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ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

 

1. ชื่อหน่วยงาน  วิทยาลัยเกษตรเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

2. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพ้ืนเมืองในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 

3. งบประมาณที่เสนอขอ 169,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

4. ชื่อผู้เสนอโครงการและผู้ร่วมโครงการ 

3.1 อาจารย์ทัศนีย์ รัดไว้ ต าแหน่งหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 102 หมู่ 5 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส 96000 โทร 08- ุ6284-7455 E-mail : t_ratwai@hotmail.com 

3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายทอง  แก้วฉาย ต าแหน่งรองคณบด ีฝ่ายนโยบายและแผน 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง  
จ.นราธิวาส 96000 โทร 08-6292-4278 E-mail : Saithong.ka@gmail.com 

3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  แก้วฉาย ต าแหน่งอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร 08-
9976-4425  E-mail : jes2504nara@hotmail.com 

3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ จุลเอียด  ต าแหน่งผู้อ านวยการ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 102 หมู่ 5 ต.ตันหยงลิมอ อ.
ระแงะ จ.นราธิวาส 96000 โทร  08-6285-4855    

 

5. หลักการและเหตุผล 

 ในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส มีพื้นท่ีปลูกทุเรียนทั้งส้ิน 31,962    ไร่ ให้ผลผลิตโดยเฉล่ีย 220 

ตัน พื้ น ท่ีปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบอ า เภอ ท่ี ติดกับแนวสันเขาเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง เป็น

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของทุเรียน เกษตรกรไดมี้การปลูกทุเรียน มาเป็นเป็น

เวลานานแลว้ โดยเกษตรกรไดเ้ก็บผลทุเรียน หลากหลายสายพนัธ์ุมาจากป่าตามแนวเขาสันกาลาคีรี 

และน าเมล็ดมาปลูกตามสวนและบริเวณใกล้บา้น ปัจจุบนัทุเรียนพื้นเมืองส่วนใหญ่ท่ีพบจะเป็น

ทุเรียนท่ีบรรพบุรุษไดป้ลูกไว ้มีอายคุ่อนขา้งมาก และมีสภาพ เส่ิอมโทรม การปลูกทุเรียนดว้ยเมล็ด 
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พื้นท่ีสวนทุเรียนส่วนใหญ่จะมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมผสานกันไป และมีตน้ทุเรียน

พื้นเมือง ปะปนอยูห่ลายชนิด ซ่ึงทุเรียนหลายพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะท่ีดีท่ีสามารถน ามาใชใ้นการปรับปรุง

พนัธ์ุ หรืออาจพฒันา เป็นพนัธ์ุการคา้ต่อไปได ้ในปัจจุบนัเกษตรกรหันไปปลูกทุเรียนพนัธ์ุดี เช่น

พนัธ์ุหมอนทอง ชะนี พวงมณี มุซังคิง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของตลาดและมีราคาแพงทดแทนทุเรียน

พื้นเมือง ซ่ึงอาจส่งผลให้ทุเรียนพื้นเมืองสูญพนัธ์ุไดใ้นอนาคต ดงันั้น สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี 

ควรเป็นหน่วยงานต้นๆท่ีจะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพ้ืนเมือง โดยใช้

พ้ืนที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์สายพันธุ์ที่ดีไว้ และ

ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกทุเรียนพ้ืนเมืองเป็นอาชีพ และร่วมกันอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนเมืองให้คงอยู่

สืบไป  

6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุเรียนพื้นเมืองในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
3. เพ่ือสร้างแหล่งรักษาสายพันธุ์ทุรียนพ้ืนเมืองที่มีลักษณะดีเด่น ลักษณะเฉพาะ และ

ลักษณะที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ให้กับชุมชน 
4. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกทุเรียนพ้ืนเมืองมากขึ้น 

7. เป้าหมาย 

1. รวบรวมสายพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองมาปลูกในพ้ืนที่แปลงตัวอย่างไม่น้อยกว่า 16 สายต้นๆ 
ละ 5 ต้น 

2. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้สนใจในจังหวัด
นราธิวาส มาเยี่ยมชมแปลงรวบรวมพันธุ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน 

3. ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกและจัดการสวนทุเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 60 คน 
4. จ านวนครั้งที่บริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
5. จ านวนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 

8. ความสอดคล้องโครงการกับยุทธศาสตร์ 
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 1. ความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พ.ศ. 2559 – 2564 

- กรอบที่ 1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

- กรอบที่ 2 กรอบการใช้ประโยชน์ ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้
ประโยชนทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

- กรอบที่ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการสร้างจิตส านักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 2. ความสอดคล้องของโครงการกับแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) 
ฉบับทบทวน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน (Strengthening for Economic Stability, Trading and 
Investment Promotion and Border Trading) 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( Inequality Reduce and 
Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม 
อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration 
Strengthening) 

 3. ความสอดคล้องของโครงการกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ 
Thailand 4.0 



4 
 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นน า 

9. ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน 

ปีท่ี 1 

 1. ส ารวจและเก็บข้อมูลทุเรียนพื้นเมืองในพ้ืนที่โดยรอยวิทยาลัย รัศมี 50 กิโลเมตร คัดเลือก
และรวบรวมสายต้นที่มีลักษณะดีเด่น มีลักษณะพิเศษหรือลักษณะที่หายาก  
 2. ขยายพันธุ์ต้นที่คัดเลือกพันธุ์ ที่มีลักษณะน่าสนใจ ด้วยวิธีการต่อกิ่งแบบเสียบยอดหรือการ
ติดตา 
 

ปีท่ี 2 

 3. เตรียมพ้ืนที่ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จ านวน 4 ไร่ เพ่ือท าเป็นแปลง
รวบรวมพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง โดยท าการปรับพ้ืนที่ปลูก และขุดยกร่อง 
 4. วางระบบน้ าในแปลงปลูก 
 5. ปลูกต้นพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกและขยายพันุธุ์ไว้แล้ว ลงปลูกในแปลงปลูก 
 6. ศึกษาและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต 

 

ปีท่ี 3 

 7. จัดท าเอกสารคู่มือการปลูกและการจัดการทุเรียนพ้ืนเมืองจังหวัดนราธิวาส 
 8.จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องสายพันะุุ การปลูก และการจัดการสวนทุเรียน
พ้ืนเมือง 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือสนองพระราชด าริ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 2. เป็นศูนย์กลางเก็บรวมรวมพันธุกรรมทุเรียนพื้นเมือง เพ่ือการศึกษาและส่งเสริมต่อไป 
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 3. มีแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรด้านการปลูก และการจัดการสวน ทุเรียนพ้ืนเมือง ใน
จังหวัดนราธิวาส 

5. สามารถต่อยอดงานวิจัยในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทุเรียนพื้นเมืองได้ 

11. งบประมาณที่ใช้  169,000 บาท (ปีที่ 1) 

รายละเอียด งบประมาณ 
ปีที่ 1  
1. ค่าจ้างเก็บตัวอย่าง 100 สายต้นสายต้นละ 5 ตัวอย่าง 50,000 บาท 
2. ค่าจ้างเก็บและกรอกข้อมูล 15,000 บาท 
3. ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมี (TSS  carotenoid  fiber) 40,000 บาท 
4. ค่าจ้างเหมารถ + น้ ามัน  16 ครั้ง ครั้งละ 1500 บาท 24,000 บาท 
5. ค่าจ้างเหมาเพาะเมล็ด เสียบยอด 200 ต้นต้นละ 50 บาท 10,000 บาท 
6.วัสดุส านักงาน  10,000 บาท 
7.วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี 10,000 บาท 
8.วัสดุการเกษตร  10,000 บาท 

รวมงบประมาณ ปีที่ 1        169,000 บาท 
ปีที่ 2  
1. ค่าจ้างเตรียมพื้นที่แปลงปลูกทุเรียนพื้นเมือง พ้ืนที่ 4 ไร่ 40,000  บาท 
2. ค่าจ้างปลูก 10,000  บาท 
3. ค่าท ารั้วลวดหนาม ล้อมรอบแปลงปลูก 10,000  บาท   
4. ค่าติดตั้งระบบน้ าและอุปกรณ์ 40,000  บาท 
5. ค่าจ้างเหมาดูแลสวน 12ครั้ง 12,000  บาท 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท ารายงาน และค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 20,000 บาท 

รวมงบประมาณ ปีที่ 2       132,000  บาท 
ปีที่ 3  
1. ค่าจ้างเหมาดูแลสวน 12ครั้ง 12,000  บาท 
2. ค่าจัดท าเอกสารการปลูกและการจัดการสวนทุเรียนพื้นเมือง 20,000 บาท 
3. ค่าจัดอบรม และศึกษาดูงานของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 30,000 บาท 

รวมงบประมาณ ปีที่ 3 62,000  บาท 
รวมงบประมาณ 363,000 บาท 
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12. การติดตามประเมินผล 

1. จ านวนและอัตราการรอดของทุเรียนพื้นเมืองที่ขยายพันธุ์โดยการเสียบยอด 

2. จ านวนและอัตราการรอดของทุเรียนพื้นเมืองในแปลงปลูก 
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ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น  

1. ชื่อหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

2. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมของไก่เบตง 

3. กิจกรรมภายใต้โครงการ 

3.1  กิจกรรมรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง (กิจกรรมสอดคล้องกับ แผนแม่บท 5 ปี 
ระยะที่ 6 ของ อพ.สธ. ในกรอบที่ 1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร) 

3.2  กิจกรรมรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชุมชน ในการเลี้ยงไก่เบตง (กิจกรรม
สอดคล้องกับ แผนแม่บท 5 ปี ระยะที่ 6 ของ อพ.สธ. ในกรอบที่ 1 กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร) 

3.3  กิจกรรมคัดเลือกและพัฒนาพันธุกรรมไก่เบตง (กิจกรรมสอดคล้องกับ แผนแม่บท 5 ปี 
ระยะที่ 6 ของ อพ.สธ. ในกรอบที่ 1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ในกิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร) 

3.4  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่เบตงที่เหมาะสม เพ่ือก้าวสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 
(กิจกรรมสอดคล้องกับ แผนแม่บท 5 ปี ระยะที่ 6 ของ อพ.สธ. ในกรอบที่ 1 กรอบการ
เรียนรู้ทรัพยากร ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร) 

3.5  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ าเชื้อ และการท าน้ าเชื้อแช่แข็งในไก่เบตง (กิจกรรมสอดคล้อง
กับ แผนแม่บท 5 ปี ระยะที่ 6 ของ อพ.สธ. ในกรอบที่ 1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ใน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร) 

3.6  กิจกรรมศึกษาและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่เบตง (กิจกรรมสอดคล้องกับ 
แผนแม่บท 5 ปี ระยะที่ 6 ของ อพ.สธ. กรอบที่ 2 กรอบการใช้ประโยชน์ ในหัวข้อ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชนทรัพยากร) 

3.7  กิจกรรมศึกษาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ ให้แก่เกษตรกร 
(กิจกรรมสอดคล้องกับ แผนแม่บท 5 ปี ระยะที่ 6 ของ อพ.สธ. กรอบที่ 2 กรอบการใช้
ประโยชน์ ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชนทรัพยากร) 
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3.8  กิจกรรมฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA barcoding) ของไก่เบตง กับไก่พันธุ์พ้ืนเมือง
อ่ืน ๆ (กิจกรรมสอดคล้องกับ แผนแม่บท 5 ปี ระยะที่ 6 ของ อพ.สธ. กรอบที่ 2 กรอบ
การใช้ประโยชน์ ในหัวข้อกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร) 

3.9 กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง และผลตอบสนองต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเลี้ยงไก่เบตง (กิจกรรมสอดคล้องกับ แผนแม่บท 5 ปี ระยะที่ 6 ของ อพ.สธ. 
กรอบที่ 2 กรอบการใช้ประโยชน์ ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนา
ทรัพยากร) 

3.10 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือตระหนักและส านึกรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง (กิจกรรม
สอดคล้องกับ แผนแม่บท 5 ปี ระยะที่ 6 ของ อพ.สธ.กรอบที่ 3 กรอบการสร้าง
จิตส านึก ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการสร้างจิตส านักในการอนุรักษ์ทรัพยากร) 

3.11 กิจกรรมจัดท าหนังสือ หรือเอกสารองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง และการอนุรักษ์ไก่เบตง 
(กิจกรรมสอดคล้องกับ แผนแม่บท 5 ปี ระยะที่ 6 ของ อพ.สธ. กรอบที่ 3 กรอบการ
สร้างจิตส านึก ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร) 

4. งบประมาณที่เสนอขอ 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาท) 

5. ชื่อผู้เสนอแผนงานโครงการและผู้ร่วมแผนงานโครงการ 

5.1 อาจารย์กนก  เชาวภาษี ต าแหน่งหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
โทร 08-9297-5084 E-Mail: kanok.c@pnu.ac.th ท าหน้าที่ : หัวหน้าแผนงาน
โครงการ 

5.2 ดร.กัลยา บุญญานุวัตร ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรม
ปศุสัตว์ โทร0-2653-4444 ต่อ 3216 E-Mail: kalayabo@gmail.com ท าหน้าที่ : ที่
ปรึกษาโครงการ 

5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 08-7753-
3311 E-Mail: agrpds@ku.ac.th ท าหน้าที่: ที่ปรึกษาโครงการ 
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5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  บุญภิรมย์ ต าแหน่งรองอธิการบดีฝุายแผนและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
โทร 08-6287-6905 E-Mail: tawee601@gmail.com ท าหน้าที่: ผู้ร่วมแผนงาน
โครงการ 

5.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุล ต าแหน่งคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
โทร 08-8782-5397 E-Mail: jakkhaphan@gmail.com ท าหน้าที่: ผู้ร่วมแผนงาน
โครงการ 

5.6 อาจารย์นิรันดร  หนักแดง ต าแหน่งรองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง 
จ.นราธิวาส 96000 โทร 08-7296-5661 E-Mail: n_cattle@hotmail.com ท าหน้าที่: 
ผู้ร่วมแผนงานโครงการ 

5.7 อาจารย์ ดร.ธนเสธฐ์  ทองใสเกลี้ยง ต าแหน่งหัวหน้างานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
โทร 09-8429-0177 E-Mail: thanasetfdr@gmail.com ท าหน้าที่: ผู้ร่วมแผนงาน
โครงการ 

5.8 อาจารย์เปลื้อง  บุญแก้ว ต าแหน่งอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร 08-4747-0680 
E-Mail: thanasetfdr@gmail.com ท าหน้าที:่ ผู้ร่วมแผนงานโครงการ 

5.9 อาจารย์สุนีย์  ตรีมณี ต าแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 102 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 
ท าหน้าที่: ผู้ร่วมแผนงานโครงการ 

5.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  คงเสน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 102 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ 
จ.นราธิวาส 96130 โทร 08-4749-6910 ท าหน้าที่: ผู้ร่วมแผนงานโครงการ 

5.11 อาจารย์สมพร  เทพฉิม สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 08-9599-
5998 ท าหน้าที่: ผู้ร่วมแผนงานโครงการ 
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6. ประเภทการวิจัย 

 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) 

7. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย 

 เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 

8. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 

(ภาษาไทย) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไก่เบตง พันธุกรรม ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การสร้างเครือข่าย 

(ภาษาอังกฤษ)  Traditional Knowledge, Betong chicken, Genetic, Animal 
breeding, Networking 

 

 

9. ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 

 ไก่เบตง (Betong Chicken) เป็นไก่พ้ืนเมืองของประเทศไทยที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) มีแหล่งก าเนิดมาจาก
ไก่พ้ืนเมือง ประเทศจีน ไก่เบตงมีลักษณะคุณสมบัติที่ดีกว่าไก่พ้ืนเมืองไทยชนิดอ่ืน ๆ ตรงที่ เลี้ยงง่าย 
โตไว คุณภาพเนื้อดีเยี่ยม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งประเทศไทย และมีความทนทานต่อโรคและ
แมลงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี แต่มีปัญหาที่ส าคัญ คือ ความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic resources) ของไก่เบตง 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นคณะที่จัดตั้งมาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ทั้งทางด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง รวมถึง
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาหาทางด้าน
การเกษตรของเกษตรกรที่ เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาส ด้วยเหตุดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้เล็งเห็นศักยภาพด้านการผลิต (productivity) ของไก่เบตง
ที่เป็นไก่พ้ืนเมืองพันธุ์หนึ่งที่อยู่คู่กับ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาอย่างยาวนาน ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยง
ของการสูญหายของแหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญในไก่เบตง และเพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนาสมรรถภาพ 
(performance) ทางพันธุกรรมของไก่เบตงให้ดียิ่งขึ้น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ จึงได้จัดท ากิจกรรมภายใต้โครงการการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมของไก่เบตง จ านวน
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ทั้งสิ้น 11 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง 2. กิจกรรม
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชุมชน ในการเลี้ยงไก่เบตง 3. กิจกรรมคัดเลือกและพัฒนา
พันธุกรรมไก่เบตง 4. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่เบตงที่เหมาะสม เพ่ือก้าวสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 
5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ าเชื้อ และการท าน้ าเชื้อแช่แข็งในไก่เบตง 6. กิจกรรมการศึกษาและ
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่เบตง 7. กิจกรรมการศึกษาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลด
ต้นทุนและเพ่ิมรายได้ ให้แก่เกษตรกร 8. กิจกรรมฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA barcoding) 
ของไก่เบตง กับไก่พันธุ์พ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 9. กิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง และ
ผลตอบสนองต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไก่เบตง 10. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือ
ตระหนักและส านึกรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง และ 11. กิจกรรมจัดท าหนังสือ หรือเอกสารองค์ความรู้
ด้านการเลี้ยง และการอนุรักษ์ไก่เบตง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการสูญเสียความหลากหลายทาง
พันธุกรรมที่อาจจะหายไปตามกาลเวลา และเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงไก่เบตงในจังหวัด
นราธิวาส โดยโครงการดังกล่าวจะส่งผลท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ฟาร์มตัวอย่าง และชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาสเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาเอกลักษณ์ของไก่เบตงให้คงอยู่คู่กับจังหวัดนราธิวาสตลอดไป 
ตลอดจนสามารถท าให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสเกิดความหวงแหนในพันธุกรรมของสัตว์ใน
ท้องถิ่น และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
อย่างยั่งยืน สืบไป 

 

10. วัตถุประสงค์ 

10.1 เพ่ือตอบสนองพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

10.2 เพ่ือรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง 

10.3 เพ่ือส ารวจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตงในจังหวัดนราธิวาส และรวบรวมภูมิปัญญา
ด้านการเลี้ยงไก่เบตงของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ ของจังหวัดนราธิวาส เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเลี้ยง และท าการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนเกษตรกร 

10.4 เพ่ือพัฒนาพันธุกรรมของไก่เบตงทั้งด้านน้ าหนักตัว การเจริญเติบโต ปริมาณไข่ และ
คุณภาพน้ าเชื้อ 
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10.5 เพ่ือพัฒนาวิธีการและกระบวนการจัดเก็บน้ าเชื้อ ตลอดจนการท าน้ าเชื้อแช่แข็ง เพ่ือ
รักษาพันธุกรรมที่ดีของพ่อพันธุ์ไก่เบตง 

10.6 เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกร และชุมชนมองเห็นคุณค่าความส าคัญของไก่เบตงในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาให้เป็นสินค้า 

10.7 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
รายได้ ให้แก่เกษตรกร 

10.8 เพ่ือพัฒนาระบบการเลี้ยง การผลิต การแปรรูป ให้สามารถเป็นช่องทางประกอบ
อาชีพของเกษตรกรรายย่อย 

10.9 เพ่ือสามารถจ าแนกแยกแยะลักษณะของไก่เบตงโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล 

10.10 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายทางอินเตอเน็ตเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการ
รับประทานเนื้อไก่เบตง 

10.11 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกร ชุมชน ด้านการเลี้ยงไก่เบตงให้เข้มแข็ง และพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

10.12 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมของไก่เบตง ให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

10.13 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ด้านงานวิจัยในด้านการพัฒนาพันธุกรรม ของนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป 

 

 

11. ขอบเขตงานวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนา
พันธุกรรมของไก่เบตง เพ่ือตอบสนองพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังนี้ 

  1) ขอบเขตด้านประชากร 
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  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.เกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส 2.ปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส และ 3.ไก่พ้ืนเมืองในจังหวัดนราธิวาส 
โดยมุ่งเน้นที่ไก่เบตงเป็นหลัก 

  2) ขอบเขตด้านเนื้อหา 

   การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือใช้ทั้ง 11 กิจกรรมในการอนุรักษ์และพัฒนา
พันธุกรรมไก่เบตง ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมพันธุกรรม การรวบรวม
องค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจัดท าคู่มือเพ่ือเผยแพร่ ในจังหวัดนราธิวาส 

  3) ขอบเขตด้านเวลา 

   ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 
2568 

12. ความสอดคล้องโครงการกับยุทธศาสตร์ 

 1. ความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
พ.ศ. 2559 – 2564 

- กรอบที่ 1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

- กรอบที่ 2 กรอบการใช้ประโยชน์ ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้
ประโยชนทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

- กรอบที่ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก ในหัวข้อ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการสร้างจิตส านักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 

 

 2. ความสอดคล้องของโครงการกับแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) 
ฉบับทบทวน 
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน (Strengthening for Economic Stability, Trading and 
Investment Promotion and Border Trading) 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( Inequality Reduce and 
Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม 
อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration 
Strengthening) 

 3. ความสอดคล้องของโครงการกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ 
Thailand 4.0 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นน า 

4. ความสอดคล้องของโครงการกับแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพและนวัตกรรมทางด้าน
การเกษตร 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร ที่
มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ด้านการเกษตรที่มีมาตรฐาน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นน า 



9 
 

 

13.กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไก่เบตง 

 2. เกษตรกรตื่นตัวด้านการอนุรักษ์พัฒนากรรมไก่เบตง 

รวบรวมพันธุกรรม ไกเ่บตง ภายในรัศมี 

50 กม. รอบมหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร ์

จัดประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับปราชญ์

ชาวบ้าน 

น าไก่มาเลี้ยง คัดเลือก และผสมพนัธุ์ท่ี

ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร ์

พัฒนาโรงเรือนและระบบการเลี้ยง 

ไก่เบตงท่ีเหมาะสม 

ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่เกษตรกร และ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 

ศึกษาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

พัฒนาคุณภาพน้ าเขื้อและน้ าเชื้อ

แช่แข็ง 

ศึกษาและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากไก่เบตง 
ท า DNA barcoding ของ

ไก่เบตง 

ฐานข้อมูลไกเ่บตง 

หนังสือ หรือเอกสารองค์

ความรู้ด้านการเลี้ยง และ

การอนุรักษ์ไก่เบตง 
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 3. มีแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรด้านการเลี้ยงไก่เบตงในจังหวัดนราธิวาส 

4. เป็นแหล่งปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพันธุกรรมของไก่เบตงแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

5. พัฒนาอาชีพ และการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในการอนุรักษ์
พันธุกรรมไกเบตง เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างยั่งยืน 

6. งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 

15. เป้าหมายของโครงการ 

1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตงในจังหวัดนราธิวาส มาเยี่ยมชมฟาร์ม จ านวนไม่น้อยกว่า 100 
คน 

2. กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 

3. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงไก่เบตง จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน 

4. ส่งเสริมและกระจายพันธุ์ไก่เบตงให้กลุ่มเกษตรกร จังหวัดนราธิวาส จ านวนไม่น้อยกว่า 
1,000 ตัว 

5. จ านวนครั้งที่บริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

6. จ านวนนักศึกษาปฏิบัติงานด้านการวิจัยในไก่เบตง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี 

7. จ านวนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี 

8. จ านวนองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่เบตง จากการเสวนากับปราชญ์ชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

 

16. วิธีด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 

 1. รวบรวมพันธุกรรมไก่เบตงทั้งตัวผู้และตัวเมีย ในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ในรัศมี 50 กิโลเมตร เพ่ือใช้เป็นประชากรตั้งต้น (base population) ในการเลี้ยงที่
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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 2. ท าพันธุ์ประวัติ โดยติดเบอร์ปีกที่ไก่ พร้อมระบุแหล่งที่มาลงในเอกสาร ชื่อเจ้าของ ชื่อ
ฟาร์ม พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

 3. น าไก่ใส่ในกรงตับตามล าดับเบอร์ปีกและเบอร์หน้ากรงตับ โดยใส่ 1 ตัวต่อ 1 กรงตับ ให้
น้ าเต็มที่ และอาหารวันละ 100 กรัมต่อตัวต่อวัน 

 4. เจาะเลือดไก่ทุกตัว ณ ต าแหน่งเส้นเลือดด าใต้ปีก (wing vein) เพ่ือน าไปสกัด DNA ใน
กิจกรรมถัดไป 

 5. ผสมเทียม และจดบันทึกเบอร์แม่บนฟองไข่ รวมถึงเบอร์พ่อที่ใช้ในการผสมเทียม เพ่ือท า
พันธุ์ประวัติของลูก โดยในชั่วแรกจะวางแผนผสมภายในกลุ่มของแหล่งพันธุกรรมที่มาจากฟาร์ม
เดียวกันเท่านั้น เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในแต่ละแหล่งพันธุกรรม 

 6. น าไข่ไปฟักที่อุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส ที่ความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 21 
วัน ติดเบอร์ปีก ชั่งน้ าหนักแรกเกิด และศึกษาลักษณะภายนอกของลูกไก่แรกเกิด เช่น สีขนบริเวณ
ล าตัว การงอกของขนปีก (covert primary และ secondary) สีของขนปีก และท าวัคซีนตาม
ค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ ที่ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 7. เก็บข้อมูลลักษณะภายนอก ตามช่วงอายุของไก่ และท าการชั่งน้ าหนักทุก ๆ 4 สัปดาห์ 
เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และปริมาณอาหารที่กิน ตามวิธีการของ ปิ่น และคณะ (2547) ในแต่
ละกลุ่มพันธุกรรม 

 8. น าไก่ขึ้นกรงตับเมื่ออายุ 18 สัปดาห์ และเก็บข้อมูลการให้ไข่ เช่น น้ าหนักไข่ฟองแรก 
น้ าหนักตัวไก่เมื่อให้ไข่ฟองแรก อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก จ านวนไข่เมื่ออายุไก่ 300 วัน คุณภาพของไข่ 
และจ านวนไข่เมื่ออายุ 1 ปี 

 9. การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยใช้ PROC UNIVARIATE โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SAS 
for university edition เพ่ือรายงาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม และ
ในแต่ละแหล่งพันธุกรรม 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชุมชน ในการเลี้ยงไก่เบตง (ปีงบประมาณ 
2564 - 2566) 

 1. กลุ่มเปูาหมาย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตงที่ประสบความส าเร็จใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
ที่เลี้ยงไก่เบตงได้เป็นอาชีพหลักจ านวน 5 - 10 ราย 
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 2. การประชุมกลุ่ม (Focus group) และการจัดการความรู้ (Knowledge management) 
ด้านการเลี้ยงไก่เบตง โดยมีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

 3. จัดท ารายงาน การประชุมกลุ่ม และการจัดการความรู้ เพ่ือน าไปทดลองเลี้ยงที่ฟาร์มคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมที่ 9 
กิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง และผลตอบสนองต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
เลี้ยงไก่เบตง และน าเสนอข้ึนทางฐานข้อมูลของ อพ.สธ. ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคัดเลือกและพัฒนาพันธุกรรมไก่เบตง (ปีงบประมาณ 2565 - 2567) 

 1. น าไก่จากกิจกรรมที่ 1 และข้อมูลจากกิจกรรมที่ 1 ในชั่วที่ 1 มาคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
ลักษณะส าคัญทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธี mass selection 

2. วางแบบแผนการผสมพันธุ์โดยพิจารณาภายใน และระหว่างแหล่งพันธุกรรม ในชั่วที่ 1 
ด้วยวิธีการ random mating เพ่ือพิจารณาการกระจายตัวของพันธุกรรมที่อยู่ภายในตัวสัตว์แต่ละ
แหล่งพันธุกรรม 

3. ท าพันธุ์ประวัติของลูก น าไข่ไปฟักที่อุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส ที่ความชื้น 60 
เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 21 วัน และติดเบอร์ปีก 

4. เก็บข้อมูลที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่นลักษณะปรากฏภายนอก และชั่งน้ าหนักทุก 4 
สัปดาห์ แบบกิจกรรมที่ 1 ตามวิธีการของ ปิ่น และคณะ (2547) 

5. ตัวผู้ และตัวเมียจะถูกแยกไปไว้ที่กรงตับ ส าหรับตัวผู้จะท าการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ าเชื้อ 
เช่น สี ความเป็นกรด-ด่าง จ านวนตัวอสุจิ การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก
พ่อพันธุ์ และเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
น้ าเชื้อ และการท าน้ าเชื้อแช่แข็งในไก่เบตง ส่วนตัวเมียเก็บข้อมูลลักษณะการให้ผลผลิตไข่ เช่น 
ลักษณะน้ าหนักไข่ฟองแรก น้ าหนักตัวไก่เมื่อให้ไข่ฟองแรก อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก จ านวนไข่เมื่ออายุ
ไก่ 300 วัน คุณภาพของไข่ และจ านวนไข่เมื่ออายุ 1 ปี 

6. วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ของลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในไก่เบตง โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป WOMBAT และน าค่าคุณค่าการผสมพันธุ์ไปใช้เพื่อคัดเลือกสัตว์ในชั่วถัดไป 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่เบตงที่เหมาะสม เพ่ือก้าวสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 
(ปีงบประมาณ 2566 - 2568) 
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 1. ศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงเรือน โดยสามารถควบคุมโดยใช้ smart phone เป็นตัว
ควบคุม โดยผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชุมชน ในการเลี้ยงไก่เบตง จากกิจกรรมที่ 2 
เพ่ือสร้างการยอมรับของชุมชนในการก้าวสู่ไทยแลนด์ยุค 4.0 

 2. ระบบที่สามารถเช็คอุณหภูมิ ความชื้น การควบคุมการท างานของพัดลม ปั๊มน้ าลด
อุณหภูมิ ของโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ โรงเรือนเลี้ยงไก่รุ่น ตลอดจนสามารถเช็คอุณหภูมิและความชื้นของ
ตู้ฟักได้ โดยสามารถท าได้ทั้งระบบ auto และระบบ manual 

 3. พัฒนาระบบให้รองรับ 3 ภาษา เพ่ือให้เข้ากับวัฒนธรรมของชุมชน โดยเกษตรกรสามารถ
ใช้ได้ทั้งระบบภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ  

 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง 
และผลตอบสนองต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไก่เบตง 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ าเชื้อ และการท าน้ าเชื้อแช่แข็งในไก่เบตง (ปีงบประมาณ 2566 
- 2568) 

1. คัดเลือกพ่อพันธุ์ไก่เบตงจากกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคัดเลือกและพัฒนาพันธุกรรมไก่เบตง 
ที่มคีวามสมบูรณ์และมีลักษณะตรงตามพันธุ์ของไก่เบตง 

2. รีดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยการรีดน้ าเชื้อจะมีผู้รีด 2 คน คือ คนอุ้มไก่จะกระชับพ่อไก่ไว้ที่
เอวยื่นหางไก่ออกข้างหน้าหัวไก่อยู่ด้านหลังของคนอุ้ม มือหนึ่งจะจับขาไก่ทั้ง 2 ข้างรวบเข้าหากัน 
โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางอยู่ระหว่างขาทั้งสอง และคนรีดน้ าเชื้อจะใช้มือลูบหลังพ่อพันธุ์ โดยลูบจาก
โคนปีกผ่านมาที่หลังและโคนหางพอถึงโคนหางใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบกระตุ้นอย่างรวดเร็วที่โคน
หางไก่จะแสดงปฏิกิริยากระดกหางขึ้น พร้อมกับดันอวัยวะเพศรูปร่างเป็นลอนคู่ปลายแหลมยื่น
ออกมาจากรูทวาร และใช้หลอดเก็บน้ าเชื้อเก็บน้ าเชื้อเพ่ือวัดปริมาตรน้ าเชื้อ 

3. ท าการประเมินคุณภาพน้ าเชื้อ เช่น สี การปนเปื้อน ด้วยสายตา จ านวนตัวอสุจิ อัตราการ
เคลื่อนที่ของตัวอสุจิ ตัวตาย-ตัวเป็นของตัวอสุจิ ตามวิธีการในคู่มือการเก็บน้ าเชื้อแบบแช่แข็ง และ
การผสมเทียมในไก่พ้ืนเมืองของ เทวินทร์ (มปป.) 

 4. ทดสอบประสิทธิภาพของน้ าเชื้อแช่แข็งที่คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

 5. น าน้ าเชื้อแช่แข็งแจกจ่ายสู่เกษตร และสร้างเครือข่ายการพัฒนาพันธุกรรมไก่เบตงอย่าง
ยั่งยืน 
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการศึกษาและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่เบตง (ปีงบประมาณ 2565 - 
2567) 

 1. ส ารวจข้อมูลสภาพปัญหา และก าหนดพ้ืนที่ที่ระบุจ าเพาะเจาะจงในจังหวัดนราธิวาส 

 2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่เบตง 

 3. พัฒนากระบวนการวิธีการแปรรูปเนื้อไก่เบตงที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและ
ร้านค้า 

 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง 
และผลตอบสนองต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไก่เบตง 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการศึกษาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ ให้แก่
เกษตรกร (ปีงบประมาณ 2565 – 2567) 

 1. ส ารวจวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่นเปลือกทุเรียน หรือเมล็ดทุเรียน เนื่องจากภาคใต้มี
ราคาของค่าอาหารสัตว์แพงกว่าที่อ่ืน ๆ 

 2. วางแผนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง 
และผลตอบสนองต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไก่เบตง 

 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA barcoding) ของไก่เบตง กับไก่พันธุ์พ้ืนเมือง
อ่ืน ๆ (ปีงบประมาณ 2565 – 2567) 

 1. เจาะเลือดไก่เบตง จากกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง และ
ไก่พ้ืนเมืองในรัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย และ 

 2. ด าเนินการจ าแนกความหลากหลายแหล่งพันธุกรรมของไก่เบตง เปรียบเทียบกับไก่
พ้ืนเมืองอ่ืน ๆ รวมถึงไก่เนื้อทางการค้า และไก่ไข่ทางการค้า ด้วยเทคนิค DNA barcoding และ
เครื่องหมายดีเอ็นเอ 

 3. จัดท ารายงาน และน าเสนอข้ึนทางฐานข้อมูลของ อพ.สธ. 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง และผลตอบสนองต่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไก่เบตง (ปีงบประมาณ 2566 – 2568) 
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1. ส ารวจข้อมูลสภาพปัญหา และก าหนดพ้ืนที่ที่ระบุจ าเพาะเจาะจงในจังหวัดนราธิวาส 

 2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่เบตง 

 3. ถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเกษตรกร แบบจ าเพาะเจาะจง รวม 10 คน/กลุ่ม จ านวน 5 ครั้งต่อ
จ านวนหัวข้อเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เบตง จากกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ปราชญ์ชุมชน ในการเลี้ยงไก่เบตง กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่เบตงที่เหมาะสม 
เพ่ือก้าวสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการศึกษาและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ไก่เบตง และกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการศึกษาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ 
ให้แก่เกษตรกร 

 4. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง โดยให้ผู้ผ่านการอบรมมารับลูกไก่ที่พัฒนาพันธุกรรมจาก
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จากกิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคัดเลือกและพัฒนา
พันธุกรรมไก่เบตง เพ่ือน าไปสร้างอาชีพ และเป็นการกระจายพันธุกรรมของไก่เบตงไปสู่ชุมชน เพ่ือ
ปูองกันการสูญเสียแหล่งพันธุกรรมของไก่เบตงอย่างยั่งยืน 

 5. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในกิจกรรมที่ 10 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือตระหนักและ
ส านึกรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง 

กิจกรรมที่  10 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือตระหนักและส านึกรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง 
(ปีงบประมาณ 2566 - 2568) 

 1. สร้างกลุ่มเครือข่ายกับเกษตรกร จากกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ าเชื้อ และการ
ท าน้ าเชื้อแช่แข็งในไก่เบตง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุกรรมของไก่เบตงอย่างยั่งยืน และ
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง และผลตอบสนองต่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไก่เบตง 

 2. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชนกับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมจัดท าหนังสือ หรือเอกสารองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง และการอนุรักษ์ไก่เบตง 
(ปีงบประมาณ 2567 - 2568) 

 1. รวบรวมองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ 1 ถึงกิจกรรมที่ 10 มาจัดท าเป็นรูปเล่ม 

 2. เข้าร่วมงานประชุมสัมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่หนังสือ หรือเอกสารองค์ความรู้ด้านการ
เลี้ยง และการอนุรักษ์ไก่เบตง3 
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 3. จัดท ารายงาน และน าเสนอข้ึนทางฐานข้อมูลของ อพ.สธ. 

 

17. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไก่เบ
ตง 

     

กิจกรรมที่  2 กิจกรรมรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ปราชญ์ชุมชน ในการเลี้ยงไก่เบตง 

     

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคัดเลือกและพัฒนาพันธุกรรมไก่เบตง      
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่เบตงที่
เหมาะสม เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 

     

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ าเชื้อ และการท า
น้ าเชื้อแช่แข็งในไก่เบตง 

     

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการศึกษาและพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไก่เบตง 

     

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการศึกษาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกร 

     

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA 
barcoding) ของไก่เบตง กับไก่พันธุ์พื้นเมืองอื่น ๆ 

     

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบ
ตง และผลตอบสนองต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
เลี้ยงไก่เบตง 

     

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อตระหนัก
และส านึกรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง 

     

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมจัดท าหนังสือ หรือเอกสารองค์
ความรู้ด้านการเลี้ยง และการอนุรักษ์ไก่เบตง 
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18. งบประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง 6,000,000 1,000,000 1,000,000   
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชุมชน ในการเลี้ยงไก่เบ
ตง 

300,000 300,000 300,000   

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคัดเลือกและพัฒนาพันธุกรรมไก่เบตง  300,000 500,000 500,000  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่เบตงที่เหมาะสม เพ่ือก้าวสู่ไทย
แลนด์ ยุค 4.0 

  300,000 300,000 300,000 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ าเชื้อ และการท าน้ าเชื้อแช่แข็งในไก่เบตง   500,000 500,000 500,000 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการศึกษาและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่เบตง  300,000 300,000 300,000  
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการศึกษาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
รายได้ ให้แก่เกษตรกร 

 300,000 300,000 300,000  

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA barcoding) ของไก่เบตง 
กับไก่พันธุ์พ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 

 300,000 300,000 300,000  

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง และผลตอบสนองต่อ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไก่เบตง 

  300,000 300,000 300,000 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือตระหนักและส านึกรักษ์พันธุกรรม
ไก่เบตง 

  200,000 200,000 200,000 
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กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมจัดท าหนังสือ หรือเอกสารองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง และการ
อนุรักษ์ไก่เบตง 

   100,000 100,000 

รวม 6,300,000 2,500,000 4,000,000 2,800,000 1,400,000 
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18.1 งบประมาณที่จะเสนอขอ ปีงบประมาณ 2564 

  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไก่เบตง 

รายละเอียด งบประมาณ 
1. งบบุคลากร 
    1.1 ค่าจ้างคนงานชั่วคราว (เดือนละ 15,000 บ. x 12 ด. X 2 คน) 

 
360,000 บาท 

2. งบด าเนินงาน 
    2.1 ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย 
    2.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 
    2.3 ค่าอาหาร ยา วิตามิน และค่าวัคซีน พร้อมอุปกรณ์ท าวัคซีน เลี้ยง
พ่อ-แม่พันธุ์ และลูกไก่ 
     2.4 ค่าอุปกรณ์ส าหรับท าพันธุ์ประวัติไก่เบตง และอุปกรณ์เจาะเลือดไก ่
     2.5 ค่ารั้วตาข่าย ล้อมรอบโรงเรือน 
     2.6 ค่าพ่อ-แม่พันธุ์ ไก่เบตง พร้อมค่าเช่าเหมรถไปขนไก ่
     2.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท ารายงาน และวัสดุส านักงาน 
     2.8 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือส ารวจแหล่งพันธุกรรม 
     2.9 ค่าสารเคมีในการเก็บเลือดไก่ เช่น EDTA และสารปรับ pH 

 
500,000 บาท 
200,000 บาท 
500,000 บาท 

 
60,000 บาท 

200,000 บาท 
150,000 บาท 
50,000 บาท 
50,000 บาท 
10,000 บาท 

3. งบลงทุน 
    3.1 ค่าโรงเรือนเลี้ยงไก่เบตง พร้อมอุปกรณ์เลี้ยงไก่ อุปกรณ์ให้น้ าและ
อาหาร เครื่องตัดปากลูกไก่ ระบบน้ า และระบบไฟฟูา ส าหรับโรงเรือน
ขนาด 4 ม. X 16 ม. X 3 ม. (กxยxส) 
    3.2 ค่าโรงเรือนพ่อ-แม่พันธุ์ไก่เบตง พร้อมกรงตับ รางอาหาร ระบบให้
น้ า และระบบไฟฟูา ส าหรับโรงเรือนขนาด 4.2 ม. X 16 ม. X 3 ม. (กxยx
ส) 
     3.3 ค่าโรงเรือนฟักไข่ ที่ประกอบด้วย ห้องฟักไข่พันธุ์ ห้องเก็บไข่พันธุ์ 
และห้องส่องเชื้อไข่ พร้อมอุปกรณ์ส่องไข่ ตู้ฟักไข่ ขนาด 1008 ฟอง 
จ านวน 3 ตู้ และตู้เกิดลูกไก่ จ านวน 1 ตัว ส าหรับโรงเรือนขนาด 4.2 ม. X 
10 ม. X 3 ม. (กxยxส) 
     3.4 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไข่ พร้อมอุปกรณ์เสริม เช่น det6000 
     3.5 ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส เพ่ือใช้เก็บเลือดไก่ 

 
1,000,000 บาท 

 
 

1,000,000 บาท 
 
 

1,000,000 บาท 
 
 
 

900,000 บาท 
20,000 บาท 

รวมงบประมาณ 6,000,000 บาท 
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  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชุมชน ในการเลี้ยงไก่ 
เบตง 

รายละเอียด งบประมาณ 
1. งบด าเนินงาน 
    1.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย 
    1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 10 ท่าน x 1,200 บ. x 3 ครั้ง x 3 
วัน 
    1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 5 ท่าน x 600 บ. X 3 ครั้ง x 3 วัน 
    1.4 ค่าอาหารว่าง 15 คน x 30 บ. x 3 ครั้ง x 6 มื้อ 
    1.5 ค่าน้ ามันรถและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในการเยี่ยมชมฟาร์ม 
    1.6 ค่าอาหารกลางวัน 
    1.7 ค่าเช่าพื้นที่จัดเสวนา 
    1.8 ค่าจัดท าเอกสาร และวัสดุส านักงาน 

 
30,000 บาท 

108,000 บาท 
 

27,000 บาท 
8,100 บาท 

40,000 บาท 
20,000 บาท 
30,000 บาท 
36,900 บาท 

รวมงบประมาณ 300,000 บาท 
 

 

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

            (นายกนก  เชาวภาษี) 

            หัวหน้าโครงการวิจัย 

           วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
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ตัวอย่างแบบแปลนโรงเรือนเลี้ยงไก่เบตง 

 

 
ตัวอย่างแบบแปลนโรงเรือนเลี้ยงไก่เบตง 
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แบบแปลนโรงเรือนพ่อ-แม่พันธุ์ไก่เบตง 

 

 
ตัวอย่างแบบแปลนโรงเรือนเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่เบตง ด้านหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบแปลนโรงเรือนเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่เบตง ด้านข้าง 

  

3.00 ม.

 1.40  m.

 0.60 m.

 2.10 m.  1.05 m.

 4.20 m.

 1.00 

m.

 1.05 m.

แปลนโรงเรือนไก่ไข่ โครงการอาหารกลางวนั 

ขนาดโรงเรือน 4.20 X 12.00 ม. ความจุ 300 ตวั

เสาคอนกรีตเสริม

เหลก็ 6"X6"

ก่ออฐิบล๊อค 2 ก้อน

ระดับกรงตับ

1 ม. 
3 ม. 2.4 ม. 

0.6 ม. 

ส่วนกรงตับพ่อพันธุ ์
พื้นที่ 4.2 ม. X 3.5 
ม. X 3 ม. 

ส่วนกรงตับแม่พันธุ ์พื้นที่ 4.2 ม. X 12 ม. X 3 ม. 

12 ม. 
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แบบแปลนโรงเรือนฟักไข่ไก่เบตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบแปลนโรงเรือนฟักไข่ไก่เบตง ด้านบน 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบแปลนโรงเรือนฟักไข่ไก่เบตง ด้านข้าง  

1 ม. 
3 ม. 2.4 ม. 

0.6 ม. 

6 ม. 

10 ม. 

ห้องส่องไข่ ขนาด 

1.5 ม. X 4 ม. ห้อง

ทึบ 

ห้องเก็บไข่พันธุ์ 

ขนาด 2.7 ม. X 4 

ม. ห้องทึบ 
พ้ืนท่ีวางตู้ฟัก เก็บ

อาหารไก่ และเกดิ

ลูกไก่ ขนาด 4.2 

ม. X 6 ม. ห้องทึบ 

4 ม. 



รายละเอียดโครงการ 
 

1. กลุ่มจังหวัด ๓ จังหวัดภาคใต้ชายแดน         

2. จังหวัด  ปัตตานี        

3. ชื่อโครงการ สร้างแหล่งเรียนรู้ในการเข้าถึงต้นล ายา (Mangifera caesia)    

      

4. หลักการและเหตุผล 

  ต้นล ายา บินยา ล าไย หรือ มียา (Mangifera caesia Jack.) อยู่ในวงศ์มะม่วง (Anacardiaceae) มี

ความสูงเมื่อโตเต็มที่ไม่น้อยกว่า 30 เมตร เป็นพืชขนาดใหญ่ มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน ช่วยในการลด

โลกร้อน เป็นพืชหายากที่พบน้อยในภาคใต้  เป็นพืชที่อยู่ในโครงสร้างชั้นบนสุดในระบบสวนบ้าน

(homegarden) เป็นพืชชั้นบนสุดในระบบสวนบ้านเช่นเดียวกับสะตอ ทุเรียนบ้าน และต้นหยี ล ายาจัดเป็นพืช

พ้ืนเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์  

มีผลคล้ายมะม่วงขนาดใหญ่ มีรสเปรี้ยวเมื่อแก่ และมีรสเปรี้ยวอมหวานเมื่อสุก มีกลิ่นหอมคล้ายสละหรือระก า 

เป็นผลไม้ส่งออกที่นิยมของชาวมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยเคยพบวางขายในตลาดที่

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากการส ารวจเบื้องต้นพบต้นล ายาขนาด 2 - 3 คนโอบไม่น้อยกว่า 12 ต้นใน

อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จัดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพรรณไม้ชนิดนี้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท่าที่มีการ

บันทึกไว้ แทบท้ังหมดอยู่ในที่ดินเอกชน ซึ่งผลทั้งหมดถูกเหมาส่งตลาดชายแดนตากใบ แต่ต้นล ายามียางที่อาจ

ท าให้เกิดอาการแพ้ จึงไม่นิยมปลูกไว้ใกล้บ้านและพบการโค่นต้นล ายาเพื่อพัฒนาพ้ืนที่และขายเนื้อไม้ ชุมชนยัง

ไม่มีการอนุรักษแ์ละไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  สถานภาพของต้นล ายาจึงอยู่ในสภาวะเสี่ยง  ต้นล ายายั ง เป็นชื่ อ

บ้านนามเมืองของอ าเภอยะรัง ซึ่งมีสถานที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภออยู่ที่หมู่บ้าน “บินยาลีมอ” หมายถึงต้นล ายา 

๕ ต้น และมีประวัติเมื่อมีการสร้างที่ว่าการอ าเภอเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๙ (ที่ท าการปกครองจังหวัด

ปัตตานี, ๒๕๖๒)    ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงปลูกต้นล าไย (Mangifera caesia) ไว้เป็นที่ระลึกหน้าที่ว่าการอ าเภอ(ข้อมูลจากอตีตนายกเทศมนตรี

ต าบลยะรัง, ๒๕๖๒) ซึ่งปัจจุบัน(ปี 2562) ต้นล าไยดังกล่าวมีดอกแล้ว ควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้

ประชาชนรับทราบและเป็นสัญลักษณ์ในการอนุรักษ์ตามแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ โดยจัดท าป้ายความรู้ เส้นทางจักรยาน แผ่นพับ สนับสนุนให้มีการบ ารุงรักษาต้นล ายา เทศกาล

ประกวดลูกหยีและล ายา นิทรรศการต้นล ายาและแรลลี่จักรยานเส้นทางล ายา 

5. วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1 เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 



5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนในอ าเภอยะรังมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นล ายา(Mangifera caesia) อย่าง

ยั่งยืน 
5.๓ เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชแก่เยาวขนในพ้ืนที่อ าเภอยะรังและอ าเภอใกล้เคียง 

 

 

 

(๒) 

 

6. เป้าหมายของโครงการ 

6.1 ประชาชนในอ าเภอยะรังมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นล ายา(Mangifera caesia) อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น 
6.2 เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชแก่เยาวขนในพื้นที่อ าเภอยะรังและอ าเภอใกล้เคียง 

 

7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

8. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยว 

ชายแดน เนื่องจากบริเวณถ่ินที่อยู่อาศัยของต้นล ายา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลยะรังและพ้ืนที่ใกล้เคียง

โดยเฉพาะต้นล ายาที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง

ปลูก มีท่ีตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอ าเภอยะรัง และต้นล ายาเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่  มีการกักเก็บคาร์บอนได้มาก ช่วย

ลดโลกร้อนและเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของเมือง 

9. ระยะเวลาด าเนินงาน  

เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒  สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓  รวมเวลา  ๓๖๕  วัน 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

    ๒. ที่ว่าการอ าเภอยะรัง 

    ๓. ส านักงานเทศบาลต าบลยะรัง 

    ๔. ส านักงานการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดปัตตานี 

    ๕. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี 

11. วงเงินโครงการ ๒,๔๑๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

12. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 



งบด าเนินการจ านวน          ๒,๔๑๘,๐๐๐ บาท 

ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก            ๑๙๔,๐๐๐ บาท 

(แสดงค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก เป็นจ านวนคนและจ านวนวัน ให้ชัดเจน) 

เบี้ยประชุมและค่าเดินทางคณะกรรมการโครงการ ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๖ ครั้ง เป็นเงนิ 

          ๖๐,๐๐๐ บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากรและกรรมการตัดสินการประกวด 

ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท ๕๐ ชัว่โมง เป็นเงิน      ๓๐,๐๐๐ บาท 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 วันละ ๒๔๐ บาท ๒๐ วัน ๕ คน เป็นเงิน      ๒๔,๐๐๐ บาท 

(3) 

 

ค่าท่ีพัก 

 เหมาจ่ายวันละ ๘๐๐ บาท จ านวน ๒๐ วัน ๕ คน  เป็นเงิน     ๘๐,๐๐๐ บาท 

1) อ่ืน ๆ (ระบุ)   

ค่าใช้สอย  

ค่าจ้างเหมาท าแผ่นพับ ๒,๐๐๐ แผ่นและโปสเตอร์ ๑๒ แผ่น เป็นเงิน         ๕๐,๐๐๐ บาท 

ค่าจ้างเหมาท านิทรรศการ  เป็นเงิน                               ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ค่าจ้างเหมาท าเส้นทางจักรยาน  จ านวน ๒ กิโลเมตร กิโลเมตรละ                      ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ค่าจ้างเหมาท าป้ายความรู้ ๑๒ ป้าย ป้ายละ ๗,๐๐๐ บาท      เป็นเงิน      ๘๔,๐๐๐ บาท 

ค่าอาหาร ๕๐๐ คน คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน                    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๕๐๐ คนละ ๕๐ บาท จ านวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน        ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ค่าปุ๋ยชีวภาพ ๑๒๐ กระสอบ กระสอบละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน         ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

ค่าวัสดุ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ในการเก็บตัวอย่างพืชเป็นเงิน            ๕๐,๐๐๐ บาท 

งบลงทุนจ านวน     -    บาท 

1) ค่าครุภัณฑ์ (ระบุรายการ)        บาท 

(รายการค่าครุภัณฑ์แต่ละรายการ ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์แต่ละรายการให้ชัดเจน) 

2) ค่าก่อสร้าง          บาท 



(รายการค่าก่อสร้าง ให้ระบุประเภทของสิ่งก่อสร้าง และรายละเอียดอ่ืนใดที่จะเป็นประโยชน์ในการ

พิจารณาค่าใช้จ่าย เช่น ขนาดหรือเนื้อที่ของอาคารที่จะก่อสร้าง เป็นต้น) 

(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

13. ลักษณะของโครงการ 

13.1 โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจ าเป็น หากไม่ด าเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและมี

ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ 

ไม่เป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจ าเป็น 

เป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจ าเป็น โดยประมาณการความเสียหายหรือ 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ประกอบด้วย 

ประชาชน (คน) ครัวเรือน พื้นที่ (ไร่) งบประมาณ (บาท) 
    

อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................................................... 

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

 

 

(๔) 

 

12.2 ความพร้อมของโครงการ ประกอบด้วย 

  ด าเนินการได้ทันที     อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 

(1) ความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ 

 มีแล้ว และได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย  ต้องจัดหาใหม่ 

(2) ความพร้อมของรูปแบบรายการ 

มีและสมบูรณ์  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์  ไม่มี 

(3) ความพร้อมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ไม่กระทบ 

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ แล้ว 

ยังไม่ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ  

(4) ความพร้อมของการศึกษาผลกระทบด้านชุมชนและสังคม 

สูง ปานกลาง ต่ า 

(5) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค 



สูง ปานกลาง ต่ า 

(6) การศึกษาโครงการเบื้องต้น 

ไม่ต้องมี เพราะ.......................................................................................................................  

มีแล้ว 

ยังไม่มี เพราะต้องหารือกับเจ้าของต้นไม้ เทศบาล อ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

12.3 การสนับสนุนงบประมาณ 

ไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณอ่ืน 

   สามารถด าเนินการโดยใช้งบประมาณปกติ 

   สามารถด าเนินการโดยใช้งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

   สามารถด าเนินการโดยใช้งบฉุกเฉินเร่งด่วนของจังหวัด 

   สามารถด าเนินการโดยใช้งบประมาณอ่ืน (ระบุ).......................................................................... 

12.4 การก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ 

 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ 

12.5  การผูกพันงบประมาณ 

 ไมผู่กพันงบประมาณปีต่อไป 

 ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ..... ........................................................................................................... 

 

(๕) 

14. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการเองจ้างเหมา 

15. แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรมหลัก หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น แผนการด าเนนิงาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

๑.จัดตั้งและ
ประชุม
คณะกรรมการ
โครงการ 

ครั้ง ๖ ๑ ๒ ๒ ๑ 

๒.จัดท าป้าย ป้าย ๑๒ ๑๒    



กิจกรรมหลัก หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น แผนการด าเนนิงาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ความรู้  
 
๓.เส้นทาง
จักรยาน  

กิโลเมตร ๒ ๑ ๑   

๔.จัดท าแผ่น
พับและ
โปสเตอร์  

แผ่น ๒,๐๐๐+๑๒ ๒,๐๐๐+๑๒    

๕.สนับสนุนให้
มีการ
บ ารุงรักษาต้น
ล ายา  

กระสอบ ๑๒๐ ๑๒๐    

๖.เทศกาล
ประกวดลูก
หยีและล ายา  

ครั้ง ๑   ๑  

๗.นิทรรศการ
ต้นล ายา 

ชุด ๑  ๑   

๘.แรลลี่
จักรยาน
เส้นทางล ายา 

ครั้ง ๑   ๑  

 

 

 

 

 

 

 

(๖) 

 

15 แผนการใช้จ่ายเงิน 

กิจกรรมหลัก รวมงบประมาณ แผนการด าเนนิงาน 



รวมทั้งสิ้น (บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
๑.จัดตั้งและประชุม
คณะกรรมการโครงการ 

๑๖๔,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ 36000 

๒.จัดท าป้ายความรู้  
 

๘๔๐๐๐   84000     

๓.เส้นทางจักรยาน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  
๔.จัดท าแผ่นพับและ
โปสเตอร์  

๕๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐    

๕.สนับสนุนให้มีการ
บ ารุงรักษาต้นล ายา  
 

120,000   120.000     

๖.เทศกาลประกวดลูกหยี
และล ายา  

  ๑๓๐,๐๐๐     

๗.นิทรรศการต้นล ายา      ๕๐๐,๐๐๐   
๘.แรลลี่จักรยานเส้นทาง
ล ายา 

      ๑๐๐,๐๐๐  

รวม ๒,๔๑๘,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๑,๗๔๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ 
 

16.ผลที่คาดว่าจะได้รับ(สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์) 

สามารถสนองพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีในการอนุรักษ์ต้นล ายา ซึ่งเป็นต้นไม้หายากของประเทศไทย  โดยคาดว่าจะเกิดผลได้แก่ 

1 ประชาชนในอ าเภอยะรังมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นล ายา(Mangifera caesia) อย่างยั่งยืน 

2 เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชแก่เยาวขนในพื้นที่อ าเภอยะรังและอ าเภอใกล้เคียง 

 

17. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการอนุรักษ์ต้นล ายาและมีการใช้ประโยชน์ต้นล ายาอย่าง

ยั่งยืน  

 

 

 

 

 



 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ ต าแหน่งอาจารย์ 

 สถานที่ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธฺวาสราชนครินทร์ ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร. 089-6576100 

 อีเมล์ sailomrin@gmail.com 
 

 

     ผู้เสนอโครงการ    ................................................................                           

         (       นายพงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์              ) 
             

     ผู้เห็นชอบโครงการ ................................................................                             

          (                                                ) 
              

     ผู้อนุมัติโครงการ   ................................................................                             

         (                                                ) 


