมชนศรีถ้อยมีอัตลักษณ์ลักษณะเฉพาะของตนเองเชื่อมโยงกับบริบทวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนศรีถ้อย 
 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
      การด าเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบ R & D (Research and 

Development) คือ เน้นกระบวนการวิจัยและพัฒนา บนพ้ืนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ และอาศัย

กระบวนการและเทคนิควิธีของการพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วย ในลักษณะให้คนชุมชนเข้าปฏิบัติการอย่างมี

ส่วนร่วม หรือในทางวิชาการเรียกว่ากระบวนการ PAR (Participatory Action Research) โดยมี

เทคนิคต่างๆ อาทิเช่น PACD (Plan, Action, Check, Do) และ กระบวนการ AIC (Appreciation -

Influent and Control) และวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน (SWOT Analysis)  

 ส าหรับวิธีการด าเนินงานนั้น จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ตามปีงบประมาณ โดย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะเป็นขั้นของกระบวนการวิจัย (Research) เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 

และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน และปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะเป็นขั้นของการพัฒนา 

(Development) ที่จะพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถเป็นนักเล่าเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนได้ ส าหรับขั้นตอน

การท างานจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นการด าเนินงาน ต้นทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขั้นการวิจัย (Research)  

๑) ลงพ้ืนที่เพ่ือติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกในชุมชนเพ่ือมี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

๒) ด าเนินการเก็บรวบรวมช้อมูลในด้านต่างๆ ของชุมชนตามกรอบการวิจัยที่ได้ตั้งเอาไว้ ทั้งใน

รูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) 

และกระบวนการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม PAR (Participatory Action Research) โดยการ

ใช้เทคนิคิต่างๆ ตามที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น 

๓) ท าการประมวลผล  และสรุ ปอั ตลั กษณ์ เ ชื่ อม โยงทุนทางสั งคม วัฒนธรรม  และ

ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้บริบทของชุมชน 

ขั้นการด าเนินงาน กลางทางและปลายทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขั้นการพัฒนา (Development) 
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๔) ขั้นกลางทาง ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและ

วัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้ อันได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการใช้ชุด

ค าศัพท์ในการสร้างเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ชุมชน เช่น การเล่าเรื่องด้วยปากเปล่า การ

เล่าเรื่องประกอบภาพ การแต่งร้อยแก้วร้อยกลอง เป็นต้น 

๕) ขั้นปลายทาง ขั้นเผยแพร่ จัดแสดงโชว์หรือประกวดการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ในรูปแบบหรือ   

เทคนิคต่างๆ  

ตัวอย่างกิจกรรม “เทคนิคการเปน็นกัเล่าเรื่องของชุมชน” ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่

ละท้องถิ่นให้เป็น “นักเล่าเรื่อง”  เป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างส านึกรักในชุมชน  ช่วยให้คนในท้องถิ่น

ตระหนักถึงคุณค่า  และความสามารถของตนเอง  ในขณะเดียวกันยังส่งผลดีต่อชุมชนในแง่ของการ

เสริมสร้างให้คนในท้องถิ่นมีจุดร่วมเดียวกันที่จะมุ่งสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนโดยวิธีการเล่าเรื่อง นักเล่า

เรื่องที่มีเสน่ห์จึง “เล่าจากใจ” ไม่ใช่ท่องจ าจากต ารา การจะท าเช่นนี  ้ได้ ก็หมายความว่านกัเล่าเรื่องเป็น

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเป็น ผู้หนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการเล่าเรื่อง แม้จะไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงในรูป

ของ ค่าจ้าง แต่ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมเช่นเดียวกับคนในชุมชนอีกมากมาย (พัชโรดม  อุนสุวรรณ , 

๒๕๖๓) การสร้างคนท้องถิ่นให้เป็นนักเล่าเรื่องจ าเป็นต้องให้ผู้เล่าสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ของ

ตนเองเข้ากับอัตลักษณ์ในท้องถิ่น  การจดจ าเรื่องราวได้ดีและยั่งยืนนั้น  ผู้เล่าต้องสามารถผลิตภาษาใน

การเล่าเรื่องโดย ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องจากชุดค าศัพท์ขั้นตอนดังนี้ 

 

 
 
 

 

กิจกรรมกลุ่มระดมสมองเพ่ือเก็บข้อมลูข้อเท็จจริง 

ฝึกจดัล าดบัเนือ้เร่ืองเลา่ตอบค าถามให้ได้วา่ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  อยา่งไร  และท าไม  

ฝึกการสร้างภาพความคิดโดยใช้เทคนคิ Mind Map 

เรียบเรียง  และพิจารณาความถกูต้องของเนือ้หา 

ชดุความคิดเร่ืองเลา่จากอตัลกัษณ์ในชมุชน 

เทคนิคการใช้ชดุค าศพัท์

ใน การสร้างเร่ืองราวท่ี

เก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์



 

6 
 

 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

๑. ลงส ารวจพื้นที่เก็บข้อมูลทรัพยากรและชุมชน
เบื้องต้น และท าหนังสือขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล
และท ากิจกรรมในพื้นที่ รวมทั้งการขอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

๑) หนังสือขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลและท ากิจกรรมใน
พ้ืนที่ 
๒) เลขรหัสยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

๒. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับทีม
วิจัย 

ได้แผนการด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์ 

๓. ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อมูลชุมชนในด้าน
ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
ผังชุมชน ทรัพยากรชุมชน และอ่ืนๆ 

ได้ชุดข้อมูลพื้นฐานของชุมชนฯ จากผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชุมชน และผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับชุมชน 

๔. ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชนรายบุคคล ได้ข้อมูลรายบุคคลที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

๕. ประชุมทีมงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จัดประชุมกลุ่ม 

ได้ก าหนดการในการด าเนินกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชน
ในพ้ืนที่ 

๖. จัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ ถอดบทเรียนชุมชนใน
ลักษณะการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (Focus 
Group) เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และอ่ืน 

๑) จ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า ๒๐ คน 
๒) ได้ชุดข้อมูลชุมชนจากกลุ่มคนในชุมชน 

๗. จัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ ประชุมกลุ่มเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงภายใน และความ
สอดคล้องของข้อมูลที่ได้มา 

๑) จ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า ๒๐ คน 
๒) ได้ชุดข้อมูลชุมชนจากกลุ่มคนในชุมชนที่ได้รับการ
ตรวจสอบแล้ว 

๘. จัดประกวดออกแบบอัตลักษณล์ิ้นจี่ GI ใน
บริบทชุมชนศรีถ้อย 

ได้ภาพอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI ในบริบทชุมชนศรีถ้อยอย่าง
น้อย ๕ แบบ จากรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑, 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 

๙. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบคลิป, 
กระเป๋ารักษ์โลก, และสมุดบันทึกหน้าปกอัต
ลักษณ์ลิ้นจี่ GI ในบริบทชุมชนศรีถ้อย 

๑) ได้คลิปเกี่ยวกับอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI ในบริบทชุมชนศรี
ถ้อย 
๒) กระเป๋ารักษ์โลกที่พิมพ์ลวดลายอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI ใน
บริบทชุมชนศรีถ้อยเพ่ือการประชาสัมพันธ์ชุมชน จ านวน
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อย่างน้อย ๕๐ ใบ 
๓) สมุดบันทึกหน้าปกอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI ในบริบทชุมชน
ศรีถ้อย อย่างน้อย ๕๐๐ เล่ม 

๑๐. ท าการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ชุดข้อมูลชุมชนที่ได้รับการวิเคราะห์ ประมวลผล จัด
ระเบียบ และสรุปผล 

๑๑. จัดกิจกรรมครั้งที่ ๓ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสู่
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑) จ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า ๒๐ คน 
๒) คนในชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงอัต
ลักษณ์ลิ้นจี่ GI ในบริบทชุมชนศรีถ้อย 

๑๒. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จ านวน ๓๐ เล่ม 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ .................๑๒ เดือน.................. 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑. ลงส ารวจพ้ืนที่เก็บข้อมูลทรัพยากร
และชุมชนเบื้องต้น และท าหนังสือขอ
อนุญาตเข้าเก็บข้อมูลและท ากิจกรรม
ในพ้ืนที่ รวมทั้งการขอจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

x x           

๒. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกับทีมวิจัย 

 x           

๓. ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อมูล
ชุมชนในด้านประวัติความเป็นมา 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ผังชุมชน 
ทรัพยากรชุมชน และอ่ืนๆ 

 x x          

๔. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชน
รายบุคคล 

 x x          

๕. ประชุมทีมงานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัดประชุมกลุ่ม 

  x          

๖. จัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ ถอดบทเรียน
ชุมชนในลักษณะการสัมภาษณ์กลุ่ม

   x         
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

ตัวอย่าง (Focus Group) เกี่ยวกับ
ข้อมูลทางด้านประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากร และอ่ืน 

๗. จัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ ประชุมกลุ่ม
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงภายใน 
และความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้มา 

    x        

๘. จัดประกวดออกแบบอัตลักษณ์ลิ้นจี่ 
GI ในบริบทชุมชนศรีถ้อย 

    x        

๙. ท าการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล     x x x      
๑๐. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบคลิป, กระเป๋ารักษ์โลก, และ
สมุดบันทึกหน้าปกอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI 
ในบริบทชุมชนศรีถ้อย 

     x x      

๑๑. จัดกิจกรรมครั้งที่ ๓ เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลสู่ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

       x     

๑๒. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์         x x x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. ..๒๕๖๕.. วงเงิน ......๑๘๐,๐๐๐.... บาท (หนึง่

แสนเจด็หมื่นห้าพันบาทถว้น) โดยมรีายการค่าใช้จ่าย ดังนี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
๑. ขั้นตอนการวางแผนและลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล ๔๐,๔๘๐ 

๒. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและเผยแพร่ ครั้งที่ ๑ – ๓  ๗๒,๗๒๐ 

๓. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบคลิป, กระเป๋ารักษ์โลก, และสมุดบันทึก
หน้าปกอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI ในบริบทชุมชนศรีถ้อย 

๓๓,๑๐๐ 

๔. วิเคราะห์ประมวลผล และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ๓๓,๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ 
 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผนและลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล ๔๐,๔๘๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ผู้ช่วยวิจัย Part-time จ านวน ๑ คน เวลา ๒ เดือน เดอืนละ ๔,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ 

(๒) ค่าจ้างผู้ช่วยเก็บข้อมูล จ านวน ๕ คน คนละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๕ ครั้ง  ๗,๕๐๐ 

(๓) ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมงาน  
     ๑) วันธรรมดา ๑๐ วัน ๑ คน ๕ วัน ๑ คน ๒ วัน ๑ คน วันละ ๓๔๐ บาท 
     ๒) วันหยุดราชการ ๔ วัน ๒ คน ๒ วัน ๑ คน วันละ ๔๒๐ บาท 

๙,๙๘๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่ารถโดยสารในการลงพ้ืนที่ส าหรับผู้ช่วยวิจัย และทีมงาน จ านวน ๕ ครั้ง เหมาจ่าย
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๐ 

(๒) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ๓,๐๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าวัสดุส านักงาน ๒,๐๐๐ 

(๒) ค่าของที่ระลึก ชิ้นละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๕๐ ชิ้น ๕,๐๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๒  จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและเผยแพร่ ครั้งที ่๑ – ๓ ๗๒,๗๒๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ผู้ช่วยวิจัย Part-time จ านวน ๑ คน เวลา ๒ เดือน เดอืนละ ๔,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ 

(๒) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จ านวน ๑ คน ๓ ชม. ๒ ครั้ง ชม.ละ ๑,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ 

(๓) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จ านวน ๒ คน คนละ ๖ ชม. ชม.ละ ๖๐๐ บาท ๗,๒๐๐ 

(๔) ค่าจ้างผู้ช่วยในการท ากิจกรรมกลุ่ม จ านวน ๕ คน คนละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๓ ครั้ง ๔,๕๐๐ 

(๕) ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมงาน  
     ๑) วันธรรมดา ระยะเวลา ๕ วัน ๒ คน ๓ วัน ๑ คน วันละ ๓๔๐ บาท 
     ๒) วันหยุดราชการ ระยะเวลา ๔ วัน ๒ คน ๒ วัน ๑ คน วันละ ๔๒๐ บาท 

๘,๖๒๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

(๑) ค่าถ่ายเอกสาร ๔,๐๐๐ 

(๒) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างในการจัดกิจกรรม ๓๐ คน จ านวน ๒ ครั้ง คนละ 
๒๐๐ บาท ๓๖ คน จ านวน ๑ ครั้ง คนละ ๒๕๐ บาท 

๒๑,๐๐๐ 

(๓) ค่ารถโดยสารในการลงพ้ืนที่ส าหรับผู้ช่วยวิจัย และทีมงาน จ านวน ๓ ครั้ง เหมาจ่าย
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

๓,๐๐๐ 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(๔) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ๒,๔๐๐ 

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าวัสดุส านักงาน ๒,๕๐๐ 

(๒) ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ๓,๐๐๐ 

(๓) ค่าของที่ระลึก ชิ้นละ ๕๐๐ บาท จ านวน ๕ ชิ้น ๒,๕๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๓ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ๓๓,๑๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ค่าจ้างจัดท าสื่อคลิปวิดีโอ ๑๐,๐๐๐ 

(๒) ค่าออกแบบเสื้อและกระเป๋ารักษ์โลก ๓,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

๑.๓ ค่าวัสด ุ  

(๑) ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ๓,๐๐๐ 

(๒) ค่ากระเป๋ารักษ์โลกอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI พะเยา จ านวน ๕๐ ใบ ใบละ ๑๐๐ บาท ผลิต
ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ชุมชน 

๕,๐๐๐ 

(๓) เสื้อทีมงาน จ านวน ๑๐ ตัว ตัวละ ๔๖๐ บาท ๔,๖๐๐ 

(๔) สมุดบันทึกภาพปกอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI พะเยา (ส่วนหนึ่งเพ่ือน าขึ้นถวายฯ และน าไป
แจกจ่ายเพ่ือเป็นราชกุศลฯ) จ านวน ๕๐๐ เล่ม เล่มละ ๑๕ บาท 

๗,๕๐๐ 

งบประมาณกิจกรรมที่ ๔ วิเคราะห์ประมวลผล และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ๓๓,๗๐๐ 

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน  

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน คนละ ๒,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ 

(๒) ค่าจัดท ารูปเล่มหนังสือ/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๓๐ เล่ม เล่มละ ๔๐๐ 
บาท 

๑๒,๐๐๐ 

(๓) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ๔,๐๐๐ 

(๔) ค่าจ้างลงข้อมูล ๔,๐๐๐ 

(๕) ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ๔,๐๐๐ 

(๖) ค่าถอดเทป ๔,๐๐๐ 

๑.๒ ค่าใช้สอย  

๑.๓ ค่าวัสด ุ  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

(๑) ค่าวัสดุส านักงาน ๑,๗๐๐ 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะพื้นที่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกลิ้นจี่ GI 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑. อาจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร, สาขาวิชาพัฒนาสังคม, คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ๒. ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๓. ผศ.ณภัท แสนโภชน์, สาขาวิชาญี่ปุุน, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
 ๑. ลิ้นจี่ GI ชุมชนศรีถ้อยได้ผ่านกระบวนการสร้างอัตลักษณ์บนพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีฯ และมี

กระบวนการสร้างความเชื่อมโยงกับบริบทชุมชนศรีถ้อยทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

ฯลฯ 

 ๒. กระบวนการด าเนนิการแบบปฏิบัตกิารมีส่วนรว่มในการค้นหาอัตลักษณ์ช่วยส่งเสริมให้คนใน

ชุมชนได้ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความเฉพาะในพ้ืนถิ่นของตน ตลอดจนส่งผลให้

เกิดจิตส านึกในการรักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยืนต่อไป 

 ๓. การสร้างความโดดเด่นจากการมีอัตลักษณ์ลิ้นจี่ GI ชุมชนศรีถ้อยเชื่อมโยงกับบริบทชุมชนจะ

ช่วยสร้างความน่าสนใจและเป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมต่อไป 
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล   นางธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร 

ต าแหน่ง      อาจารย์       

สังกัด   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา    

เบอร์โทรศัพท์   ๐๙๕๘๖๘๙๕๐๖ 

E – mail address : aj.thanyapat@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ 
 การวิจัยเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมนกยูงไทยด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และการเพาะพันธุ์
นกยูงไทยนอกถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นที่  

        ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นท่ี 1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว ข้อ 2.  อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
 

3. แผนแม่บท ประเด็นท่ี  18 

  ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน (การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์

พืชท่ีใกล้สูญพันธุ์) 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

  นกยูงไทย หรือ นกยูงเขียว (green peafowl; Pavo muticus Linnaeus, 1766) 

เป็นสัตว์ปีกท่ีพบเห็นและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน แต่ในปัจจุบันสหภาพระหว่างประ        

เทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources; IUCN) ได้ปรับระดับความเสี่ยงต่อการสูญ

พันธุ์ของนกยูงไทยในบัญชีแดงไอยูซีเอ็น (IUCN Red List) จากสถานะถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญ

พันธุ์ (threatened; T) ในปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) เพิ่มเป็นสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 

(vulnerable; VU) ในปี ค.ศ. 1994-2008 (พ.ศ. 2537-2551) และเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกระดับเป็น

สถานะใกล้สูญพันธุ์ (endangered; EN) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2009 (พ.ศ. 2552) เป็นต้นมาจนปัจจุบัน 

(IUCN, 2018) ส าหรับในประเทศไทยได้จัดสถานะภาพทางกฎหมายของนกยูงไทยเป็นสัตว์ป่า

คุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ท่ีอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้           

โดยต้องมีหลักฐานการได้มาหรือการครอบครองระบุว่าได้นกยูงมาจากท่ีใด ได้แก่ (1) ครอบครอง

สัตว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมายก่อน พ.ศ. 2535 (2) ครอบครองอยู่ก่อนมีกฎกระทรวงใหม่
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ก าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (3) ได้มาจากทางราชการจัดหาให้เพื่อใช้ในกิจการเพาะพันธุ์ (4) 

ได้มาจาก           ผู้เลิกกิจการสวนสัตว์สาธารณะหรือกิจการเพาะพันธุ์ (5) ได้มาจากการซื้อจาก

ผู้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองท่ีได้จากการเพาะพันธุ์  (6) ได้มาจากการน าเข้าจากต่างประเทศ และ (7) 

ได้มาโดยมีหลักฐานการแจ้งรายการชนิดและจ านวนสัตว์ป่าต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีในปี พ.ศ. 2546 

ซึ่งการจัดสถานะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านกยูงไทยอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งท่ีผ่านมาในอดีตได้ปล่อยให้

มีการล่านกยูงอย่างอิสระ เพียงเพราะความสวยงามของขนหรือเพราะอยากได้มาเลี้ยงดูเป็นของ

ตนเอง จึงท าให้เกิดความนิยมน ามาใช้ส าหรับประดับตกแต่งเคหะสถานหรือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

แสดงรสนิยม แสดงความมั่งคั่งและบารมีของผู้ครอบครอง ซึ่งเป็นท่ีนิยมของกลุ่มคนท้ังในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ นอกจากกรณีดังกล่าวในปัจจุบันยังมีสาเหตุเนื่องมาจากแหล่งท่ีอยู่อาศัย การ

ท ารัง และแหล่งวางไข่ของนกยูงถูกคุกคาม ซึ่งเป็นผลจากการท่ีป่าไม้ถูกท าลายมากขึ้นเพื่อท า

การเกษตร และสาเหตุท่ีส าคัญอีกประการคือมีการล่าโดยผิดกฎหมายเพื่อการบริโภค จึงท าให้

นกยูงไทย       มีจ านวนท่ีลดน้อยลงจนเข้าสู่ภาวะวิกฤต อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งส่งผล

สืบเนื่องให้เกิดอัตราเลือดชิด (rate of inbreeding) ในกลุ่มประชากรสูงมากอีกด้วย  

ในส่วนของภาคเหนือตอนบน 2 พ้ืนท่ีล้านนาตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย 

พะเยา แพร่ น่าน ถือเป็นดินแดนท่ีมีจุดเด่นทางธรรมชาติสูง หนึ่งในทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพนั้นคือ “นกยูงไทย” ซึ่งมีการกระจายพันธุ์อยู่ในป่าอนุรักษ์ของท้ัง 4 จังหวัด อาทิเช่น 

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อุทยาน

แห่งชาติแม่ยม เป็นต้น โดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาพบนกยูงไทยเป็นจ านวนมากในอ าเภอจุน 

นกยูงได้ลงมารบกวนพื้นท่ีเกษตรกรรมของประชาชน ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า

ซึ่งเป็นวิกฤติท่ีจ าเป็นต้องหาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาให้  “คนอยู่ได้ นกยูง  อยู่ได้”   

 ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกยูงไทยในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษานิเวศวิทยาและ

การกระจายตัวของประชากรนกยูงไทยในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ มีส่วนน้อยท่ีศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับพันธุกรรมของนกยูงไทย  ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์นกยูงไทย  จึงจ าเป็นต้อง

ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยนกยูงไทยยังไม่มีข้อมูลรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนม (whole 

genome sequence) หรือไมโตคอนเดรียลจีโนม (mitochondrial genome sequence)            

ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญท่ีน่าเชื่อถือส าหรับบ่งชี้ลักษณะประจ าพันธุ์ อีกท้ังข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามา
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ประยุกต์ใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรนกยูงในแต่ละพื้นท่ีหรือ         

แต่ละถิ่นท่ีอยู่อาศัย รวมถึงการน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ

ส าหรับใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับ ในกรณีท่ีมีการล่าเนื้อนกยูง แต่ปิดบังว่าเป็นเนื้อ

นกยูงแต่แอบอ้างเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ  

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์นกยูงไทย จึงจ าเป็นต้องศึกษาความหลากหลายทาง

พันธุกรรม รวมถึงการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียลจีโนม เพื่อพัฒนาเป็น

เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอท่ีจ าเพาะกับนกยูงไทย และเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติ ท่ีสามารถ

น าไปใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ และการเพาะพันธุ์นกยูงในอนาคต  เพื่อป้องกันไม่ให้อัตรา

เลือดชิดเพิ่มสูงขึ้นในประชากร ป้องกันไม่ให้นกยูงไทยสูญหายไปจากประเทศไทยและคงอยู่คู่วิถี

ชีวิตของชาวไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงงาน

วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อผลในเชิงอนุรักษ์  ความหลากหลายทางชีวภาพ              

การต่อยอดด้านวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจท่ีสร้างสรรค์บนเส้นทาง one belt one road  และเป็นงาน

ท่ีผลักดันคู่ขนานไปกับนโยบายจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและระดับชาติ ซึ่งขณะนี้ก าลังมีการขับเคลื่อน

กันอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัดพะเยาโดยกลุ่มนักวิชาการ นักอนุรักษ์ และหน่วยงานต่าง ๆ           

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาจังหวัดพะเยาเป็นเมืองรักษ์นกยูงไทย ดังนั้นจึงควรมีการอนุรักษ์สัตว์ป่า

อย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งจะต้องอาศัยการท างานด้านการอนุรักษ์ในถิ่นอาศัย และนอก

ถิ่นอาศัยควบคู่กันไป 

นอกจากนี้ ส าหรับการอนุรักษ์นอกถิ่นท่ีอยู่อาศัย (ex situ Conservation)  ในกิจกรรม
การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ควรมีการอนุรักษ์นกยูงไทยในรูปแบบการเพาะพันธุ์นกยูงนอก
ถิ่นท่ีอยู่อาศัยเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ โดยการหาแนวทางในการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์นกยูงไทย
นอกถิ่นท่ีอยู่อาศัย โดยศึกษาสภาพการเลี้ยง การจัดการ อาหาร การเจริญเติบโตและพฤติกรรม 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาฟาร์มเอกชนท่ีได้รับอนุญาตเพาะพันธ์นกยูงท่ีมีอยู่แล้วเพื่อเชิง
พาณิชย์ ให้พัฒนาการเลี้ยงอย่างเหมาะสมต่อการเจริญพันธ์และขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องบน
บริบทของการได้รับการจัดการด้านอาหารและสภาพแวดล้อมท่ีดีส าหรับนกยูง ตลอดจนการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis ของนกยูงท่ีเลี้ยงนอกถิ่นท่ีอยู่อาศัยเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการ
อนุรักษ์และขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณนกยูงไทยจากประชากรนกยูงท่ีได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
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สืบต่อไป ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยในการเก็บรักษาพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ให้คงอยู่คู่กับ
ป่าเมืองไทยได้อย่างยั่งยืน 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

1. เพื่อวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมที่สามารถระบุความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกยูง

ไทยเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยา และน าไปสู่การเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของนกยูงไทยใน

พื้นท่ีจังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการเพาะพันธุ์นกยูงไทยนอกถิ่นท่ีอยู่อาศัย ส าหรับใช้ในการวิจัย

และรักษาพันธุรรมท่ีบริสุทธิ์ไว้  

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

             ทราบรหัสพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียลจีโนม และการน าไปสู่การเก็บเป็นลายพิมพ์        

ดีเอ็นเอของนกยูงไทยในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมของนกยูง และการตรวจพิสูจน์ชนิดและสายพันธุ์ของตัวอย่างซากสัตว์ป่า  ซึ่งเป็น

ประโยชน์อย่างมากในการต่อต้านอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าได้ในอนาคต 

   ได้แนวทางในการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์นกยูงไทยนอกถิ่นท่ีอยู่อาศัย ทราบสภาพ        
การเลี้ยง การจัดการ อาหาร การเจริญเติบโตและพฤติกรรม ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาฟาร์ม
เอกชนท่ีได้รับอนุญาตเพาะพันธ์นกยูงท่ีมีอยู่แล้วเพื่อเชิงพาณิชย์ ให้พัฒนาการเลี้ยงอย่างเหมาะสม
ต่อการเจริญพันธ์และขยายพันธุ์ได้ 
 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 

 พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีพบนกยูงในธรรมชาติในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยา โดยรวมถึงอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และข่วงนกยูง 

พื้นท่ีและชุมชนท่ีมีความพร้อมในการเป็นพื้นท่ีน าร่องในการเพาะเลี้ยงนกยูงเพื่อการ
อนุรักษ์นกยูงไทย 

 
8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  
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 ได้รหัสพันธุกรรมของนกยูงในพื้นที่จังหวัดพะเยา และการเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของนกยูงไทยใน

พ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

           ได้แนวทางการเพาะพันธุ์นกยูงเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงในอนาคต 

 
 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

           ได้ทราบว่านกยูงในพ้ืนที่ใดที่มีรหัสพันธุรรมที่เป็นนกยูงไทย นกยูงอินเดีย หรือนกยูงลูกผสม  เพ่ือน า
ผลไปเฝ้าระวังการกระจายพันธุ์ของสายพันธุ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
          ได้ทราบแนวทางการเพาะพันธุ์นกยูงที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงในอนาคต 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 

       กิจกรรมย่อยที่  1  การวิจัยเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมนกยูงไทยด้วยเทคนิคทาง          
ชีวโมเลกุล   
สัตว์ทดลอง 

เก็บตัวอย่างขนหรือเนื้อเยื่ออื่น ๆ เช่น เปลือกไข่ ของนกยูงไทย ในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าเวียงลอและข่วงนกยูง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติ    

ภูซางและอ าเภอเชียงค า โดยในอุทยานแห่งชาติจะเก็บตัวอย่างเฉพาะในพื้นท่ีของจังหวัดพะเยา        

รวมท้ังสิ้นจ านวน 60 ตัวอย่าง เพื่อน ามาสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอ (genomic DNA) และไมโตคอน         

เดรียลดีเอ็นเอ (mitochondrial DNA) จากเนื้อเยื่อด้วยวิธีมาตรฐาน และเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ           

-20°C  

การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

1) การวิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน D-loop และ 12srRNA ซึ่งมีศักยภาพส าหรับ

ใช้ตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากร 

1.1 ออกแบบไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะเจาะจงกับยีน D-loop และ 12srRNA ของนกยูง โดยใช้

ฐานข้อมูล GenBank  
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1.2 เพิ่มปริมาณยีน D-loop และ 12srRNA ด้วยเทคนิค PCR  

1.3 ตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมยีน D-loop และ 12srRNA ในนกยูงไทยด้วยการ

วิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ (DNA sequencing) เป็นรายตัว 

1.4 การวิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรมโดยการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ระหว่าง

นกยูงไทยกับฐานข้อมูล GenBank 

1.5 หากพบความผันแปรทางพันธุกรรม สามารถพัฒนาเป็นเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอส าหรับ

ตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรม หรือตรวจสอบ genotype ในประชากรนกยูงได้ 

1.6 ข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้น าไปวิเคราะห์ระยะห่างทางพันธุกรรมของนกยูงในแต่ละพื้นท่ี

ด้วยโปรแกรม ClustalW 

 

2) การวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ (mitochondrial genome 

sequence) ด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS)  

2.1 ท าการออกแบบไพรเมอร์ส าหรับวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมท้ังจีโนม ซึ่งมีความยาวมากกว่า 

16,000 bp 

2.2 วิเคราะห์รหัสพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS)  จ านวน 

5-10 ตัวอย่าง 

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลชีวสารสนเทศ (bioinformatics) ซึ่งข้อมูลจ านวนมหาศาลนี้จะถูก

วิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนมท่ีถูกต้องของนกยูงไทย เพื่อน าไปท าเป็น

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูล genotype ของยีน D-loop และ 12srRNA และข้อมูลท่ีได้จาการวิเคราะห์ชีวสารสน

เทศจากเทคโนโลยี Next Generation Sequencing ในนกยูงเป็นรายตัว หรือในกลุ่ม

ประชากร จะถูกน าไปวิเคราะห์ข้อมูลพันธุศาสตร์ประชากรโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 

กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพาะพันธุ์นกยูงไทยนอกถิ่นทีอ่ยู่อาศัยเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ 
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การศึกษาที่ 1 การศึกษาการเจริญเติบโตของนกยงูและพฤติกรรมตามธรรมชาติของนกยูง 

การเพาะพันธุ์นกยูงไทยนอกถิ่นท่ีอยู่อาศัยเพื่อขยายพันธุ์ รวมไปถึงการเลี้ยงดู การจัดการ 

อาหาร ตลอดจนการศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของนกยูงตั้งแต่แรกเกิด เพื่อสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านขนาดรูปร่าง และน้ าหนัก โดยท าการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของนกยูง 

ดังนี้ ข้อมูลน้ าหนักรายสัปดาห์ ส่วนสูง ความยาวล าตัว ความยาวแข้ง และความยาวข้อเท้า          

จากนกยูงในฟาร์มเอกชน หรือในแหล่งท่ีมีเลี้ยงนกยูงในธรรมชาติแต่สามารถเข้าถึงได้ เช่นท่ีวัดถ้ า

เทพนิมิต อ.ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

 

การศึกษาที่ 2 การศึกษาการแนวทางในการจัดการการเลี้ยงนกยูงเพื่อการอนุรักษ์และการ

พัฒนาสายพันธุ์ 

 การเพาะพันธุ์นกยูงเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาสายพันธุ์มีแนวทางการจัดการด้าน

อาหาร การจัดการ ด้านโรงเรือน การจัดการด้านโรค รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์

ป่า เมื่อผลการศึกษาส าเร็จ สามารถเลี้ยงนกยูงพันธุ์ไทยได้ ซึ่งเป็นการช่วยรักษาพันธุกรรมท่ีเป็น

พันธุ์ไทยแท้บริสุทธิ์เอาไว้ให้คงอยู่คู่เมืองไทยได้ต่อไป 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

การวิจัยเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมนกยูงไทยด้วย
เทคนิคทางชีวโมเลกุล   

ไดร้หัสพันธุกรรมของนกยูงในแหล่งต่าง ๆ ที่น ามาศึกษา
ว่าเป็นนกยูงไทย นกยูงอินเดีย หรือนกยูงลูกผสม และจัด
ท าลายพิมพ์ดีเอ็นเอของนกยูงไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การอนุรักษ์นกยูงไทย 

การเพาะพันธุ์นกยูงไทยนอกถ่ินที่อยู่อาศัยเพ่ือ
การวิจัยและอนุรักษ์ 

ไดแ้นวทางการเพาะพันธุ์นกยูงที่เหมาะสมส าหรับการ
เพาะเลี้ยงในอนาคต 

 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ........1 ปี........................................................................................................ 
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กิจกรรมย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมนกยูงไทยด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล   
 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เตรียมความพร้อมในการ ด าเนินการ
วิจัย 

x x           

การเก็บตัวอย่างขน หรือเนื้อเยื่อ   x x         

กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ค ว ามผั น แปรทา ง
พั น ธุ ก ร ร ม ข อ ง ยี น  D-loop แ ล ะ 
12srRNA 

    x x       

การวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม
ข อ ง ไ ม โ ต ค อ น เ ด รี ย ล จี โ น ม 
(mitochondrial genome  
sequence) ด้วยเทคโนโลยี Next 
Generation Sequencing (NGS) 

     x x x     

การวิเคราะห์ข้อมูล       x x x x   

สรุปข้อมูลและจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

         x x x 

 
กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพาะพันธุ์นกยูงไทยนอกถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เตรียมความพร้อมในการ ด าเนินการ
วิจัย 

x x           

การศึกษาการเพาะเลี้ยงนกยูงจาก
ฟาร์มเอกชน /พ้ืนที่ ในธรรมชาติที่
เข้าถึงนกยูงได ้

  x x         

การเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการเพาะเลี้ยง
นกยูง 

    x x       

ก า ร น า น ก ยู ง ม า เ ลี้ ย ง ใ น พ้ื น ที่ ที่
จัดเตรียมไว้ 

     x x x     

การวิเคราะห์ข้อมูล       x x x x   

สรุปข้อมูลและจัดท ารายงานฉบับ          x x x 
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

สมบูรณ์ 

 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 วงเงิน 470,000 บาท (สีแ่สนเจ็ดหมืน่

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การวิจัยเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมนกยูงไทยด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และการ
เพาะพันธุ์นกยูงไทยนอกถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือการวิจัยและอนุรักษ์ 

470,000 

 470,000 

ปล. ในการศกึษาวิจัยแบง่เปน็ 2 กิจกรรมย่อย แตว่่าในการจัดท างบประมาณ ขอจดังบประมาณรวม

เป็น 1 กิจกรรม 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 การวิจัยเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมนกยูงไทยด้วยเทคนิค
ทางชีวโมเลกุล และการเพาะพันธุ์นกยูงไทยนอกถ่ินที่อยู่อาศัยเพ่ือการวิจัยและ
อนุรักษ์ 

 

1. งบด าเนินงาน 470,000 

1.1 ค่าตอบแทน 47,000 

     ค่าตอบแทนนักวิจัย 47,000 

1.2 ค่าใช้สอย 159,200 

     ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเก็บตัวอย่าง 240 บาท * 4 คน * 20 วัน  19,200 

     ค่าจ้างคนน าทางในการเก็บตัวอย่าง 500 บาท* 1 คน * 20 วัน  10,000 

     ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปเก็บตัวอย่าง 500 บาท/วัน * 20 วัน   10,000 

     ค่าท่ีพักแบบเหมาจ่าย ค่าที่พักคนละ 500 บาท/คน/คืน จ านวน 4 คน        
     คนละ 5 คืน  

10,000 

     ค่าจ้างเหมาการอ่านรหัสพันธุกรรมแบบพ้ืนฐานและแบบ Next Generation  
     Sequencing  

70,000 

     ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลชีวสารสนเทศ 40,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1.3 ค่าวัสดุ 263,800 

      ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษ ปากกา ยางลบ ที่เย็บกระดาษ แฟ้มเอกสาร   
     เป็นต้น) 

3,000 

     ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี เม้าส์ คีบอร์ด  ฮาร์ดดิสแบบ 
     พกพาส าหรับเก็บข้อมูล เป็นต้น) 

5,000 

     วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์  
- เครื่องแก้ว กระดาษกรอง microcentrifuge tube, tip, plastic 

ware และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- วัสดุสารเคมีในการวิเคราะห์โภชนะอาหารสัตว์  
- ชุดสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอ  
- ชุดสกัดไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ 
- ค่าไพรเมอร์ส าหรับการตรวจสอบรหัสพันธุกรรมพร้อมทั้งอุปกรณ์

เกี่ยวเนื่อง 
- ค่าสารเคมีส าหรับการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง

ปฏิบัติการ  
- ค่าสารเคมีในการตรวจสอบดีเอ็นเอ และสารเคมีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ค่ายา วัคซีน และยาป้องกันโรคและฆ่าเชื้อโรค 

145,800 

     วสัดุการเกษตร  
- ค่าอาหารส าหรับนกยูง เช่น กากถ่ัวเหลือง ข้าวโพดป่น วิตามิน แร่

ธาตุ สารเสริมสุขภาพ  

25,000 

    วัสดุอื่น ๆ  
- วัสดุในการปรับปรุงโรงเรือน สถานที่ และอุปกรณ์ภายใน

โรงเรือนส าหรับท ากรงนกยูง เช่น ที่ให้น้ า ที่ให้อาหาร สแลน 
ผ้าใบ ตาข่าย มุ้งลวด กระเบื้อง  เป็นต้น 

35,000 

     ค่านกยูง  50,000 

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ท าวิจัย  ชื่อสถานที่ 
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 
ละติจูด ลองจิจูด 
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 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ท าวิจัย  ชื่อสถานที่ 
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 
ละติจูด ลองจิจูด 

ในประเทศ  พะเยา  ภาคสนาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
และข่วงนกยูง 

- - 

 ในประเทศ  พะเยา  ภาคสนาม อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง - - 
 ในประเทศ  พะเยา  ภาคสนาม อุทยานแห่งชาติดอยหลวง - - 
 ในประเทศ  พะเยา  ภาคสนาม อุทยานแห่ ง ช าติ ภู ซ า งและ

อ าเภอเชียงค า 
- - 

ในประเทศ พะเยา ภาคสนาม ข่วงนกยูงในอ าเภอจุน - - 
ในประเทศ พะเยา ภาคปฏิบัติการ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค ณ ะ

เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

- - 

 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีทีมวิจัย 4 ท่าน คือ           
ดร.วนิดา แซ่จึง (หัวหน้าโครงการ) ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ และ            
ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์  
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 

            ในส่วนของนักวิจัย นักอนุรักษ์ และหน่วยงานอนุรักษ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น อุทยาน 
แห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่าง ๆ ได้ทราบถึงแนวโน้มของพันธุกรรมของนกยูงไทย          
ในอนาคตว่ามีการปนเปื้อนของนกยูงพันธุ์อินเดียมากน้อยเพียงใด โดยควรมีมาตรการเฝ้าระวัง        
และป้องกันการน าเข้านกยูงท่ีมีสายพันธ์ุอินเดีย และจ ากัดพื้นท่ีในบริเวณท่ีทราบว่ามีการปนเปื้อน
ไม่ให้กระจายออกไปในวงกว้าง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์นกยูงไทยแท้ให้คงอยู่คู่กับเมืองไทย
สืบต่อไปอย่างยั่งยืน 
 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล …ดร.วนิดา แซ่จึง………………. 
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                ต าแหน่ง ………อาจารย์…………………………………………..  

                                   สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

               เบอรโ์ทรศัพท์......081-594-2654............................. 

                E – mail address : …….wanida23mu@hotmail.com....... 
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1. ชื่อโครงการ   แผนพฒันาและด ารงรักษาพนัธุ์นกยงูไทยตามธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน  (F2A6) 
 
ชื่อชุดโครงการวิจัย 
(ภาษาไทย) การอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานทรัพยากรนกยงูไทย 
(ภาษาอังกฤษ)   Conservation and utilization of Biodiversity based on Green    
                        Peafowl resources 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นที่  5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ  

                              สิ่งแวดล้อม 

2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป ได้ใช้อย่างยั่งยืน 

มีสมดุล  

2.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ  จากการ

พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลภายในขีด

ความสามารถของระบบนิเวศ  

2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

 

3. แผนแม่บท  ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก  และ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคมได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เน้นตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่

ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วย ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน

ชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับ ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 

ประเทศไทยจึงต้องก ำหนดทิศท างก ารพัฒนา ที่สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บท

ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ การเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์  การอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
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ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์

มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม  ของประชาชน และทุกภาคส่วนใน

สังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ

ยั่งยืน 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
จากการส ารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรของนกยูงไทยในเขตพ้ืนที่วนอุทยานร่องค าหลวง

ซึ่งอยู่ติดกับพ้ืนที่ป่าบริเวณหลังมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2560 เป็นต้นจนถึงปัจจุบัน จ านวน

ประชากรของนกยูงไทยมีแนวโน้มที่รอดตายและเพ่ิมจ านวนมากขึ้น แม้พ้ืนที่ดังกล่าวจะมีการบุกรุกเข้าเก็บ

ของป่าตลอดปี และรวมถึงการเกิดไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง  จากการสืบค้นพยานบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยพะเยาที่ท างานในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แจ้ง

ว่าเจ้าหน้าที่เคยพบเห็นการออกมาหากินของฝูงนกยูงไทยจากเขตพ้ืนที่ป่าวนอุทยานร่องค าหลวง โดยฝูงนกยูง

ไทยจะเข้ามาหากินถึงเขตใจกลางป่าด้านหลังมหาวิทยาลัยพะเยา และในตัวพ้ืนที่ป่าบริเวณเขตที่พักอาศัยของ

บุคลากรมหาวิทยาลัย  ซึ่งปัจจุบันไม่พบร่องรอยการเข้ามาปรากฏตัวของนกยูงไทยฝูงดังกล่าวในพ้ืนที่

มหาวิทยาลัยพะเยาอีกเลย ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย

พะเยา และการเพ่ิมขึ้นของประชากรที่อยู่อาศัยและเข้ามาท ากิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพลิก

ฟ้ืนพื้นที่ป่าในเขตมหาวิทยาลัยพะเยาให้อุดมสมบูรณ์ และคืนนกยูงไทยให้แก่พ้ืนที่ป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ก าหนดเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ป่าในเขตพ้ืนที่ป่าหลังมหาวิทยาลัยพะเยา 

การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทยอย่างยั่งยืนจึงเกิดขึ้นและส่งผลถึงการใช้

เทคโนโลยีชีวภาพ และการจัดการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทส าคัญในการฟ้ืนฟู ดูแล รักษา 

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า อีกทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์และสร้างอาชีพจากพืชอาหารนกยูงไทย พืช

สมุนไพร และพืชให้สีย้อมที่มีเป็นจ านวนมากในพ้ืนที่ป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเข้าบุก

รุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือหาของป่า และลดภาวะคุกคามจากการเผาป่าของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นการดูแลรักษาแหล่งที่อยู่

อาศัยและพันธุ์ของนกยูงไทยได้แบบยั่งยืน และยังท าให้แหล่งน้ า แหล่งอาหารของนกยูงไทยในมหาวิทยาลัย

พะเยากลับมาอุดมสมบูรณ์พร้อมรองรับการคืนถิ่นของนกยูงไทยในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
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5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
5.1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

5.2.ส่งเสริมการอนุรักษ์และพิทักษ์ผืนป่า พันธุ์พืช แหล่งน้ า แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และฝูงนกยูงไทย 

5.3.ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารนกยูงไทย พืชสมุนไพร และพืชให้สีย้อม จากผืน

ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และนกยูงไทย 

5.4.ลดภาวะการเข้าท าลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงไทย และพันธุ์พืชในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์หลังมหาวิทยาลัย

พะเยา 

5.5. สร้างนวัตกรรมเชิงสุขภาพจากพืชที่ได้จากป่าอนุรักษ์นกยูงไทยและพันธุ์พืช 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
6.1. แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย 
6.2. พัฒนาพันธุ์พืชอาหารนกยูงไทยด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
6.3. การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรในพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทยและผลิต ไฟโตสเต็มเซลล์ ทางการแพทย์
และเภสัชกรรม 
6.4. ผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะเครียดของป่าเพื่อบ้านนกยูงไทย  
6.5. สีย้อมผ้าธรรมชาติจากพืชในป่านกยูงไทย 
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7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
ชาวบ้านรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนรักษ์นกยูงไทย นิสิต และนักเรียน 
 
8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
      

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา มีอาชีพเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 อาชีพ 
จ านวนประชาชน นิสิต นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูง เพ่ิมข้ึน จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
ได้ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ยกระดับฐานความรู้เรื่องการอนุรักษ์นกยูงไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประชาชน นิสิต นักเรียน ตระหนักในความส าคัญและคุณค่าทรัพยากรนกยูงไทยในท้องถิ่น 
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข 
เพ่ิมพ้ืนที่การอนุรักษ์ทรัพยากรนกยูงไทย 

 

 

9. กิจกรรม- วิธีด าเนินการ (Activity) 
เชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหลังมหาวิทยาลัยพะเยา และพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงในมหาวิทยาลัยพะเยา 

เชิงวิจัย : ศึกษาและวางแผนนโยบายการพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทยในธรรมชาติอย่างยั่งยืน และใช้

เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าส่งเสริมการพิทักษ์รักษาแหล่งที่อยู่

อาศัยและแหล่งอาหารของนกยูงไทย รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และสร้างอาชีพจาก

พืชอาหารนกยูงไทย พืชสมุนไพร และพืชให้สีย้อมภายในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และยาจากพืชดังกล่าว 

 

ลักษณะของกิจกรรม : (ตน้ทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
ต้นทาง 
1.โครงการวางแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย 
 1.1 จัดท าแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย 
 1.2 จัดท าสื่อเพ่ือการพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย 
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2.โครงการพัฒนาพันธุ์พืชอาหารนกยูงไทยด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 2.1 ส่งเสริมการขยายพันธุ์พืชด้วยกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 2.2 พัฒนาวิธีการ และสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 2.3 พัฒนาฝีมือและทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการขยายพันธุ์พืชอาหารนกยูงไทย 
 
กลางทาง 
3.โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรในพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทยและผลิต ไฟโตสเต็มเซลล์ ทางการแพทย์และ
เภสัชกรรม 
 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรในพื้นที่อนุรักษ์นกยูงไทย 

3.2 พัฒนาการผลิตและสร้างไฟโตสเต็มเซลล์ 
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรและนวัตกรรมพฤกษเคมี 
 

4.โครงการศึกษา ผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะเครียดของป่าเพ่ือบ้าน
นกยูงไทย 
 4.1 จัดการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ และทางชีวภาพ 
 4.2 ศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านภาวะเครียดของป่า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
ปลายทาง 
5.โครงการสีศิลป์จากถิ่นนกยูงไทย เพ่ือพัฒนาสีย้อมผ้าธรรมชาติจากพืชในป่านกยูงไทย 
 5.1 พัฒนาฝีมือการท าผ้าทอสีย้อมธรรมชาติ และการผลิตสีย้อมจากพืช 
 5.2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท าผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

1.โครงการวางแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและด ารง
รักษาพันธุ์นกยูงไทย  

แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย 

2.โครงการพัฒนาพันธุ์พืชอาหารนกยูงไทยด้วยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

การขยายพันธุ์พืชอาหารนกยูงไทยด้วยวิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 

3.โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรในพ้ืนที่
อนุรักษ์นกยูงไทยและผลิต ไฟโตสเต็มเซลล์ ทาง

แผนและกระบวนการการปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรใน
พ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทยและตัวอย่างพืชที่ใช้ท าไฟโตสเต็ม
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การแพทย์และเภสัชกรรม เซลล์ 
4.โครงการศึกษา ผลกระทบและการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะเครียดของ
ป่าเพ่ือบ้านนกยูงไทย  

ข้อมูลผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและภาวะเครียดของป่า 

5.โครงการสีศิลป์จากถิ่นนกยูงไทย เพ่ือพัฒนาสี
ย้อมผ้าธรรมชาติจากพืชในป่านกยูงไทย  

สีย้อมผ้าธรรมชาติจากพืชในป่านกยูงไทย 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  12 เดือน (ปีงบประมาณ 2565)  

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.โครงการวางแผนแม่บทเพ่ือพัฒนา
และด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย  

x x x x x x     x x 

2.โครงการพัฒนาพันธุ์พืชอาหารนกยูง
ไทยด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

x x x x x x x x   x x 

3.โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรใน
พ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทยและผลิต ไฟ
โตสเต็มเซลล์ ทางการแพทย์และเภสัช
กรรม 

   x x x x x x x x x 

4.โครงการศึกษา ผลกระทบและการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และภาวะเครียดของป่าเพื่อบ้านนกยูง
ไทย  

x x x x x x x x x x x x 

5.โครงการสีศิลป์จากถิ่นนกยูงไทย 
เพ่ือพัฒนาสีย้อมผ้าธรรมชาติจากพืช
ในป่านกยูงไทย  

x x x x x x x x x x x x 

 

 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. .........2565........ วงเงิน .....310,000....... บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น

บาทถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1.โครงการวางแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย  50,000 
2.โครงการพัฒนาพันธุ์พืชอาหารนกยูงไทยด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 60,000 
3.โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรในพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทยและผลิต ไฟโตสเต็ม
เซลล์ ทางการแพทย์และเภสัชกรรม 

100,000 

4.โครงการศึกษา ผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ภาวะเครียดของป่าเพ่ือบ้านนกยูงไทย  

50,000 

5.โครงการสีศิลป์จากถิ่นนกยูงไทย เพ่ือพัฒนาสีย้อมผ้าธรรมชาติจากพืชในป่า
นกยูงไทย  

50,000 

รวมทั้งสิ้น 310,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 วางแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูง
ไทย 

50,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

การจัดกิจกรรมท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย 15,000 

การจัดกิจกรรมท าสื่อเพ่ือพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย 15,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

การจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย 10,000 

การจัดท าสื่อเพ่ือพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย 10,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาพันธุ์พืชอาหารนกยูงไทยด้วยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

60,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

การจัดกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอาหารนกยูงไทย 10,000 

การจัดกิจกรรมขยายพันธุ์พืชอาหารนกยูงไทย 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

การพัฒนาอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอาหารนกยูงไทย 25,000 

อุปกรณ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและขยายพันธุ์พืช 15,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3  การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรในพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูง
ไทยและผลิต ไฟโตสเต็มเซลล์ ทางการแพทย์และเภสัชกรรม 

100,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรในพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทย 20,000 

ผลิต ไฟโตสเต็มเซลล์ 20,000 

1.3 ค่าวัสดุ  
การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร 10,000 

อาหาร สารเคมี อุปกรณ์ ในการผลิต ไฟโตสเต็มเซลล์ 50,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4 การศึกษา ผลกระทบและการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะเครียดของป่าเพ่ือบ้านนกยูงไทย 

50,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

การส ารวจพื้นที่ป่าเพ่ือเก็บข้อมูลทางกายภาพ และสภาพสิ่งแวดล้อม 10,000 

การศึกษาภาวะเครียดของพืช 15,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

การศึกษาผลกระทบของภาวะเครียดของพืช 15,000 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมในป่า 10,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5 สีศิลป์จากถ่ินนกยูงไทย เพ่ือพัฒนาสีย้อมผ้าธรรมชาติ
จากพืชในป่านกยูงไทย 

50,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

การพัฒนาผ้าสีย้อมธรรมชาติจากพืชในป่านกยูงไทย 10,000 

การส่งเสริมพืชในป่านกยูงไทยสู่การใช้ประโยชน์สีย้อม 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

การพัฒนากระบวนการย้อมสีผ้าจากพืช 10,000 

อุปกรณ์ วัตถุดิบ ท าผ้าทอ และสารที่ใช้ในการท าสีย้อมธรรมชาติจากพืช 20,000 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา/พื้นท่ีป่าไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนโดยรอบ 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย) 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
15.1 องค์ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ภาวะเครียดในพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การ
ผลิตไฟโตสเต็มเซลล์ การจัดการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การผลิตยาสมุนไพร การย้อมสีผ้าทอด้วยพืชให้สี
ย้อมตามธรรมชาติ การวางแผนจัดการอนุรักษ์และด ารงรักษาพันธุ์นกยูง การจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ 
และการใช้ประโยชน์อย่างเก้ือกูล 
15.2 การสร้างอาชีพและการพัฒนาพันธุ์พืชอาหารนกยูงไทย การใช้ประโยชน์จากพืชในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ลด
การคุกคามพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทย 
 

 
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 

 

        ชื่อ – สกุล ดร.ชัชวาล วงค์ชัย 

      ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี 

        สังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา 

           เบอรโ์ทรศัพท์ 0918834709 

           E – mail address : chatchawal.wo@up.ac.th 
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1. ชื่อโครงการ   การสร้างจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์นกยูงไทย (F3A7) 

 
ชื่อชุดโครงการวิจัย 
(ภาษาไทย) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานทรัพยากรนกยูงไทย 
(ภาษาอังกฤษ)   Conservation and utilization of Biodiversity based on Green    
                        Peafowl resources 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นที่  5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ  

                              สิ่งแวดล้อม 

2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป ได้ใช้อย่างยั่งยืน 

มีสมดุล  

2.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ  จากการ

พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้สมดุลภายในขีด

ความสามารถของระบบนิเวศ  

2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

 

3. แผนแม่บท  ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก  และ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคมได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เน้นตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่

ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วย ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน

ชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับ ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 

ประเทศไทยจึงต้องก ำหนดทิศท างก ารพัฒนา ที่สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บท

ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ การเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
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ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์

มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม  ของประชาชน และทุกภาคส่วนใน

สังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ

ยั่งยืน 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
มรดกทางพันธุกรรมของนกยูงไทยและการสร้างจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์นั้นสามารถปลูกฝังในเด็กและเยาวชน

ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชน และสอดแทรกความรู้ทางกฏหมาย วิชาการทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เข้า

บูรณาการร่วมกัน กิจกรรมสร้างศักยภาพชุมชนให้เกิดความตระหนักในกฏหมายทางธรรมชาติถือเป็นอีกพันธ

กิจหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของการท ากิจกรรมของโครงการ ดังนั้นการใช้วิทยาศาสตร์ ภาพศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์เข้าเชื่อมโยงกระบวนการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคน จึงเป็นทางออกที่สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของ

ชีวิตที่งดงาม การสร้างมิติใหม่ทางการสร้างจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรจึงมีบทบาทส าคัญในการ

ขับเคลื่อนการพิทักษ์รักษาทรัยากรให้ยั่งยืน  การปลูกจิตส านึกและสร้างเจตคติที่ดีของเยาวชน และประชาชน

ในการอนุรักษ์นกยูงไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการเรียนรู้เชิงข้อมูลและตัวกฏหมายความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และกฏหมายว่าด้วยมรดกภูมิปัญญา ประกอบด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และงานศิลปะจะน ามาซึ่ง

การบูรณาการองค์ความรู้และสร้างวิสัยทัศน์ในมิติใหม่ๆ ให้ชุมชน พลังของความสามัคคี การมีกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกธรรมชาติ จะส่งเสริมให้เกิดความรักในธรรมชาติ และ

ลดการเบียดเบียนธรรมชาติ ลดการไล่ล่า เปลี่ยนเป็นการใส่ใจและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นเพ่ือสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือการ

อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานที่ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต

สนองพระราชด าริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ดังกล่าว และได้รับ

พระราชทานพระราชานุญาตตามหนังสือพระราชทานพระราชานุญาตในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ พว.0001 (อพ.) 4183/2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในเขต

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต  า ท้องที่ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จั งหวัดพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 5,720 ไร่ 

มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตติดต่อกับวนอุทยานร่องค าหลวง มีนกยูงไทยสีเขียวอาศัยอยู่จ านวนหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับชุมชนร่องค าหลวงและชุมชนบ้านโซ้ได้ร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของผืนป่าแห่งสุดท้ายในอ าเภอเมืองพะเยาที่มีนกยูงอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ โดยการป้องกันปัญหาไฟป่าและ
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หมอกควัน และการรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์นกยูงและอนุรักษ์ผืนป่า เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

ธรรมชาติของนักเรียนนักศึกษา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในฤดูกาลดูนกยูง เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

อย่างยั่งยืน 

IUCN ประกาศให้นกยูงเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถิ่นอาศัยของนกยูงสี

เขียว มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่แถบประเทศ จีน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย บังคลาเทศ อินเดีย 

และไทย พบการรายงานว่าในช่วงปี พ.ศ. 2540-2561 ที่ผ่านมา นกยูงสีเขียวมีจ านวนประชากรลดลงอย่าง

รวดเร็วถึง 50 % และได้สูญพันธุ์ไปแล้วในแถบพื้นท่ีประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส าหรับประเทศไทย พบ

การกระจายตัวของนกยูงไทยในเขตภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน โดยในระยะ 5 

ปีที่ผ่านมาแถบจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างรุนแรง ท าให้ถิ่นอาศัยของ

นกยูงไทยสีเขียวในธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาไฟป่าและหมอกควันยังส่งผลท าให้นกยูงขาดแคลน

แหล่งอาหาร ท าให้นกยูงส่วนหนึ่งไปหากินในสวนและไร่นาของชาวบ้าน น าไปสู่การไล่  การล่า การฆ่า และ

การขายนกยูงไทย อย่างต่อเนื่อง ปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อจ านวนประชากรของนกยูงไทยสีเขียวลดลง คือ

กิจกรรมทางการเกษตร ที่มีการใช้สารเคมี ในการเพาะปลูกพืชบริเวณโดยรอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทย 

แหล่งขยะชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงเขตพ้ืนที่อาศัยของนกยูงเมื่ อ นกยูงกินอาหารจากขยะจะเป็นสาเหตุให้

เจ็บป่วยและล้มตายจ านวนมาก รวมทั้งปัญหาการบุกรุกป่าไม้ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์และเขตรอยต่อระหว่างป่า

ชุมชนและพ้ืนที่ป่า สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อจ านวนประชากรของนกยูงท าให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 นกยูงไทยสีเขียวจ านวนหนึ่งมีแหล่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่สวนป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและวน

อุทยานร่องค าหลวง พ้ืนที่ประมาณ 2,000 ไร่ มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณที่มีแหล่งน้ าสมบูรณ์ท าให้เป็น

แหล่งอาศัยของนกยูงจ านวนมาก แต่เนื่องจากผืนป่าดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแผ้วทางท าเกษตกรรมและยังมีปัญหา

ไฟป่าและหมอกควันในฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี ท าให้แหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของนกยูงลดน้อยลงทุกปี จึง

ท าให้ปริมาณของนกยูงไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีแนวทางการอนุรักษ์นกยูงไทยโดยการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ โดยการก าหนดขอบเขตการอนุรักษ์และก าหนดพ้ืนที่ปกปักอนุรักษ์พันธ์นกยูง

ไทย และก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการอนุรักษ์นกยูงอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

นกยูงไทยพ้ืนที่ธรรมชาติของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นกยูงไทยมีแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารสมบูรณ์ ปราศจาก

การรบกวนและการบุกรุกจากภายนอก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอย่าง

ได้ผล คือ การอนุรักษ์ผืนป่าแหล่งอาศัยของนกยูงไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชีวนิเวศบน

ฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ประกอบกับบริเวณวนอุทยานร่องค าหลวงเป็นพ้ืนที่ติดกับชุมชน และ

มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงไทย (ประมาณ 30 ตัว) ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์โดย

ประเทศไทยมีจ านวนเหลือมากที่สุด  และจังหวัดพะเยา ถือได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของนกยูงไทยมากที่สุดแห่งหนึ่ง 

ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจึงร่วมกับชุมชนเพ่ือวางแนวทางร่วมกันในการสร้างจิตส านึก  การจัดค่ายเยาวชนไทย
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รักษ์นกยูงไทย การเสริมสร้างศักยภาพและสร้างจิตส านึกเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์นกยูงไทยบนฐานความรู้ทาง

กฎหมายอย่างชาญฉลาด :การอนุรักษ์นกยูงไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ(CITES) และ 

พรบ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 การจัดท าคู่มือและอบรมการขออนุญาตเพาะพันธุ์ ครอบครอง ค้าและ

ส่งออก นกยูงท่ีได้มาจากการเพาะพันธุ์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน การอบรมเสริมสร้างความรู้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้

และป่าชุมชนบ้านนกยูงไทย การอบรมกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  การสร้าง

จิตส านึกและกระบวนการเปลี่ยนนายพรานเป็นนักอนุรักษ์นกยูงไทย การบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ

ศาสตร์ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้พันธุกรรมนกยูงไทย  (ผ่านเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเด็ก แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยา) การจัดท าบทเพลงและดนตรีแห่งพงไพร สานหัวใจ 

อุ่นไอรักนกยูงไทย การจัดกิจกรรมการวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ และผลิตหนังสั้นเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์นกยูงไทยและมรดกพันธุกรรมพืช การส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาผ้า

ทอลายนกยูง และบทเรียนชุดการแสดงนาฏศิลป์ “จากผืนผ้านกยูงไทย ด้วยสายใยวัฒนธรรม เริงระบ านกยูง” 

 

 

 
 

5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
5.1 เพ่ือการจัดค่ายเยาวชนไทยรักษ์นกยูงไทย เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านชีววิทยา สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติวิทยา

เสริมสร้างความรู้กฏหมายสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สัตว์ป่า  
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5.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและกระบวนการเปลี่ยนนายพรานเป็นนักอนุรักษ์นกยูงไทย 
5.3 เพ่ือบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์สู่การ

เรียนรู้พันธุกรรมนกยูงไทย (ผา่นเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็ก แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยา) 
5.4 เพ่ือจัดท าบทเพลงและดนตรีแห่งพงไพร สานหัวใจ อุ่นไอรักนกยูงไทย 
5.5 เพ่ือจัดกิจกรรมการวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ และผลิตคลิปหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

นกยูงไทยและมรดกพันธุกรรมพืช 
5.6 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาผ้าทอลายนกยูง และบทเรียนชุดการแสดง

นาฏศิลป์ “จากผืนผ้านกยูงไทย ด้วยสายใยวัฒนธรรม เริงระบ านกยูงไทย” 

 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
6.1. แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทย 
6.2. พัฒนาพันธุ์พืชอาหารนกยูงไทยด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
6.3. การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรในพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทยและผลิต ไฟโตสเต็มเซลล์ ทางการแพทย์
และเภสัชกรรม 
6.4. ผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะเครียดของป่าเพื่อบ้านนกยูงไทย  
6.5. สีย้อมผ้าธรรมชาติจากพืชในป่านกยูงไทย 
 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
ชาวบ้านรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนรักษ์นกยูงไทย นิสิต และนักเรียน 
 
8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
      

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา มีอาชีพเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 อาชีพ 
จ านวนประชาชน นิสิต นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูง เพ่ิมข้ึน จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
ได้ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ยกระดับฐานความรู้เรื่องการอนุรักษ์นกยูงไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประชาชน นิสิต นักเรียน ตระหนักในความส าคัญและคุณค่าทรัพยากรนกยูงไทยในท้องถิ่น 
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ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข 
เพ่ิมพ้ืนที่การอนุรักษ์ทรัพยากรนกยูงไทย 

 

 

9. กิจกรรม- วิธีด าเนินการ (Activity) 
เชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหลังมหาวิทยาลัยพะเยา และพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงในมหาวิทยาลัยพะเยา 

เชิงวิจัย : ศึกษาและวางแผนนโยบายการพัฒนาและด ารงรักษาพันธุ์นกยูงไทยในธรรมชาติอย่างยั่งยืน และใช้   

เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าส่งเสริมการพิทักษ์รักษาแหล่งที่อยู่

อาศัยและแหล่งอาหารของนกยูงไทย รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และสร้างอาชีพจาก

พืชอาหารนกยูงไทย พืชสมุนไพร และพืชให้สีย้อมภายในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และยาจากพืชดังกล่าว 

 

ลักษณะของกิจกรรม : (ตน้ทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
ต้นทาง 
1.การจัดค่ายเยาวชนไทยรักษ์นกยูงไทย 
 1.1 จัดค่ายเยาวชนไทยรักษ์นกยูงไทย 
 1.2 กิจกรรมเสริมความรู้วิชาการและปฏิบัติการนกยูงไทย 

 
2.การสร้างจิตส านึกและกระบวนการเปลี่ยนนายพรานเป็นนักอนุรักษ์นกยูงไทย 
 2.1 ชุมชนสัมพันธ์ สร้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติและนกยูงไทย 
 2.2 กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์  
 2.3 การสร้างอาสาสมัครนักอนุรักษ์นกยูงไทย  
 
กลางทาง 
3.การบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์สู่การ
เรียนรู้พันธุกรรมนกยูงไทย (ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็ก แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยา) 
 3.1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและการเรียนรู้ด้านพันธุกรรมนกยูงไทย และพืชอาหาร 

3.2 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างงานบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรียนรู้พันธุกรรม 
นกยูงไทย 
 

4.การจัดท าบทเพลงและดนตรีแห่งพงไพร สานหัวใจ อุ่นไอรักนกยูงไทย 
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 4.1 กิจกรรมดนตรี และสร้างบทเพลงเพื่อการอนุรักษ์ 
 4.2 กิจกรรมดนตรีชุมนุมเพ่ือสร้างสัมพันธ์เครือข่ายนักอนุรักษ์นกยูงไทย 
 
5.การจัดกิจกรรมการวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ และผลิตคลิปหนังสั้นเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
นกยูงไทยและมรดกพันธุกรรมพืช 

5.1 การแข่งขันวาดภาพ ถ่ายภาพ และท าคลิปเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์นกยูงไทยและมรดกพันธุกรรม
พืช 

 5.2 กิจกรรมส่งเสริมเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ในการวาดภาพ ถ่ายภาพ และท าคลิปวิดิโอ 
 
ปลายทาง 
6. การส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาผ้าทอลายนกยูง และบทเรียนชุดการแสดง
นาฏศิลป์ “จากผืนผ้านกยูงไทย ด้วยสายใยวัฒนธรรม เริงระบ านกยูง” 

6.1 การจัดท าบทเรียนชุดการแสดงนาฏศิลป์ “จากผืนผ้านกยูงไทย ด้วยสายใยวัฒนธรรม เริงระบ า
นกยูง” 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

1.การจัดค่ายเยาวชนไทยรักษ์นกยูงไทย จ านวนผู้เข้าค่ายเยาวชนไทยรักษ์นกยูงไทย 
2.การสรา้งจิตส านึกและกระบวนการเปลีย่นนายพราน
เป็นนักอนุรักษ์นกยูงไทย 

กระบวนการสร้างจติส านึก และนกัอนุรักษ์นกยูงไทย 

3.การบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ และปฏิบตัิการเชิงสร้างสรรคส์ู่การ
เรียนรู้พันธุกรรมนกยูงไทย (ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย
เด็ก แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยัพะเยา) 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรูณาการ 

4.การจัดท าบทเพลงและดนตรีแหง่พงไพร สานหัวใจ อุ่น
ไอรักนกยูงไทย 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดท าบทเพลงและดนตรี 

5.การจัดกิจกรรมการวาดภาพและถ่ายภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และผลิตคลิปหนังสัน้เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์นกยูงไทยและมรดกพันธุกรรมพืช 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพและถ่ายภาพ และผลติคลปิหนัง
สั้น และจ านวนภาพและคลปิ 

6.การส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิ
ปัญญาผ้าทอลายนกยูง และบทเรยีนชุดการแสดง
นาฏศิลป์ “จากผืนผ้านกยูงไทย ดว้ยสายใยวัฒนธรรม 
เริงระบ านกยูง” 

ชุดบทเรียนการแสดงนาฏศิลป ์
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11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  12 เดือน (ปีงบประมาณ 2565)  

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.การจัดค่ายเยาวชนไทยรักษ์นกยูงไทย x x x x x x x x x x x x 
2.การสรา้งจิตส านึกและกระบวนการเปลีย่น
นายพรานเป็นนักอนุรักษ์นกยูงไทย 

x x x x x x x x x x x x 

3.การบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ
ศาสตร์ เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ และ
ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรคส์ู่การเรยีนรู้
พันธุกรรมนกยูงไทย (ผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลยัเด็ก แห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลยัพะเยา) 

x x x x x x x x x x x x 

4.การจัดท าบทเพลงและดนตรีแหง่พงไพร 
สานหัวใจ อุ่นไอรักนกยูงไทย 

x x x x x x x x x x x x 

5.การจัดกิจกรรมการวาดภาพและถ่ายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และผลิตคลิปหนังสั้นเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์นกยูงไทยและมรดก
พันธุกรรมพืช 

x x x x x x x x x x x x 

6.การส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรม
และมรดกภมูิปัญญาผา้ทอลายนกยูง และ
บทเรียนชุดการแสดงนาฏศิลป์ “จากผืนผ้า
นกยูงไทย ด้วยสายใยวัฒนธรรม เริงระบ า
นกยูง” 

x x x x x x x x x x x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. .........2565........ วงเงิน .....315,000....... บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น

ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายการคา่ใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1.การจัดค่ายเยาวชนไทยรักษ์นกยงูไทย 100,000 
2.การสรา้งจิตส านึกและกระบวนการเปลีย่นนายพรานเป็นนักอนุรักษ์นกยูงไทย 45,000 
3.การบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และปฏิบัติการเชิง
สร้างสรรคส์ู่การเรียนรู้พันธุกรรมนกยูงไทย (ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็ก แห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลยัพะเยา) 

40,000 

4.การจัดท าบทเพลงและดนตรีแหง่พงไพร สานหัวใจ อุ่นไอรักนกยูงไทย 40,000 
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5.การจัดกิจกรรมการวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ และผลติหนังสั้นเพื่อส่งเสรมิการ
อนุรักษ์นกยูงไทยและมรดกพันธุกรรมพืช 

40,000 

6.การส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาผ้าทอลายนกยูง และบทเรียนชุด
การแสดงนาฏศิลป์ “จากผืนผ้านกยูงไทย ด้วยสายใยวัฒนธรรม เริงระบ านกยูง” 

50,000 

รวมทั้งสิ้น 315,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 การจัดค่ายเยาวชนไทยรักษ์นกยูงไทย 100,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยรักษ์นกยูงไทย 35,000 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติการ 20,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

เอกสาร อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในค่ายเยาวชน 30,000 

อุปกรณ์ส านักงานเพ่ือด าเนินงานค่ายเยาวชน  15,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2 .การสร้างจิตส านึกและกระบวนการเปลี่ยนนายพรานเป็น

นักอนุรักษ์นกยูงไทย 
45,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

กิจกรรมสร้างจิตส านึกและสร้างกระบวนการเรียนรู้ 15,000 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และสื่อสร้างสรรค์  10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

เอกสารและอุปกรณ์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกแห่งการเป็นนักอนุรักษ์ 15,000 

ชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์นักอนุรักษ์  5,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3  การบูรณาการวิทยาศาสตร์และศลิปะศาสตร์ เพื่อสร้างแรง

บันดาลใจ และปฏิบตัิการเชิงสร้างสรรค์สู่การเรยีนรู้พันธุกรรมนกยูงไทย (ผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลยัเด็ก แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยัพะเยา) 

40,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1.2 ค่าใช้สอย  

กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และ
ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้พันธุกรรมนกยูงไทย 

25,000 

1.3 ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์และวัสดุทางวิทยาศาสตร์ และศิลปะ เพ่ือปฏิบัติการบูรณาการ 15,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4 การจัดท าบทเพลงและดนตรีแห่งพงไพร สานหัวใจ 
อุ่นไอรักนกยูงไทย 

40,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

1.2 ค่าใช้สอย  

การจัดกิจกรรมดนตรีและสร้างสรรค์บทเพลง และดนตรีแห่งพงไพร สานหัวใจ 
อุ่นไอรักนกยูงไทย 

25,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

เอกสารและอุปกรณ์ด าเนินกิจกรรม ส านักงาน และด าเนินโครงการเพื่อเผยแพร่ 
และสื่อสาร 

15,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5 การจัดกิจกรรมการวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ 

และผลิตหนังสั้นเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์นกยูงไทยและมรดกพันธุกรรมพืช 
40,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  
กิจกรรมการวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ และผลิตหนังสัน้เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์นกยูงไทยและมรดกพันธุกรรมพืช 

30,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

การวาดภาพ การถ่ายภาพ การผลิตคลิปวิดิโอ 10,000 

  

งบประมาณกิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปญัญา
ผ้าทอลายนกยูง และบทเรียนชุดการแสดงนาฏศิลป์ “จากผืนผ้านกยงูไทย ด้วยสายใย
วัฒนธรรม เริงระบ านกยูง” 

50,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 
การจัดท าบทเรียนชุดการแสดงนาฏศิลป์ “จากผืนผา้นกยูงไทย ด้วยสายใยวัฒนธรรม เริง
ระบ านกยูง” 

30,000 

1.3 ค่าวัสดุ  
ผ้าทอลายนกยูง และบทเรียนชุดการแสดงนาฏศิลป ์ 20,000 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา/พื้นท่ีป่าไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนโดยรอบ 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย) 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
15.1 ต้นแบบการอนุรักษ์ผืนป่าแหล่งอาศัยของนกยูงไทย ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า 
15.2 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ป่าและนกยูงไทย มีผืนป่าที่อุดมไปด้วยเห็ดเผาะ และไร้หมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ 
15.3 สร้างจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์ และพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
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1. ชื่อโครงการ   การปูองกันไฟปุาในพ้ืนที่อนุรักษ์ของนกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา (F3A8) 
 
ชื่อชุดโครงการวิจัย 
(ภาษาไทย) การอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานทรัพยากรนกยงูไทย 
(ภาษาอังกฤษ)   Conservation and utilization of Biodiversity based on Green    
                        Peafowl resources 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นที่  5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ  

                              สิ่งแวดล้อม 

2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป ได้ใช้อย่างยั่งยืน 

มีสมดุล  

2.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ  จากการ

พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลภายในขีด

ความสามารถของระบบนิเวศ  

2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

 

3. แผนแม่บท  ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก  และ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคมได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เน้นตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่

ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วย ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน

ชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับ ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 

ประเทศไทยจึงต้องก ำหนดทิศท างก ารพัฒนา ที่สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บท

ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ การเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์  การอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
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ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์

มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม  ของประชาชน และทุกภาคส่วนใน

สังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ

ยั่งยืน 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
การเข้าท าลายปุาและการเกิดไฟปุาทั้งตามธรรมชาติและจากการเผาของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพปุา และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ที่ส าคัญหมอกควันไฟที่
ปรากฏหนาแน่นยังส่งผลต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตของประชาชนในมหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชนโดยรอบ 
เพ่ือปูองกันเหตุดังกล่าวการจัดตั้งสถานีปูองกันไฟปุารอบมหาวิทยาลัย  การออกพ้ืนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหมอก
ควันไฟปุาแก่ประชาชน การจัดการพ้ืนที่แนวปูองกันไฟปุา จัดพ้ืนที่แหล่งน้ าส ารอง มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด
ในการฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในสภาวะไฟไหม้ปุาคุกคาม ส าหรับการส่งเสริมการเพาะเห็ดเผาะเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คนรักปุา และหวงแหนพ้ืนที่ที่มีเห็ดเผาะขึ้นตามธรรมชาติ และตามที่ได้
เพาะปลูกร่วมกับต้นไม้ในธรรมชาติ รวมถึงการสร้างอาชีพและลดการบุกรุกเผาปุาเพ่ือหาเห็ด การจัดการ
โครงการนี้จึงมุ่งลดผลกระทบและแก้ไขข้อขัดแย้งไฟปุาหมอกควันระหว่างชุมชนและพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและผาสุก เกื้อกูลและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ร่วมกัน   การหยุดยั้งการเกิดไฟปุา 
และหมอกควัน มีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขเนื่องจากปัญหาดังกล่าวกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทยของ
มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งการสร้างอาชีพด้วยการเพาะเห็ดเผาะจะสามารถดึงความสนใจของชุมชนให้หันมา
รักษาปุาไม้และเฝูาระวังภัยการบุกรุกปุาได้เป็นอย่างดี ซึ่งแหล่งน้ าส ารองมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการกัก
เก็บน้ าในยามหน้าแล้ง เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านอุปโภคและบริโภคในมหาวิทยาลัยที่ห้อมล้อมไปด้วยผืนปุา
กว่า 3 พันไร่  ซึ่งน้ ามันหอมระเหยในปุาจะเป็นอีกทางหนึ่งในการศึกษาภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพปุาที่
สอดคล้องกับกลไกการปูองกันตนเองของพืชในภาวะเครียด  จากสถานการณ์หมอกควันและไฟปุาที่เกิดขึ้นทุก
ปี สาเหตุส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์มากกว่าที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติ โดยมนุษย์เผ าปุา ใบไม้ เศษ
วัสดุทางการเกษตร และเศษหญ้าแห้ง เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ท าการเกษตรและการหาของปุา ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าถึงแม้รัฐบาลจะมีประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรให้งดการเผา
เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็กกระจายทั่วบริเวณโดยรอบ อีกทั้งมีสถานการณ์
หมอกควันข้ามแดนที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศสมาชิกอาเซียนตอนบนได้แก่ ไทย พม่า เวียดนาม ลาว และ
กัมพูชา ในช่วงเวลาเดียวกัน จนส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพ้ืนที่โดยมีปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM10 และ 
PM2.5) มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ในทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะภาพเหนือตอนบน 9 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก ล าพูน พะเยา 
เชียงราย แม่ฮองสอน น่าน ล าปาง และแพร่) ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน เช่น ส่งผลต่อ
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สุขภาพในเด็กที่เป็นหอบหืด มาตรการการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุาจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน
และเข้มงวด เพราะปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ปุวยโรคหอบหืด เด็ก และ
ผู้สูงอายุ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจทั้งผู้ปุวยและครอบครัว ลักษณะของการได้รับ
ผลกระทบ คือ ได้รับปริมาณน้อยๆ แต่มีระยะเวลานาน (low dose long term exposure” ซึ่งเป็นการรับ
สัมผัสแบบเรื้อรัง จะท าให้มีการสะสมของสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ส าหรับการเผาในที่โล่งขนาดใหญ่เกิดจาก
การเผาในภาคเกษตรกรรมและไฟปุา (การเผาปุา) ซึ่งจะมีระยะเวลาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน หรือ
ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ท าให้เกิดมลพิษฝุุนละอองขนาดเล็กมีปริมาณสูงมากปกคลุมท้องฟูาทั่วภาคเหนือ
ตอนบน การสัมผัสฝุุนละอองขนาดเล็กปริมาณสูงมาก แต่มีระยะเวลาสั้น (high dose short term 
exposure) ซึ่งเป็นการรับสัมผัสแบบเฉียบพลันระยะสั้น เกิดอาการโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันได้
โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทยของมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ และที่สาธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่ 5,726 ไร่ โดยเส้น
ทางเข้าออกมหาวิทยาลัยมีความคดโค้งและลาดชัน มีอาณาเขตติดกับหมู่ 1 2 16 และ 17 ต.แม่กา และหมู่ 2 
และ 13 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง  จ.พะเยา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่เป็นปุาและพ้ืนที่ราบสูงล้อมรอบ
ด้วยภูเขา และพ้ืนที่การเกษตรของชาว ต.แม่กา และ ต.แม่นาเรือ มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นผู้ประสบภัยจาก
หมอกควันเป็นประจ าทุกปี เช่นเดียวกันกับในปี 2562 เกิดไฟปุา จ านวน 14 ครั้ง พ้ืนที่ปุาได้รับความเสียหาย 
จ านวน 775 ไร่ คุณภาพอากาศโดยมีปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กสูงสุด PM10 เท่ากับ 222 µg/m3 และ PM2.5 

เท่ากับ 168 µg/m3จากสภาพมลพิษอากาศจากปัญหาไฟปุาจากการเผาของมนุษย์ท าให้เกิดผลกระทบโดยตรง
กับประชาชน บุคลากร และนิสิต และจะก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพต่อไปในอนาคต ดังนั้นการแก้ไขปัญหา
อย่างได้ผล คือ การอนุรักษ์ผืนปุาแหล่งอาศัยของนกยูงไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชีวนิเวศบน
ฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ประกอบกับบริเวณวนอุทยานร่องค าหลวงเป็นพ้ืนที่ติดกับชุมชน และ
มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงไทย (ประมาณ 30 ตัว) ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์โดย
ประเทศไทยมีจ านวนเหลือมากที่สุด  และจังหวัดพะเยา ถือได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของนกยูงไทยมากที่สุดแห่งหนึ่ง 
ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจึงร่วมกับชุมชนเพ่ือวางแนวทางร่วมกัน เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน ด้วยองค์
ความรู้ และบุคลากรคุณภาพของมหาวิทยาลัย  การวางแผนอนุรักษ์นกยูงไทยแบบบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงสู่
การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการน านกยูงที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว การพัฒนา
ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นปัญญาเพ่ือน าพาความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดถือมาโดย
ตลอด การพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยรอบพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทยให้มีความเข้มแข็งไปพร้อม
กัน การพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่จะท าให้เกิดความยั่งยืน นกยูงซึ่งเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับความเชื่อและชาติ
พันธุ์ไทเป็นฐานที่ส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์จากคุณค่าสู่มูลค่า เพ่ือความกินดีอยู่ดีภายใต้กรอบความคิด
ที่ว่า นกยูงอยู่ได้ คนอยู่ได ้ โครงการการอนุรักษ์ผืนปุาแหล่งอาศัยของนกยูงไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงชีวนิเวศบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การสถานีจัดการไฟปุาและหมอกควันโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพ่ือการด ารงอยู่ การปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูงไทย การพัฒนาชุดดับเพลิงอัจฉริยะเพ่ือปกปูองชีวิตและไข่ของนกยูงไทยในเขตปุา
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อนุรักษ ์การปลูกพืชทดแทนร่วมกับเชื้อเห็ดเผาะ การผลิตน้ ามันหอมระเหยจากปุา และการสร้างฝายเพ่ือการ
เก็บกักน้ าและการด ารงชีพของนกยูงไทย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังสามารถลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 

 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
5.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
5.2 เพ่ือสร้างสถานีจัดการไฟปุาและหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5.3 เพ่ือปลูกพืชทดแทนร่วมกับเชื้อเห็ดเผาะ 
5.4 เพ่ือผลิตน้ ามันหอมระเหยจากปุาท่ีใช้เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

5.5 เพ่ือสร้างฝายและแหล่งน้ า 
 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
6.1. สร้างกลยุทธในการบริหารจัดการไฟปุาและหมอกควันในพื้นที่ปุามหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชน 
6.2. สร้างรายได้ทดแทนจากการเพาะปลูกเห็ดเผาะ และกล้าไม้ที่ใช้ในการเพาะเห็ดเผาะ 
6.3. ข้อมูลน้ ามันหอมระเหยของปุาเพื่อบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
6.4. แหล่งน้ าส ารองยามหน้าแล้ง 
 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
ชาวบ้านรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนรักษ์นกยูงไทย นิสิต และนักเรียน 
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8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
      

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา มีอาชีพเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 อาชีพ 
จ านวนประชาชน นิสิต นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์นกยูง เพ่ิมข้ึน จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
ได้ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ยกระดับฐานความรู้เรื่องการอนุรักษ์นกยูงไทย ความหลากหลายทางชีวภาพ และหมอกควัน
ไฟปุา 
ประชาชน นิสิต นักเรียน ตระหนักในความส าคัญและคุณค่าทรัพยากรนกยูงไทยในท้องถิ่น 
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข 
เพ่ิมพ้ืนที่การอนุรักษ์ทรัพยากรนกยูงไทย เพ่ิมแหล่งน้ า เพ่ิมแหล่งแห็ดเผาะ 

 

9. กิจกรรม- วิธีด าเนินการ (Activity) 
เชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหลังมหาวิทยาลัยพะเยา และพ้ืนที่ปุาใกล้เคียงในมหาวิทยาลัยพะเยา 

เชิงวิจัย : สถานีจัดการไฟปุาและหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมด้วย ปลูกพืชทดแทนร่วมกับเชื้อ

เห็ดเผาะ ศึกษาน้ ามันหอมระเหยจากปุาท่ีใช้เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และ

เพ่ือสร้างฝายและแหล่งน้ าบรรเทาภัยขาดน้ าในหน้าแล้ง 

ลักษณะของกิจกรรม : (ตน้ทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
ต้นทาง 
1. จัดการระบบปูองกันไฟปุาและหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 1.1 แผนการจัดการระบบปูองกันไฟปุา และหมอกควันของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับชุมชน 
 1.2 กิจกรรมฝึกซ้อมแผนยุทธการดับไฟปุาและพิชิตปัญหาหมอกควัน 

1.3 การท าแนวปูองกันไฟปุาในพ้ืนที่ปุา มหาวิทยาลัยพะเยา  
กลางทาง 
2. ปลูกพืชและเพาะเห็ดเผาะในพ้ืนที่ปุาธรรมชาติ และพ้ืนที่ที่พบร่องรอยการบุกรุกเผาท าลาย 
 2.1 การขยายพันธุ์เชื้อเห็ดเผาะ 
 2.2 การจัดกิจกรรมปลูกเห็ดเผาะร่วมกับกล้าไม้ และปลูกปุา 
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 2.3 กิจกรรมการส ารวจพื้นที่ปุาเพ่ือดูการกระจายพันธุ์ของเห็ดเผาะ 
3.จัดการศึกษาการปลดปล่อยน้ ามันหอมระเหยของพืชในปุาเพ่ือใช้ในการศึกษาการ เปลี่ยนแปลงสภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 3.1 การเก็บข้อมูลพืชที่ให้น้ ามันหอมระเหยในปุา 

3.2 การศึกษาชนิดของน้ ามันหอมระเหยที่พืชปลดปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม 
ปลายทาง 
4. สร้างแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในยามหน้าแล้ง 
 4.1 การสร้างแหล่งน้ าส ารองเพ่ือพิชิตภัยพิบัติน้ าแล้ง 
 4.2 การวางแผนการจัดการระบบน้ าที่มีในมหาวิทยาลับพะเยา 
  

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

1.สถานีจัดการไฟปุาและหมอกควันโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

แผนปฏิบัติการปูองกันไฟปุาและหมอกควัน  และสถานี
จัดการไฟปุาและหมอกควัน 

2.ปลูกพืชและเพาะเห็ดเผาะในพื้นที่ปุาธรรมชาติ 
และพ้ืนที่ที่พบร่องรอยการบุกรุกเผาท าลาย 

จ านวนพื้นที่เพาะปลูกเห็ดเผาะ  และจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

3.จัดการศึกษาการปลดปล่อยน้ ามันหอมระเหย
ของพืชในปุาเพ่ือใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลเชิงวิชาการ และชนิดของพืชที่สามารถปลดปล่อย
น้ ามันหอมระเหยในปุา 

4.สร้างแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในยามหน้าแล้ง จ านวนพ้ืนที่แหล่งน้ าส ารอง 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  12 เดือน (ปีงบประมาณ 2565)  

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.สถานีจัดการไฟปุาและหมอกควันโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

x x x x x x x x   x  

2.ปลูกพืชและเพาะเห็ดเผาะในพ้ืนท่ีปุา
ธรรมชาติ และพื้นท่ีที่พบร่องรอยการบุกรุก
เผาท าลาย 

x x x     x x    

3.จัดการศึกษาการปลดปล่อยน้ ามนัหอม
ระเหยของพืชในปุาเพื่อใช้ในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม 

x x x x x x x x x x x  
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
4.สร้างแหล่งน้ าส ารองเพื่อใช้ในยาม
หน้าแล้ง 

 x x x x x x x x x   

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. .........2565........ วงเงิน .....400,000....... บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดย

มีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1.สร้างสถานีจดัการไฟปุาและหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 100,000 
2.ปลูกพืชและเพาะเห็ดเผาะในพ้ืนท่ีปุาธรรมชาติ และพื้นท่ีที่พบร่องรอยการบุกรุกเผาท าลาย 100,000 
3.จัดการศึกษาการปลดปล่อยน้ ามนัหอมระเหยของพืชในปุาเพื่อใช้ในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม 

100,000 

4.สร้างแหล่งน้ าส ารองเพื่อใช้ในยามหน้าแล้ง 100,000 
รวมทั้งสิ้น 400,000 

 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 สถานีจัดการไฟปุาและหมอกควันโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

100,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

แผนการจัดการระบบปูองกันไฟปุา และหมอกควันของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ร่วมกับชุมชน 

10,000 

ฝึกซ้อมแผนยุทธการดับไฟปุาและพิชิตปัญหาหมอกควัน 20,000 

การท าแนวปูองกันไฟปุาในพ้ืนที่ปุา มหาวิทยาลัยพะเยา  30,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

งานปูองกันไฟปุา และหมอกควันของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับชุมชน 40,000 

  

งบประมาณกิจกรรมที่ 2 ปลูกพืชและเพาะเห็ดเผาะในพ้ืนที่ปุาธรรมชาติ 
และพ้ืนที่ที่พบร่องรอยการบุกรุกเผาท าลาย 

100,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

การขยายพันธุ์เชื้อเห็ดเผาะ 30,000 

การจัดกิจกรรมปลูกเห็ดเผาะร่วมกับกล้าไม้ และปลูกปุา 20,000 

กิจกรรมการส ารวจพื้นที่ปุาเพ่ือดูการกระจายพันธุ์ของเห็ดเผาะ 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

การขยายพันธุ์เชื้อเห็ดเผาะ กล้าไม้ และวัสดุปลูก 30,000 

การจัดกิจกรรมส ารวจ ปลูกเห็ดเผาะร่วมกับกล้าไม้ และปลูกปุา 10,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3  จัดการศึกษาการปลดปล่อยน้ ามันหอมระเหยของพืช
ในปุาเพ่ือใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม 

100,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

การเก็บข้อมูลพืชที่ให้น้ ามันหอมระเหยในปุา  35,000 

การศึกษาชนิดของน้ ามันหอมระเหยที่พืชปลดปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม 35,000 

1.3 ค่าวัสดุ  
วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีวิทยาศาสตร์ 20,000 

วัสดุ อุปกรณ์ ในการส ารวจเชิงพ้ืนที่  10,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4 สร้างแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในยามหน้าแล้ง 100,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

การสร้างแหล่งน้ าส ารองเพ่ือพิชิตภัยพิบัติน้ าแล้ง 35,000 

การวางแผนการจัดการระบบน้ าที่มีในมหาวิทยาลับพะเยา 20,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

การจัดการพ้ืนที่เพ่ือสร้างแหล่งน้ าส ารอง 30,000 

ระบบน้ าและสาธารณูปโภค 15,000 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
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มหาวิทยาลัยพะเยา/พื้นท่ีปุาไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนโดยรอบ 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย) 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
15.1 ต้นแบบการอนุรักษ์ผืนปุาแหล่งอาศัยของนกยูงไทย แหล่งน้ าส ารอง ลดปัญหาหมอกควันไฟปุา 
15.2 ผืนปุาที่อุดมไปด้วยเห็ดเผาะ และไร้หมอกควันไฟปุาในพ้ืนที่ 
15.3 ข้อมูลวิชาการเก่ียวกับน้ ามันหอมระเหยในปุา และความอุดมสมบูรณ์ของปุา 
 

 
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 

 

        ชื่อ – สกุล ดร.ชัชวาล วงค์ชัย 

      ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี 

        สังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา 

           เบอรโ์ทรศัพท์ 0918834709 

           E – mail address : chatchawal.wo@up.ac.th 
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1. ชื่อโครงการ     การอนุรักษ์ต้นค ามอกหลวงในพ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัยพะเยา   
ชื่อชุดโครงการ 
(ภาษาไทย) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากต้นค ามอกหลวง 
(ภาษาอังกฤษ)       Conservation and utilization of Golden Gardenia                                                     

(Gardenia soothepensis Hutch.) 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นที่  5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ  

                      

         สิ่งแวดล้อม 

2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป ได้ใช้อย่างยั่งยืน 

มีสมดุล  

2.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ  จากการ

พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลภายในขีด

ความสามารถของระบบนิเวศ  

2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

 

3. แผนแม่บท  ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก  และ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคมได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เน้นตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่

ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วย ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน

ชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับ ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 

ประเทศไทยจึงต้องก ำหนดทิศท างก ารพัฒนา ที่สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บท

ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ การเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์  การอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
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ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์

มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม  ของประชาชน และทุกภาคส่วนใน

สังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ

ยั่งยืน 

 

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 
จากหลังฐานข้อมูลเชิงวิชาการพบว่าต้นค ามอกหลวงเป็นพืชพ้ืนถิ่นของภาคเหนือตอนบน พบครั้งแรกที่ดอยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ และมีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในเขตภาคเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของเรา ค ามอกหลวงเป็นต้นไม้ที่มีดอกกลิ่นหอมและสามารถพัฒนาเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์น้ าหอม อีกทั้งส่วนต่าง 
ๆ ของต้นค ามอกหลวงยังมีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพรและได้รับการวิจัยเพ่ือต่อยอดสู่การสร้างยาต้านไวรัส 
หลายชนิด อีกท้ังฤทธิ์ทางสมุนไพรจากส่วนประกอบต่างๆ ของพืช ยังไม่ได้รับการศึกษาวิจัยอย่างละเอียด ทั้งนี้
รวมถึงสีย้อมธรรมชาติที่ได้จากต้นค ามอกหลวงด้วยเช่นกัน การกระจายพันธุ์ของค ามอกหลวงพบได้อย่างใน
เขตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีจ านวนต้นค ามอกหลวงในป่าธรรมชาติราว 60-70 ต้น ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะ
ท าการพัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์ พืชท้องถิ่นนี้ และน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างจริงจังเพ่ือสร้างอาชีพ และ
ผลิตภัณฑ์ 
 
ค ามอกหลวง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Gardenia sootepensis Hutch. 

ชื่อพ้อง Gardenia massieana Pierre ex Pit., pro syn. 

ชื่อสามัญ Golden Gardenia 

ชื่อทั่วไป  ไข่เน่า (นครพนม) ค ามอกช้าง (เหนือ); ผ่าด้าม ยางมอกใหญ่ 

(นครราชสีมา) ; แสลงหอมไก๋ หอมไก๋ (ล าปาง) 

ชื่อวงศ์    Rubiaceae 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์

ไม้ยืนต้น ผลัดใบในช่วงสั้นๆ ก่อนออกดอก สูง 7-15 เมตร ทรงพุ่มกลมและโปร่ง แตกกิ่งน้อย กิ่งอ่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีขน เปลือกสีเทาเข้ม

เรียบ แตกเป็นสะเก็ด มีน้ ายางเหนียวสีเหลืองข้นเป็นก้อนที่ปลายยอด  เรือนยอดโปร่ง ล าต้นบิดงอ เปลือกต้นสีครีมอ่อนหรือเทา ค่อนข้างเรียบ 

หลุดลอกออกเป็นแผ่นบางๆ ใบออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปวงรี รูปขอบขนานแกมไข่กลับ หรือรูปไข่

กลับ กว้าง 12-18 เซนติเมตร ยาว 22-30 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ ใบอ่อนสีชมพูอ่อน มีขนสีเงิน ใบแก่เขียวเข้มเป็น

มัน ด้านล่างมีขนละเอียด เส้นใบข้าง 16-20 คู่ ตรงและขนานกันและโค้งจรดกันที่ขอบใบ เส้นแขนงใบเห็นชัดเจน เนื้อใบหนา แข็ง กรอบ ก้านใบ

ยาว 1 เซนติเมตร มีหูใบเป็นปลอกรอบกิ่ง หูใบอยู่ระหว่างก้านใบ ก้านใบยาว 1 เซนติเมตร ร่วงหล่นง่ายทิ้งรอยแผลกลมๆตุ่มตารูปกรวยกว้าง ยอด
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อ่อนมีน้ ายางคล้ายขี้ผ้ึงสีเหลืองหุ้มไว้ และเห็นชัดเจน ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ หรือตามปลายยอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 เซนติเมตร มี

กลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด หลอดกลีบดอกยาว 5-7 เซนติเมตร ทรงกระบอกแคบ ปลายแยก 5 พู แผ่ออก ยาว 3-4 

เซนติเมตร บิดเป็นเกลียว ในดอกตูมก้านดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาวนวลเมื่อแรกบาน แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด กลิ่นหอม เกสรตัว

ผู้มี 5 อัน ไม่มีก้านชู เรียงสลับกับกลีบดอก บนปากหลอด โผล่พ้นปากหลอดกลีบดอกเพียงเล็กน้อย อับเรณูรูปขอบขนาน รังไข่อยู่ใต้วงกลีบมี 1 

ช่อง มีออวุลจ านวนมาก เกสรตัวเมียมี 1 อัน ปลายเกสรเพศเมียรูปกระบอง ก้านเกสรเพศเมียยาวโผล่พ้นปากหลอดกลีบดอก กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ 

ติดกันเป็นหลอดขนาดยาว 1.2-2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 2 แฉก ปลายเป็นพูเล็กๆด้านหนึ่งแยกลึก ด้านนอกมีขนละเอียดเหนียวๆ ผลสด มีเนื้อ 

สีเขียวเข้ม เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีด า รูปกระสวยแกมไข่กลับ หรือรูปขอบขนาน ผิวมีปุ่มหูดกับช่องอากาศ กว้าง 1.8-2.5 เซนติเมตร ยาว 2.2-4 

เซนติเมตร มีติ่งที่ปลายและสันตื้นๆ 5 สัน มีเน้ือและเมล็ดขนาดเล็กหลายเมล็ด พบตามป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ออกดอกช่วงเดือนมกราคม

ถึงมีนาคม บางพื้นที่ ออกดอกได้ถึงเดือน พฤษภาคม ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ออกผลช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 

ถิ่นก าเนิด  ประเทศไทย (ไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขึ้นตามป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ) 

การแพร่กระจาย  ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ จีนตอนใต้-กลาง  

ความรู้ทั่วไป  สกุล Gardenia L. มีมากกว่า 60 ชนิด แต่อาจมีได้ถึง 250 ชนิด ในไทยมีพืชพื้นเมืองมากกว่า 10 ชนิด และมีหลายชนิดพบเป็นไม้

ประดับ ที่พบทั่วไป ได้แก่ พุดซ้อน G. jasminoides J.Ellis มีถิ่นก าเนิดในจีนและไต้หวัน และพุดน้ าบุษย์ G. carinata Wall. ex Roxb. หลอด

กลีบดอกยาว พบทางภาคใต้ ชื่อสกุลตั้งตามนักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกันที่เกิดในสกอตแลนด์ Alexander Garden (1730–1791) 

ที่มา สารานุกรมพชื กลุ่มงานพฤกษศาสตรป์่าไม้  ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุ์พืช 

(http://www.dnp.go.th/botany/mindexdictdetail.aspx?runno=1282) 

ประโยชน์ของค ามอกหลวง 

1. ต้นค ามอกหลวงเป็นไม้ทนแล้ง เหมาะที่จะปลูกเพื่อให้ร่มเงาได้ อีกทั้งยังใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี เพราะดอกมีสีสันสวยงามและมีกลิ่น
หอมมาก โดยจะออกดอกพร้อมกันทั้งต้น และดอกจะบานประมาณ 2-3 วัน ดอกสามารถส่งกลิ่นหอมได้ยาวนาน แม้ดอกร่วงแล้วแต่ก็
ยังส่งกลิ่นหอม[4],[5],[6] 

2. ดอกใช้ส าหรับถวายพระ (คนเมือง)[7] 
3. สมัยก่อนจะนิยมใช้ผลน าไปสระผม[8] 
4. เนื้อในเมล็ดแก่ใช้รับประทานได้ (ชาวม้ง)[7] 
5. ยางเหนียวจากยอดสามารถน ามาขยี้จนเป็นก้อน ๆ  แล้วน าไปใส่ในร่องระหว่างโคนมีดกับด้าม จะช่วยท าให้มีดแน่นติดกับด้ามมีดมากขึน้

[7] 
6. เนื้อไม้สามารถน ามาใช้ในงานก่อสร้างและงานแกะสลักได้[9] 

เอกสารอ้างอิง 

1. หนังสือสมุนไพรไทย เล่ม 1.  “ค ามอกหลวง (Khammok Luang)”.  (ดร.นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มังคละคุปต์).  หน้า 80. 
2. หนังสือสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ.  “ค ามอกหลวง”.  (พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ).  หน้า 101. 
3. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .  “ค ามอกหลวง”.  [ออนไลน์ ] .   เข้าถึงได้จาก: 

www.phargarden.com.  [18 ก.พ. 2014]. 
4. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ ใช้ ในงานภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์ความรู้ด้ านการเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ .   “ค ามอก

หลวง”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: agkc.lib.ku.ac.th.  [18 ก.พ. 2014]. 
5. ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  “ค ามอกหลวง”.  (นพพล เกตุประสาท).  [ออนไลน์].  เข้าถึง

ได้จาก: clgc.rdi.ku.ac.th.  [18 ก.พ. 2014]. 
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6. ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  “ค ามอกหลวง”.  อ้างอิงใน: หนังสือ
พรรณไม้ภูสวนทราย หน้า 101, หนังสือไม้ต้นในสวน Tree in the Garden.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.qsbg.org.  [18 ก.พ. 
2014]. 

7. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง , สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน).  “ค ามอก
หลวง”.  อ้างอิงใน: หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน์).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: eherb.hrdi.or.th.  [18 ก.พ. 
2014]. 

8. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียน , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  “ค ามอกหลวง”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: 
copper.msu.ac.th/plant/.  [25 ม.ค. 2014]. 

9. ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่ งแวดล้อม กรุง เทพมหานคร.  “ค ามอกหลวง”.  [ออนไลน์ ] .   เข้ าถึ ง ได้จาก : 
minpininteraction.com.  [18 ก.พ. 2014]. 

 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
5.1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

5.2.ส่งเสริมการอนุรักษ์และพิทักษ์ต้นค ามอกหลวง 

5.3.ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการใช้ประโยชน์จากต้นค ามอกหลวง 

5.4.ลดการเข้าท าลายพ้ืนที่การขยายพันธุ์ค ามอกหลวงในพ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัยพะเยา 

5.5. สร้างนวัตกรรมชุมชนจากฐานข้อมูลทางวิชาการของต้นค ามอกหลวง 
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6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

6.1 ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากต้นค ามอกหลวง รวมถึงการขยายพันธุ์ 

6.2 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แหล่งกระจายพันธุ์ของต้นค ามอกหลวงในป่าธรรมชาติ และสร้างเส้นทางธรรมชาติที่ลัด
เลาะไปตามพ้ืนที่ป่าที่มีต้นค ามอกหลวง เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวและเดินป่าเชิงสร้างสรรค์ 

6.3 สร้างฐานข้อมูลเชิงวิชาการด้านพรรณไม้แบบบูรณาการให้แก่ต้นค ามอกหลวง 

6.4 สนับสนุนสารสกัดค ามอกหลวงเพ่ือท าสารไล่แมลงเชิงชีวภาพ สร้างมูลค่าเกิดอาชีพและผลิตภัณฑ์เชิง
เกษตรอินทรีย ์

6.5 ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากสีย้อมต้นค ามอกหลวง 

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 
ชาวบ้านรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย นิสิต และนักเรียน 
 
8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
      

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา มีอาชีพเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 อาชีพ 
จ านวนประชาชน นิสิต นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ค ามอกหลวง เพิ่มขึ้น จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ของ
ผู้เข้าร่วม 
ได้ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ยกระดับฐานความรู้เรื่องการอนุรักษ์ค ามอกหลวง และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประชาชน นิสิต นักเรียน ตระหนักในความส าคัญและคุณค่าทรัพยากรป่าไม้ 
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข 
เพ่ิมพ้ืนที่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 

9. กิจกรรม- วิธีด าเนินการ (Activity) 
 

เชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหลังมหาวิทยาลัยพะเยา และพ้ืนที่ป่าใกล้เคียงในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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เชิงวิจัย :ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ สรีรวิทยาพืช ฤทธิ์ทางยา และประโยชน์จากการใช้เป็นพืช

สมุนไพร พืชให้ความหอม และสีย้อม 

ลักษณะของกิจกรรม : (ตน้ทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
ต้นทาง 
1.ก าหนดพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและค ามอกหลวงในเขตป่ามหาวิทยาลัยพะเยาและระบุพิกัดต าแหน่ง 
 1.1 ส ารวจพ้ืนที่การกระจายพันธุ์ของต้นค ามอกหลวงในพ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัยพะเยา และป่าชุมชน
ใกล้เคียงรอบมหาวิทยาลัยพะเยา 
 1.2 ระบุพิกัดและท าข้อมูลการกระจายพันธุ์เชิงพ้ืนที่ของต้นค ามอกหลวง 

1.3 ก าหนดพ้ืนที่การอนุรักษ์ และพ้ืนที่การใช้ประโยชน์จากต้นค ามอกหลวง 
 

2.ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ของต้นค ามอกหลวงในพ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัยพะเยา 
 2.1 จัดท าข้อมูลและการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์ของต้นค ามอกหลวง  
 2.2 จัดท าข้อมูลและการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาของต้นค ามอกหลวง 
 2.3 จัดท าข้อมูลและการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ของต้นค ามอกหลวง 
 
กลางทาง 
3.ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากต้นค ามอกหลวงเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม 
 3.1 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นค ามอกหลวง จากส่วนที่สามารถพัฒนาให้เป็นต้นพันธุ์ได้ 

3.2 พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นค ามอกหลวง 
3.3 ส่งเสริมทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นค ามอกหลวงให้แก่นิสิต นักเรียน และประชาชน 

4.ส่งเสริมการย้อมสีผ้าทอด้วยสีย้อมธรรมชาติจากส่วนต่าง ๆ ของต้นค ามอกหลวง 
 4.1 ส่งเสริมการใช้ส่วนให้สีย้อมของต้นค ามอกหลวงในการย้อมเส้นไหม เส้นฝ้าย และผ้าทอ 
 4.2 พัฒนาวิธีการย้อมผ้าและการเรียนรู้การย้อมด้วยสีจากต้นค ามอกหลวง ให้นิสิต นักเรียน  

ประชาชน 
5.ส่งเสริมการท าสารสกัดไล่แมลง และสัตว์มีพิษ 

5.1 ส่งเสริมการท าสารสกัดของต้นค ามอกหลวงในการใช้ไล่แมลง 
 5.2 พัฒนาวิธีการสกัดสาร และการใช้สารสกัดจากต้นค ามอกหลวง ให้นิสิต นักเรียน  

ประชาชนเพื่อวัตถุประสงค์ทางเกษตรอินทรีย์ และไล่แมลงต่าง ๆ  
 
ปลายทาง 
6.ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากค ามอกหลวง เช่น ต้นพันธุ์ สารสกัดพืช ผ้าสีย้อมค ามอกหลวง 

 6.1 ส่งเสริมการสร้างอาชีพจากการพัฒนาต้นพันธุ์ค ามอกหลวง  
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6.2 ส่งเสริมการสร้างอาชีพจากการพัฒนาการย้อมผ้าด้วยสีจากค ามอกหลวง 

6.3 ส่งเสริมการสร้างอาชีพจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงจากต้นค ามอกหลวง 

6.4 ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวด้วยการเดินป่าบนเส้นทางต้นค ามอกหลวง 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

1.ก าหนดพื้นที่อนุรักษ์พันธกุรรมพืชและค ามอกหลวงในเขตป่า
มหาวิทยาลัยพะเยาและระบพุิกัดต าแหน่ง 

จ านวนต้นค ามอกหลวงที่ส ารวจได้ และจ านวนพื้นทีอ่นุรักษ ์

2.ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ของต้นค า
มอกหลวงในพื้นที่ปา่มหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อมูลวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ของต้นค ามอก
หลวง 

3.ส่งเสริมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชต้นค ามอกหลวงเพื่อการ
อนุรักษ์พันธกุรรม 

จ านวนต้นค ามอกหลวงที่ได้จากการเพาะเล่ียงเนื้อเยื่อ และวิธกีารเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อต้นค ามอกหลวง 

4.ส่งเสริมการย้อมสีผ้าทอดว้ยสยี้อมธรรมชาติจากสว่นต่าง ๆ ของ
ต้นค ามอกหลวง 

ผ้าสีย้อมจากต้นค ามอกหลวง 

5.ส่งเสริมการท าสารสกัดไล่แมลง และสัตว์มีพิษ สารสกัดไล่แมลงและสัตว์มีพิษจากต้นค ามอกหลวง 
6.จัดกิจกรรมเดินป่า และให้ความรู้เชิงการอนุรักษ์เพือ่สนับสนุน
การอนุรักษ์ต้นค ามอกหลวง 

จ านวนเส้นทางการเดินป่า และจ านวนผู้ร่วมเดินป่า 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  12 เดือน (ปีงบประมาณ 2565)  

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.ก าหนดพื้นที่อนุรักษ์พันธกุรรมพืชและค ามอก
หลวงในเขตป่ามหาวิทยาลัยพะเยาและระบุพิกัด
ต าแหน่ง 

x x x x x x x x x   x 

2.ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา และพันธุ
ศาสตร์ของต้นค ามอกหลวงในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัย
พะเยา 

x x x x x x x x x x x x 

3.ส่งเสริมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชต้นค ามอกหลวง
เพื่อการอนุรักษ์พันธกุรรม 

 x x x x x x x x x  x 

4.ส่งเสริมการย้อมสีผ้าทอดว้ยสยี้อมธรรมชาติจาก
ส่วนต่าง ๆ ของต้นค ามอกหลวง 

 x x x x x x x x x x x 

5.ส่งเสริมการท าสารสกัดไล่แมลง และสัตว์มีพิษ x x x x x x x x x x  x 
6.จัดกิจกรรมเดินป่า และให้ความรู้เชงิการอนุรักษ์
เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ต้นค ามอกหลวง 

 x x x     x x  x 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. .........2565........ วงเงิน .....220,000....... บาท (สองแสนสองหมื่น

บาทถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1.ก าหนดพื้นที่อนุรักษ์พันธกุรรมพืชและค ามอกหลวงในเขตป่ามหาวิทยาลัยพะเยาและระบพุิกัดต าแหน่ง 30,000 
2.ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ของต้นค ามอกหลวงในพืน้ที่ป่ามหาวิทยาลัยพะเยา 50,000 
3.ส่งเสริมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชต้นค ามอกหลวงเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม 60,000 
4.ส่งเสริมการย้อมสีผ้าทอดว้ยสยี้อมธรรมชาติจากสว่นต่าง ๆ ของต้นค ามอกหลวง 40,000 
5.ส่งเสริมการท าสารสกัดไล่แมลง และสัตว์มีพิษ 30,000 
6.จัดกิจกรรมเดินป่า และให้ความรู้เชิงการอนุรักษ์เพือ่สนับสนุนการอนุรกัษ์ตน้ค ามอกหลวง 10,000 

รวมทั้งสิ้น 220,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 ก าหนดพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและค ามอกหลวงใน
เขตป่ามหาวิทยาลัยพะเยาและระบุพิกัดต าแหน่ง 

30,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

การส ารวจพื้นที่และเก็บข้อมูลทางกายภาพ และการก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ 10,000 

การจัดท าข้อมูลการกระจายพันธุ์และแผนภาพการกระจายพันธุ์ 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

การส ารวจพื้นที่และเก็บข้อมูลทางกายภาพ และการก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ 5,000 

การจัดท าข้อมูลการกระจายพันธุ์และแผนภาพการกระจายพันธุ์ 5,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2  ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา และพันธุ
ศาสตร์ของต้นค ามอกหลวงในพ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัยพะเยา 

50,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

ด้านการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ และปฏิบัติการ 10,000 

ด้านการศึกษาทางสรีรวิทยา และปฏิบัติการ 10,000 

ด้านการศึกษาทางพันธุศาสตร์ และปฏิบัติการ 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

ด้านการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ และปฏิบัติการ 20,000 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นค ามอกหลวงเพ่ือ
การอนุรักษ์พันธุกรรม 

60,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและส่งเสริมการขยายพันธุ์ 20,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

อาหารและสารเคมีส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 20,000 

อุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และขยายพันธุ์พืช 20,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการย้อมสีผ้าทอด้วยสีย้อมธรรมชาติจากส่วน
ต่าง ๆ ของต้นค ามอกหลวง 

40,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

ส่งเสริมกิจกรรมการย้อมสีด้วยต้นค ามอกหลวง 15,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

การพัฒนาการท าสีย้อมจากต้นค ามอกหลวง 10,000 

เส้นไหม เส้นฝ้าย ผ้าทอ ส าหรับย้อมสี 15,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการท าสารสกัดไล่แมลง และสัตว์มีพิษ 30,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  

การพัฒนาสารสกัดจากต้นค ามอกหลวง และทดสอบฤทธิ์ 15,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

การท าผลิตภัณฑ์เพ่ือขับไล่แมลงจากต้นค ามอกหลวงและตรวจสอบทางเคมี 15,000 

งบประมาณกิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมเดินป่า และให้ความรู้เชิงการอนุรักษ์เพ่ือ
สนับสนุนการอนุรักษ์ต้นค ามอกหลวง 

10,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน 0 

1.2 ค่าใช้สอย  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

การเดินป่าเพ่ือการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ 5,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

จัดท าเส้นทางเดินป่าและป้ายบ่งชี้ต่าง ๆ  2,500 

จัดท าข้อมูลการเดินป่าเชิงอนุรักษ์ 2,500 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา/พื้นท่ีป่าไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนโดยรอบ 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย) 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
15.1 ประชาชน นิสิต นักเรียน และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าและต้นค า
มอกหลวง  
15.2 ข้อมูลเชิงวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ของต้นค ามอกหลวงในพ้ืนที่ป่า
มหาวิทยาลัยพะเยา 
15.3 พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นค ามอกหลวง 
15.4 การย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย และผ้าทอ ด้วยต้นค ามอกหลวง 
15.5 การใช้ประโยชน์จากการท าสารสกัดไล่แมลงทางการเกษตร ไล่ยุง 
15.6 เส้นทางการอนุรักษ์ค ามอกหลวงในพ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 

 

        ชื่อ – สกุล ดร.ชัชวาล วงค์ชัย 

      ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี 

        สังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา 

           เบอรโ์ทรศัพท์ 0918834709 

           E – mail address : chatchawal.wo@up.ac.th 
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1. ชื่อโครงการ 

การพัฒนาวิธีสกัดน้้ามันหอมระเหยและผลิตภัณฑ์น้้าหอมท่ีมีส่วนประกอบของน้้ามันหอมระเหย

จากดอกค้ามอกหลวง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 

โครงการวิจัยนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  และเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และฟื้นฟูความ

หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก้าเนิด อีกท้ัง อนุรักษณ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมให้คุนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนและสมดุล   

นอกจากนี้โครงการวิจัยนี้ยังสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน เกษตรอัตรลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการน้าอัตรลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

มาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แปรรูปและเพิ่มมูลค่า   

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 

โครงการวิจัยนี้สอดรับกับแผนแม่บทท่ี 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างการเติบโต 

อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรฐกิจสีเขียวสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

นอกจากนั้นโครงการวิจัยนี้ยังสอดรับกับ แผนแม่บทท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน โดยมี

ตัวชี้วัดคือมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้น

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนาและวิจยัต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศร้อยละ 1.5% 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

  ค้ามอกหลวง เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็กท่ีพบได้ท่ัวไปในป่าเขตภาคเหนือ นอกจากนี้ยังพบ
บ้างในป่าเขตภาคตะวันอออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ส่วนดอกของค้ามอกหลวงมีลักษณะพิเศษ 
คือ มีกล่ินหอม และยังพบได้มากในบริเวณจังหวัดพะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการส่งเสริม
การอนุลักษณ์ร่วมกับการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มแนวทางการยั่งยืนของการน้าไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ดอกค้ามอกหลวงให้เป็นท่ีรู้จักและผลักดันให้เกิดการน้าไปใช้อย่างชัดเจน จึงท้าให้
คณะผู้วิจัยมองเห็นศักยภาพในการน้ากลิ่นของดอกค้ามอกหลวงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
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เกี่ยวข้องกับการใช้กลิ่นหอมเพื่อประโยชน์ทางการค้ารวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สกัดน้้ามันหอมระเหยจากดอกค้ามอกหลวงเพื่อสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชน เป็นการสร้างทางเลือก
ในการใช้ทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนในชุมชนต่อไป 
  
5. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 

5.1  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้้ามันหอมระเหยจากดอกค้ามอกหลวงจากวิธีสกัด
ต่างๆ  

5.2  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าหอมเสมือนน้้ามันหอมระเหยจากค้ามอกหลวง  

5.3  เพื่อสนองพระราชด้าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1. ได้ผลิตภัณฑ์น้้าหอมท่ีเสมือนน้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงต้นแบบอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์  

2. ได้ผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างน้อย TCI 1 

3. ได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรจากผลงานของโครงการนี้อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

1. ชุมชุนในเขตจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
2. บริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องส้าอาง 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

     ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1. ได้ผลิตภัณฑ์น้้าหอมท่ีเสมือนน้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงต้นแบบอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์  

2. ได้ผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างน้อย TCI 1 อย่างน้อย 1 ฉบับ 

3. ได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรจากผลงานของโครงการนี้อย่างน้อย 1 ฉบับ 
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดดอกค้ามอกหลวง จะส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชดังกล่าวในเขตชุมชน เนื่องจากเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนดอกของ
ต้น จึงไม่ก่อให้เกิดการท้าลายความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของพืช จึงอาจขยายผลไปสู่
การส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธุ์พืชเชิงอนุรักษ์เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และยั่งยืนต่อไป  

 ภายหลังงานวิจัยสิ้นสุด สามารถสร้างช่องทางเพื่อการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่
ท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น 

 เกษตรกรหรือผู้ประกอบการในชุมชน มีทางเลือกในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

 การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย (Stakeholder and User Engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการด้าเนินงานร่วมกันและการ
เชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน รวมถึงอธิบาย
กระบวนการด้าเนินงานต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จ
สิ้น  
 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
โครงการจะมีกิจกรรมเป็นเชิงการวิจัยในรูปแบบการทดลองโดยครอบคลุม ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีภาพรวมการท้างานวิจัยดังต่อไปนี้ คือ 1. เก็บอย่างดอกค้ามอก
หลวงพร้อมกับท้า herbarium specimen 2. กระบวนการสกัดน้้ามันหอมระเหยจากดอกค้ามอก
หลวงด้วยวิธีต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเคมีท่ีได้จากการสกัดแต่ละวิธี 3. ตรวจสอบ
คุณลักษณะน้้ามันหอมระเหย ด้วยเทคนิคทาง chromatography และ spectroscopy เพื่อ
จัดท้าข้อก้าหนดของสารสกัดท่ีได้ 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าหอมต้นแบบ โดยปรุงขึ้นจากข้อมูลทาง
เคมีท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีก่อนหน้านี้ 4. ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ท่ี
พัฒนาขึ้น 5. ศึกษาความพึงพอใจในอาสาสมัครด้วยวิธีการดมน้้าหอมท่ีพัฒนานาขึ้น โดยการ
ด้าเนินงานโดยละเอียดดังแสดงดังนี้   
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รูปที่ 1 กรอบการท างานของโครงการ จากต้นทางสู่ปลายทาง 

1. การเตรียมพืช 

ดอกค้ามอกหลวงสดจะถูกเก็บในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ้านวนรวม 5-10 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการสกัดต่อไป นอกจากนั้นตัวอย่างดอก ใบติดกิ่ง ของต้นค้า
มอกหลวง ถูกเก็บจากบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วง มกราคม -มีนาคม เพื่อตรวจสอบ
เอกลักษณ์ทางพฤกษศาสตร์  โดยนักพฤกษศาสตร์ ณ หอพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

2. การสกัดน้ ามันหอมระเหย 

 2.1 การสกัดแยกน้้ามันหอมระเหยด้วยไขมันวัวด้วยวิธีเย็น (cold enfurauage) ใช้ไขมันวัว
ปริมาณ 100 กรัม แบ่งเป็น 2 ถ้วย เกลี่ยไขมันวัวให้ท่ัวถ้วย น้ากลีบดอกไม้สดมาวางบนไขมันวัว 1 
ถ้วยและประกบถ้วยท่ีวางดอกไม้ด้วยถ้วยไขมันอีก 1 ถ้วย ให้สกัดน้้ามัน 1 คืน และเปลี่ยนกลับ
ดอกไม้ทุกวันเป็นเวลา 14 วัน จะได้ไขมันวัวท่ีอิ่มตัวด้วยน้้ามันหอมระเหย น้าเอทานอลท่ีเย็นมา
สกัดแยกน้้ามันหอมระเหยออกประมาณ 1 วัน และน้ามาสารสกัดมากรอง โดยสกัดด้วยเอทานอล
ท่ีเย็นจนกระท่ังน้้ามันหอมระเหยออกจากไขมันวัวหมด และน้าไประเหยเอทานอลออกภายใต้
สภาวะสุญญากาศ น้าสารสกัดท่ีได้ไปปั่นเหวี่ยงเพื่อให้ได้เฉพาะน้้ามันหอมระเหย ค้านวนณร้อยละ
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ของน้้ามันหอมระเหยจากการสกัดพืชสด และเก็บน้้ามันหอมระเหยท่ีได้ในท่ีเย็น อุณหภูมิ -20 °C 
จนกระทั่งใช้ในการทดลอง 

 2.2 การสกัดแยกน้้ามันหอมระเหยด้วยไขมันวัวด้วยวิธีร้อน (hot enfurauage) (4) น้ากลีบ
ดอกไม้สกัดด้วยไขมันวัวซึ่งไปท้าให้ร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ท้าให้สาร
สกัดเย็นลงท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นน้าสารสกัดท่ีได้สกัดต่อท้ังคืนท่ีอุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส 
แล้วน้าสารสกัดมาให้ความร้อนท่ี 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วน้าไปกรอง และน้า
กลีบดอกไม้ใหม่มาสกัดต่อจนกระท่ังไขมันวัวอิ่มตัวด้วยน้้ามัน แล้วจึงแยกสกัดน้้ามันหอมระเหย
ออกเช่นเดียวกับวิธีเย็น ค้านวนณร้อยละของน้้ามันหอมระเหยจากการสกัดพืชสด และเก็บน้้ามัน
หอมระเหยท่ีได้ในท่ีเย็น อุณหภูมิ -20 °C จนกระทั่งใช้ในการทดลอง 

 2.3 การหมักด้วยเอทานอล (Maceration) (3) น้ากลีบดอกไม้มาสกัดด้วยเอทานอลเป็นเวลา 1 
อาทิตย์ แล้วกรองสารสกัดเอทานอลท่ีได้และระเหยเอทานอลออกภายใต้สภาวะสุญญากาศ น้า
สารสกัดเอทานอลท่ีระเหยได้ไปปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกน้้ามันหอมระเหย ค้านวนณร้อยละของน้้ามัน
หอมระเหยจากการสกัดพืชสดและเก็บน้้ามันหอมระเหยท่ีได้ในท่ีเย็น อุณหภูมิ -20 °C จนกระท่ัง
ใช้ในการทดลอง 

 

 

 

3 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Chaichana, J. et al 2009) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้้ามันหอมระเหยท่ีได้จากการสกัดแต่ละวิธี จะถูก
วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง GC-MS-QP โดยใช้รูปแบบ electron impact ionization ในการตรวจวัด 
สารตัวอย่างจะถูกแยกองค์ประกอบโดยใช้ DB-5 wax capillary column 
(5%phenylmethylpolysiloxane, ยาว 30 เมตร, เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 mm และมีความหนา
ของฟิล์มเป็น 0.25  um) โดยระบบท่ีใช้ในการแยกเป็น gradient temparatuture ด้วยการเริ่ม 
80 oC, และเพิ่มขึ้นเป็น 106 oC ในอัตรา 5oC/min และเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 140 oC ด้วยอัตรา 
10oC/min จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 250 oC/min ด้วยอัตรา 8oC/min เป็นเวลา 6 นาที ใช้ mobile 
phase เป็น helium (99.999%) ในอัตราการไหลคงท่ี 1 ml/min และใช้ split flow ratio เป็น 
1:50  ในการตรวจเอกลักษณ์องค์ประกอบทางเคมีท่ีได้จากการวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลสารเคมีรวม
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จาก Willey libraly และเปรียบเทียบจากงานวิจัยท่ีผ่านมาของพืชสกุลเดียวกัน โดยดูจาก mass 
pattern และค่า retention index  

 

4 การพัฒนาต ารับน้ าหอม 

     การพัฒนาต้ารับน้้าหอมเพื่อให้ได้กลิ่นผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความนิยมของผู้บริโภค 
อ้างอิงข้อมูลจากการสืบค้นวารสารด้านความงาม แฟชั่นและเครื่องส้าอางท่ีเป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 
ได้แก่ Elle, Marie Claire, InStyle และ Harpes Bazaar ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558-2563 พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกจัดอันดับให้ได้รับความนิยมและท้ายอดจ้าหน่ายได้ในอันดับ
ต้นๆ มักเป็นน้้าหอมในกลุ่ม floral-fruity, floral-oriental รวมถึง floral-gourmand ส้าหรับ
น้้าหอมท่ีวางต้าแหน่งทางการตลาดเพื่อสุภาพสตรี โดยท่ีน้้าหอมท่ีวางต้าแหน่งทางการตลาด
ส้าหรับสุภาพบุรุษ ยังคงเป็นน้้าหอมในกลุ่ม woody-spicy, woody-marine รวมถึง oriental 
(11-17) 

การพัฒนาสูตรต้ารับน้้าหอม ประกอบด้วยการใช้น้้ามันหอมระเหยท่ีได้จากสารสกัด 
absolute ดอกค้ามอกหลวงร่วมกับสารให้กลิ่นชนิดสังเคราะห์ น้าไปบ่มในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิระหว่าง 
12-18 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ จนได้น้้ามันหอมเข้มข้น (perfume 
concentrate) ก่อนน้ามาเจือจางด้วย ethanol พร้อมกับเติมสารต้านออกซิเดชั่น สารกันแดด 
เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของกลิ่นท่ีอาจเกิดจากการสัมผัสกับแสงหรือออกซิเจน น้าน้้าหอมท่ีผสม
แล้ว แช่เย็นแล้วกรองตะกอนซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่ละลายออก 

ส้าหรับการพัฒนากลิ่นโดยใช้น้้ามันหอมระเหยจากดอกค้ามอกหลวงเป็นองค์ประกอบ จะ
มีการตั้งต้ารับ 4 สูตร เพื่อให้ได้กลิ่นตามประเภทขององค์ประกอบดังนี้คือ (18-20) 

 กลิ่นแนว floral fruity ใช้น้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงร่วมกับ 
gamma-undecalactone หรือ gamma-nonalactone หรือ beta-
damascone 

 กลิ่นแนว floral-oriental ใช้น้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงร่วมกับ 
ethyl vanillin หรือ coumarin หรือ benzoin  

 กลิ่นแนว floral-gourmand ใช้น้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงร่วมกับ 
maltol, ethyl maltol หรือ furanone 
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 กลิ่นแนว woody ใช้น้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงร่วมกับ 
cedarwood oil, sandalwood oil หรือ ambroxan 

 

5. การทดสอบความคงตัวทางกายภาพ (Physical stability) 

 ทดสอบความคงตัวทางกายภาพของต้ารับน้้าหอม โดยการเก็บตัวอย่างไว้ในขวดแก้วท่ีสภาวะ
อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 4 องศาเซลเซียส, 45 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิห้อง +- 2 องศาเซลเซียส และ
ภายใต้แสง UV แสงฟลูออเรสเซนต์ เป็นเวลา 3 เดือน โดยประเมินลักษณะทางกายภาพ 
ดังต่อไปนี้ 

1. สี ใช้เครื่องทดสอบสี ประเมินค่า L* a* b* เทียบก่อน-หลัง 

2. กลิ่น ผู้วิจัยดมกลิ่นให้สเกลการเปลี่ยนแปลงของกลิ่น เทียบก่อน-หลัง 

3.ความหนืด วัดค่าความหนืดโดยใช้เครื่องวัดความหนืด 

4. ลักษณะทางกายภาพ ประเมินจากการตกตะกอน การแยกชั้น หรือการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทางกายภาพ เทียบภาพถ่ายก่อน-หลัง 

สูตรต้ารับน้้าหอมท่ีผ่านการทดสอบสภาวะความคงตัว น้าไปศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคในข้อ 6 ต่อไป 

 

6. การศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป 

ทางคณะผู้วิจัยส่งตัวอย่างต้ารับน้้าหอมท่ีพัฒนาขึ้นไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (กลุ่มตัวอย่าง) 
โดยขอบเขตของกลุ่มผู้บริโภคหลักท่ีสนใจ คือ ผู้บริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑ์น้้าหอมและใช้ผลิตภัณฑ์
น้้าหอมเป็นประจ้าในมหาวิทยาลัยพะเยา การหาขนาดของตัวอย่างโดยการประมาณค่าความพึง
พอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์น้้าหอม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (1) พบว่า ความพึงพอใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้นเป็นร้อยละ 73.3 จากกลุ่มผู้บริโภคท้ังหมดท่ีเข้าร่วมงานวิจัย โดย
คณะผู้วิจัยยอมให้มีการคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 และก้าหนดค่าความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 5 ได้
จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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        n = Z2P(1-p)/e2 

                                                    = (1.96)2  0.733(1-0.733)/(0.05)2 

                                                     = 300.73 คน 

           ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ 301 คน และมีการปรับขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อลดการ  

           สูญเสียของแบบสอบถาม ก้าหนดให้อัตราการสูญเสียเท่ากับร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างท้ังหมด  

           377 คน 

แบ่งแบบสอบถามเป็นสัดส่วน ดังนี้ 

1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค เช่น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ภูมิภาค ฯลฯ (ข้อมูล
ส่วนนี้ผู้วิจัยจะปกปิดเป็นความลับ และใช้ในการวิจัยเท่านั้น) 

2) ข้อมูลพื้นฐานด้านการใช้ผลิตภัณฑ์น้้าหอม และปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
น้้าหอม เช่น รสนิยม ประเภทของกลิ่นท่ีคุ้นเคย บรรจุภัณฑ์ ราคา การโฆษณา ฯลฯ 

3) ความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังจากดมผลิตภัณฑ์น้้าหอมตัวอย่าง โดยใช้การ
ประเมินตามสเกลวัดความชอบ (Just about right scale: JAR scale) แบ่งเป็น 7 ระดับ 
คือ ชอบมากท่ีสุด ชอบมาก ชอบ เฉยๆ ค่อนข้างไม่ชอบ ไม่ชอบ ไม่ชอบท่ีสุด 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
1. การเตรียมพืช  ได้ดอกค้ามอกเพียงพอที่จะใช้ในกระบวนการสกัดปริมาณ 5-

10 กิโลกรัม 
2. การสกัดน้้ามันหอมระเหย ได้น้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกจากกระบวนการสกัดต่างๆ  
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้ทราบองค์ประกอบทางเคมีที่พบในน้้ามันหอมระเหยดอก

ค้ามอกแต่ละชนิดวิธีสกัด 
4. การพัฒนาต้ารับน้้าหอม ได้น้้าหอมที่มีความคล้ายคลึงกับดอกค้ามอกอย่างน้อย 1 

ต้ารับ 
5. ทดสอบความคงตัวทางกายภาพ ได้ต้ารับที่มีความคงตัวอย่างน้อย 1 ต้ารับ 
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6. การศึกษาความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป 

ได้ข้อมูลความพึงพอใจของน้้าหอมที่พัฒนาขึ้น  

 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ ระยะเวลา 1 ปี  
โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

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

1. การเตรียมพืช              

2. การสกัดน้้ามันหอมระเหย             

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี             

4. การพัฒนาต้ารับน้้าหอม             

5. ทดสอบความคงตัวทางกายภาพ             

6. การศึกษาความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป 

            

7. จัดท้ารูปเล่มรายงาน             

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบ

บาทถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1. การเตรียมพืช  15,000 
2. การสกัดน้้ามันหอมระเหย 50,000 
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 75,000 
4. การพัฒนาต้ารับน้้าหอม 50,000 
5. ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น 15,000 
6. การศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป 15,000 
7. การเผยแพร่ผลงาน 30,000 
รวมทั้งสิ้น 250,000 
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รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย เงินเดือน 12,000 บาท x 10 เดือน 
วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท้างาน 2 ปี ด้านการสกัด ทดสอบฤทธิ์
ชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

120,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้้ามันหอมระเหย 40,000 

ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 6,000 

ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติงาน ค่าน้้ามัน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  
จ้านวน 10 ครั้งๆ 500 บาท (10X500=5,000) 

5,000 

ค่าจัดท้าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   
(page charge) 

20,000 

ค่าจัดท้ารายงานและค่าถ่ายเอกสาร 2,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

ค่าสารเคมชีนิด สารมาตรฐาน ชนิด analytical grade 20,000 

ค่าสารเคมีชนิดตัวท้าละลาย ต่าง ๆ ประเภท analytical grade 10,000 

ค่าสารเคมีองค์ประกอบน้้าหอม  เช่น แวกซ์ สารวัตถุดิบให้กลิ่น 14,000 

ค่าอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วส้าหรับสกัด 8,000 

ขวด vial ส้าหรับเก็บตัวอย่างน้้ามันหอมระเหย 2,500 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าบรรจุภัณฑ์   2,500 

รวม 250,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดดอกค้ามอกหลวง เป็นการสนองพระราชด้าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ และจะส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พันธุ์พืช

ดังกล่าวในเขตชุมชน เนื่องจากเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนดอกของต้น จึงไม่ก่อให้เกิดการ

ท้าลายความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของพืช จึงอาจขยายผลไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธุ์

พืชเชิงอนุรักษ์เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
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เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล  นายสมปอง ใจประเสริฐ 

ต้าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เบอรโ์ทรศัพท์ 087-536-8546 

E – mail address  rspgupiti@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ 

การพัฒนาวิธีสกัดน้้ามันหอมระเหยและผลิตภัณฑ์น้้าหอมท่ีมีส่วนประกอบของน้้ามันหอมระเหย

จากดอกค้ามอกหลวง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 

โครงการวิจัยนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  และเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และฟื้นฟูความ

หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก้าเนิด อีกท้ัง อนุรักษณ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมให้คุนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนและสมดุล   

นอกจากนี้โครงการวิจัยนี้ยังสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน เกษตรอัตรลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการน้าอัตรลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

มาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แปรรูปและเพิ่มมูลค่า   

3. แผนแม่บท ประเด็นที่ 

โครงการวิจัยนี้สอดรับกับแผนแม่บทท่ี 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างการเติบโต 

อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรฐกิจสีเขียวสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

นอกจากนั้นโครงการวิจัยนี้ยังสอดรับกับ แผนแม่บทท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน โดยมี

ตัวชี้วัดคือมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้น

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนาและวิจยัต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศร้อยละ 1.5% 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

  ค้ามอกหลวง เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็กท่ีพบได้ท่ัวไปในป่าเขตภาคเหนือ นอกจากนี้ยังพบ
บ้างในป่าเขตภาคตะวันอออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ส่วนดอกของค้ามอกหลวงมีลักษณะพิเศษ 
คือ มีกล่ินหอม และยังพบได้มากในบริเวณจังหวัดพะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการส่งเสริม
การอนุลักษณ์ร่วมกับการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มแนวทางการยั่งยืนของการน้าไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ดอกค้ามอกหลวงให้เป็นท่ีรู้จักและผลักดันให้เกิดการน้าไปใช้อย่างชัดเจน จึงท้าให้
คณะผู้วิจัยมองเห็นศักยภาพในการน้ากลิ่นของดอกค้ามอกหลวงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
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เกี่ยวข้องกับการใช้กลิ่นหอมเพื่อประโยชน์ทางการค้ารวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สกัดน้้ามันหอมระเหยจากดอกค้ามอกหลวงเพื่อสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชน เป็นการสร้างทางเลือก
ในการใช้ทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนในชุมชนต่อไป 
  
5. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 

5.1  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้้ามันหอมระเหยจากดอกค้ามอกหลวงจากวิธีสกัด
ต่างๆ  

5.2  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าหอมเสมือนน้้ามันหอมระเหยจากค้ามอกหลวง  

5.3  เพื่อสนองพระราชด้าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1. ได้ผลิตภัณฑ์น้้าหอมท่ีเสมือนน้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงต้นแบบอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์  

2. ได้ผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างน้อย TCI 1 

3. ได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรจากผลงานของโครงการนี้อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

1. ชุมชุนในเขตจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
2. บริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องส้าอาง 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

     ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1. ได้ผลิตภัณฑ์น้้าหอมท่ีเสมือนน้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงต้นแบบอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์  

2. ได้ผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างน้อย TCI 1 อย่างน้อย 1 ฉบับ 

3. ได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรจากผลงานของโครงการนี้อย่างน้อย 1 ฉบับ 
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดดอกค้ามอกหลวง จะส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชดังกล่าวในเขตชุมชน เนื่องจากเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนดอกของ
ต้น จึงไม่ก่อให้เกิดการท้าลายความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของพืช จึงอาจขยายผลไปสู่
การส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธุ์พืชเชิงอนุรักษ์เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และยั่งยืนต่อไป  

 ภายหลังงานวิจัยสิ้นสุด สามารถสร้างช่องทางเพื่อการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่
ท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น 

 เกษตรกรหรือผู้ประกอบการในชุมชน มีทางเลือกในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

 การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย (Stakeholder and User Engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการด้าเนินงานร่วมกันและการ
เชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน รวมถึงอธิบาย
กระบวนการด้าเนินงานต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จ
สิ้น  
 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
โครงการจะมีกิจกรรมเป็นเชิงการวิจัยในรูปแบบการทดลองโดยครอบคลุม ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีภาพรวมการท้างานวิจัยดังต่อไปนี้ คือ 1. เก็บอย่างดอกค้ามอก
หลวงพร้อมกับท้า herbarium specimen 2. กระบวนการสกัดน้้ามันหอมระเหยจากดอกค้ามอก
หลวงด้วยวิธีต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเคมีท่ีได้จากการสกัดแต่ละวิธี 3. ตรวจสอบ
คุณลักษณะน้้ามันหอมระเหย ด้วยเทคนิคทาง chromatography และ spectroscopy เพื่อ
จัดท้าข้อก้าหนดของสารสกัดท่ีได้ 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าหอมต้นแบบ โดยปรุงขึ้นจากข้อมูลทาง
เคมีท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีก่อนหน้านี้ 4. ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ท่ี
พัฒนาขึ้น 5. ศึกษาความพึงพอใจในอาสาสมัครด้วยวิธีการดมน้้าหอมท่ีพัฒนานาขึ้น โดยการ
ด้าเนินงานโดยละเอียดดังแสดงดังนี้   
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รูปที่ 1 กรอบการท างานของโครงการ จากต้นทางสู่ปลายทาง 

1. การเตรียมพืช 

ดอกค้ามอกหลวงสดจะถูกเก็บในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ้านวนรวม 5-10 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการสกัดต่อไป นอกจากนั้นตัวอย่างดอก ใบติดกิ่ง ของต้นค้า
มอกหลวง ถูกเก็บจากบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วง มกราคม -มีนาคม เพื่อตรวจสอบ
เอกลักษณ์ทางพฤกษศาสตร์  โดยนักพฤกษศาสตร์ ณ หอพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

2. การสกัดน้ ามันหอมระเหย 

 2.1 การสกัดแยกน้้ามันหอมระเหยด้วยไขมันวัวด้วยวิธีเย็น (cold enfurauage) ใช้ไขมันวัว
ปริมาณ 100 กรัม แบ่งเป็น 2 ถ้วย เกลี่ยไขมันวัวให้ท่ัวถ้วย น้ากลีบดอกไม้สดมาวางบนไขมันวัว 1 
ถ้วยและประกบถ้วยท่ีวางดอกไม้ด้วยถ้วยไขมันอีก 1 ถ้วย ให้สกัดน้้ามัน 1 คืน และเปลี่ยนกลับ
ดอกไม้ทุกวันเป็นเวลา 14 วัน จะได้ไขมันวัวท่ีอิ่มตัวด้วยน้้ามันหอมระเหย น้าเอทานอลท่ีเย็นมา
สกัดแยกน้้ามันหอมระเหยออกประมาณ 1 วัน และน้ามาสารสกัดมากรอง โดยสกัดด้วยเอทานอล
ท่ีเย็นจนกระท่ังน้้ามันหอมระเหยออกจากไขมันวัวหมด และน้าไประเหยเอทานอลออกภายใต้
สภาวะสุญญากาศ น้าสารสกัดท่ีได้ไปปั่นเหวี่ยงเพื่อให้ได้เฉพาะน้้ามันหอมระเหย ค้านวนณร้อยละ
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ของน้้ามันหอมระเหยจากการสกัดพืชสด และเก็บน้้ามันหอมระเหยท่ีได้ในท่ีเย็น อุณหภูมิ -20 °C 
จนกระทั่งใช้ในการทดลอง 

 2.2 การสกัดแยกน้้ามันหอมระเหยด้วยไขมันวัวด้วยวิธีร้อน (hot enfurauage) (4) น้ากลีบ
ดอกไม้สกัดด้วยไขมันวัวซึ่งไปท้าให้ร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ท้าให้สาร
สกัดเย็นลงท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นน้าสารสกัดท่ีได้สกัดต่อท้ังคืนท่ีอุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส 
แล้วน้าสารสกัดมาให้ความร้อนท่ี 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วน้าไปกรอง และน้า
กลีบดอกไม้ใหม่มาสกัดต่อจนกระท่ังไขมันวัวอิ่มตัวด้วยน้้ามัน แล้วจึงแยกสกัดน้้ามันหอมระเหย
ออกเช่นเดียวกับวิธีเย็น ค้านวนณร้อยละของน้้ามันหอมระเหยจากการสกัดพืชสด และเก็บน้้ามัน
หอมระเหยท่ีได้ในท่ีเย็น อุณหภูมิ -20 °C จนกระทั่งใช้ในการทดลอง 

 2.3 การหมักด้วยเอทานอล (Maceration) (3) น้ากลีบดอกไม้มาสกัดด้วยเอทานอลเป็นเวลา 1 
อาทิตย์ แล้วกรองสารสกัดเอทานอลท่ีได้และระเหยเอทานอลออกภายใต้สภาวะสุญญากาศ น้า
สารสกัดเอทานอลท่ีระเหยได้ไปปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกน้้ามันหอมระเหย ค้านวนณร้อยละของน้้ามัน
หอมระเหยจากการสกัดพืชสดและเก็บน้้ามันหอมระเหยท่ีได้ในท่ีเย็น อุณหภูมิ -20 °C จนกระท่ัง
ใช้ในการทดลอง 

 

 

 

3 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Chaichana, J. et al 2009) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้้ามันหอมระเหยท่ีได้จากการสกัดแต่ละวิธี จะถูก
วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง GC-MS-QP โดยใช้รูปแบบ electron impact ionization ในการตรวจวัด 
สารตัวอย่างจะถูกแยกองค์ประกอบโดยใช้ DB-5 wax capillary column 
(5%phenylmethylpolysiloxane, ยาว 30 เมตร, เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 mm และมีความหนา
ของฟิล์มเป็น 0.25  um) โดยระบบท่ีใช้ในการแยกเป็น gradient temparatuture ด้วยการเริ่ม 
80 oC, และเพิ่มขึ้นเป็น 106 oC ในอัตรา 5oC/min และเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 140 oC ด้วยอัตรา 
10oC/min จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 250 oC/min ด้วยอัตรา 8oC/min เป็นเวลา 6 นาที ใช้ mobile 
phase เป็น helium (99.999%) ในอัตราการไหลคงท่ี 1 ml/min และใช้ split flow ratio เป็น 
1:50  ในการตรวจเอกลักษณ์องค์ประกอบทางเคมีท่ีได้จากการวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลสารเคมีรวม
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จาก Willey libraly และเปรียบเทียบจากงานวิจัยท่ีผ่านมาของพืชสกุลเดียวกัน โดยดูจาก mass 
pattern และค่า retention index  

 

4 การพัฒนาต ารับน้ าหอม 

     การพัฒนาต้ารับน้้าหอมเพื่อให้ได้กลิ่นผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความนิยมของผู้บริโภค 
อ้างอิงข้อมูลจากการสืบค้นวารสารด้านความงาม แฟชั่นและเครื่องส้าอางท่ีเป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 
ได้แก่ Elle, Marie Claire, InStyle และ Harpes Bazaar ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558-2563 พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกจัดอันดับให้ได้รับความนิยมและท้ายอดจ้าหน่ายได้ในอันดับ
ต้นๆ มักเป็นน้้าหอมในกลุ่ม floral-fruity, floral-oriental รวมถึง floral-gourmand ส้าหรับ
น้้าหอมท่ีวางต้าแหน่งทางการตลาดเพื่อสุภาพสตรี โดยท่ีน้้าหอมท่ีวางต้าแหน่งทางการตลาด
ส้าหรับสุภาพบุรุษ ยังคงเป็นน้้าหอมในกลุ่ม woody-spicy, woody-marine รวมถึง oriental 
(11-17) 

การพัฒนาสูตรต้ารับน้้าหอม ประกอบด้วยการใช้น้้ามันหอมระเหยท่ีได้จากสารสกัด 
absolute ดอกค้ามอกหลวงร่วมกับสารให้กลิ่นชนิดสังเคราะห์ น้าไปบ่มในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิระหว่าง 
12-18 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ จนได้น้้ามันหอมเข้มข้น (perfume 
concentrate) ก่อนน้ามาเจือจางด้วย ethanol พร้อมกับเติมสารต้านออกซิเดชั่น สารกันแดด 
เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของกลิ่นท่ีอาจเกิดจากการสัมผัสกับแสงหรือออกซิเจน น้าน้้าหอมท่ีผสม
แล้ว แช่เย็นแล้วกรองตะกอนซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่ละลายออก 

ส้าหรับการพัฒนากลิ่นโดยใช้น้้ามันหอมระเหยจากดอกค้ามอกหลวงเป็นองค์ประกอบ จะ
มีการตั้งต้ารับ 4 สูตร เพื่อให้ได้กลิ่นตามประเภทขององค์ประกอบดังนี้คือ (18-20) 

 กลิ่นแนว floral fruity ใช้น้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงร่วมกับ 
gamma-undecalactone หรือ gamma-nonalactone หรือ beta-
damascone 

 กลิ่นแนว floral-oriental ใช้น้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงร่วมกับ 
ethyl vanillin หรือ coumarin หรือ benzoin  

 กลิ่นแนว floral-gourmand ใช้น้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงร่วมกับ 
maltol, ethyl maltol หรือ furanone 
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 กลิ่นแนว woody ใช้น้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกหลวงร่วมกับ 
cedarwood oil, sandalwood oil หรือ ambroxan 

 

5. การทดสอบความคงตัวทางกายภาพ (Physical stability) 

 ทดสอบความคงตัวทางกายภาพของต้ารับน้้าหอม โดยการเก็บตัวอย่างไว้ในขวดแก้วท่ีสภาวะ
อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 4 องศาเซลเซียส, 45 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิห้อง +- 2 องศาเซลเซียส และ
ภายใต้แสง UV แสงฟลูออเรสเซนต์ เป็นเวลา 3 เดือน โดยประเมินลักษณะทางกายภาพ 
ดังต่อไปนี้ 

1. สี ใช้เครื่องทดสอบสี ประเมินค่า L* a* b* เทียบก่อน-หลัง 

2. กลิ่น ผู้วิจัยดมกลิ่นให้สเกลการเปลี่ยนแปลงของกลิ่น เทียบก่อน-หลัง 

3.ความหนืด วัดค่าความหนืดโดยใช้เครื่องวัดความหนืด 

4. ลักษณะทางกายภาพ ประเมินจากการตกตะกอน การแยกชั้น หรือการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทางกายภาพ เทียบภาพถ่ายก่อน-หลัง 

สูตรต้ารับน้้าหอมท่ีผ่านการทดสอบสภาวะความคงตัว น้าไปศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคในข้อ 6 ต่อไป 

 

6. การศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป 

ทางคณะผู้วิจัยส่งตัวอย่างต้ารับน้้าหอมท่ีพัฒนาขึ้นไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (กลุ่มตัวอย่าง) 
โดยขอบเขตของกลุ่มผู้บริโภคหลักท่ีสนใจ คือ ผู้บริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑ์น้้าหอมและใช้ผลิตภัณฑ์
น้้าหอมเป็นประจ้าในมหาวิทยาลัยพะเยา การหาขนาดของตัวอย่างโดยการประมาณค่าความพึง
พอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์น้้าหอม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (1) พบว่า ความพึงพอใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้นเป็นร้อยละ 73.3 จากกลุ่มผู้บริโภคท้ังหมดท่ีเข้าร่วมงานวิจัย โดย
คณะผู้วิจัยยอมให้มีการคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 และก้าหนดค่าความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 5 ได้
จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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        n = Z2P(1-p)/e2 

                                                    = (1.96)2  0.733(1-0.733)/(0.05)2 

                                                     = 300.73 คน 

           ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ 301 คน และมีการปรับขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อลดการ  

           สูญเสียของแบบสอบถาม ก้าหนดให้อัตราการสูญเสียเท่ากับร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างท้ังหมด  

           377 คน 

แบ่งแบบสอบถามเป็นสัดส่วน ดังนี้ 

1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค เช่น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ภูมิภาค ฯลฯ (ข้อมูล
ส่วนนี้ผู้วิจัยจะปกปิดเป็นความลับ และใช้ในการวิจัยเท่านั้น) 

2) ข้อมูลพื้นฐานด้านการใช้ผลิตภัณฑ์น้้าหอม และปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
น้้าหอม เช่น รสนิยม ประเภทของกลิ่นท่ีคุ้นเคย บรรจุภัณฑ์ ราคา การโฆษณา ฯลฯ 

3) ความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังจากดมผลิตภัณฑ์น้้าหอมตัวอย่าง โดยใช้การ
ประเมินตามสเกลวัดความชอบ (Just about right scale: JAR scale) แบ่งเป็น 7 ระดับ 
คือ ชอบมากท่ีสุด ชอบมาก ชอบ เฉยๆ ค่อนข้างไม่ชอบ ไม่ชอบ ไม่ชอบท่ีสุด 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
1. การเตรียมพืช  ได้ดอกค้ามอกเพียงพอที่จะใช้ในกระบวนการสกัดปริมาณ 5-

10 กิโลกรัม 
2. การสกัดน้้ามันหอมระเหย ได้น้้ามันหอมระเหยดอกค้ามอกจากกระบวนการสกัดต่างๆ  
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้ทราบองค์ประกอบทางเคมีที่พบในน้้ามันหอมระเหยดอก

ค้ามอกแต่ละชนิดวิธีสกัด 
4. การพัฒนาต้ารับน้้าหอม ได้น้้าหอมที่มีความคล้ายคลึงกับดอกค้ามอกอย่างน้อย 1 

ต้ารับ 
5. ทดสอบความคงตัวทางกายภาพ ได้ต้ารับที่มีความคงตัวอย่างน้อย 1 ต้ารับ 
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6. การศึกษาความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป 

ได้ข้อมูลความพึงพอใจของน้้าหอมที่พัฒนาขึ้น  

 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ ระยะเวลา 1 ปี  
โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

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

1. การเตรียมพืช              

2. การสกัดน้้ามันหอมระเหย             

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี             

4. การพัฒนาต้ารับน้้าหอม             

5. ทดสอบความคงตัวทางกายภาพ             

6. การศึกษาความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป 

            

7. จัดท้ารูปเล่มรายงาน             

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบ

บาทถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1. การเตรียมพืช  15,000 
2. การสกัดน้้ามันหอมระเหย 50,000 
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 75,000 
4. การพัฒนาต้ารับน้้าหอม 50,000 
5. ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น 15,000 
6. การศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป 15,000 
7. การเผยแพร่ผลงาน 30,000 
รวมทั้งสิ้น 250,000 
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รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย เงินเดือน 12,000 บาท x 10 เดือน 
วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท้างาน 2 ปี ด้านการสกัด ทดสอบฤทธิ์
ชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

120,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้้ามันหอมระเหย 40,000 

ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 6,000 

ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติงาน ค่าน้้ามัน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  
จ้านวน 10 ครั้งๆ 500 บาท (10X500=5,000) 

5,000 

ค่าจัดท้าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   
(page charge) 

20,000 

ค่าจัดท้ารายงานและค่าถ่ายเอกสาร 2,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

ค่าสารเคมชีนิด สารมาตรฐาน ชนิด analytical grade 20,000 

ค่าสารเคมีชนิดตัวท้าละลาย ต่าง ๆ ประเภท analytical grade 10,000 

ค่าสารเคมีองค์ประกอบน้้าหอม  เช่น แวกซ์ สารวัตถุดิบให้กลิ่น 14,000 

ค่าอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วส้าหรับสกัด 8,000 

ขวด vial ส้าหรับเก็บตัวอย่างน้้ามันหอมระเหย 2,500 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าบรรจุภัณฑ์   2,500 

รวม 250,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดดอกค้ามอกหลวง เป็นการสนองพระราชด้าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ และจะส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พันธุ์พืช

ดังกล่าวในเขตชุมชน เนื่องจากเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนดอกของต้น จึงไม่ก่อให้เกิดการ

ท้าลายความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของพืช จึงอาจขยายผลไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธุ์

พืชเชิงอนุรักษ์เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
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เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล  นายสมปอง ใจประเสริฐ 

ต้าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เบอรโ์ทรศัพท์ 087-536-8546 

E – mail address  rspgupiti@gmail.com 
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1. ชื่อโครงการ   การเจริญเติบโต ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวฝักคูนใน
เขตจังหวัดพะเยา   

  Growth, Harvesting index and Postharvest Management of Indian 
laburnum Pods (Cassia fistula L.)  in Phayao Province 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 5 การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นที่  18  การเติบโตอย่างยั่งยืน 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้เห็น
ความสําคัญของคูนหรือ ราชพฤกษ์  (Ratchaphruek, Golden Shower, Indian Laburnum, 
Cassia fistula Linn) อยู่ในวงศ ์CAESALPINIACEAE   คูนเป็นต้นไม้พื้นเมืองของเอเชียใต้ พบได้
ในประเทศเขตร้อน เช่น ปากีสถาน อินเดีย พม่า และศรีลังกา    และเป็นท่ีรู้จักในประเทศไทยมา
หลายสิบปี โดยมีการเสนอให้ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจําชาติไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 
จนกระทั่งในวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ได้มีการลงนามให้ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจําชาติ
ไทย โดยหน่วยงานต่างๆท้ังภาคราชการ ประชาชนได้นําต้นคูนไปปลูกในเขตทางหลวง ข้างถนน 
หน้าบ้าน ลานจอดรถ ทําให้ต้นคูนมีขึ้นกระจายอยู่ท่ัวประเทศ  เนื่องจากคูนเป็นพันธุ์ไม้ท่ีต้องการ
ภูมิอากาศท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง สามารถขึ้นได้ท่ัวทุกภาคของประเทศ โดยสามารถเจริญเติบโตใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37.5-48.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 4.0-17.3 
องศาเซลเซียส และต้องการปริมาณน้ําฝนตั้งแต่ 50.8-304.8 เซนติเมตร/ปี  สามารถท่ีจะ
เจริญเติบโตบนดินได้เกือบทุกชนิด แม้แต่ดินตื้นและดินเลวและพบว่าสามารถขึ้นได้ท่ีระดับความสูง
ถึง 1,200 เมตร จากระดับน้ําทะเล  อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง  โดยคูนจะออกดอกพร้อมกัน
ท้ังต้นพร้อมกับการผลัดใบ คือระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม  การออกกผลจะ
เริ่มราวเดือนพฤษภาคม และจะผลแก่ราวเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ผลแก่จะห้อยติดอยู่กับ
ต้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นจะเริ่มร่วงราวเดือนเมษายน   โดยทุกส่วนของต้นคูน ได้แก่ 
ดอก ใบ ผล ฝัก และเมล็ดคูนมีการนําไปใช้ประโยชน์มากมาย โดยตั้งแต่การใบมารักษาโรคกลาก 
นําไม้เนื้อไม้มาแปรรูปใช้ทําเสา สากตําข้าว ล้อเกวียน คันไถ เครื่องกลึง   นําดอกใช้เป็นยาถ่ายแก้
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โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและรักษาแผลเรื้อรัง นําเปลือกเนื้อไม้ และผลมาเป็นทําสีย้อมให้สี
เหลือง ใช้ในการย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหม นําฝักมาใช้ขับเป็นยาขับเสมหะ ขับพยาธิ แก้เด็กเป็น
ตานขโมย เป็นยาถ่ายและแก้ไข้มาลาเรีย  เนื้อในฝักใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ยาระบาย แก้ไข้มาลาเรีย 
แก้ปวดข้อ  โดยเนื้อในฝักคูนมีสารประเภท anthraqinones หลายตัว เช่น aloin, rhein, 
sennoside A, B และ organic acid  โดยท่ีสาร anthraquinone ทําให้เนื้อฝักคูนมีฤทธิ์เป็นยา
ระบายได้ โดยมีฤทธิ์ไปกระตุ้นการบีบตัวของลําไส้ เหมาะสําหรับผู้ท่ีท้องผูกเป็นประจํา และเมล็ด
เป็นยาระบาย  โดยในปัจจุบันฝักคูนจํานวนมากได้ถูกรวบรวมและส่งไปจําหน่ายยังตลาด
ต่างประเทศ เช่นประเทศจีน ประเทศเกาหลี ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือผู้เก็บ
รวบรวมเป็นจํานวนมาก ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์ การปลูก การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว 
การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของคูน จึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นท้ังนี้เพื่อนําข้อมูลต่างๆ
มาใช้ในการเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นการเพิ่มมูลค่าคูนในอนาคตได้  โดยในปัจจุบันฝักคูนจํานวน
มากได้ถูกรวบรวมและส่งไปจําหน่ายยังตลาดต่างประเทศ เช่นประเทศจีน ประเทศเกาหลี ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือผู้เก็บรวบรวมเป็นจํานวนมาก จากการสัมภาษณ์ผู้รวบรวม
ฝักคูนในจังหวัดพะเยา ให้ข้อมูลว่า ได้ทําการรวบรวมฝักคูนท่ัวไปเทศโดยเฉพาะในจังหวัดทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และภาคเหนือ  เช่นในจังหวัดพะเยา 
เชียงราย พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของฝัก เนื่องจากไม่ทราบระยะการสุกแก่ท่ีแน่นอน
รวมท้ังมีข้อมูลทางด้านการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวน้อยมาก ดังนั้นการศึกษา
การเจริญเติบโตของฝักคูนเพื่อหาระยะเวลาการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมรวมท้ังการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพของฝักคูนจึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นท้ังนี้เพื่อนําข้อมูลต่างๆมาใช้ในการเป็น
ข้อมูลพื้นฐานและเป็นการเพิ่มมูลค่าฝักคูนในอนาคตได้  
 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

5.1 เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
5.2 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวฝักคูนใน
จังหวัดพะเยา 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
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6.1 พัฒนาการดูแลเพื่อผลิต และจัดการหลังการเก็บเกี่ยวฝักคูนคุณภาพสูง เพื่อการค้า  

 

7. กลุม่เป้าหมายโครงการ (Target group) 

7.1 เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์จากคูน ผู้รวบรวมคูน และผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 

7.2 ผู้ส่งออกคูน และการสร้างเครือข่ายกับ กลุ่มเกษตรกร  ผู้รวบรวม หรือผู้จําหน่ายฝักคูน  

 

 

 

 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

     ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

 ข้อมูลการเจริญเติบโต ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวคูน   
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์(Outcomes) 

 ข้อมูลการเจริญเติบโต ข้อมูลคุณภาพฝักคูน และข้อมูลการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวฝักคูน  

 สื่อเนื้อหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวและจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว 

 

 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 

            การวิจัยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือการศึกษาการเจริญเติบโตและดัชนีการเก็บเกี่ยว
ฝักคูนในเขตจังหวัดพะเยา  และ การศึกษาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวฝักคูนของ
เกษตรกรในจังหวัดพะเยา   
กิจกรรมที่ 1  การศึกษาการเจริญเติบโต ดัชนีการเก็บเกี่ยว และคุณภาพของฝักคูนใน
เขตจังหวัดพะเยา   
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               ทําการสํารวจต้นคูนในพื้นท่ีเป้าหมายในจังหวัดพะเยา โดยคัดเลือกต้นคูนท่ีมี
ความสม่ําเสมอ ท้ังความอุดมสมบูรณ์ของต้น ท้ังอายุต้น ขนาดต้น ความสูงต้น ความกว้าง
ทรงพุ่มของต้นคูนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน จากนั้นทําการบันทึกการเจริญเติบเดิบโตของฝัก
คูนตลอดระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ออกดอก  ติดผลจนถึงการเก็บเกี่ยว  โดยทําการวัด
ความยาว ความกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง  สีฝัก ขนาดและสีของเมล็ด  จากนั้น
ทําการศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและคุณภาพของฝักคูนท่ีเก็บเกี่ยวเมื่ออายุต่างๆกัน โดย
ระยะการเก็บเกี่ยว 4 ระยะ ได้แก่ฝักสีเขียวอ่อน ฝักสีเขียวเข้ม ฝักสีน้ําตาล และฝักสีดํา  
วิเคราะห์คุณภาพของฝักคูนของเกษตรกร ได้แก่ คุณภาพฝัก สีฝัก ขนาด ความกว้าง 
ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง เกรดของฝักคูน การเข้า ทําลายของโรคและแมลง และ
คุณภาพเมล็ดของเมล็ดคูน  นําข้อมูลท่ีได้มาสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อหาระยะการเก็บ
เกี่ยวท่ีเหมาะสมและทําการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
กิจกรรมที่ 2  การศึกษาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวฝักคูนของเกษตรกรในจังหวัด
พะเยา  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม   โดยมี
ขั้นตอนต่อไปนี ้
 2.1 การรวบรวมและจัดทําบัญชีรายชื่อเกษตรกรท่ีมีการปลูกต้นคูนหรือเกษตรกรท่ี
รวบรวมฝักคูนมาจําหน่าย โดยจะทําการสํารวจในพื้นท่ีอําเภอเมือง อําเภอจุน อําเภอดอก
คําใต้ และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา    
2.2 การสัมภาษณ  ทําการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับขอมูลต่างได้แก่ข้อมูลพืน้ฐาน เชน 
เพศ สถานภาพ การศึกษา ประสบการณในการปลูกคูน สถานะทางสังคม การเปนสมชิกก
ลุม อาชีพ รายไดครัวเรือน ฯลฯ เปนตน และขอมูลของการใชเทคโนโลยีในการผลิตฝักคูน 
เชน แหลงปลูก พันธุ การปลูก การดูแลรักษา การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว และการ
ปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว    
2.3 วิเคราะห์คุณภาพของฝักคูนของเกษตรกร ได้แก ่คุณภาพฝัก สีฝัก ขนาด ความกว้าง 
ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง เกรดฝักคูน การเข้าทําลายของโรคและแมลง และคุณภาพ
เมล็ดเมล็ดคูน   
2.4  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  โดยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ       
 
กิจกรรม 3 เผยแพร่ความรู้กลับสู่ท้องถิ่น 



 

5 
 

จัดการประชุมร่วมกับผู้ ใช้ประโยชน์จากฝักคูน ได้แก่ เกษตรกร ผู้รวบรวม และ
ผู้ประกอบการส่งออกฝักคูน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยวและ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
การสํารวจต้นคูนในจังหวัดพะเยา ข้อมูลต้นคูนใน 4 อําเภอของจังหวัดพะเยา 
ศึกษาการเจริญเติบโตและดัชนีการเก็บเกี่ยว
ฝักคูน 

ข้อมูลการเจริญเติบโตและดัชนีการเก็บเก่ียวฝักคูน 

ศึกษาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวฝักคูน ข้อมูลการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวฝักคูน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลฝักคูน 
สรุปผลการศึกษาและเขียนรายงาน ข้อสรุปการเจริญเติบโต ดัชนีการเก็บเก่ียว และ

คุณภาพของฝักคูนในเขตจังหวัดพะเยา   
ถ่ายทอดความรู้กลับสู่ท้องถิ่น ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําความรู้

ทางด้านการเจริญเติบโต ดัชนีการเก็บเก่ียว และ
คุณภาพของฝักคูนในเขตจังหวัดพะเยา  ให้กับ
เกษตรกร ผู้รวบรวบและผู้ประกอบการส่งออกฝัก
ครูน 

 

 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป ี

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การสํารวจต้นคูนในจังหวัดพะเยา X            

ศึกษาการเจริญเติบโตและดัชนีการ
เก็บเก่ียวฝักคูน 

x x x x x x x x x    

ศึกษาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวฝัก
คูน 

     X x x x x x    
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่

การวิเคราะห์ข้อมูล     x x x x x x x x 

สรุปผลการศึกษาและเขียนรายงาน            x x x 

ถ่ายทอดความรู้กลับสู่ท้องถ่ิน             x x x 

 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป ีพ.ศ. 2564  วงเงนิ 160,000 บาท  

(หนึ่งแสนหกหมืน่บาทถ้วน) โดยมีรายการคา่ใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย  (2 คนx150 วัน x 200 บาท) ระยะเวลา 30,000 
ค่าเดินทางไปสํารวจและเก็บตัวอย่างฝักคูน  30,000 
ค่าจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์   5,000 
ค่าจ้างเหมาทําสื่อเผยแพรองค์ความรู้กลับสู่ท้องถิ่น 15,000 
วัสดุอุปกรณ์สําหรับวัดการเจริญเติบโตฝักคูน 10,000 
วัสดุอุปกรณ์สําหรับเก็บเก่ียวฝักคูน      10,000 
วัสดุอุปกรณ์สําหรับวิเคราะห์คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวฝักคูน 10,000 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 40,000 
ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษ  5,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 

รวม 160,000 

 

ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1   การเจริญเติบโต ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวฝักคูนในเขตจังหวัดพะเยา   

160,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน   

ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย  (2 คนx150 วัน x 200 บาท) ระยะเวลา 30,000 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าเดินทางไปสํารวจและเก็บตัวอย่างฝักคูน 30,000 

ค่าจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์   5,000 

ค่าจ้างเหมาทําสื่อเผยแพรองค์ความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 15,000 

1.3 ค่าวัสดุ  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

วัสดุอุปกรณ์สําหรับวัดการเจริญเติบโตฝักคูน 10,000 

วัสดุอุปกรณ์สําหรับเก็บเก่ียวฝักคูน      10,000 

วัสดุอุปกรณ์สําหรับวิเคราะห์คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวฝักคูน 10,000 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 40,000 

ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษ  5,000 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

2.2 สิ่งก่อสร้าง  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุน  

รายการ.............................................................  

รายการ................................................................  

 
 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 

 ห้องปฏบิัติการสาขาเกษตรศาสตร ์คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

พะเยา ตาํบลแม่กา อําเภอเมือง จงัหวัดพะเยา 

 แหล่งปลูกคนูในอาํเภอเมอืง อําเภอดอกคาํใต้ อําเภอจุน และอําเภอเชียงคํา 

 วิสาหกิจชุมชนกลว้ยหว้ยเกีย๋ง อําเภอจนุ จังหวัดพะเยา 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 

 ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวฝักคูน 
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 เกษตรกร และผู้ปลูกฝกัคูณ สามารถเพิ่มรายได้จากรวบรวมฝกัคูณที่มคีุณภาพเพื่อจาํหน่าย

ต่อไปได้   

 
 

 
  

        เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา พิทักษ์พล 

                                                                                                             ตําแหน่ง อาจารย์ 

             สังกัด คณะเคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

                                            เบอรโ์ทรศัพท์ 0819521574 

E – mail address : wasnan@yahoo.com 
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1. ชื่อโครงการ  ศักยภาพการเป็นสารก าจัดแมลงของสารสกัดฝักคูณในการควบคุมแมลงศัตรูพืช

ตระกูลกะหล่ า 

2. ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3. แผนแม่บท ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า แผนย่อยเกษตรชีวภาพ  

 

4. เหตุผลความจ าเป็น 

  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อนชื้น มีสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและ
แพร่ กระจายของศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นโรค แมลง และวัชพืช ท าความเสียหายให้แก่พืชเศรษฐกิจ
ของประเทศ  เป็นอย่างมาก การป้องกันก าจัดท่ีเกษตรกรนิยมใช้ก็คือ สารเคมีสังเคราะห์ เพราะ
สามารถใช้ได้ง่าย สะดวกและยังสามารถแก้ปัญหาการระบาดท าลายของแมลงศัตรูได้อย่างรวดเร็ว 
ข้อมูลจากส านักควบ คุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีการ
น าเข้าสารป้องกันและก าจัดแมลงในปริมาณ 21,589 ตัน (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 
2008) ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น 
มีความเป็นพิษต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม 

การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อการป้องกันแมลงศัตรูพืชเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะน ามา
พัฒนาใช้ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสารสกัดจากพืชสมุนไพรเป็น
สารธรรมชาติมีความหลากหลายปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ลักษณะ
การเข้าท าลายแมลงศัตรูพืชมีลักษณะเฉพาะเจาะจง เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ท่ัวไปพบว่าสารเคมีธรรมชาติท่ีได้จากพืชมีคุณสมบัติสลายตัวเร็วใน
สภาพแวดล้อม มีการออกฤทธ์ิท่ีเฉพาะเจาะจง และมีพิษต่ าต่อสัตว์เลือดอุ่น (สุภาณี, 2532)  
 การวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงประสิทธิภาพในการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชของฝักคูณ และหา
สารออกฤทธิ์ ท่ีส าคัญ โดยจะท าการศึกษาและทดสอบกับแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ า เช่น   
หนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius ) และหนอนใยผัก (Plutella xylostella) ซึ่ง
จัดเป็นแมลงศัตรูพืชท่ีส าคัญชนิดหนึ่งของพืชหลายชนิด เช่น กะหล่ า คะน้า ถั่ว มะเขือ และพริก 
ซึ่งพบการระบาดทุกฤดูเพาะปลูกในพื้นท่ีทุกท้องถิ่น และเป็นแมลงศัตรูพืชท่ีสามารถปรับตัวใน
การต้านทานสารป้องกันศัตรูพืชได้ดี จึงท าให้สารป้องกันก าจัดแมลงชนิดต่างๆ ใช้ไม่ได้ผล (พจณา 
และคณะ, 2538) ดังนั้นการศึกษานี้จะเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของสารสกัดจากฝักคูณในการ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดแมลงท่ีผลิตมา
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จากพืช และสามารถสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชในทางการค้า  และส่งเสริมสู่
เกษตรกรได้ต่อไป 
 
 
5. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 

1. เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากฝักคูณกับแมลงศัตรูเป้าหมายในห้อง 
     ปฏิบัติการ 

 
6. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

 ทราบประสิทธิภาพของสารสกัดจากฝักคูณต่อแมลงศัตรูพืช สามารถน าข้อมูลท่ีได้มา
ประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาสารสกัดฝักคูณไปเป็นสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร  เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าในอนาคตได้ 
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

เกษตรกรท่ัวไป และผู้ปลูกฝักคูณ สามารถเพิ่มรายได้จากฝักคูณท่ีเหลือจ าหน่ายโดยน ามา

สกัดและแปรรูป สร้างมูลค่าพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ทางการค้าได้ 
 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

1. การพัฒนาก าลังคน นิสิตระดับปริญญาตรีจ านวน 2 คน 

2. บทความวิจัยเรื่องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 

ISI/SCOPUS Q3 หรือ Q4 จ านวน 1 บทความ 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์(Outcomes) 

1.   การอ้างอิง (Citations) จากผลงานตีพิมพ์ในป ีพ.ศ. 2565 จ านวน 3 คร้ัง 
 

9. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 
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 ลักษณะของกิจกรรม : (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 
1. ต้นทาง  

การเตรียมฝักคูณ และสารสกัดจากฝักคูณ โดยใช้ตัวท าละลายจากไม่มีขั้ว มีขั้วน้อย และมี
ขั้วมาก จากนั้นระเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบหมุน (Rotary evaporator) จนแห้ง
เหลือส่วนท่ีเป็นสารสกัดหยาบ (crude extract) 

การเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ าในห้องปฏิบัติให้ได้ปริมาณท่ีเพียงพอส าหรับการ
ทดสอบ 

 
2. กลางทาง 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากฝักคูณ ต่อแมลงศัตรู ใช้วิธีทดสอบความเป็นพิษ 
2 วิธีคือ การทดสอบฤทธิ์สัมผัสตัวตาย (Contact activity test) ด้วยวิธี Topical Application 
Method น าข้อมูลท่ีได้มาหาค่า LC50   และ การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการกิน (Anti-feedant 
activity tests) ด้วยวิธี Leaf dipping method 

การแยกกลุ่มสารสกัดและการหาสารออกฤทธิ์หลัก (bioactive compound) ท าการแยก
ส่วนโดยวิธี Thin Layer Chromatography (TLC) เพื่อหา mobile phase system ท่ีเหมาะสม
ส าหรับแยกกลุ่มของสารสกัดโดยวิธี  column chromatography  น าส่วนย่อยๆ (fraction) 
ทดสอบความเป็นพิษโดยอาศัยไรทะเล (brine shrimp) ด้วยวิธี brine shrimp lethality test 
(BST) เมื่อได้สารออกฤทธิ์หลักแล้ว ท าการทดสอบการออกฤทธิ์ต่อหนอนตระกูลกะหล่ าอีกครั้ง
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงศัตรูพืช 

 
3. ปลายทาง 

น าข้อมูลทางท่ีได้วิเคราะห์ข้อมูล เตรียม manuscript ส าหรับหารตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

10. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

การเตรียมฝักคณู และสารสกัดจากฝักคูณ ได้สารสกัดหยาบฝักคูณ 
การเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูพืชตระกลูกะหล่ า ไดแ้มลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ าเพียงพอส าหรับการทดลอง 
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากฝักคูณต่อ
แมลงศัตรูพืช 

ทราบประสิทธิภาพของสารสกัดจากฝักคูณต่อแมลง
ศัตรูพืช 
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การแยกสารสกดัและการหาสารออกฤทธิ์หลัก ทราบชนิดของสารออกฤทธิ์ในการก าจัดแมลง 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการจัดเตรียมรายงาน ได้ข้อมูลพร้อมส าหรับการเผยแพร่ตีพิมพ์ 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การเตรียมฝักคณู และสารสกัดจากฝักคูณ x x           

การเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ า   x x         

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
ฝักคูณต่อแมลงศัตรูพืช 

    x x x x     

การแยกสารสกัดและการหาสารออกฤทธิ์
หลัก 

       x x x x  

การวิ เคราะห์ข้อมูลและการจัดเตรียม
รายงาน 

          x x 

 

12. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2564. วงเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมืน่

บาทถว้น) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดงันี ้

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
การเตรียมฝักคณู และสารสกัดจากฝักคูณ 39,000 
การเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูพืชตระกลูกะหล่ า 10,000 
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากฝักคูณต่อแมลงศัตรูพืช 39,000 
การแยกสารสกดัและการหาสารออกฤทธิ์หลัก 85,000 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการจัดเตรียมรายงาน 17,000 

รวมทั้งสิ้น 190,000 

 

รายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 การเตรียมฝักคูณ และสารสกัดจากฝักคูณ 39,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน - 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าพาหนะ 5,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

ตัวท าละลายอินทรีย์  6 ชนิด ชนิดละ 2 ขวด 24,000 

เครื่องแก้ว อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 10,000 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2 การเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ า 10,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน - 

1.2 ค่าใช้สอย  

ค่าตัวอย่างหนอน 10,000 

1.3 ค่าวัสดุ - 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากฝักคูณ
ต่อแมลงศัตรูพืช 

39,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน  

ผู้ช่วยวิจัยจ านวน 1 คน X 120 วัน X 200 บาท 24,000 

1.2 ค่าใช้สอย - 

1.3 ค่าวัสดุ  

สารมาตรฐานสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 15,000 

2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 4 การแยกสารสกัดและการหาสารออกฤทธิ์หลัก 85,000 

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน - 

ผู้ช่วยวิจัยจ านวน 1 คน X 120 วัน X 200 บาท 24,000 

1.2 ค่าใช้สอย - 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

1.3 ค่าวัสดุ  

TLC Aluminum Sheets 6,000 

TLC Developing tank 9,000 
GF254 flash silica gel  24,000 
ไรทะเลและอุปกรณ์ส าหรับเพาะเลี้ยง 6,000 
เครื่องแก้ว อุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ 10,000 
กระดาษกรอง GF/C  6,000 
2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

งบประมาณกิจกรรมที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดเตรียมรายงาน 17,000  

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน - 

1.2 ค่าใช้สอย   

ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานและการเตรียม Manuscript  10,000 

1.3 ค่าวัสดุ  

หมึกพิมพ์ 3,500 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (external hard disk) 3,500 
2. งบลงทุน - 

3. งบเงินอุดหนุน - 

 

 

13.สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
 

14.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
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สามารถเผยแพรแ่ละถ่ายทอดองคค์วามรู้ทีไ่ด้จากการวิจยัให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนใน

พ้ืนที่ เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการใช้สารเคมีอนัตรายการเกษตรกับสาร

สกัดจากธรรมชาต ิผลกระทบต่อสิง่มีชวีิตในระบบนเิวศ  
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ผศ.ดร. กฤตชญา อิสกุล 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา 

เบอรโ์ทรศัพท์ 0823504528 

E – mail address : Kissakul@gmail.com 


