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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

โทร 0 3943 3216-8 โทรสาร 0 3943 3209 E-mail:kkbrdsc@yahoo.com 
 



สารบัญ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม      หน้า 

1.  
ศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. 
Agardh) และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น 1 

2.  
การศึกษาเบื้องต้นด้านความหลากหลายของแมลงที่พบบริเวณพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุร ี 29 

 

 

 

งานวิจัยท่ีขอรับการสนับสนุนจากส านักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

(บาท) 

1 
ศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa 
lentillifera J. Agardh) และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น 

250,520.30 

2 
การศึกษาเบื้องต้นด้านความหลากหลายของแมลงที่พบบริเวณพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุร ี 

106,000 

 
รวมเป็นเงิน 356,520.30 



แบบเสนอโครงการศึกษาวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณส านักงาน กปร. 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

โครงการวิจัย ศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa 
lentillifera J. Agardh) และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่าย 
พวงองุ่น  

งบประมาณเสนอขอ 2 50,520.30.- บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ 
   ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลายบริเวณชายฝั่ง โดยบูรณาการกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ศึกษา วิจัย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายบริเวณชายฝั่ง 

1. ผู้รับผิดชอบ 

1.1 หัวหน้าโครงการวิจัย   
 นางกัญญารัตน์ สุนทรา  นักวิชาการประมงช านาญการ  
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 31 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120  
 โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 โทรศัพท์ 089-6081346 โทรสาร 0 3943 3209  
 E-mail:  kkbrdsc@yahoo.com 
1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 

         1.2.1 นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

 1.2.2 นายคมสันต์ สุปูอง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก วิทยา
เขตจันทบุรี 
 1.2.3 นางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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2. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 

 สาหร่ายพวงองุ่น, การเจริญเติบโต, อาหาร , สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้าน
จุลินทรีย์ 

3. แนวพระราชด าริที่เกี่ยวข้องความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ประเทศไทยมีทรัพยากรสาหร่ายทะเลมากกว่า 200 ชนิด แม้ว่านักวิชาการของกรมประมงจะได้
เริ่มท าการ ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลมานานกว่า 30 ปี แต่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล กลับ
ยังไม่เป็นที่สนใจ และสาหร่ายทะเลของไทยเราก็ยังคงมีการน ามาใช้ประโยชน์น้อยมาก อย่างไรก็ตามกระแส
ความนิยมบริโภคอาหารสุขภาพซึ่งก าลังเป็นค่านิยมหลักอันหนึ่งของสังคมไทยในยุคปัจจุบันนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
ช่วยให้ผู้คนหันมาเห็นความส าคัญของทรัพยากรสาหร่ายทะเลของบ้านเรา เกิดความต้องการผลผลิตและวัตถุดิบ
และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลมากข้ึนดังนั้นการศึกษาวิจัยการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจะเป็นการช่วย
ส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชน ในพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดทุนจากการลี้ยงกุ้งทะเลมีอาชีพเสริมสร้างรายได้
ขึ้นมาทดแทน ดังพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ความตอนหนึ่งว่า 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ “…..เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึง 
ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกด้านของชีวิตประชาชนที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะท าอย่างไร และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่ 
จะสามารถท่ีจะหาดูวิธีการจะท ามาหากินให้มีประสิทธิภาพ.....  ” “....ด้านหนึ่งก็เป็นจุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาก็
เป็นสถานที่ ส าหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่ เพราะว่าแต่ละท้องที่สภาพฝน ฟูา อากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างๆ 
กัน ก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน....”พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11 กันยายน 2526 

สาหร่ายพวงองุ่น  (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เป็นสาหร่ายทะเลสีเขียว ( green algae) 
อยู่ในครอบครัว Caulerpaceae มีลักษณะเป็นเมล็ดกลมเล็ก รวมกันเป็นช่อคล้ายกับพวงองุ่น หรือไข่ปลาคา
เวียร์จึงมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า " Sea grapes" หรือ "Green caviar" นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกว่า Lelato, 
Ararusip, Lato ส่วนชาวญี่ปุุนจะเรียกสาหร่ายชนิดนี้ว่า " Umibudo" ซึ่งแปลว่า “องุ่นแห่งท้องทะเล ” 
อนุกรมวิธานของสาหร่ายพวงองุ่น  Division Chlorophyta Class Chlorophyceae Order Caulerpales 
Family Caulerpaceae Genus Caulerpa (ยุวดี, 2546 ) ลักษณะทั่วไปสาหร่ายชนิดนี้มีส่วนคล้ายล าต้นที่
เรียกว่า ทัลลัส เป็นท่อติดต่อกันตลอด ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่คืบคลานไปตามพ้ืนและแตกแขนงได้มีส่วนคล้าย
รากเป็นฝอยท าหน้าที่ยึดเกาะส่วนของแขนงตรงสูง 1-10 เซนติเมตร และประกอบด้วยรามูลัสที่ท าหน้าที่คล้ายใบ
ล้อมรอบแต่ละรามูลัสมีก้านสั้นๆ และส่วนปลายมีลักษณะเป็นเม็ดกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มิลลิเมตร เบียด
แน่นรอบแขนงท าให้มีลักษณะคล้ายช่อองุ่น  รามูลัสมีรอยคอดระหว่างก้านและส่วนที่เป็นเม็ดกลมสีเขียวใส เป็น
ลักษณะเฉพาะของสาหร่ายพวงองุ่นชนิด  C. lentillifera การแพร่กระจายมักพบสาหร่ายชนิดนี้ขึ้นบนก้อนหิน 
หรือ พื้นทรายที่น้ าตื้น ๆ ใกล้แนวปะการัง ( Lewmanomont and Ogawa 1995) นอกจากนี้สามารถพบได้ใน
พ้ืนทรายปนโคลน และสามารถปรับสภาพให้เจริญเติบโตได้ดีในบ่อเลี้ยง โดยความเค็มท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 27-33 ส่วนในพันส่วน และสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มในช่วงกว้างระหว่าง 
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25-35 ส่วนในพันส่วน แต่ไม่สามารถเจริญเติบโตในน้ าจืดสาหร่ายพวงองุ่นแพร่กระจายในเขตร้อน แถบ
มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก ประเทศหลักๆ ที่พบสาหร่ายชนิดนี้ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์เวียดนาม ญี่ปุุน 
ไทย และปาปัวนิวกินี  นอกจากนี้ยังพบการแพร่กระจายตามชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา ได้แก่ 
แอฟริกาใต้โมซัมบิก มาดากัสการ์แทนซาเนียเคนยา มอริเทียส และโซมาเลีย ส าหรับประเทศไทยนั้นพบมากตาม
ชายฝั่ง ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก แต่ในปัจจุบันได้มีการแพร่ขยายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าว
ไทยตอนบน 

“สาหร่ายพวงองุ่น” จัดเป็นอาหารสุขภาพ มีคุณค่าทางอาหารสูง ท าอาหารได้หลากหลายเมนูเช่น
ส้มต าสาหร่ายทะเล น้ าพริกสาหร่าย แซลมอนโรล คานาเปู  ฯลฯ แถมยังมีวิตามินมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วิตามิน
เอ, บี, ซี, อี, และเค ฯลฯ ที่ร่างกายดูดซึมไป ใช้ได้ง่าย มีแคลอรีต่ า และกากใยสูงปูองกันท้องผูกและริดสีดวง
ทวาร เหมาะส าหรับผู้ต้องการลดความอ้วน และเป็นแหล่งแคลเซียมที่ส าคัญ สามารถช่วยปรับสมดุลในร่างกาย
และรักษาความชุ่มชื้นของเซลล์ผิว บ ารุงสมอง บ ารุงเส้นผม อีกท้ังยังมีงานวิจัยหลายสถาบันที่เชื่อว่าสาหร่าย
ให้ผลเป็นยาในการต่อต้าน และยับยั้งเซลล์ผิดปกติหรือมะเร็ง และสามารถ รับประทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วย
คุณประโยชน์ที่ มากมายจึงท าให้ “สาหร่ายพวงองุ่น ” กลายเป็น อาหารสุขภาพท่ีก าลังได้รับความนิยมและมี
ราคาค่อนข้างสูง หลายประเทศจึงนิยมเลี้ยงสาหร่ายทะเล ทั้งเพ่ือการส่งออกและบริโภคภายในประเทศรวมถึง 
ประเทศไทยด้วย (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี, 2558) 

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในปัจจุบันสามารถเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นได้ 2 รูปแบบ ได้แก่  1. ระบบการ
เลี้ยงในบ่อดิน 2. ระบบการเลี้ยงในบ่อคอนกรีตซึ่งการเลี้ยงทั้ง 2 รูปแบบต้องมีพ้ืนที่ มีการลงทุนค่อนข้างสูง เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่น้อย มีรายได้น้อย ไม่ต้องลงทุนมาก มีรายได้ประจ าวันเพ่ือเสริม
รายได้หลัก หันมาเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟเบอร์กลาส และการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟเบอร์กลาส
สามารถควบคุมความเค็มและคุณภาพน้ ารวมถึงสามารถเลี้ยงได้ตลอดปีเม่ือเทียบกับการเลี้ยงในบ่อดินที่ไม่
สามารถควบคุมความเค็มได้ในช่วงฤดูฝน  แต่การเลี้ยงในถังอาจจะมีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของสาหร่ายพวง
องุ่นซึ่งแร่ธาตุอาหารไม่สมบูรณ์เท่าในบ่อดิน ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จะท าการศึกษาชนิดของอาหารที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นในถังไพเบอร์กลาสและเลือกชุดการทดลองที่ดีท่ีสุดมาศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น  เพราะปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาสุขภาพที่มาจากการ
รับประทานอาหารที่เป็นพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม สารพิษเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะท าให้เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและปลดปล่อยอนุมูลอิสระออกมาซึ่งจะท าให้ร่างกายเกิดการเจ็บปุวยและเกิดโรคต่างๆ เช่น 
โรคหัวใจ โรงมะเร็ง และโรคเหวาน เป็นต้น (พันธุ์ทิพย์ และคณะ. 2556) จึงส่งผลให้มีประชาชนเป็นจ านวนมาก
ที่หันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพ โดยการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มาจากธรรมชาติ 
(natural antioxidant) ซึ่งมีความปลอดภัยและไม่เป็นพิษมากข้ึน นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
สนใจในทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะสาหร่ายทะเลมากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีการค้นพบว่ามีสาหร่ายทะเลหลายชนิด
ที่สามารถผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบในอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องส าอาง และทางด้านเภสัชกรรม เป็นต้น  (วนิดา. 2545; Cornish and 
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Garbary. 2010;  Boonchum et al. 2011) ส่งผลให้มีความต้องการผลผลิต วัตถุดิบ และธุรกิจการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายทะเลเพิ่มสูงขึ้น  สาหร่ายพวงองุ่นมีคุณสมบัติในการรักษาโรคเบาหวานด้วยการกระตุ้นให้เกิดการหลั่ง
อินซูลินและเพ่ิมการรับกลูโคสของเซลล์ adipocyte (Sharma and Rhyu. 2014) และสารประกอบพอลิแซคคาไรด์ 
ในสาหร่ายพวงองุ่นสามารถการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเซลล์ macrophage ได้ (Maeda et al.  2012) เนื่องจาก
สาหร่ายพวงองุ่นมีคุณสมบัติมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจึงท าให้ “สาหร่ายพวงองุ่น” กลายเป็น อาหาร
สุขภาพที่ก าลังได้รับความนิยมและมีราคา ค่อนข้างสูง หลายประเทศจึงนิยมเลี้ยงสาหร่ายทะเลชนิดนี้เพื่อการ
ส่งออกและบริโภคภายในประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี, 2558) 

 การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจะนิยมเลี้ยงโดยใช้น้ าทะเล และมีการเติมธาตุอาหารชนิดต่างๆ ลงไป 
โดยทั่วไปแล้วจะนิยมเลี้ยงโดยการเติมปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร ( 16-20-0) ผสมกับปุ๋ยยูเรีย สูตร (46-0-0) ซึ่งเป็น
สารเคมีที่ต้องมีการซื้อหาและเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะท าการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
โดยใช้น้ าหมักหัวกุ้งชีวภาพที่เกษตรกรสามารถผลิตได้เองโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการซื้อสารเคมี 
ช่วยในการลดต้นทุนในการผลิต และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ศึกษาฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายพวงองุ่นโดยการทดสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS radical scavenging การ
วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกท่ีคาดว่าน่าจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังท าการศึกษาฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และการศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการใช้พัฒนาสารสกัดจาก
สาหร่ายพวงองุ่นที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องส าอาง เภสัชกรรม และทางการแพทย์
สาหร่ายพวงองุ่นนิยมน าไปบริโภคเป็นอาหาร ทานแบบสดๆ เช่น ท าเป็นสลัด ส้มต าสาหร่ายทะเล น ้าพริก
สาหร่าย แซลมอนโรล คานาเปูและน าไปใช้ในทางยา  (Zemke-White and Ohno. 1999) สาหร่ายพวงองุ่นมี
วิตามินหลายชนิด เช่น วิตามินเอ บี ซี อี และเค ดูดซึมไปใช้ได้ง่าย มีแคลอรีต่ า และกากใยสูงปูองกันท้องผูกและ
ริดสีดวงทวารเหมาะส าหรับผู้ต้องการลดความอ้วน และเป็นแหล่งแคลเซียมที่ส าคัญ สามารถช่วยปรับสมดุลใน
ร่างกายและรักษาความชุ่มชื้นของเซลล์ผิว บ ารุงสมอง บ ารุงเส้นผม อีกท้ังยังมีงานวิจัยหลายสถาบันที่เชื่อว่า
สาหร่ายชนิดนี้ให้ผลเป็นยาในการต่อต้านและยับยั้งเซลล์ผิดปกติหรือมะเร็ง มีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรคในอาหาร (Nagappan and Vairappan. 2014) 
 พันธุ์ทิพย์และคณะ (2556) ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเล 16 ชนิด ได้แก่ 
สาหร่ายสีเขียว 6 ชนิด สาหร่ายสีน้ าตาล 5 ชนิด และสาหร่ายสีแดง 5 ชนิด ซึ่งเก็บรวบรวมจากบ่อเพาะเลี้ยง
ของศูนย์พัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ระยอง อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เกาะมันในและเกาะมันนอก จ.ระยอง และ
อ่าวธรรมชาติ จ.ตราดโดยสารสกัดท่ีมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด คือ สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ าตาล 
Lobophora variegata ซึ่งออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS โดยมีค่า IC50เท่ากับ 35.33±5.03 
และ 61.33±8.32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีปริมาณฟีนอลสูงสุดคือ 104.35±1.94 
มิลลิกรัมสมมูลกับกรดแกลลิคต่อกรัมสารสกัด และพบว่าสารสกัดจากกลุ่มสาหร่ายสีน้ าตาลมีการออกฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH ได้สูงกว่าสาหร่ายอีกสองกลุ่ม ในขณะที่การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS สูงพบได้ใน
สารสกัดจากสาหร่ายทั้งสามกลุ่ม  
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 วสันต์ และคณะ ( 2556-2557) ศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่าย 3 
ชนิด ได้แก่ สาหร่ายทุ่น  (Sargassum oligocystum) ได้เก็บจากหาดนางรอง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ส่วนสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria 
changii) ได้รับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด จังหวัดตราด โดยน าสาหร่ายทั้งหมดมาสกัดด้วย
น้ าร้อนและเอทานอล พบว่าสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นที่สกัดด้วยเอทานอลมีปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดมาก
ที่สุดเท่ากับ 75.37 ± 9.11 มิลลิกรัม  GAE/กรัมของน้ าหนักแห้ง  ส่วนสารสกัดจากสาหร่ายทุ่นที่สกัดด้วยน้ า
ร้อนและเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH (EC50) สูงสุดเท่ากับ118.24 ± 9.76 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  
และ121.33 ± 4.89 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นที่สกัด
ด้วยเอทานอลมีประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ ประสิทธิภาพในการจับโลหะ และประสิทธิภาพในการต้านอนุมูล

อิสระที่มีผลต่อการฟอกสีของบีต้า- แคโรทีนสูงที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 171.69 ± 2.13 μM AAE/กรัมของ
น้ าหนักแห้ง (ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ) EC50 = 55.94 ± 0.23 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และร้อยละ 64.75 ± 0.58(ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับ 1 ,000 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร) ตามล าดับ 
 พรพิมล, จันทนา และ อนงค์ (2558) รายงานฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว 
(Propionibacterium acnes) จากสารสกัดของสาหร่ายทะเลสีเขียว สีน้ าตาล และสีแดง ที่เก็บรวบรวมได้
จากชายฝั่งทะเลของประเทศไทย โดยพบว่าสาหร่ายสีน้ าตาล  Lobophora australis มีปริมาณพอลีฟีนอลสูง
ที่สุดคิดเป็น 28.83±2.81 มิลลิกรัมสมมูลของฟลอโรกลูซินอลต่อกรัมสาหร่ายแห้งและสารสกัดของ Padina 
minor มีการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีท่ีสุดโดยมีโซนใสเท่ากับ 12.83±0.75 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามผลที่ได้ยังมี
ค่าน้อยกว่า ยาปฏิชีวนะคลินดามัยซิน (44.89±2.30 มิลลิเมตร) นอกจากนี้ยังพบว่า สาหร่ายสีน้ าตาลใน 
Family Dictyotaceae มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้ดีที่สุด  
 มนต์สรวงและจ าเริญศรี (2559) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสาหร่าย
ทะเลโดยเก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่บริเวณชายหาดบ่อเมา จังหวัดชุมพร จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ 
Brachytrichia quoyi, Dictyota ciliolata, Padina minor, Turbinaria conoides, Turbinaria 
decurens และ Turbinaria ornate พบว่าสาหร่าย B. quoyi มีปริมาณความชื้น (10.47 ±0.04) และโปรตีน
สูงที่สุด (ร้อยละ 14.71±0.06) แต่มีปริมาณไขมันต่ าที่สุด (ร้อยละ 0.82 ±0.01) สาหร่าย P. minor มีปริมาณ
เถ้าสูงที่สุด (ร้อยละ 32.38 ±0.07) และสาหร่าย D. ciliolate มีปริมาณไขมันสูงที่สุด (ร้อยละ 9.54 ±0.10) 
ขณะที่สาหร่าย P. minor, T. ornate และ D. ciliolate มีปริมาณเยื่อใยสูงที่สุด (ร้อยละ 12.66 ±0.35, 12.54±0.28 
และ 11.93 ±0.66) โดยพบว่าแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่พบปริมาณมากที่สุดในสาหร่ายทะเลทุกชนิดยกเว้นใน
สาหร่าย T. decurensและ T. ornata ขณะที่ฟอสฟอรัสเป็นแร่ธาตุที่พบปริมาณน้อยที่สุดในสาหร่ายทะเลทุก
ชนิด ผลของปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดจากสารสกัดสาหร่ายทะเลด้วยเหล้าขาวพบว่ามี T. conoides มีฟีนอลิก 
สูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (3.14 ±0.04 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักแห้ง)  (p< 0.01) และผลของการต้านแบคทีเรีย
พบว่าสารสกัดเหล้าขาวจากสาหร่ายทะเลทุกชนิดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Vibrio 
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damselae, Vibrio parahemolyticus, Vibrio harveyi, Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus และ 
Escherichia coli ได้  
 Nagappan and Vairappan (2014) ท าการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สาหร่ายสีเขียว 3 สปีชีส์ ในจีนัส  Caulerpa (Caulerpaceae) ได้แก่ Caulerpa racemosa var. clavifera 
f. macrophysa, C. racemosa var. laetevirens และ C. lentillifera J. โดยพบว่ากรดไขมันไม่อ่ิมตัวเป็น
กรดไขมันหลักในสาหร่ายทั้งสามสปีชีส์ และสาหร่ายทั้งสามสปีชีส์ประกอบด้วยสารสีแดงซึ่งเป็นสารเมทา
บอไลท์ทุติยภูมิ (Secondary metabolite) เรียกว่า caulerpin นอกจากนี้สารสกัดจากสาหร่ายทั้งสามสปีชีส์
ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร ได้แก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus sp.และ Salmonella sp. 
 Sabirin et al. (2015) คัดแยกสาหร่ายทะเลที่มีศักยภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ
ในปาก โดยท าการศึกษาในสาหร่ายทะเลสายพันธุ์ Caulerpa lentillifera และ Kappaphycus alvarezii
พบว่าเมื่อสกัดสาหร่ายทั้งสองชนิดด้วยเมทานอล จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์  Staphylococcus aureus
และ Streptococcus mutans ได้ดีเช่นเดียวกับสารสกัดสาหร่าย C. lentillifera ด้วยน้ า 

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4.1 เพ่ือศึกษาชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 
4.2 เพ่ือศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุด 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1 ท าการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 500 ลิตร  ใส่ต้นพันธุ์สาหร่ายน้ าหนัก 0.5 

กก. ในแผงพลาสติก ขนาด 0.5x0.5 เมตร ที่มีตาข่ายพลาสติก ขนาดรูตาข่าย 10 มิลลิมตร เป็นตะแกรงยึดต้น
พันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น เลี้ยงในน้ าทะเลที่มีความเค็ม 30 พีพีที ในแต่ละสัปดาห์ เปลี่ยนถ่ายน้ าในปริมาตร 1 ใน 
2 ส่วนของน้ าที่เลี้ยง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง ประมาณ 4 เดือน จะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกๆ 1 
เดือน โดยการตัดส่วนยอดและคงเหลือส่วนโคนของสาหร่ายติดแผงไว้หรือคงปริมาณไว้ 25% เพ่ือน าไปเลี้ยง
ต่อและเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปท าการทดลองชนิดของอาหาร 5 ชุดการทดลอง เก็บข้อมูลทุกๆ  7 วัน โดยสังเกต
การเจริญเติบโตของสาหร่ายจากความยาว น้ าหนัก และความสมบูรณ์ของช่อสาหร่ายในแต่ละการทดลอง  
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า และแบคทีเรีย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

5.2 ท าการเก็บตัวอย่างสาหร่ายพวงองุ่นในชุดควบคุม (เลี้ยงในน้ าทะเล) และชุดที่สาหร่ายพวงองุ่น
เจริญเติบโตได้ดีที่สุดทุกๆ 15 วัน เพ่ือวิเคราะห์หาฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี DPPH 
free radical scavenging activity (DPPH) และ ABTS free radical scavenging activity ปริมาณฟีนอลิก
ทั้งหมด (Total phenolic content, TPC) วิเคราะห์ฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ทดสอบฤทธิ์ต้าน
จุลินทรีย์ รวมถึงการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในส่วนของสโตโลนเปรียบเทียบกับส่วนรามูลลัส 
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7. วิธีการด าเนินการวิจัยและสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

7.1 ศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera 
J. Agardh) ในถังไฟเบอร์กลาส ท าการศึกษาทดลองท่ีโรงเพาะฟักศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  โดย
เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟเบอร์กลาสทรงกลมขนาดความจุน้ าปริมาตร 500 ลิตร น าต้นสาหร่ายที่เป็นแม่พันธุ์
มาใส่ในแผงเพาะสาหร่าย แผงดังกล่าวท าจากท่อพีวีซีและตาข่ายพลาสติกสีด า รูตาข่าย 10 มิลลิเมตร เป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50x50 เซนติเมตร ใช้ตาข่าย 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นที่อยู่ของสาหร่าย ชั้น 2 เป็นฝาปิด ใส่ถังละ 
1 แผง ต้นพันธุ์ที่น ามาปลูกจะต้องแข็งแรงกว่าปกติ และมียอดอ่อนเป็นพวงขนาดเล็กๆ อยู่เต็ม เมื่อวางต้นพันธุ์
สาหร่ายกระจายจนทั่วก็เอาตาข่ายชั้น 2 มาปิดไว้พร้อมมัดเชือกทั้งสี่ด้านปูองกันไม่ให้ต้นพันธุ์หล่นออกจากแผง 
แล้วน ามาหย่อนลงในถังความลึกท่ี 30-60 เซนติเมตร จากผิวน้ า ในถังไฟเบอร์กลาส  ในระหว่างการเลี้ยงต้อง
ควบคุมความเค็มอยู่ในช่วงประมาณ 30 ส่วน ในพัน (เนื่องจากที่ความเค็มนี้เหมาะสมในการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายพวงองุ่น) เปลี่ยนถ่ายน้ าในปริมาตร 1 ใน 2 ส่วนของน้ าที่เลี้ยง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  มีการให้อากาศอย่าง
เพียงพอและสม่ าเสมอ มีแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นตรวจวัดอุณหภูมิ และ ความ
เค็ม ก่อนและหลังเปลี่ยนน้ าทุกครั้ง เก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือน าไปวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางเคมี และแบคทีเรีย และ
ความยาว น้ าหนัก ของสาหร่าย สัปดาห์ละ 1 ครั้งให้อาหารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตามชนิดอาหารของชุดการทดลอง  
ดังนี้ 

1.ชุดควบคุม คือสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงด้วยน้ าทะเลสดความเค็ม 30 พีพีที   
2.สาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงด้วย น้ ากากผงชูรส ( อามิ อาม)ิ ในอัตราส่วน 160 มล./ครั้ง/ถัง 
3.สาหร่ายที่เลี้ยงด้วยน้ าหมักหัวกุ้งชีวภาพ(พด.2) ในอัตราส่วน 160มล./ครั้ง /ถัง 
4.สาหร่ายที่เลี้ยงด้วยปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร (16-20-0) 8 กรัม ผสมยูเรีย (46-0-0) 4 กรัม/ถัง 
5.สาหร่ายที่เลี้ยงด้วยปลาสดสับในอัตราส่วน 8 กรัม/ครั้ง /ถัง 

7.1.1 วิธีการท าน้ าหมักหัวกุ้งชีวภาพ (พด.1) 

1. หัวหรือเปลือกกุ้ง จ านวน 20 กก. 

2. สารเร่งพด.2 จ านวน 1 ซอง 

3. กากน้ าตาล จ านวน 5 ลิตร 

4. น้ าเปล่า จ านวน 15 ลิตร 

5. ถังหมัก 100 ลิตร จ านวน 1 ถัง 

น าหัวหรือเปลือกกุ้ง เทใส่ลงในถังหมักที่เตรียมไว้ตามด้วยกากน้ าตาลเสร็จแล้ว ละลายสารเร่งพด.2กับน้ าเปล่า
คนให้ละลายประมาณ5นาทีเสร็จแล้วน าไปเติมลงในถัง หมักคนให้เข้ากันปิดฝาให้สนิทหมักทิ้งไว้ในที่ร่มนาน
ประมาณ 3 เดือน (อย่างน้อย ยิ่งหมักนานยิ่งดี) ครบ 3 เดือน ก็สามารถน าไปใช้งานได้ 
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7.1.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า และปริมาณแบคทีเรียที่มีผลกระทบต่อ

ผู้บริโภค ดังนี้ 
พารามิเตอร์ 

 
วิธีการวิเคราะห์ 

ความเป็นกรด-ด่าง 
 

pH meter 
ค่าความเป็นด่าง 

 
Titration method (APHA et al., 1980) 

ความเค็ม (ppt) 
 

Hand Refracto–Salinometer 0 
ออกซิเจนละลายน้ า (mg/L) 

 
DO meter  

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (mg/L) 
 

Phenol - hypochlorite (Strickland and Parsons, 1972) 
ไนไตร์ท-ไนโตรเจน (mg/L) 

 
Diazotization (Strickland and Parsons, 1972) 

ไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/L) 
 

Cadmium reduction+Diazotization (Strickland and Parsons, 1972) 
อุณหภูมิ (oC) 

 
DO meter  

ออร์โธฟอสเฟต(mg/L) 
 

Ascorbic acid (Strickland and Parsons, 1972) 
ปริมาณแบคทีเรียรวม (Total plate count) โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) 
ปริมาณวิบริโอรวมโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar (TCBS)  
ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด ( Total coliform) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) และอี โคลิ  ( E. coli) โดย
วิธี Multiple tubes fermentation technique (MPN) 

7.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลน้ าหนักเฉลี่ยของสาหร่ายแต่ละช่วงเวลาของการเลี้ยงทุกๆ 7 วันมา plote graphเพ่ือหา
อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่ทดลองอาหารแต่ละชนิดที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งให้น้ าหนักของสาหร่ายดีที่สุด 
ค านวณหาอัตราการเจริญเติบโต หรือ average daily grain (ADG) หน่วยเป็นกรัมต่อวัน  และอัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะ หรือ specific growth rate (SGR) หน่วยเป็นร้อยละกรัมต่อวัน ตามวิธีของ Lobbanet al. 
(1985) มีสูตรการค านวณดังนี้  

  ADG =  (W2-W1) t
-1 

เมื่อ W1 = น้ าหนักเริ่มต้น (กรัม) 

  W2 = น้ าหนักสุดท้าย (กรัม) 

  t  = ระยะเวลาในการเลี้ยง (วัน) 
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  SGR = {100 In (N1/N0) } t
-1 

เมื่อ SGR = อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะโดยน้ าหนักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึนต่อ
หน่วยเวลา เปรียบเทียบกับน้ าหนักเมื่อเริ่มต้นเลี้ยง 

N0 = น้ าหนักเริ่มต้นเลี้ยง (กรัม) 

N1 = น้ าหนักสุดท้าย (กรัม) 

t   = เวลาในการเลี้ยง (วัน) 

7.1.4  น าข้อมูล  ADG, SGR, คุณภาพน้ า และแบคทีเรีย ทดสอบความแตกต่างทางสถิติ 
เปรียบเทียบกันแต่สูตรอาหารที่ใช้ทดลอง โดยวิธี Completed Randomized Design และ Duncan Multiple 
Range Test (จิติมา, 2536) 

7.2 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 7.2.1 การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง 

 ท าการเก็บตัวอย่างสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงในอาหารสูตรควบคุม (น้ าทะเล) และสูตรอาหารที่สาหร่าย
พวงองุ่นมีการเจริญเติบโตสูงที่สุดโดยเก็บตัวอย่างในวันที่ 0, 15, 30 และ 45 วัน แยกส่วนที่เป็นสโตโลนและรา
มูลลัสออกจากกัน น าไปผึ่งในที่ร่มและอบให้แห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อน จากนั้นน าไปบดและร่อนผ่านตะแกรงร่อน
ขนาด 500 ไมครอน เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบต่อไป  ณ ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี 
 7.2.2 การเตรียมสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น 
 เตรียมสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นโดยการดัดแปลงวิธีการของ พันธุ์ทิพย์ และคณะ (2546) ชั่ง
ตัวอย่างแห้งมาตัวอย่างละ 10 กรัม น าไปสกัดด้วยเฮกเซน ปริมาตร 50-80 มิลลิลิตร โดยการแช่ในเฮกเซน
นาน 4 ชั่วโมง จากนั้นกรองเอากากออกแล้วน าส่วนที่กรองได้ไปสกัดต่อด้วยเมทานอล ปริมาตร 80-150 
มิลลิลิตร นาน 24 ชั่วโมง น าส่วนที่สกัดได้ไประเหยแห้งภายใต้ความดันสุญญากาศด้วยเครื่อง rotary 
evaporator จะได้สารสกัดหยาบจากสโทลอนและรามูลลัสของสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงในอาหารสูตรต่างๆ น า
สารสกัดหยาบที่ได้ไปเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั้นเตรียมสารสกัดหยาบความเข้มข้น 
1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเจือจางด้วยเมทานอล เพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 7.2.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น 
 7.2.3.1 วิธี 1,1-Diphenyl-2-picrylthydrazyl (DPPH) radical scavenging ทดสอบตาม
วิธีการของ Zhang et al. (2007) โดยดูดสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น ปริมาตร 2 มิลลิลิตร จากนั้นเติม
สารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.16 mM ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน น าไปเก็บในที่มืดนาน 30 นาที 
และน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยใช้สารต้านอนุมูลอิสระเป็น BHT ท าการ
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ทดสอบอย่างละ 3 ซ้ าบันทึกค่าการดูดกลืนแสง และน าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปค านวณหาร้อยละ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPHดังสมการที่ 1  

  ร้อยละของการยับยั้ง (% inhibition) = 
 𝐴𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘 −  𝐴𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒  

 𝐴𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘  
 × 100            (1) 

  เมื่อ ABlank คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH 
ASample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างที่ใส่สารละลาย DPPH 

 
  จากนั้นสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของการยับยั้งกับความเข้มข้นของสาร
ตัวอย่าง เพื่อค านวณหาความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถต้านออกซิเดชันได้ร้อยละ 50 (IC50) 
  7.2.3.2 วิธี 2,2’-Azino-bis-(3-ethylbenzothia zoline-6-sulfonic acid diammonium 
salt (ABTS) radical scavenging ทดสอบตามวิธีการของ Rahim et al. (2008) โดยดูดสารสกัดสาหร่ายพวง
องุ่นปริมาตร 1 มิลลิลิตร แล้วน าสารละลายผสมระหว่าง ABTS ความเข้มข้น 75 mM และโปแทสเซียมเปอร์
ซัลเฟต ความเข้มข้น 1.225 mM ที่ผสมทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง น ามาเจือจาง 10 เท่าด้วยเอทานอล ปริมาตร 3 
มิลลิลิตร ทิ้งไว้นาน 1 ชั่วโมง น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 414 นาโนเมตร โดยใช้สารต้านอนุมูลอิสระเป็น 
กรดแอสคอร์บิคทดสอบอย่างละ 3 ซ้ าบันทึกค่าการดูดกลืนแสง และน าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปค านวณหา
ร้อยละความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ABTs ดังสมการที่ 2 

  ร้อยละของการยับยั้ง (% inhibition) = 
 𝐴𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘 −  𝐴𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒  

 𝐴𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘  
 × 100       (2) 

  เมื่อ ABlank คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย  ABTs 
ASample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างที่ใส่สารละลาย ABTs 
  จากนั้นสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของการยับยั้งกับความเข้มข้นของสาร
ตัวอย่าง เพื่อค านวณหาความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถต้านออกซิเดชันได้ร้อยละ 50 (IC50) 

  7.2.4 การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกท้ังหมด  
  ท าการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu ตามวิธีการของ Zhang et 
al. (2007) โดยเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิค ( Gallic acid) ให้ได้ความเข้มข้น 5, 10, 25, 50 และ 
100 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นดูดสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิคและสารสกัดมาตัวอย่างละ 1 มิลลิลิตร เติม
น้ ากลั่นลงไป 1.5 มิลลิลิตร ตามด้วยสารละลาย Folin ความเข้มข้นร้อยละ 10 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้
เข้ากันแล้วทิ้งไว้ 1 นาที แล้วเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นร้อยละ  7.5 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
น าไปบ่มท่ี 37 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่  750 นาโนเมตร น าค่าการดูดกลืน
แสงที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิคและรายงานผลปริมาณฟี
นอลิกท้ังหมดในรูปของมิลลิกรัมสมมูลกับกรดแกลลิคต่อกรัมของสารสกัด (mgGAE/g extract)  
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  7.2.5 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ 
  7.2.5.1 เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ 
  ท าการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์โดยใช้  Agar disc diffusion method  (ดัดแปลงจาก 
Srimoon และ Ngiewthaisong, 2015) จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ แบคทีเรียแกรมบวก ประกอบด้วย 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus และ Propionibacterium acnes แบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ 
Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa และยีสต์ ได้แก่ Candida 
albicans จากนั้นเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบมาเลี้ยงในอาหาร Nutrient agar (NA) ส่วนยีสต์เลี้ยงในอาหาร 
Yeast malt (YM) agar และน าไปบ่มในตู้บ่มเชื้อ ( incubator shaker) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 48 ชั่วโมง  
  7.2.5.2 การทดสอบฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์ 
  น าเชื้อจุลินทรีย์ตัวอย่างมาเจือจางด้วยน้ ากลั่นปลอดเชื้อ ให้ได้ค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.2 
ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร จากนั้นใส่เชื้อจุลินทรีย์ที่เจือจางแล้วลงบนอาหารทดสอบ (แบคทีเรียใช้
อาหาร Nutrient agar (NA) และยีสต์ใช้อาหาร YM agar) โดยใช้ spread plate technique น าแผ่น disc ที่
ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วมาวางบนผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อและหยดสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นที่ผ่านการเจือ
จางด้วยตัวท าละลายปริมาตร 5 ไมโครลิตร ลงบนแผ่น disc น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
48 ชั่วโมง ตรวจสอบฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่นจากการเกิดวงใส ( inhibition zone) 
เปรียบเทียบกับสารตัวอย่างควบคุม คือตัวท าละลายอินทรีย์ที่ใช้ในการสกัดสาหร่ายพวงองุ่นส่วน positive 
control ใช้เพนนิซิลินGโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณท่ีไม่มีแบคทีเรียขึ้น ( zone of inhibition) ใน
หน่วยมิลลิเมตร 
 7.2.6 วิเคราะห์การยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ( Tyrosinase inhibition 
assay) ท าการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส  ตามวิธีการของ (ปริญญา และอมรรัตน์ , 
2556) โดยปิเปตสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 6.8 เข้มข้น 200 mM ปริมาตร1 มิลลิลิตร เอนไซม์ไทโร
ซิเนส ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่นปริมาตร  1 มิลลิลิตร
หรือใส่เมทานอลปริมาตร 1 มิลลิลิตร เมื่อไม่มีสารทดสอบผสมให้เข้ากัน แล้วน ามาบ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 
10 นาท ีจากนั้นเติมสารละลาย L-Dopa 0.85 mM ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 20 นาที แล้วน าไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 492 นาโนเมตร โดยใช้  phosphate buffer pH6.8 เป็น Blank และใช้กรด
แอสคอร์บิกเป็นสารมาตรฐาน จากนั้นน าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาค านวณหาค่าร้อยละการยับยั้งการท างาน
ของเอนไซม์ไทโรซิเนสตามสมการที่ 3 

  ร้อยละของการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส= 
𝐴−𝐵

𝐴
 𝑥 100(3) 

 เมื่อ  A คือค่าการดูดกลืนแสงของ Blank 
  B คือค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดสาหร่ายที่เติมเอนไซม์ไทโรซิเนส  
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 7.2.7 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายพวงองุ่น 
 น าสาหร่ายที่ผ่านการบดละเอียดแล้ว มาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการได้แก่ ความชื้น เถ้า 
โปรตีนไขมันและเยื่อใย ตามวิธีการของ ( AOAC, 1999) การวิเคราะห์แร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียมและแมกนีเซียม 
โดยวิธี atomic absorption spectrophotometric method (AOAC, 1990) โพแตสเซียมและโซเดียม โดย
วิธี flame photometric method (AOAC, 1990) และฟอสฟอรัส โดยวิธี spectrophotometric method 
(AOAC, 1990) 
 7.2.8 การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
 ผลการทดลองที่ได้แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองโดยใช้ สถิติ One Way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างของชุดข้อมูลด้วยวิธี 
Duncan โดยใช้โปรแกรม SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

8. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้ด าเนินการ 
8.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวง 
องุ่น การผลิตน้ าหมักชีวภาพ การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ เตรียมอุปกรณ์ 
สารเคมีและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ตุลาคม 2561 ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 

8.2 ท าการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟเบอร์
กลาส ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ในการ 
ต้านจุลินทรีย์ 

พฤศจิกายน 2561-
เมษายน2562 

ศูนย์ฯคุ้งกระเบนและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี 

8.3 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาและเขียน 
รายงาน 

พฤษภาคม-กันยายน 
62 

ศูนย์ฯคุ้งกระเบนและมหาวิทยาลัย 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ทราบถึงฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณค่าทางโภชนาการของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นที่เพาะเลี้ยงใน

สูตรอาหารที่ดีที่สุดและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นให้มีทางชีวภาพและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงสุด จากนั้นน าผลการศึกษาที่ประสบความส าเร็จไปพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพในการต้านอนุมูลอิสระหรือต้านจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในด้าน อาหาร เครื่องส าอาง เภสัชกรรม
และอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสาหร่ายพวงองุ่น รวมถึงเผยแพร่ผลการศึกษาที่ได้ให้กับชาวบ้าน 
ประชาชน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเป็นอาชีพ
เสริมเพ่ิมพูนรายได้  
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10. งบประมาณของโครงการต่อปี (2561) 

รายการแก้ไขรายละเอียดโครงการ จ านวนหน่วย 
ราคา/หน่วย 
   (บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ข.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       
 ค่าตอบแทน       22,440 

- 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(งานเลี้ยงสาหร่าย) 

วันท าการ จ านวน 2 คน คนละ 48 ชั่วโมง  
วันหยุดราชการ จ านวน 1 คน รวม 96 ชั่วโมง 

 
96 ชม. 
96 ชม. 

  
50 
60 

 
4,800 
5,760 

- 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(งานศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ทางชีวภาพ) 
วันท าการ จ านวน 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง 18 วัน 
วันหยุดราชการ จ านวน 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง 18 วัน 

 
 

108 ชม. 
108 ชม. 

  
 

50 
60 

 
 

5,400 
6,480 

ค่าใช้สอย    22,400 
-ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง Proximate Analysis  
แคลเซียม แมกนีเซียม โปแทสเซียม โซเดียม  
และฟอสฟอรัส 

 
4 ตัวอย่าง 

  
5,600 22,400 

- ค่าวัสดุงานศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ) 

  
2,525 

-กระดาษ A4 double A 1 ลัง 575 575 
-หมึกพิมพ์ Canon รุ่น G3000 1 ชุด 1,500 1,500 
-ปากกาเขียนซีดี แบบลบไม่ได้ Staedtler 1 แพ็ค 450 450 
สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ 203,155.3 
- สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ (งานเลี้ยงสาหร่าย) 73,068 
- สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ (งานศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ทางชีวภาพ) 130,087.30 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สองแสนห้าหม่ืนห้าร้อยยีส่ิบบาทสามสิบสตางค์ถ้วน) 250,520.30 
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11. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด  

ผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

11.1 ได้สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อ
การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟ
เบอร์กลาส 

11.2 ได้สาหร่ายพวงองุ่นที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพ 

- สาหร่ายมีคุณภาพดี 

 

 

- 

ผลิตได้จ าหน่ายปีละ 12 ครั้ง/ถัง 

 

12. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 

ผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพเสริม มีรายได้ตลอดปี สามารถขายได้ กก.ละ 300 บาท 

 

13. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 (นางกัญญารัตน์ สุนทรา)

นักวิชาการประมงช านาญการ 
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ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 

 สารเคมี (งานเลี้ยงสาหร่าย)     
1 TCBS agar 500 g Difco 4 ขวด 2,782 11,128 
2 Tryptic soy agar 500 g Difco 4 ขวด 2,087 8,348 
3 Transfer pipette 3 ml. (500 ชิ้น/กล่อง) Runlab 12 กล่อง 584 7,008 
4 ไส้กรองคาร์บอนบล็อก รุ่น BLOCK-10USA 6 ชิ้น 503 3,018 
5 Brilliant Green bile broth 500 g Difco 2 ขวด 3,478 6,956 
6 Minerals Modified Glutamate Base 500 g. 1 ขวด 2,515 2,515 
7 Phenol AR 250 g Merck 1 ขวด 2,943 2,943 
8 Transfer pipette 1 ml. (500 ชิ้น/กล่อง)Runlab 1 กล่อง 546 546 

 วัสดุการเกษตร       

1 ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้ว 50 เส้น 32 1,600 

2 สายออกซิเจนอย่างดี 20เมตร/ม้วน  3 ม้วน 277 831 

3 หัวทรายขนาดกลาง  30 ลูก 7 210 

4 สวิงอวนเบอร์ 16 15 อัน 161 2,415 
5 80%แสลมตาข่ายกรองแสงหน้ากว้าง 2 เมตรยาว 90 เมตร  6 ม้วน 3,852 23,112 
6 ข้อต่อตรงข้อต่อลม สีเขียว (144ตัว/หัว) 2 ห่อ 256 512 
7 ถังน้ าพลาสติก ขนาด 26 ลิตร 6 ใบ 161 966 
8 กะละมังพลาสติกกลม ขนาด 35 ซม. 15 ใบ 64 960 

 สารเคมีและวัสดุการเกษตร รวมจ านวนเงิน      73,068 
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ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 
สารเคมี (งานศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ทางชีวภาพ) 
1 Absolute Ethanol 2.5 L Merck 2 ขวด 1,300 2,600 
2 Methanol 2.5 L Merck 2 ขวด 1,000 2,000 
3 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 1 g Aldrich 2 ขวด 5,000 10,000 
4 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 250 g 

Aldrich 
2 ขวด 2,125 4,250 

5 L-Ascorbic acid 100 g Sigma 1 ขวด 2,600 2,600 
6 Folin&Ciocalteu's phenol 100 ml SIAL 2 ขวด 3,600 7,200 
7 Sodium carbonate, 99.5% 500 g SIAL 1 ขวด 4,450 4,450 
8 Gallic acid 100 g Sigma 1 ขวด 5,425 5,425 
9 ABTS(NH4)2, 98% 2 g Sigma 2 ขวด 6,370 12,740 
10 Potassium persulfate, 99% 100 g SIAL 1 ขวด 1,890 1,890 
11 L-Dopa 25g Sigma  1 ขวด 13,175 13,175 
12 Tyrosinase 50 KUS igma 1 ขวด 11,560 11,560 
13 Pennicillin G 5g Sigma 1 ขวด 1,500 1,500 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 
1 หลอดทดลองขนาด 16 x 150 mm Pyrex  200 หลอด 35 7,000 
2 ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร Pyrex 20 ขวด 150 3,000 
3 ขวดสีชา ฝาเกลียวด า ขนาด 60 ml 25 ขวด 18 450 
4 กระดาษกรอง whatman No.1 3 กล่อง 380 1,140 
5 ปิเปตทิปขนาด 1000 ulAXYGEN 1  แพ็ค 750 750 
6 จานเพาะเชื้อแบบแก้วขนาด 15x60 mm 

Pyrex 
150 คู่ 65 9,750 

7  ปิเปตทิปขนาด 200 ul AXYGEN 1  แพ็ค 750 750 
8 ปิเปตทิปขนาด 10 ul AXYGEN 1 แพ็ค 850 850 
9 กล่องใส่ปิเปตทิปขนาด 1000 ul 2 กล่อง 350 700 
10 กล่องใส่ปิเปตทิปขนาด 200 ul 2 กล่อง 350 700 
11 กล่องใส่ปิเปตทิปขนาด 10 ul 2 กล่อง 350 700 
12 อาหาร Nutrient Agar 500 g  

Himedia / India 
3 กระปุก 2,000 6,000 
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ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 
13  อาหาร Yeast Malt Agar 500g  

Himedia / India 
1 กระปุก 3,200 3,200 

14 Antibiotic Assay Paper Discs,  Whatman 1  กล่อง 3,000 3,000 
15 Propionibacterium acnes 1 สาย

พันธุ์ 
800 800 

16 แท่นใส่หลอดทดลองสเตนเลส ขนาด 50 ช่อง 5 อัน 550 2,750 
17  ขวดรูปชมพู่ปากกว้างขนาด 500 มิลลิลิตร 

Kimax 
12 ขวด 300 3,600 

สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ รวมจ านวนเงิน 130,087.30 

 

ประวัติคณะผู้วิจัย 1 

1. ชื่อ ภาษาไทย นางกัญญารัตน์    นามสกุล   สุนทรา 
 ภาษาอังกฤษ Mrs. KUNYARUT   SUNTARA 

2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3251000112694 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการประมงช านาญการ 

4.หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 31 ม.4 ต. คลองขุด อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี   
โทรศัพท์:  039-433216-8 โทรสาร:  039433115 E-mail : kunyarut2007@hotmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับปริญญา 

และ
ประกาศนียบัตร 

อักษรย่อปริญญา 
และช่ือเต็ม 

สาขาวิชา วิชาเอก 
ชื่อสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2541 ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง) ประมง 
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไทย 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญนอกเหนือจากสาขาที่จบการศึกษา 

- 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ข้อเสนอการวิจัย 

mailto:kunyarut2007@hotmail.com
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7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

    

 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

1 คุณภาพน้ าปริมาณแบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่ง 
น้ าชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม  

2552 หัวหน้าโครงการ 

2 การปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
บริเวณชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม 

2552 หัวหน้าโครงการ 

3 ประสิทธิภาพของสาหร่ายกลวง(Solieria robusta 
(Greville) Kylin)ในการยับยั้งและปูองกันเชื้อไวรัสตัว
แดงดวงขาวในกุ้งกุลาด า  (Penaeus monodon 
Fabricius, 1798) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

4 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในการเพาะเลี้ยงไร
น้ าเค็ม (Artemiasalina Linnaeus, 1778)และไรน้ า
กร่อย (Diaphanosoma sp.) ด้วยน้ าหมักสารอินทรีย์     

2557 หัวหน้าโครงการ 

 
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อเรื่องและสถานภาพในการท าวิจัย    

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

1 คุณภาพน้ าปริมาณแบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ า
ชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม  

2552 
หัวหน้า
โครงการ 

2 การปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ าเศรษฐกิจบริเวณ
ชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม 

2552 
หัวหน้า
โครงการ 

3 ประสิทธิภาพของสาหร่ายกลวง (Solieria robusta  
(Greville) Kylin)ในการยับยั้งและปูองกันเชื้อไวรัสตัวแดง
ดวงขาวในกุ้งกุลาด า  (Penaeus monodon Fabricius, 
1798) 

2557 
หัวหน้า
โครงการ 

4 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในการเพาะเลี้ยงไร
น้ าเค็ม (Artemia salina Linnaeus, 177) และไรน้ ากร่อย 
(Diaphanosoma sp.) ด้วยน้ าหมักสารอินทรีย์     

    2557 
หัวหน้า
โครงการ 
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ประวัติคณะผู้วิจัย2 

1. ชื่อ ภาษาไทย นายประจวบ   ลีรักษาเกียรติ 
 ภาษาอังกฤษMr. PRACHUAB LEERUKSAKIAT 

2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน 5101200042565 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน บริหาร: ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ              

วิชาการ: นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 

4.หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 31 ม.4 ต. คลองขุด อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี   
โทรศัพท์:  039-433216-8 โทรสาร:  039433115 E-mail : prachuab_lee@yahoo.com 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

อักษรย่อปริญญา 
และช่ือเต็ม 

สาขาวิชา วิชาเอก 
ชื่อสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2527 ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง) ประมง 
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ไทย 

2536 ปริญญาโท 
วทม.การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

AIT ไทย 

 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญนอกเหนือจากสาขาที่จบการศึกษา 

- 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ข้อเสนอการวิจัย 
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 

ในการวิจัย 

    

 
 
 
 
 
 

mailto:prachuab_lee@yahoo.com
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7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

1 การศึกษาการบีบตากุ้งกุลาด าในน้ าเค็มผสมระบบปิด พ.ศ. 2528 หัวหน้าโครงการ 
2 การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงกุ้งทะเลต่อคุณสมบัติ 

น้ าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
พ.ศ. 2532 หัวหน้าโครงการ 

3 การสาธิตการเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบพัฒนาบริเวณอ่าว 
คุ้งกระเบน 

พ.ศ. 2532 หัวหน้าโครงการ 

4 การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงกุ้งกุลาด าต่อ 
คุณสมบัติน้ าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

พ.ศ. 2534 หัวหน้าโครงการ 

5 การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและสารสนเทศภูมิ 
ศาสตร์ประเมินพ้ืนที่การเลี้ยงกุ้งกุลาด าและปุาชายเลน
จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ. 2536 – 
2537 

หัวหน้าโครงการ 

6 การคัดเลือกการปลูกปุาชายเลนและการเลี้ยงกุ้งทะเลใน
จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ. 2536 – 
2537 

หัวหน้าโครงการ 

7 การส ารวจและการจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ 
เลี้ยงกุ้งกุลาด าและปุาชายเลนจังหวัดตราด 

พ.ศ. 2538 หัวหน้าโครงการ 

8 การส ารวจและการจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ 
เลี้ยงกุ้งกุลาด าและปุาชายเลนจังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2538 หัวหน้าโครงการ 

9 การส ารวจและการจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์พ้ืนที่เลี้ยง
กุ้งกุลาด าและปุาชายเลนจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. 2539 หัวหน้าโครงการ 

10 การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลและ
ฟ้ืนฟูปุาชายเลนจังหวัดตราด 

พ.ศ.2540 หัวหน้าโครงการ 

11 การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรประมงจังหวัดจันทบุรี 
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

พ.ศ. 2541 หัวหน้าโครงการ 

12 การจัดท าข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

พ.ศ. 2542 หัวหน้าโครงการ 

13 การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯด้วยภาพถ่ายดาวเทียม 

พ.ศ. 2543 หัวหน้าโครงการ 

14 การประเมินพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเลและปุาชายเลนภาค
ตะวันออกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

พ.ศ. 2543 หัวหน้าโครงการ 

15  การเลี้ยงปลากะพงขาวผสมผสานกับการฟื้นฟู 
ปุาชายเลน 

พ.ศ. 2543 หัวหน้าโครงการ 

16 การศึกษาคุณภาพน้ าคลองร าพันเพ่ือการเลี้ยงสัตว์น้ า พ.ศ. 2544 หัวหน้าโครงการ 
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7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อเรื่องและสถานภาพในการท าวิจัย    

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

1 การศึกษาการบีบตากุ้งกุลาด าในน้ าเค็มผสมระบบปิด พ.ศ. 2528 หัวหน้าโครงการ 
2 การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงกุ้งทะเลต่อคุณสมบัติ 

น้ าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
พ.ศ. 2532 หัวหน้าโครงการ 

3 การสาธิตการเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบพัฒนาบริเวณ 
อ่าวคุ้งกระเบน 

พ.ศ. 2532 หัวหน้าโครงการ 

4 การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงกุ้งกุลาด าต่อ 
คุณสมบัติน้ าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

พ.ศ. 2534 หัวหน้าโครงการ 

5  การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ประเมินพื้นที่การเลี้ยงกุ้งกุลาด าและ 
ปุาชายเลนจังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ. 2536 – 
2537 

หัวหน้าโครงการ 

6 การคัดเลือกการปลูกปุาชายเลนและการเลี้ยงกุ้งทะเลใน
จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ. 2536 – 
2537 

หัวหน้าโครงการ 

7 การส ารวจและการจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ 
เลี้ยงกุ้งกุลาด าและปุาชายเลนจังหวัดตราด 

พ.ศ. 2538 หัวหน้าโครงการ 

8 การส ารวจและการจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ 
เลี้ยงกุ้งกุลาด าและปุาชายเลนจังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2538 หัวหน้าโครงการ 

9   การส ารวจและการจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่
เลี้ยงกุ้งกุลาด าและปุาชายเลนจังหวัดชลบุรีและ
ฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. 2539 หัวหน้าโครงการ 

10 การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลและ
ฟ้ืนฟูปุาชายเลนจังหวัดตราด 

พ.ศ.2540 หัวหน้าโครงการ 

11 การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรประมงจังหวัดจันทบุรี 
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

พ.ศ. 2541 หัวหน้าโครงการ 

12 การจัดท าข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

พ.ศ. 2542 หัวหน้าโครงการ 

13 การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯด้วยภาพถ่ายดาวเทียม 

พ.ศ. 2543 
 

หัวหน้าโครงการ 
 

14 การประเมินพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเลและปุาชายเลนภาค
ตะวันออกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

พ.ศ. 2543 หัวหน้าโครงการ 

15 การเลี้ยงปลากะพงขาวผสมผสานกับการฟื้นฟูปุาชายเลน พ.ศ. 2543 หัวหน้าโครงการ 

16 การศึกษาคุณภาพน้ าคลองร าพันเพ่ือการเลี้ยงสัตว์น้ า พ.ศ. 2544 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 3 
1. ชื่อ ภาษาไทย  นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี  
 ภาษาอังกฤษ  MISSAMORNRATSUWANPOSRI 
2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3480600183549 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)  
4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
 131 หมู่ 10 ต. พลวง อ. เขาคิชฌกูฎ จ. จันทบุรี 22210  
 โทรศัพท์  039-307270 โทรศัพท์ 063-5469641 โทรสาร 0-3930-7268  
 E-mail: por.suwanposri@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ 
การศึกษา 

ระดับปริญญา
และ

ประกาศนียบัตร 

อักษรย่อปริญญา 
และช่ือเต็ม 

สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2557 ปริญญาเอก ปร.ด. ปรัชญาดุษฎี 
บัณทิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ไทย 

2549 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร
บัณฑิต  

เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ไทย 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญนอกเหนือจากสาขาที่จบการศึกษา 
   จุลชีววิทยาอาหาร, เทคโนโลยีการหมัก, bacterial celluloseproduction and its application 

7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ข้อเสนอการวิจัย 
 7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

    
 
 
 
 
 
 
 



25 

 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
ปีท่ีได้ 
รับทุน 

สถานภาพ 
ในการวิจัย 

1 การผลิตไบโอเซลลูโลสฟิล์มร่วมกับสารสกัดจากล าต้นเพชรหึงเพื่อพัฒนา
เป็นแผ่นฟิล์มปิดแผล 

2560 หัวหน้าโครงการ 

2 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการ 
ผลิตไบโอเซลลูโลสจากแหล่งธรรมชาติ 

2561 หัวหน้าโครงการ 

 
 7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อเรื่องและสถานภาพในการท าวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

1 Ethanol production from sweet potato by enzymatic 
hydrolyzation and Saccharomyces cerevisiae YRK 017 
fermentation.  

2557 ผู้ร่วมวิจัย 

2 Studied on microalgae crude extract-containing bacterial 
cellulose filmto reduce lipid oxidation on Chinese sausage. 

2561 ผู้ร่วมวิจัย 

3 Formulation, sensory and pulp stability of durian 
(Duriozibethinus Murr) juice. 

2561 ผู้ร่วมวิจัย 

4 Production and quality improvement of the tropical fruit 
tamarind (Tamarindusindica Linn.) wine. 

2561 หัวหน้าโครงการ 

 
 7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท า 
             การวจิัยลุลว่งแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
 1.  Production of biocellulose film using bacterial cellulose produced in optimized 
mature coconut water based-medium. ด าเนินการไปแล้วร้อยละ 97 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 4 
1. ชื่อ ภาษาไทย นายคมสันต์ สุปูอง  
ภาษาอังกฤษ  Mr. Khomsan Supong 
2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน 1670600015427 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)  
4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

 131 หมู่ 10 ต. พลวง อ. เขาคิชฌกูฎ จ. จันทบุรี 22210  
 โทรศัพท์  039-307270 โทรศัพท์ 081-4034258 โทรสาร 0-3930-7268 
 E-mail: ai_pong@hotmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 
ปีท่ีจบ 

การศึกษ
า 

ระดับปริญญา
และ

ประกาศนียบัตร 

อักษรย่อปริญญา 
และช่ือเต็ม 

สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2556 ปริญญาเอก ปร.ด. ปรัชญาดุษฎี 
บัณทิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ไทย 

2550 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร
บัณฑิต  

เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ไทย 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญนอกเหนือจากสาขาที่จบการศึกษา 
   จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีการหมัก, การคัดแยกและจัดจ าแนกเชื้อจุลินทรีย์, การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ข้อเสนอการวิจัย 
 7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

    
 

 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
ปีท่ีได้ 
รับทุน 

สถานภาพ 
ในการวิจัย 
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7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อเรื่องและสถานภาพในการท าวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

1 Antimicrobial compounds from endophytic Streptomyces sp. 
BCC72023 isolated from rice (Oryza sativa L.). 

2557 ผู้ร่วมวิจัย 

2 Antimicrobial and anti-oxidant activities of quinoline alkaloids 
from Pseudomonas aeruginosa BCC76810.  

2561 ผู้ร่วมวิจัย 

3 Investigation on antimicrobial agents of the terrestrial 
Streptomyces sp. BCC71188. 

2561 ผู้ร่วมวิจัย 

 

ประวัติคณะผู้วิจัย 5 

1. ชื่อ ภาษาไทย นางสาวอัญชลี นามสกุล คมปฏิภาณ 
 ภาษาอังกฤษ Miss. ANCHALEE  KOMPATIPARN 

2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3600900097336 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 31 ม.4 ต. คลองขุด อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี   
   โทรศัพท์:  039-433216-8 โทรสาร:  039433115 E-mail : Planktonza@live.com  

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

อักษรย่อปริญญา 
และช่ือเต็ม 

สาขาวิชา วิชาเอก 
ชื่อสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2547 ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง) ประมง 
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

        มหาวทิยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกบางพระ จ. ชลบุร ี

ไทย 

 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญนอกเหนือจากสาขาที่จบการศึกษา 

- 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ข้อเสนอการวิจัย 
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 7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

    

 
 
 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

    

  
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อเรื่องและสถานภาพในการท าวิจัย    

ล าดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 
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แบบเสนอโครงการศึกษาวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณส านักงาน กปร. 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 

โครงการวิจัย  การศึกษาเบื้องต้นด้านความหลากหลายของแมลงที่พบบริเวณพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุร ี 

งบประมาณเสนอขอ 106,000.-  บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 

 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
และส่งเสริมแนวทางการท าเกษตรโดยชีววิธี 

1.ผู้รับผิดชอบ 

1.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
นายธิติ ทองค างาม  ต าแหน่ง อาจารย์ (โรคพืชวิทยา) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
131 หมู่ 10 ถนนบ าราศนราดูร ต าบล พลวง อ าเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22210 
โทรศัพท์ 081-694-4520  E-mail titi29950@hotmail.com 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
นางสาวสุกฤตา อนุตระกูลชัย  ต าแหน่ง อาจารย์ (กีฏวิทยา) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
131 หมู่ 10 ถนนบ าราศนราดูร ต าบลพลวง อ าเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22210 
โทรศัพท์ 083-419-7989  E-mail a.sukritta@gmail.com 

2. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 

 แมลงศัตรูพืช, แมลงศัตรูธรรมชาติ, ชีววิธี, ระบบเกษตรแบบบูรณาการ 
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3. แนวพระราชด าริที่เกี่ยวข้อง ความส าคัญ และที่มาของปัญหา 

ปุาชายเลน เป็นแหล่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่มีค่าต่อมนุษย์และสัตว์ เปรียบเสมือนเป็นโรงงานผลิต
ออกซิเจน โรงบ าบัดน้ าทิ้ง โรงงานผลิตแผ่นดินงอกใหม่ ทั้งยังเป็นแหล่งก าเนิดและอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน มนุษย์
จึงต้องพ่ึงพาอาศัยปุาชายเลนและอยู่ร่วมกับปุาอย่างเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  (ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศปุาชาย
เลนสิรินาถราชินี, 2557) แต่เมื่อจ านวนประชากรมากข้ึน การบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือท าการเกษตรก็มีมากข้ึน และท า
ให้แมลงศัตรูพืชมีจ านวนมากขึ้นเช่นกัน เกษตรกรจึงต้องการรักษาผลผลิตทางการเกษตรจากแมลงศัตรูพืชโดย
การใช้สารเคมี เป็นวิธีหลักซ่ึง ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้บริโภค  และสิ่งแวดล้อม ในระยะยาว จึงควรมีการ
ส่งเสริมให้ความรู้และประยุกต์ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติมาควบคุมแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสม เป็นมิตรต่อ
สภาพแวดล้อม และเกษตรกรสามารถน าไปด าเนินการเองได้ ซ่ึงสอดคล้องกับความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ที่
กล่าวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 
2505 ว่า 

“...กสิกรรมและเกษตรกรรมเป็นเรื่องส าคัญมาก ท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันค้นคว้าหาความรู้และความ
ช านาญให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเสมอ และพยายามส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาแก่พ่ีน้องกสิกร และเกษตรกร 
ให้ได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติอันถูกต้องตามหลักวิชาอีกด้วย จึงจะเกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านนี้ และเป็นผลดีแก่
ประเทศชาติสืบไป...” 

การส ารวจความหลากหลายของแมลง โดยจ าแนกชนิดแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติเพ่ือเป็น แนว
ทางการน าข้อมูลให้เกษตรกรไปปรับประยุกต์ใช้เบื้องต้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชด าริ “ การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ” เพราะจากการท าเกษตรกรรมมีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น ส่งผล
ให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศของแมลง ยังมี
ความเข้าใจที่ผิดว่าแมลงทุกชนิดคือแมลงศัตรูพืชหรือเป็นแมลงพาหะน าโรค 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงได้ท าการเก็บรวบรวมความหลากหลายของแมลงในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน โดย
ศึกษาเก่ียวกับ ชนิด สัณฐานวิทยา และวงจรชีวิต เป็นต้น ซึ่งจะแบ่งประเภทของแมลง ตามลักษณะการด ารงชีวิต
ในแต่ละชนิด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือพ้ืนฐานให้เกษตรกรที่มีความสนใจได้ มีความรู้และน าข้อมูลดังกล่าว
นั้นไปปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
4.1  เพ่ือทราบชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแมลงต่างๆ ในแปลงเกษตรบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
4.2  เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ  

5. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 สุ่มในพื้นท่ีแปลงเกษตร เช่น กลุ่มไม้ผล พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น เพ่ือวางกับดักฟีโรโมน 
กับดักหลุมตก และกับดักกาวเหนียว เดือนละ 1 ครั้ง วางไว้เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เก็บกับดักมาจ าแนกชนิด
แมลง บันทึกข้อมูล เช่น ชนิดแมลง แหล่งที่พบ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
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6. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ก าหนดพ้ืนที่ที่จะเก็บตัวอย่างในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
 เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน 

 จ าแนกแมลง  
 แบ่งประเภทแมลงตามลักษณะการด ารงชีวิต 

แมลงศัตรูพืช 
 ช่วงเดือนที่พบ 
 พืชอาหาร และการเข้าท าลาย 
 ลักษณะของแมลง 

แมลงศัตรูธรรมชาติ 
 ช่วงเดือนที่พบ 
 แมลงห้ า / แมลงเบียน 
 ลักษณะของแมลง 

 วิเคราะห์ และสรุปผล 
 แนะน าแนวทางการน าข้อมูลให้เกษตรกรไปปรับ

ประยุกต์ใช้เบื้องต้น 
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7. ระยะเวลาของโครงการ 

การด าเนินงานของโครงการวิจัยนี้ จะใช้ระยะเวลา 14 เดือน มีรายละเอียดดังตาราง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. ส ารวจพื้นที่และก าหนดจุดพ้ืนที่ที่

จะวางกับดักเก็บตัวอย่าง 
              

2. วางกับดักเก็บตัวอย่าง  เดือนละ 
1 ครั้ง 

              

3. จ าแนกแมลง               
4. จัดท ารายงานความก้าวหน้า 

(1) ครั้งที่ 1 
(2) ครั้งที่ 2 

              

5. วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจ
ทั้งหมด 

              

6. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์               

 
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ทราบชนิดของแมลงในบริเวณพ้ืนที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และเกษตรกรสามารถน าข้อมูล
การศึกษาเบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

9. การติดตามผลส าเร็จของโครงการ 

-  ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 1 หลังจากด าเนินโครงการมาแล้ว 6 เดือน 

-  ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 2 หลังจากด าเนินโครงการมาแล้ว 11 เดือน 

-  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หลังจากด าเนินโครงการมาแล้ว 14 เดือน 

10. สถานที่ด าเนินการ 

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

-  บริเวณพ้ืนที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
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11. งบประมาณ 
รายละเอียดงบประมาณโครงการ  การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดแมลงในบริเวณพ้ืนที่ 

 อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย ราคารวม 

ค่าตอบแทน (72,000 บาท) 
1 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยเดือนละ 6,000 

บาท เป็นเวลา 12 เดือน 
1 คน 72,000  72,000 

สารเคมี (6,200 บาท) 

1 Ethyl Alcohol 95% 20 ขวด 125 2,500 

2 Silica gel 10 ห่อ 220 2,200 

3 การบูร 5 กิโลกรัม 300 1,500 

วัสดุวิจัย (27,800 บาท) 

1 แท่นเซ็ตแมลง 20 อัน 75 1,500 

2 ขวดดองแมลง 200 ใบ 10 2,000 

3 เข็มเซ็ตแมลงเบอร์ 1 6 กล่อง 250 1,500 

4 เข็มเซ็ตแมลงเบอร์ 3 6 กล่อง 260 1,560 

5 เข็มเซ็ตแมลงเบอร์ 5 6 กล่อง 270 1,620 

6 กาวยาง 5 กระป๋อง 120 600 

7 กาวเหนียวบีเทิ้ลกลู 12 กระปุก 155 1,860 

8 ไฟฉาย black light 10 ชุด 230 2,300 

9 พลาสติกใสกว้าง 1.4 เมตร ยาว 15 หลา 5 ม้วน 820 4,100 

10 ผ้าดิบขาว 2*1.5 ม. 9 เมตร 40 360 

11 ถุงเหลืองล่อแมลง 12 กิโลกรัม 120 1,440 

12 ชุดถ่านชาร์ต AA พร้อมแท่นชาร์ต 8 ชุด 890 7,120 

13 ข้องอ 90 องศา ขนาด 3/4" 20 ชิ้น 8 160 

14 ข้อต่อสามทางขนาด 3/4" 20 ชิ้น 9 180 

15 ท่อ PVC ขนาด 3/4" 20 แท่ง 75 1,500 

                                                                            รวมราคาท้ังหมด (บาท)  106,000 

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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12. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ 

 

 

        
(นายธิติ ทองค างาม) 

     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 

 

13. ประวัติคณะท างาน 

ประวัติหัวหน้าโครงการ 

ชื่อ-นามสกุล: นาย ธิติ ทองค างาม 

วัน/เดือน/ปีเกิด: 23 มีนาคม 2532  

ภูมิล าเนา: 143/21 ถนน ดอนนก ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 

ประวัติการศึกษา: 

พ.ศ. 2550 มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2556 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผลงานวิจัย 

ธิติ ทองค างาม พรหมมาศ คูหากาญจน์ และถนิมนันต์ เจนอักษร. 2555. รายงานครั้งแรกของโรคเหี่ยว
ในผักสลัดที่ปลูกในระบบ NFT ที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum f.sp. lactucae และการทดสอบ
ความสามารถในการท าให้เกิดโรคกับผักสลัด  4 สายพันธุ์. ใน รายงานการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวรครั้ง
ที ่10 มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก หน้า 71-81. 

ธิติ ทองค างาม  พรหมมาศ  คูหากาญจน์  และถนิมนันต์  เจนอักษร.  2556. ประสิทธิภาพของเชื้อรา
Fusarium oxysporum (F221-B) ในด้านส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 6 ชนิดในระบบไฮโดรโปนิกส์และ
ลักษณะการเจริญของเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อ. ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกครั้งที่ 6. 46-51 หน้า.  
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ธิติ ทองค างาม พรหมมาศ คูหากาญจน์ และถนิมนันต์  เจนอักษร. 2556. การประเมินความสามารถใน
การเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ในสภาพห้องปฏิบัติการของ Trichoderma ไอโซเลท ต่อเชื้อรา  Fusarium oxysporum 
f. sp. Lactucae สาเหตุโรคเหี่ยวของผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 31 (3): 
57-67 หน้า. 

ธิติ ทองค างาม และถนิมนันต์  เจนอักษร. 2557. การประเมินเทคนิค  Filter paper เพ่ือเก็บรักษาเชื้อ
รา Fusarium oxysporum (F221-B) การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก ประเทศไทย 28 - 30 ตุลาคม2557. 121 หน้า. 

ถนิมนันต ์เจนอักษร ธิติ ทองค างาม และณัฐภรณ์ เหล็กสิงห์. 2557. การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา
ปฏิปักษ์ Trichoderma spp. ในการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว  (Oryza sativa L.) ที่เกิดจากเชื้อรา 
Rhizoctonia solani การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประเทศ
ไทย 28 - 30 ตุลาคม 2557. 

ปิยาภรณ์  ทองบ้านไทร  ธิติ ทองค างาม และถนิมนันต์  เจนอักษร. 2559. ประสิทธิภาพของเชื้อรา
ปฏิปักษ์ Trichoderma sp. ในการควบคุมเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าว ( Oryza 
sativa L.). ในบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติครั้งท่ี  14 ณ โรงแรมเวียงอินทร์
เชียงราย 2-3 มิถุนายน 2559.  

Thongkamngam T. and Jaenaksorn T. 2015. Colonization of plant root and punctured 
surface tissue by non-pathogenic and pathogenic Fusarium oxysporum. In Proceedings of 2nd 
International Symposium on Agricultural Technology at A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya, 
Thailand July 1-3, 2015. 

Thongkamngam T. and Jaenaksorn T. 2015. Assessment of viability and efficacy of 
Fusarium oxysporum (F221-B) as BCA and PGPF during long term preservation. In Proceedings 
of 2nd International Symposium on Agricultural Technology at A-One The Royal Cruise Hotel 
Pattaya, Thailand July 1-3, 2015.  

Thongkamngam T. and Jaenaksorn, T. 2016. Efficacy of culture filtrate from Fusarium 
oxysporum F221-B against plant pathogenic fungi in vitro and Fusarium root rot and wilt 
disease in hydroponics. Journal of Agricultural Technology 12(3): 513-526. 

Thongkamngam T. and Jaenaksorn, T. 2017. Fusarium oxysporum (F221-B) as Bio-
control Agent against Plant Pathogenic Fungi in Vitro and in Hydroponics. Plant Protection 
Science 53(2): 85–95. 
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ประวัติผู้ร่วมโครงการ 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย): นางสาวสุกฤตา อนุตระกูลชัย 
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ): Miss. Sukritta Anutrakunchai 
วัน/เดือน/ปี เกิด: 29 ตุลาคม 2531 
ที่อยู่: 123/325 หมู่ 16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทร: 08-3419-7989 email: a.sukritta@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา 
1. ปริญญาโท สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
2. ปริญญาตรี สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 ถึง 2553 

ประสบการณ์และผลงาน 
1. อนุสิทธิบัตร จากผลงานการศึกษาในระดับปริญญาโท จดเมื่อ เดือนตุลาคม 2557 

1.1 เลขที่ 1401001600  เส้นบะหมี่จิ้งหรีด 
1.2 เลขที่ 1403001601  คุกกี้จิ้งหรีด 
1.3 เลขที่ 1403001602  น้ าพริกจิ้งหรีด 
1.4 เลขที่ 1403001604  ข้าวเกรียบจิ้งหรีด 

2. ตีพิมพ์งานวิจัย ระดับปริญญาโท  เรื่อง การลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าการเลี้ยงจิ้งหรีดบ้าน  
ในวารสารแก่นเกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 หน้า 329-336 (พ.ศ. 2557) 

3. นักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่ Department of Plant Medicine, National Chiayi University, Taiwan
ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ผลงานตีพิมพ์: Effect of temperatures on the development and reproduction of oriental 
cattail aphid, Rhopalosiphum nymphaeae 

4. การศึกษาปัญหาพิเศษ  ในระดับปริญญาตรี และได้รับการตีพิมพ์ เรื่อง การทดสอบพืชอาหารของ
เพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) พาหะน าโรคใบขาวอ้อย ในวารสาร
แก่นเกษตร ปีที่ 40 (2555) ฉบับพิเศษ 3 หน้า 281-286 

5. การฝึกงาน  ในระดับปริญญาตรี  ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่าง เดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2553 

6. การฝึกงาน  ในระดับปริญญาตรี  ที่ Department of Applied Sciences, Saga University, 
Japan ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ศึกษาและทดลองเก่ียวกับ Biological control Pseudaletia 
separate (Armyworm) โดย Cotesia kariyai (Parasitic wasps) 

7. นักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรม ในระดับปริญญาตรี  ที่ National Chung Hsing 
University, Taichung, Taiwan  ในเดือนสิงหาคม 2551 
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การท างาน 

ชื่อ: บริษัท อีไอเอฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ที่อยู่: เลขที่ 18/3 หมู่ 2 ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 

โทร/แฟกซ์: +6653 026040 

ต าแหน่ง: ผู้ควบคุมฝุายผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ (กันยายน 2557 ถึง พฤษภาคม 2559) 

ผลงานจดอนุสิทธิบัตร:  
1. เลขที่ 1503000128  ขนมปังจิ้งหรีด 
2. เลขที่ 1603000378  คุกกี้จิ้งหรีด (ส าหรับผู้แพ้อาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตน นม และไข่)  

 
 

 


