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ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)      การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ติดตามตรวจสอบ 

ความหลากหลายและสารสําคัญของพืชสมุนไพร : กรณีศึกษาเขตรักษา   

พันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง  อําเภอโกสัมพี   จังหวัดกําแพงเพชร 

(ภาษาอังกฤษ)  The Application of Geographic Information System Diversity 

Medicinal Plants Assessment Khaosanamprieng Wildlife 

Sanctuary Kosamphi Nakhon Sub-district Kamphaengphet 

Province. 

สวน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

                 โครงการวิจัยใหม         

            โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา…….ป ปนี้เปนปท่ี..….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....….. 
I  ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  (กรุณาระบุ
ความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร ท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด โดยโปรดดู
รายละเอียดในผนวก 2) 

   ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน   เรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ 

II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร 1 กล
ยุทธ และ 1 แผนงานวิจัย ท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดใน
ผนวก 3) 

   ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี  3 การอนุรักษ  เสริมสราง  และพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   กลยุทธการวิจัยท่ี  1 บริหารจัดการและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

   แผนงานวิจัยท่ี 1.3 การวิจัยเก่ียวกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  เพ่ือ
เสริมสรางคุณคา (Value Creation) ของผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2555) 



III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น0

∗ 
IV ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคลอง

เพียง 1 หัวขอท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4) 
- นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก : เรื่อง ........................................   

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

-  นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ป ของรัฐบาล : นโยบายนโยบายท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องพัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สวน  ข   : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  
1. ผูรับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนท่ีทําการวิจัย 

(%)] และหนวยงาน ประกอบดวย  
 

อาจารยวิไลลักษณ  สวนมะลิ     
อาจารยขวัญฤทัย   ทองบุญฤทธิ์ 
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 

อาจารยสุรินทร   เพชรไทย 
อาจารยกีรศักดิ์  พะยะ   
อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

อาจารยภาเกลา  ภูมิใหญ    
อาจารยโปรแกรมวิชาเคมี 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  
    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
    นายอนุชิต  ออนเกษ 
    นางสาวนงนุช  ดวงออน 
    พนักงานบริหารงานท่ัวไปคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 หนวยงานสนับสนุน  
    เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง  อําเภอโกสัมพี   จังหวัดกําแพงเพชร  

 2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 
 การพัฒนาทดลอง 
 3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย  (ผนวก 5) 
 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 
 

                                                           
∗

 สามารถดูรายละเอียดไดจากเว็บไซต http://eval.nrct.go.th 



 4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
ความหลากหลาย  
สารสําคัญ 
ฤทธิ์ตานอนมูลอิสระ 
พืชสมุนไพร 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

 5. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 
ปาไมเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ  อันเปนแหลงสนับสนุนปจจัยการ

ดํารงชีวิตของชุมชน  โดยเฉพาะ  ชุมชนรอบผืนปาไดเขาไปใชประโยชนผลผลิตจากปาเพ่ือใชบริโภคตาม
ฤดูกาล    การใชประโยชนจากพืชของคนในชุมชนท่ีอาศัยรอบปา  คือ เปนอาหาร สรางท่ีอยูอาศัยและเปน
เชื้อเพลิง เปนเครื่องนุงหมและเปนสียอม  พืชท่ีใชเปนสมุนไพร    เม่ือเหลือจากการบริโภคก็นําไปจําหนาย
เพ่ือเพ่ิมรายไดในครัวเรือน  

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง เริ่มแรกประกาศใหเปนเปนอุทยานเขาสน                    
ในวันท่ี  1  มีนาคม  2527  และตอมาทางราชการไดเห็นความสําคัญของพ้ืนท่ีดังกลาว   จึงไดจัดตั้งใหเปน
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง พ.ศ. 2528 อยูในพ้ืนท่ี เขตอําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  มีพ้ืนท่ี
รวมกันประมาณ   101  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   63,125  ไร พ้ืนท่ีลอมรอบไปดวยเทือกเขาตางๆ  
เปนภูเขาสูงชัน โดยสภาพพ้ืนท่ีถูกลอมรอบดวยชุมชน  และเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษแหงเดียวในผืนปาตะวันตก  
จึงมีสภาพปาหลากหลายชนิด ในระดับความสูงตางกัน โดยเฉพาะความหลากหลายทางดานสมุนไพร   ซ่ึง
เปนแหลงอุดมสมบูรณดวยสมุนไพรท่ีมีคุณคาหายากจํานวนมาก และมีการใชประโยชนจากสมุนไพรของ
ราษฎรในทองถ่ินท่ีอาศัยอยูโดยรอบพ้ืนท่ี     ปจจุบัน ปริมาณการใชสมุนไพรมีแนวโนมสูงข้ึนเปนลําดับ 
ประกอบกับปจจัยคุกคามอ่ืน ๆ เชน ไฟปา และการเขาไปเก็บหาของปาของราษฎรท่ีอาศัยอยูโดยรอบ
พ้ืนท่ี ทําใหปริมาณสมุนไพรหลายชนิดมีปริมาณลดลงอยางมากและมีแนวโนมท่ีจะหมดไปจากปาอนุรักษ
ในเขตวนอุทยานและพ้ืนท่ีใกลเคียงไดในอนาคตอันใกล ซ่ึงอาจทําใหเกิดผลกระทบอยางสูงตอวิถีชีวิตของ
ชุมชนในทองถ่ิน และผูใชสมุนไพร รวมไปถึงสงผลกระทบตอระบบนิเวศปาไม เนื่องจากสมุนไพรบางชนิดมี
ประโยชนในทางนิเวศวิทยาและยังมีความสําคัญตอการสรางความสมดุลใหกับโครงสรางของสังคมปา
ธรรมชาติ จะเห็นไดวามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรพืชสมุนไพร
ในเขตปาอนุรักษไมใหมีการลักลอบนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ จนสูญเสียความสมดุลของกระบวนการ
ผลิตและการทดแทนตามธรรมชาติ แตในขณะเดียวกันจะตองไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนใน
ทองถ่ินท่ียังคงตองพ่ึงพาและใชประโยชนจากทรัพยากรพืชสมุนไพรในผืนปาอนุรักษเปนปจจัยหลักในการ
ดํารงชีวิต การศึกษาความหลากหลายและการใชประโยชนพืชสมุนไพรใน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนาม
เพรียงทําใหรูจักชื่อ  และสวนตาง  ๆ ของพืชสมุนไพรท่ีจะนํามาใชประโยชน  ซ่ึงจะไดขอมูลท่ีเปนประโยชน
ตอการสนับสนุนการพัฒนาการใชประโยชนพืชสมุนไพรจากธรรมชาติในดานตาง  ๆ เพ่ิมมากข้ึน
นอกจากนั้นยังสามารถสงเสริมใหราษฎรมีความตระหนักถึงคุณคาของพืชสมุนไพรท่ีมีอยูในทองถ่ินของตน  
โดยอาจจะนําพืชสมุนไพรมาปรุงยาเพ่ือใชบําบัดรักษาอาการตาง  ๆ หรือใชบรรเทา  และปองกันความ
เจ็บปวย ตลอดจนขยายพันธุพืชสมุนไพรเพ่ือจําหนายสรางรายไดใหกับครอบครัว  และชุมชน ซ่ึงจะนําไปสู
การมีสวนรวมในการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางยั่งยืนตลอดไป 



 
 
การสํารวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรใน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง  

จําเปนตองนําขอมูล ภูมิประเทศจริงมายอและเขียนแผนท่ีเพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของสถานท่ีตางๆ   เพ่ือ
บอกตําแหนงท่ีตั้งของสถานท่ี  พืชสมุนไพร ซ่ึงในการเขียนแผนท่ีตองใชเวลานาน ขอมูล มีความผิดพลาด  
ไมตรงกับสภาพภูมิประเทศจริง เนื่องจากขอมูลจริงมีการเปลี่ยนแปลง หากตองการแกไขเพียงบางสวนอาจ
ตองแกไขรายละเอียดตางๆ  ใหกับแผนท่ีใหมท้ังหมด  ปจจุบันไดนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาชวยใน
การจัดทําขอมูลแผนท่ี โดยรูปแบบของขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ประกอบดวย ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 
(Spatial Data) และขอมูลเชิงลักษณะ (Attribute Data) ท่ีมีความสัมพันธกัน  มีจุดเดนเรื่องความสะดวก
รวดเร็วในการนําเขาขอมูล การจัดเก็บ แกไข ปรับปรุง สืบคน วิเคราะห แสดงผล และรายงานผลขอมูลเชิง
พ้ืนท่ีดวยระบบคอมพิวเตอร โดยอาศัยความสัมพันธทางภูมิศาสตรเปนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธกับขอมูล
อ่ืนๆ เพ่ืออธิบายปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนโลก  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาและสํารวจความหลากหลายและ

สารสําคัญของพืชสมุนไพร ในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง อําเภอโกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชรและ

ไดประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือติดตามตรวจสอบความหลากหลายและสารสําคัญของพืช

สมุนไพร โดยนําเสนอและเผยแพรขอมูลตําแหนงและการกระจายตัวของพืชสมุนไพรในลักษณะของแผนท่ี

บนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต   

 
 6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

6.1 เพ่ือศึกษาความหลากของชนิดพืชสมุนไพรและการใชประโยชนท่ีเปนสมุนไพร         
พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง  ตําบลโกสัมพี  อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร      

6.2 เพ่ือทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และหาปริมาณสาระสําคัญในพืชสมุนไพร คือ พ้ืนท่ี
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง   ตําบลโกสัมพี  อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร     

6.3 เพ่ือประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรติดตามตรวจสอบความหลากหลาย และ
สารสําคัญของ พืชสมุนไพร พ้ืนท่ี เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดกําแพงเพชร โดยนําเสนอผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
 7.ขอบเขตของโครงการวิจัย 
  เพ่ือใหงานวิจัยนี้ บรรลุเปาหมายไดสมบูรณภายในกรอบของเวลาท่ีกําหนดจึงไดมี
ขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

7.1   ขอบเขตดานพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
ทําการ สํารวจเฉพาะพรรณไมท่ีใชเปน พืชสมุนไพร เขตรักษาพันธุสัตวปาเขา

สนามพรียง ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร    
7.2  ขอบเขตดานประชากร  

พืชสมุนไพร  ในระบบนิเวศเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง  ตําบลโกสัมพี  
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร   



 

 7.3.  ขอบเขตดานเทคโนโลยี 

เปนการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จะพัฒนาโดยใชซอฟตแวรรหัสเปด 
(Open Source)  สามารถนําเสนอขอมูลแผนท่ีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

7.3.1  ใชโปรแกรมโปรแกรม  Quantum GIS ชวยในการจัดการ  Shapfie   
7.3.2  UMNMapserver (University of Minisota Map Server) ในการติดตั้ง 

เครื่องบริการแมขาย(Map Server) 
7.4  ตัวแปรท่ีศึกษา  

7.4.1 ตัวแปรตน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง ตําบลโกสัมพี  
ก่ิงอําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร   

7.4.2 ตัวแปรตาม  พืชสมุนไพรในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง  ตําบล
โกสัมพี  อําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร    

7.5  ตัวแปรควบคุม   
วิธีการ  ปริมาณของสารสกัด สารเคมี เครื่องมือปฏิบัติการทดลอง 

7.6  นิยามศัพท 
 ความหลากหลาย คือ ความหลากหลายของชนิดพันธุพืชในระบบนิเวศ 

  พืชสมุนไพร   คือ พืชท่ีมีสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติในการรักษาโรค และบํารุงรางกาย  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   คือการจัดการขอมูลบนโลกใหอยูในระบบขอมูลเชิง

พ้ืนท่ี (spatial data)  โดยขอมูลแตละชนิดมีการอางอิงพิกัดตําแหนงบนแผนท่ีแบบดิจิทัล (digital map)  
มีกระบวนการวิเคราะหดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สามารถจัดเก็บ แกไข ปรับปรุง สืบคน วิเคราะห 
แสดงผล และรายงานผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบคอมพิวเตอร 

  สารสําคัญ คือ ปริมาณแทนนิน สารประกอบฟนอลิกท้ังหมดและประสิทธิการ
ตานอนุมูลอิสระของพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวของ  
  
  

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเทศไทยจัดเปนประเทศหนึ่งท่ีนับไดวามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก จากอดีตท่ีผาน

มาเกิดการสูญเสียสิ่งมีชีวิตไปจากโลกเนื่องจากการกระทําของมนุษย ยังมิไดทราบถึงคุณคาและการเกิดการ
เสียดายแตอยางใด  ฉะนั้นท้ังพันธุพืชและสัตวมากมายหลายชนิดจึงถูกลืมและปลอยใหหมดไปท้ัง  ๆ ท่ียัง
มิไดใชประโยชน บางสวนอาจเปนเพราะเทคโนโลยียังเขาไมถึงอาจตองรอเวลาการพัฒนาทางวิชาการไปอีก
ระยะหนึ่ง  

วิสุทธิ์ ใบไม (2548) กลาววา  ความหลากหลายทางชีวภาพ  มีความหมายกวางและซับซอน
มากกวาคําวา  สิ่งมีชีวิต (life) แตพอจะสรุปไดวาหมายถึง  องครวมของความหลากหลายของสรรพชีวิตใน
ทุกระดับนับตั้งแตความหลากหลายทางพันธุกรรม  (genetic diversity) ท่ีมีอยูในประชากร  ธรรมชาติใน
แตละพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของชนิดหรือสปชีส  (species diversity) ซ่ึงจัดวาเปนหนวยพ้ืนฐานของ
วิวัฒนาการและมีปฏิสัมพันธระหวางกันอยางเปนระบบจนเกิดความหลากหลายทางนิเวศวิทยา  

 ศึกษาสารสําคัญพืชสมุนไพรท่ีเลือก 

ประสิทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ 

วิเคราะหปริมาณฟนอกลิกท้ังหมด 

วิเคราะหปริมาณแทนนิน 

สํารวจปา 

ศึกษาสังคมพืชสมุนไพร 
- วางแปลงศึกษาชั่วคราว 
- หาคาดรรชนีความสําคัญของพันธุไม 
- หาคาดรรชนีความหลากหลาย 

ภูมิปญญาทองถ่ินดานการใชพืชสมุน
 

 

วิเคราะหผล 

จัดทําฐานขอมูล 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 



(ecological diversity) ท่ีมีอยูมากมายในชุมชนสิ่งมีชีวิตท่ัวทุกภูมิภาคของโลกท่ีมีความเชื่อมโยงกันเปน
ระบบใหญท่ีเรียกวา  “ ชีวมณฑล ” (biosphere) ความหลากหลายในสรรพชีวิตทําใหโลกเรามีสีสันและมี
ชีวิตชีวาท่ีทรงคุณคาเหนือกวาดาวเคราะหดวงอ่ืนในระบบสุริยะของเรา 
 
ความหมายของสมุนไพร 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของสมุนไพรไววา ผลิตผลธรรมชาติ
ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ ท่ีใชเปนยา หรือผสมกับสารอ่ืนตามตํารับยาเพ่ือบําบัดโรค  บํารุงรางกาย  หรือ
ใชเปนยาพิษ ถาเปนสมุนไพรท่ีไดมาจากพืช เรียกพืชนั้นวา พืชสมุนไพร (medicinal plant) 

พืชสมุนไพร  (Medicinal Plants) หมายถึง พืชท่ีนํามาใชเปนยารักษาโรคได  เชน บัวบก 
(Cantella asiatica)ใชแกไขหวัด  ไขแกรอนใน  แกไข แกเผล ฟกช้ําสมุนไพรกําเนิดจากธรรมชาติและมี
ความสําคัญตอชีวิตมนุษย ในทางสุขภาพอันหมายถึงทางดานสงเสริมสุขภาพและการรักษาโรค  นอกจากมี
คุณคาทางดานสุขภาพแลว  สมุนไพรยังมีคุณคาดานวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ ตลอดจนคุณคาดานสิ่งแวดลอม
และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ     

 
ความสําคัญของพืชสมุนไพร  

1. ใชในการทํายา  

2. ใชเปนวัตถุดิบเบื้องตนในการสกัดสารเคมีตาง ๆ เพ่ือใชในการผลิตยาแผนโบราณตอไป  

3. ใชในการปรุงแตงรส กลิ่น สี ของอาหาร  

4. ใชเปนอาหาร  

5. ใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ ของ เครื่องดื่ม เครื่องสําอางและอาหาร  
 เต็ม สมิตินันทน (2544) ในการระบุชนิดพืชสมุนไพรตามลักษณะวงศพืช(family) และลักษณะ

วิสัยของพืช (plant habit) ทําใหสามารถแบงประเภทพืชสมุนไพรประโยชนของพืชสมุนไพรในปจจุบันการ
นําพืชสมุนไพรมาแปรรูปหรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อยางหลากหลายมีรูปแบบวิธีการใชท่ีสะดวก 
และมีความปลอดภัยกับผูบริโภคมากข้ึน 

วิสูตร อยูคง (2549) ทําการสํารวจพืชสมุนไพรบริเวณปาบุงปาทามลําเซบาย ตอนกลาง 
รวมกับชุมชนรอบปาบุงปาทามลําเซบายตอนกลาง คือ บานนาแก บานปลาอีด และบานมวง ตําบลนา 
แก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร พบวามีพืชสมุนไพร 92 ชนิด โดยแยกสํารวจ ระหวางปาบก กับ 
ปาทาม 
 
 10. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 
เต็ม สมิตินันท. 2544. ช่ือพรรณไมแหงประประเทศไทย. พิมพครั้งท่ี 2 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม. 

กรุงเทพฯ: สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม. 
วิสูตร อยูคง และคณะ. 2549. รูปแบบการจัดการปาทามลําเซบายโดยการมีสวนรวมของ 

ชุมชน กรณีลําเชบายตอนกลาง. กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
 
 



 
 11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
             11.1  ทราบและใชเปนขอมูลพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับพืชสมุนไพร สารสําคัญ
ของพืชสมุนไพรทองถ่ิน  
              11.2   เปนแนวทางในการศึกษาสารประกอบบริสุทธิ์หรือก่ึงบริสุทธิ์ท่ีเปน  active 
compounds ของพืชผักพ้ืนบาน ซ่ึงเปนประโยชนในการพัฒนาเพ่ือใชเปนยาตอไปในอนาคต 
  11.3  เปนแนวทางในการนําผักและสมุนไพรพ้ืนบานมาใชประโยชนในดานการประยุกต  
หรือแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปของ ผลิตภัณฑเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหคนไทยนํามา
บริโภคและเพาะปลูกพืชเหลานี้มากยิ่งข้ึนท้ังยังชวยในการเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
อีกทางหนึ่งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช  

           11.4  ไดระบบสารสนเทศภูมิศาสตรติดตามตรวจสอบความหลากหลายและสารสําคัญ
ของพืชสมุนไพร พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร โดยนําเสนอผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
   
 12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

12.1 การนําเสนอในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ป 2559 
12.2 นําเสนอผลการวิจัยใหกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
12.3 นําเสนอขอมูลการวิจัยใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือชุมชน 
12.4 จัดประชุม/สัมมนาเพ่ือถายทอดการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรติดตามตรวจสอบ

ความหลากหลายและสารสําคัญของพืชสมุนไพร พ้ืนท่ี เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง ตําบลโกสัมพี 
อําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ใหกับผูดูแลระบบและผูใชงานระบบ 
เปนระยะเวลา 1 วัน จํานวน 20 คน 
 
 13.วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

13.1  อุปกรณ เครื่องมือ 
      1)  GPS 
      2)  สายวัดระยะ   

       3)  หนังสือคูมือสมุนไพรพรรณไม  
      4)  กลองถายรูป  
     5)  ตูอบ  
      6)  ชุดอุปกรณตรวจวัด pH ในดิน 
      7)  ชุดอุปกรณเก็บตัวอยางดิน 
      8)  ชุดอุปกรณถุงเก็บตัวอยางพืช 
      9)  กระดาษบรูฟ 
      10) เชือกฟาง   
      11) มีด   
 



 
                   สารเคมี   

1) เอทานอลบริสุทธิ์ (C2H5OH)  
2) เมทานอลบริสุทธิ์  (C2H5OH) 
3) กรดอะซิติก (CH3COOH)  
4) โปรตีน Bovine serum albumin (BSA)  
5) ไอรอนคลอไรดเฮกซะไฮเดรต (FeCl3.6H2O)  
6) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  
7) สารมาตรฐานแทนนิก (C76H52O46)  
8) ไตรเอทาโนลามีน (TEA: C6H15NO3)  
9) โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS : CH3(CH2)11OSO3Na) 
10) โซเดียมคลอไรด (NaCl)  
11) โซเดียมคารบอเนต (NaCO3)  
12) โซเดียมไฮดร็อกไซด (NaOH) 
13) ไอรอนคลอไรดเฮกซะไฮเดรต (FeCl3.6H2O) 
14) อลูมิเนียมฟอยล   
15) 2, 2- diphenyl -1- picrylhydrazyl (DPPH) 
16) 3- tert-butyl-4-hydroxyanisole (BHA) standard 
17) กระดาษกรองเบอร 1 

 
13.2   วิธีการศึกษา มีข้ันตอน ดังนี้ 
 13.2.1 สํารวจความหลากหลายพืชสมุนไพร 

1) สํารวจพ้ืนท่ีสภาพปาบริเวณ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนาม
เพรียง   ตําบลโกสัมพี  อําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร   

2)  กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการสํารวจความหลากชนิดพรรณไม ท่ีเปนพืช
สมุนไพร 

     3)  การสุมเลือกพ้ืนท่ีในการทําแปลงเก็บตัวอยางในครั้งนี้โดย การสุม
อยางงาย   ตีแปลงขนาดใหญขนาด 40x40 เมตร จากนั้น ทําการตีแปลงขนาด 10x10 เมตร จํานวน 10 
แปลง    และตีแปลงขนาดเล็กขนาด 5x5 เมตร ในแปลงขนาด 10x10 เมตร จํานวน 10 แปลง  

4)  ตรวจวัด pH ในดิน 
5)  สํารวจชนิดของพรรณไมสมุนไพรในแปลงตัวอยาง  นับจํานวน เก็บ

ขอมูล และ บันทึกภาพ   
6) วิเคราะห คาดัชนีความหลากหลาย ( H’) ดัชนีการกระจาย ตัว ( 

EH) ความถ่ี (F) ความถ่ีสัมพัทธ (RF) ความหนาแนน (D) และความหนาแนนสัมพัทธ (RD) ของพรรณไมท่ี
ใชเปนสมุนไพร 

7) สืบคนขอมูลชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตรและวงศของพรรณ ไม พรอม
ท้ังสืบคนขอมูลประโยชนดานสมุนไพรเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ  



 13.2.2 ศึกษาสาระสําคัญในพืชสมุนไพรท่ีเลือก  
13.2.2.1  การศึกษาประสิทธิภาพการตานอนุมูลอิสระ  (% radical 

scavenging) 
1) เตรียมสารละลาย 2,2- diphenyl -1- picrylhydrazyl 

(DPPH) ในเอทานอลใหมีความเขมขน 0.2 มิลลิโมล  แลวนําสารละลาย  DPPH ไปสแกนหาความยาวคลื่น
สูงสุด ท่ีความยาวคลื่น 400 – 800 นาโนเมตร  ดวยเครื่อง UV spectrophotometer 

2) นําตัวอยางสารสกัดท่ีไดมา  1 มิลลิลิตร ผสมกับ
สารละลาย DPPH  2 มิลลิลิตร ใน 
ขวดสีชา ตั้งท้ิงไวประมาณ 30 นาที  

3) เตรียมสารละลายมาตรฐาน BHA เขมขน 0.6667 กรัม/
มิลลิลิตร ในเอทานอล นําสารละลายมาตรฐาน BHA มา 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH 2 มิลลิลิตร 
ใน หลอดทดลอง ตั้งท้ิงไวในท่ีมืดเปนเวลา 30 นาที  

4) เตรียม blank โดยผสมเมทานอล 50 % 1 มิลลิลิตร กับ
สารละลาย DPPH  2 มิลลิลิตรในหลอดทดลองตั้งท้ิงไวในท่ีมืดเปนเวลา  30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืน
แสงของสารสกัดตัวอยาง สารละลายมาตรฐาน BHA และ blank ท่ีความยาวคลื่น ไดจากขอ 1. ดวยเครื่อง
ยูวี-วิสซิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร  ทําการทดลอง 3 ซํ้า  
คํานวณหาเปอรเซ็นต radical scavenging activity  

   % radical scavenging = [(1 – A sample)/ A blank ] × 100 
    A sample = คาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง 
  A blank = คาการดูดกลืนแสงของ blank 
 

13.2.2.2  การหาปริมาณฟนอลิคท้ังหมด  (Total Phenolic)  
ในข้ันตอนนี้ ใชวิธีการตรวจสอบของ Tsai et al. (2005) ซ่ึงมี

หลักการ คือ ตัวอยางทําปฏิกิริยากับ Folin-Ciocalteu reagent ซ่ึงประกอบดวย phosphomolybdic-
phosphotungstic  acid reagents สารดังกลาวจะถูกรีดิวซโดย phenolic hydroxyl groups ของ 
total  polyphenols เกิดเปน tungsten และ molybdenum blue ซ่ึงใหสีน้ําเงินและดูดกลืนแสงท่ี
ความยาวคลื่นสูงสุด 765 nm ปริมาณสารประกอบฟนอลิคท้ังหมดหาโดย เทียบกับปริมาณของกรดแกล
ลิค (gallic acid) มีวิธีการ ดังนี้ 

       ก. การหาคาการดูดกลืนแสงสูงสุด (  λmax   ) 
             นําสารละลายมาตรฐานของกรดแทนนิก ท่ีความเขมขน 20 , 

40, 60 และ 80 ppm  ในเมทานอล  ไปวัดหาคาการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีความยาวคลื่น 200-800 nm โดย
เครื่อง UV –Visible  spectrophotometer  

  ข. การสรางกราฟมาตรฐาน 
  นําสารละลายมาตรฐานของกรดแทนนิก ท่ีความเขมขน 

20, 40, 60 และ 80 ppm  ในเมทานอล  จากนั้นปเปตแตละความเขมขนมา 1 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง 
แลวเติม 10% v/v Folin-Ciocalteu  5 มิลลิลิตร ท้ิงไวประมาณ 6 นาที  เติม 15% โซเดียมคารบอเนต 2 
มิลลิลิตร บมไวเปนเวลา 90 นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง (absorbance) ท่ี 760 nm 



 การหาปริมาณฟนอลิคท้ังหมด  ดวยเครื่องยูวี – วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอรตามวิธีของ 
Dewanto et al (2002) นําสารสกัดจากพืช 1 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง แลวเติม 10% Folin-
Ciocalteu 5 มิลลิลิตร ท้ิงไวประมาณ 6 นาที  เติม 15% โซเดียมคารบอเนต 2 มิลลิลิตร บมไวเปนเวลา 
90 นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง(absorbance) ท่ี 760 nm คํานวณปริมาณสารประกอบฟนอลิค
ท้ังหมด รายงานผลเปนมิลลิกรัมของ tannic acid equivalent ตอกรัมของน้ําหนักสด ทําการทดลองซํ้า  
3  ครั้ง 

13.2.2.3  การวิเคราะหปริมาณแทนนิน 
 ก. การเตรียมสารสกัด 

การสกัดแทนนินชั่งตัวอยางท่ีอบแหงมา 1 กรัม ผสมกับ
เอทานอลรอยละ 50 v/v จํานวน 15 มิลลิลิตร นําไปเขยาท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง 
จากนั้นกรองดวยผาขาวบาง และนําสารละลายท่ีไดกรองอีกครั้งดวยกระดาษกรองเบอร 1 นําสารละลายท่ี
ไดไปวิเคราะหปริมาณแทนนิน (วิภา สุโรจนะเมธากุล และชิดชม ฮิรางะ, 2537) 

   ข. การวิเคราะหปริมาณแทนนิน 
 ดัดแปลงมาจากโดยวิธีของ Haggerman และ Butler 

(1978) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ปเปตสารละลายสกัดแทนนิน 1 มิลลิลิตร (หามมีอะ

ซีโตนปนเปอน) และสารละลายโปรตีน BSA  เขมขน  1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร (เตรียมสารละลาย BSA 
ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยละลาย BSA ในสารละลายบัฟเฟอร A) จํานวน 2 มิลลิลิตร ลงใน
หลอดเซ็นตริฟวจขนาด15 มิลลิลิตร จากนั้นผสมใหเขากันทันที  

2. นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 
ชั่วโมง สําหรับแทนนินท่ีสกัดไดจากพืช แตหากเปนแทนนินบริสุทธิ์ใหตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 15 
นาที 

3. นําไปปนเหวี่ยงดวยความเร็วรอบสูงสุดของเครื่อง
เซ็นตริฟวจ เปนเวลา 15 นาที  เทสวนท่ีเปนสารละลายท้ิงไป แลวละลายตะกอนท่ีไดดวยการเติม
สารละลาย SDS-TEA  (SDS-TEA :Triethanolamine (TEA) รอยละ 5 ปริมาตรตอปริมาตร และ SDS 
รอยละ 1 น้ําหนักตอปริมาตร (TEA 50 มิลลิลิตร SDS 10 กรัม เติมน้ํากลั่นใหเปน 1 ลิตร)  4 มิลลิลิตร  

4. ปเปตสารละลายเฟอริกคลอไรด 1 มิลลิลิตร แลว
ผสมใหเขากัน  ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 15 นาที 

5. นําสารละลายท่ีไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความ
ยาวคลื่น 530 นาโนเมตร โดยเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานเปรียบเทียบ (blank) ซ่ึงเตรียมไดโดย
การผสมสารละลาย SDS-TEA กับ สารละลายเฟอริกคลอไรด 0.01 โมลาร (กรดไฮโดรคลอริก 0.01 โมลาร 
เตรียมโดยการเจือจางกรดไฮโดรคลอริกท่ีเขมขน  โดยดูดสารละลายมา 0.83 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นใหมี
ปริมาตรเปน 1 ลิตร แลวชั่งเฟอริกคลอไรดมา 1.62 กรัม ละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.01 โม
ลาร  ท่ีเตรียมไว  แลวตั้งท้ิงไว  เปนเวลาหลายชั่วโมง จากนั้นใหกรองสารละลายดวยกระดาษกรองเบอร 
1) กราฟมาตรฐานของกรดแทนนิกท่ีใชในการคํานวณหาปริมาณแทนนิน 

 



  13.2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรติดตามตรวจสอบความหลากหลาย
และสารสําคัญของพืชสมุนไพร 
    1) ศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ติดตามตรวจสอบความหลากหลายและสารสําคัญของพืชสมุนไพรบนเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยซอฟตแวร
ประเภทตางๆ  

  2) ติดตั้งและทดลองใชซอฟตแวรรหัสเปด (Open Source) สําหรับ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

3) นําขอมูลมาวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 
- ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) ดานพิกัดบนพ้ืนโลก 
- ขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) 

  4) สรางฐานขอมูลและจัดทําแผนท่ีโดยนําเขาขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูล
เชิงคุณลักษณะ 

    5) พัฒนาระบบ 
     5.1 ) การเขียนชุดคําสั่ง  (Coding) ติดตอกับ MapServer 

แสดงขอมูลความหลากหลายและสารสําคัญของพืชสมุนไพรบนเครือขายอินเทอรเน็ต   
     5.2) ทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบขอผิดพลาดของโปรแกรม 
     5.3) จัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม 

    6) ทดสอบระบบ  
    กระบวนการทดสอบระบบ ใชวิธีการทดสอบแบบแบล็คบล็อก 

(Black-Box Testing) เพ่ือทดสอบกระบวนการทํางานของระบบโดยรวม 
    7) ปรับปรุง/แกไขระบบ  

    จาการทดสอบการใชงานระบบ รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการ
ประเมินผลของกลุม วาไดพัฒนาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม  ดวยการติดตั้งหรือการนําไปใชงาน
จริง หากพบขอบกพรองไมเปนไปตามท่ีไดออกแบบไว  ใหดําเนินการนํากลับไปปรับปรุงแกไขและทดสอบ
ซํ้า เพ่ือใหไดระบบงานและการใชงานท่ีถูกตองสมบูรณ 
    8) อบรม / ถายทอดความรูการนําไปใชประโยชน 

 
 
   
 
 
 
 

 



 

14. แผนปฏิบัติการวิจัย  (Action  Plan) 
กิจกรรม วิธีการและ

เครื่องมือ 
ผูรวมกิจกรรม สถานท่ีและ

ระยะเวลา 
ผลท่ีไดรับ/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ 

( บาท ) 
1. ศึกษาบริบท
ชุมชุน รวบรวม
ขอมูลองคความรู
ดานภูมิศาสตร
ของ  

- ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน งานวิจัย
ท่ีเก่ียวของจาก
สารสนเทศ  
หนวยงานท่ี
เก่ียวของกับความ
หลากหลายพืช
สมุนไพร 

นักวิจัย   ม.รภ.
กําแพงเพชรและ
หนวยงาน
ภายนอก 
มิ.ย. 2558 
 

- ไดขอมูลองคความรูเดิมของ 
ลักษณะภูมิศาสตรและพืช
สมุนไพร 

 

คาใชจายในการศึกษาบริบทชุมชุน รวบรวมขอมูลองคความรู
วิธีการศึกษาชนิดและปริมาณของสารสําคัญ จากพืชสมุนไพร 
- คาถายเอกสาร 3,000  หนา x 0.40  บาท                   
  เปนเงิน 1,200 บาท 
- คาจัดซ้ือหนังสือและวารสาร   เปนเงิน 1,000 บาท 
- คายานพาหนะ สําหรับการประสานงาน  2  คน x 1,000   
  บาท x 1 ครั้ง   เปนเงิน   2,000 บาท 
- คาวัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 1,000  บาท 
  รวม  5,200      บาท 

2.ลงพ้ืนท่ีสํารวจ
และเก็บตัวอยาง 
 

นักวิจัยและผูชวย
นักวิจัย ลงพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการเก็บ
ตัวอยางพืช
สมุนไพร 
ภาคสนาม 
 
 
 

นักวิจัย และผูชวย
ปฏิบัติการ 

 เขตรักษาพันธุ
สัตวปาเขาสนาม
เพรียง   ตําบล
โกสัมพี  อําเภอ
โกสัมพี
นคร จังหวัด
กําแพงเพชร 
 ก.ค. 2558 

 -พิกัดภูมิศาสตร ตัวอยาง    
และขอมูลพืชสมุนไพร  
 
 
 

คาใชจายในลงพ้ืนท่ี การเก็บขอมูลพืชสมุนไพร และเตรียม
ตัวอยาง    มีดังนี้ 
- คาตอบแทนผูชวยสํารวจพ้ืนท่ีบันทึกพิกัด  สุมเลือกพ้ืนท่ี
สําหรับตีแปลงนับจํานวน  บันทึกภาพ และ เก็บขอมูลพืช
สมุนไพร  200 บาท x 10 คน x 3 ครั้ง   
เปนเงิน  6,000 บาท 
- คาตอบแทนวิเคราะห คาดัชนีความหลากหลาย  ( H’) ดัชนี
การกระจาย  ตัว ( EH) ความถ่ี (F) ความถ่ีสัมพัทธ  (RF) 
ความหนาแนน (D) และความหนาแนนสัมพัทธ  (RD) ของพืช
สมุนไพร 200 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง  เปนเงิน  1,600 บาท 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถหกลอ สําหรับขนอุปกรณและรับสง 



 

กิจกรรม วิธีการและ
เครื่องมือ 

ผูรวมกิจกรรม สถานท่ีและ
ระยะเวลา 

ผลท่ีไดรับ/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ 
( บาท ) 

      
 

    ผูวิจัยและผูชวยในการเขาไปหาพิกัด สํารวจและเก็บตัวอยาง
ขอมูล 3 ครั้ง  เปนเงิน  27,000   บาท 
รวม  34,600   บาท 

3.  วิเคราะห
สารสําคัญ ของ
พืชสมุนไพร 

 ปฏิบัติการทดลอง 
 

 นักวิจัยและผูชวย
ปฏิบัติการ 

ม.รภ.
กําแพงเพชร 
ส.ค. 2556 

-ขอมูลผลประสิทธิภาพฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ  (ตานอนุมูลอิสระ
กับสารละลายมาตรฐาน BHA )  
ปริมาณฟนอลิกท้ังหมดและ
ปริมาณแทนนิน 

 

การปฏิบัติการมีคาใชจาย ดังนี้ 
คาวัสดุสารเคมี เปนเงิน  39,920 บาท 
คาตอบแทนผูชวยปฏิบัติการ 30 วัน x 1 คน x 200 บาท x  
ตัวอยาง เปนเงิน  6,000 บาท 
    รวม 45,920 บาท 

4. สราง

ฐานขอมูลและ

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

ติดตาม

ตรวจสอบ 

ความ
หลากหลายและ
สารสําคัญของ
พืชสมุนไพร    

ออกแบบ
ฐานขอมูลและ
พัฒนาระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิจัยและผูชวย
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.รภ.
กําแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฐานขอมูลความหลากหลาย
และสารสําคัญของพืชสมุนไพร 
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ติดตามตรวจสอบ 

ความหลากหลายและสารสําคัญ
ของพืชสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 

4.1 ศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยซอฟตแวร
ประเภทตางๆ ศึกษาเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
เชน คาคูมือ คูมือโปรแกรมจัดการฐานขอมูลและคาคูมือ
อุปกรณเชื่อมตอกับระบบ จํานวน 3 เลม เลมละ 500   
รวม  1,500  บาท 

4.2  นําขอมูลมาวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 
     ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) ดานพิกัดบนพ้ืนโลก 
     ขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) 
     -  คาตอบแทนผูชวยนักวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล    
       1 คน  (1 คน x 2  วัน x 200)  เปนเงิน 400  บาท 

-  คาตอบแทนผูชวย กรอกขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลเชิง



 

กิจกรรม วิธีการและ
เครื่องมือ 

ผูรวมกิจกรรม สถานท่ีและ
ระยะเวลา 

ผลท่ีไดรับ/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ 
( บาท ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะ 2 คน  ( 2 คน x 5  วัน x 200)         
เปนเงิน  2,000  บาท 

2.3 พัฒนาระบบ 
-  คาตอบแทนผูชวยพัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม  

และตรวจสอบขอผิดพลาดของโปรแกรม  (1 คน x 
20  วัน x 200)  เปนเงิน  4,000  บาท 

2.4 ทดลองใชงานระบบและศึกษาความพึงพอใจขอระบบ 
- คาจางพิมพแบบสอบถาม 4 แผน แผนละ 20 บาท  

เปนเงิน 80  บาท 

- คาถายเอกสาร 20 ชุด ชุดละ 4 บาท              
เปนเงิน 80  บาท 

 2.6 อบรมการใชงานใหกับผูใชงาน 

- คาจางพิมพคูมือการใชงาน 100 แผน แผนละ 20 
บาท  เปนเงิน 2,000  บาท 

- คาถายเอกสารและจัดทํารูปเลม 20 เลม เลมละ 80 
บาท เปนเงิน 1,600  บาท 

 - คาอาหารวางผูเขาอบรมและวิทยาการ (25 บาท x   
   30 คน x 2 ม้ือ x  วัน)   เปนเงิน 1,500  บาท 

      - คาอาหารผูเขาอบรมและวิทยาการ (50 บาท x 30  
        คน x 1 วัน)  เปนเงิน 1,500  บาท 
รวม   14,660   บาท 



 

กิจกรรม วิธีการและ
เครื่องมือ 

ผูรวมกิจกรรม สถานท่ีและ
ระยะเวลา 

ผลท่ีไดรับ/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ 
( บาท ) 

5. สรุปผลการ
ทดลอง 
 
 
6. จัดทํารายงาน
การวิจัยฉบับ
สมบูรณ 
 
 
 
 
7. การถายทอด
ผลการวิจัยและ
การนํางานวิจัย
ไปใชประโยชน 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหทางสถิติ 
 
 
 
ประชุมและจัดทํา
รายงานการวิจัย 
 
 
 
 
 
-การนําเสนอใน
งานสัปดาห
วิทยาศาสตร ป 
2559 
-นําเสนอ
ผลการวิจัยใหกับ
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 
 

นักวิจัยและนัก
สถิติ 
 
 
นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
คณะนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.รภ.
กําแพงเพชร  
ก.ย 2556 
 
ม.รภ.
กําแพงเพชร 
ต.ค. 2556 
 
 
 
 
ม.รภ.
กําแพงเพชร 
สิงหาคม 2559 
 
ม.รภ.
กําแพงเพชร 
กันยายน 2559 
 
 
 

- สรุปผล การกระจายตัวและ
ประโยชนของพืชสมุนไพร 
 
 
เอกสารรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ  10 ฉบับ 
 
 
 
 
 
- ประชาชนผูเขาชมนิทรรศการ 
 
 
 
- นักศึกษาท่ีใชประกอบการ
เรียน 
 
 
 
 

การสรุปผลการทดลองมีคาใชจาย ดังนี้ 
- คาตอบแทนนักสถิติ 1 คน เปนเงิน  2,000 บาท  
   รวม   2,000 บาท 
 
การประชุมครั้งนี้มีคาใชจาย ดังนี้ 
- คาจางพิมพรายงาน  150 แผน  แผนละ 20  บาท เปนเงิน 
3,750 บาท 
-คาถายเอกสารและจัดทํารูปเลม 10 เลม เลมละ 300 บาท 
เปนเงิน 3,000 บาท 
-คาตอบแทนท่ีปรึกษาดานภาษา เปนเงิน 2,000 บาท 
รวม  8,750 บาท 
การถายทอดผลการวิจัยหรือเทคโนโลยีมีคาใชจาย ดังนี้ 
- คาวัสดุ (กระดาษ  หมึกพิมพ) 1,500 บาท 
- คาถายเอกสาร = 1,000 บาท 
- คาจางทําสื่ออิเลคทรอนิกส   2,000 บาท 
-คาตอบแทนผูชวยวิจัย  3,000 บาท  
- คาพาหนะ   2,500    บาท 
 
รวม  10,000  บาท 
 
 



 

กิจกรรม วิธีการและ
เครื่องมือ 

ผูรวมกิจกรรม สถานท่ีและ
ระยะเวลา 

ผลท่ีไดรับ/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ 
( บาท ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นําเสนอขอมูลการ
วิจัยใหกับ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของหรือ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของหรือ
ประชาชนท่ีใช
ประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - การจัดนิทรรศการเผยแพรให
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือ
ประชาชนท่ีใชประโยชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หมายเหตุ      ราคาวัสดุสารเคมีท่ีใชในการวิจัย 

ลําดับท่ี รายการ ราคาตอ
หนวย (บาท) 

จํานวน ราคารวม 
(บาท) 

1 เอทานอลบริสุทธิ์ (C2H5OH)  2,500 2 ขวด 5,000 
2 เมทานอลบริสุทธิ์  (C2H5OH) 2,500 2 ขวด 5,000 
3 กรดอะซิติก (CH3COOH)  1,000 1 ขวด 1,000 
4 โปรตีน Bovine serum albumin (BSA)  3,000 1 ขวด 3,000 
5 ไอรอนคลอไรดเฮกซะไฮเดรต (FeCl3.6H2O)  1,200 1 ขวด 1,200 
6 กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  900 1 ขวด 900 

7 สารมาตรฐานแทนนิก (C76H52O46)  5,000 1 ขวด 5,000 

8 ไตรเอทาโนลามีน (TEA: C6H15NO3)  3,500 1 ขวด 3,500 

9 โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS : CH3(CH2)11OSO3Na) 3,500 1 ขวด 3,500 

10 โซเดียมคลอไรด (NaCl)  200 1 ขวด 200 

11 โซเดียมคารบอเนต (NaCO3)  850 1 ขวด 850 

12 โซเดียมไฮดร็อกไซด (NaOH) 900 1 ขวด 900 

13 ไอรอนคลอไรดเฮกซะไฮเดรต (FeCl3.6H2O) 1,150 1 ขวด 1,150 

14 อลูมิเนียมฟอยล   60 2  มวน 120 

15 2, 2- diphenyl -1- picrylhydrazyl (DPPH) 3,600 1 ขวด 3,600 

16 3- tert-butyl-4-hydroxyanisole (BHA) standard 4,000 1 ขวด 4,000 

17 กระดาษกรอง 500 2 กลอง 1,000 

 39,920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.  งบประมาณการวิจัยหมวดเงินประเภทตางๆ              
      1)  ตอบแทนนักวิจัย 10%     12,113  บาท 
      2)  สนับสนุนมหาวิทยาลัย 10%    12,113  บาท 
      3)  งบดําเนินการ              121,130   บาท 
      กิจกรรมท่ี 1 รวบรวมขอมูลองคความรู                 5,200   บาท  
      กิจกรรมท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางพืชสมุนไพรและเตรียมตัวอยาง  34,600    บาท  

กิจกรรมท่ี 3 การวิเคราะห                                    45,920     บาท  
กิจกรรมท่ี 4 จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบ            14,660   บาท  

 กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการทดลอง         2,000    บาท 
 กิจกรรมท่ี  6 จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ       8,750   บาท  

กิจกรรมท่ี 7 การถายทอดผลการวิจัยและการนํางานวิจัยไปใชประโยชน 10,000 บาท 
 
  รวมเปนเงินท้ังส้ิน     145,356 บาท 
 
 
   

 
 
 

 
ลายมือชื่อ ……………………………………….หัวหนาโครงการวิจัย 
  (อาจารยวิไลลักษณ  สวนมะลิ) 
       วันท่ี  27  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2556                  

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวน  ค   : ประวัติคณะผูวิจัย 
1. ช่ือ - นามสกุล  

(ภาษาไทย) นางสาววิไลลักษณ  สวนมะลิ 
    (ภาษาอังกฤษ) Miss Wilailak  Suanmali 
  2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3 6506 00682 23 3 
3. ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย 
4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก   

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  ต.นครชุม อ.เมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  62000 โทร  055-706516 แฟกซ 055-
706555  aewilailak_s@hotmail.com 

 
5. ประวัติการศึกษา 

 
ปท่ีจบ

การศึกษา 
ระดับ

ปริญญา 
อักษรยอปริญญาและช่ือ

เต็ม 
สาขาวิชา วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา ประเทศ 

กําลังศึกษา  เอก วท.ด. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

ม.เชียงใหม ไทย 

2549 โท วท.ม. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอม 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอม 

ม.นเรศวร ไทย 

2537 ตรี วท.บ. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร ม.นเรศวร ไทย 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

เคมีสิ่งแวดลอม 
7. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย  
หัวหนาโครงการวิจัย หรือผู รวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  

7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย  
7.3 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : ช่ือผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลง

ทุน (อาจมากกวา 1 เรื่อง) 
7.3.1 การปนเปอนของโลหะหนัก ในสาหรายขนาดใหญท่ีเปนอาหาร ใน

ภาคเหนือของประเทศไทย 
7.4 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ช่ือขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการ

ทําวิจัยวาไดทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
  7.4.1 Assessment of  heavy metals in water, sediment and Macro-
Edible Algae (Nostochopsis spp.) in Northern, Thailand 



 

  7.4.2 Antioxidant, Carotenoid and Nutritional Values of Macro -
Edible Alga (Lon :Nostochopsis)  from  Nan  Watershed, Thailand 
  7.4.3 Antioxidant, Carotenoid and Elements  of Macro -Edible Alga 
(Kai : Cladophora  and Microspora )  from  Nan  Watershed, Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัตินักวิจัย 
1. ช่ือ - นามสกุล  

(ภาษาไทย) นางสาวภาเกลา  ภูมิใหญ 
    (ภาษาอังกฤษ) Miss Paklao  Phoomyai 
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3 6703 00148 541 
3. ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย 
4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก   

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  ต.นครชุม อ.เมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  62000 โทร  055-706516 แฟกซ 055-
706555  d_phoomyai@hotmail.com 
 

5. ประวัติการศึกษา 
 

ปท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับ
ปริญญา 

อักษรยอปริญญาและช่ือ
เต็ม 

สาขาวิชา วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2551 โท วท.ม. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

เคมี เคมี ม.นเรศวร ไทย 

2542 ตรี วท.บ. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เคมี เคมี สถาบันราชภัฎ
เพชรบูรณ 

ไทย 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
                                   เคมีวิเคราะห 

7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือ
ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย เปนตน 

7.1  ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2  หัวหนาโครงการวิจัย : การศึกษาชนิดและปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระจากฟกขาว        
7.3 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : - 
7.4 งานวิจัยท่ีกําลังทํา   :  Learn  science  by  practice .  

   : การศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําชะขยะโดยวิธีบึงประดิษฐ 
   : การศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดการปนเปอนสารเคมีในนา
ขาวและแนวทางการพัฒนาการปลูกขาวปลอดภัยอยางมีสวนรวมของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัตินักวิจัย 
1. ช่ือ - นามสกุล  
(ภาษาไทย) นางสาวขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 

    (ภาษาอังกฤษ) Miss Khwanruthai Thongboonyalith 
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  1 6001 00058 330 
3. ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย 
4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก   
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ต.นครชุม อ.เมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  62000 โทร  055-706516 
แฟกซ 055-706555  myalith@hotmail.com 
 

5. ประวัติการศึกษา 
 

ปท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับ
ปริญญา 

อักษรยอปริญญาและช่ือ
เต็ม 

สาขาวิชา วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2553 โท วท.ม. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม 

วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม 

ม.นเรศวร ไทย 

2549 ตรี วท.บ. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ฟสิกส ฟสิกส ม.นเรศวร ไทย 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
                                   - 

7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  โดย
ระบุสถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนา
โครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย เปนตน 

7.5  ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.6  หัวหนาโครงการวิจัย : การศึกษาชนิดและปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระจากฟกขาว        
7.7 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : - 
7.8 งานวิจัยท่ีกําลังทํา   :  การศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

      กําแพงเพชร 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

.ช่ือ  (ภาษาไทย)   น.ส.สุรินทร เพชรไทย 
        (ภาษาอังกฤษ)   Miss. Surin Petchthai  
หมายเลขประจําตัวประชาชน 3660300144104   
ตําแหนงปจจุบัน   พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ประวัติการศึกษา  

ปท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับ
ปริญญา 

อักษรยอปริญญา 
และช่ือเต็ม 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเทศ 

2548 โท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นเรศวร ไทย 
2542 ตรี วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 
วิทยาลัยภาคกลาง ไทย 

สถานท่ีติดตอ 
ท่ีทํางาน :   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

เลขท่ี 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 
โทรศัพท :           055-722500 ตอ 4112 
โทรสาร :             055-706516 
โทรศัพทมือถือ:    082-4040095 
E-mail :             spetchthai@hotmail.com 
 
งานวิจัยท่ีกําลังทํา  

ช่ือขอเสนอการวิจัย  : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินตนเอง ระดับองคกรสูระดับ
บุคคล (สายผูสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร (Development of information systems for 
Self Assessment Report Individual enterprise level (instructor) Kamphaeng Phet Rajabhat 
University.) 



 

ช่ือ  (ภาษาไทย)   นายกีรศักดิ์ พะยะ  
        (ภาษาอังกฤษ)   Mr.Keerasak Paya 
หมายเลขประจําตัวประชาชน 5620190034837 
ตําแหนงปจจุบัน   พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ประวัติการศึกษา 

ปท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับ
ปริญญา 

อักษรยอปริญญา 
และช่ือเต็ม 

สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

2552 โท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นเรศวร ไทย 
2547 ตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ม.ราชภัฏกําแพงเพชร ไทย 

สถานท่ีติดตอ 
ท่ีทํางาน :   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

เลขท่ี 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 
โทรศัพท :           055-722500 ตอ 4112 
โทรสาร :             055-706516  
โทรศัพทมือถือ:    089-7020349 
E-mail :             keerasak_p@hotmail.com 
 
งานวิจัยท่ีกําลังทํา  

ช่ือขอเสนอการวิจัย  : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินตนเอง ระดับองคกรสูระดับ
บุคคล (สายผูสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร (Development of information systems for 
Self Assessment Report Individual enterprise level (instructor) Kamphaeng Phet Rajabhat 
University.) 

หมายเหตุ : 1. กรณีท่ีหนวยงานมิไดทําการวิจัยเองแตใชวิธีจัดจาง โปรดใช แบบ ว –1ด โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอรมท่ีกําหนดไวใหมากท่ีสุด พรอมท้ังแนบแบบขอกําหนด (terms of reference - TOR) การ
จัดจางทําการวิจัยดวย 

 2. กรณีเปนโครงการวิจัยตอเน่ืองท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณท่ีผานมา และนักวิจัยมี
ความประสงคจะเสนอของบประมาณการวิจัยในปงบประมาณตอไป ตองจัดทําโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณดวย 

 3. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพ่ือประโยชนในการประเมินผล 
 4. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการใชสัตว ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัย

แหงชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 1 ชุด 
 5. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการทําวิจัยในคนใหปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทํา

เอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองการอนุมัติใหดําเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval 
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จํานวน 1 ชุด  

 6. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการดําเนินการวิจัยดานความปลอดภัยทางชีวภาพใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองการอนุมัติใหดําเนินการวิจัยดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ท่ีออกโดยคณะกรรมการดานความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16) 
จํานวน 1 ชุด 

 
__________________________________ 
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