แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนาองค์ความรู้
ทางด้ านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรม (วทน.) ไปพั ฒ นาหมู่ บ้ านซึ่ งต้ อ งพั ฒ นาให้ ต ลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
(Value chain) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
ชุ ม ชนที่ มี ก ระบวนการคิ ด ทางวิท ยาศาสตร์ บนพื้ น ฐานหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยมี ก รอบระยะเวลา
ดาเนินงานไม่เกิน 3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf

1. ชือ่ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านไก่พื้นเมืองปลอดภัย-บ้านหล่ายห้วย
ค่าละติจูด 18.462238
ค่าลองติจดู 100.186399
3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
ข้อมูลผูร้ ่วมโครงการ
ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ตาแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ )
1. นายวรศิลป์ มาลัยทอง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
099-6196951, worasin@mju.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ
เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่
ประสบการณ์ทางานที่
ในโครงการ1
รับผิดชอบในโครงการ
เกี่ยวข้องกับโครงการ2
หัวหน้าโครงการ - มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมือง
เอกสารแนบ
- การเลี้ยงและการผลิตไก่พื้นเมือง
- การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่า
- ระบบสุขาภิบาลและการจัดการ
สุขภาพไก่พื้นเมือง
2. นางสาวอิศรา วัฒนนภาเกษม
ผู้ร่วมโครงการ - การแปรรูปและออกแบบ
เอกสารแนบ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ผลิตภัณฑ์
081-8515450, w_isara@hotmail.com
- การตลาด
3. นางสาววีระนันท์ ไชยมณี
ผู้ร่วมโครงการ - การผลิตอาหารหมัก
เอกสารแนบ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
- จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
087-1744049,

4. ลักษณะโครงการ :

 1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจานงฯ)
 2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องใปีที่... ) ปีแรกที่เริ่มดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ
บ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัดแพร่

5. หลักการและเหตุผล
หมู่บ้าน วท. (ใหม่)
การติดตามผลการฝึ กอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ ยงไก่พื้ นเมื องเป็นอาชีพที่ ได้รับ การสนั บสนุ น
งบประมาณจากคลีนิคเทคโนโลยี ประจาปี 2560 ณ บ้านหล่ายห้วย ตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัดแพร่ จานวน
65 ราย พบว่า มีเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 50 เลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนได้มา
จนถึงปัจจุบันนี้ โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ เช่น ลูกไก่พื้นเมือง อุปกรณ์ให้อาหารและน้า
บางรายสามารถจาหน่ายที่ยังไม่มีความต้องการบริโภคให้กับเพื่อนบ้าน หรือพ่อค้าในชุมชนเป็นรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัวแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ สามารถใช้องค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงในรูปแบบของตนเองได้ดีพอสมควร นอกจากนี้ ยังพบว่า มีผู้ที่ผ่านการอบรมบางรายสามารถ
สร้างฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่จาหน่ายให้กับ คนในชุมชนที่ต้องการเลี้ยงไก่พื้นเมือง แต่ปริมาณลูกไก่ที่ผลิตได้
ไม่เพียงพอกับความต้องการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น ผู้เลี้ยงบางรายจึงรวมตัวกันสั่งซื้อลูกไก่พื้นเมืองจากจังหวัดอื่นเข้ามาเลี้ยง
เพื่อเป็นไก่ขุนขายให้กับพ่อค้าในชุมชน แต่ผลผลิตไก่ขุนก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค
ผลการทาการศึกษาวิจัยของผู้เสนอโครงการที่ เกี่ยวกับการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดาในเขตจังหวัด
แพร่ ซึ่งได้รับงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี 2559 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใน
จั งหวัด แพร่ รับ รู้ถึ งคุ ณ ค่ าของการบริ โภคไก่ป ระดู่ ห างด าในแง่ข องลัักษณะประจาพั น ธุ์ รสชาติ เนื้ อ สั ม ผั ส และ
ประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีกว่าการบริโภคไก่เนื้อ รวมถึง ทราบความแตกต่างระหว่างไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสม ผู้บริโภค
ร้อยละ 68.33 มีความยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อเนื้อไก่ประดู่หางดาที่ชาแหละแล้วมาบริโภคที่ในราคาตัวละ 120-160 บาท
ในขณะที่ต้นทุนการผลิตไก่ประดู่หางดาที่เลี้ ยงในระบบปล่อยอิสระของเกษตรกรประมาณ 85-90 บาทต่อตัว สาหรับ
ศักยภาพในการจัดการฟาร์มไก่ประดู่หางดา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัดการฟาร์มได้ใกล้เคียง
กับร่างการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบปล่อย แต่ยังพบข้อจากัดในด้านการผลิตอาหาร
สัตว์ และการจัดการด้านตลาด
จากผลดังกล่าว ทาให้ผู้เสนอโครงการมีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการเพิ่มผลผลิตไก่พื้นเมืองใน
พื้นที่บ้านหล่ายห้วยด้วยการต่อยอดองค์ความรู้และทักษะที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว ให้สามารถผลิตเนื้อไก่ที่ปลอดภัยตาม
มาตรฐานการเลี้ยงไก่ พื้นเมือง โดยการนาเทคโนโลยีการจัดการไก่พ่อแม่ พันธุ์ และการใช้ตู้ฟักไข่เข้ามาถ่ายทอดให้
เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกไก่ให้มีเพียงพอต่อความต้องการเลี้ยง การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต
อาหารสั ต ว์ โดยใช้ วัต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ มี ต้ น ทุ น การผลิ ต ต่า การขยายช่ อ งทางการรับ รู้และการจั ด การด้ าน
การตลาด ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมืองช่วงอายุต่างๆ สามารถช่วยเพิ่มมูลค่า
ของไก่พื้น เมือง องค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่ าวจะช่วยส่ งเสริมให้ เกษตรกรบ้านหล่ ายห้ วยพัฒ นาการเลี้ ยงไก่
พื้นเมืองจากการเลี้ยงแบบหลังบ้านไปสู่การเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักต่อไปได้ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นสามารถใช้เป็น
ต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ที่มีความสนใจการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพได้เข้ามาศึกษาระบบการ
จัดการและนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเองต่อไปได้

6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดาเป็นอาชีพแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยง
ไก่พ่อแม่พันธุ์ การเลี้ยงไก่ขุน การแปรรูปและการตลาด
6.2 เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย
6.3 เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยมีการนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็น
ส่วนร่วมในการผลิต พร้อมกับขยายฐานการผลิตไปสู่ชุมชนอื่นต่อไป
7. ที่มาของความต้องการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ
 เป็นความต้องการจากการให้บริการคาปรึกษา
ระบุหมายเลขคาปรึกษาในระบบ CMO : .
.

 เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมู่บ้าน)
 เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.
ระบุชื่อสมาชิก อสวท.
หมายเลขสมาชิกอสวท.
.
 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ.
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่น
ระบุแหล่งทุน
ปีที่ดาเนินการ
รายชื่อผู้ทตี่ ้องการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ไก่พื้นเมืองปลอดภัย-บ้านหล่ายห้วย

1

นางบรรจง สมณะ

80

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์
ผัก/ไก่

2

นายสุกิต ฟองจันทร์

57

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

3

น.ส.เบญญาภา จากจันทร์

29

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าวโพด

4

นายบุญช่วย ขันเงิน

90

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

5

นางพัชรี ฟองจันทร์

104

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าวโพด

6

นางคาน้อย ร่องเตย

120

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผัก

7

นายยงยุทธ แก้วแกมเกตุ

95

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ไก่

8

นางวิไลวรรณ บุญทวี

86/1 หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าวโพด

9

นางนวลจันทร์ ฟองจืด

120/2 หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผัก

10

นางแสงวรรณ เขื่อนชนะ

28

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผัก/ไก่

11

นางพัตรพิมล ฟองจันทร์

105

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผัก/ข้าว

12

นายคิด บุญหลง

38/1 หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

รับจ้าง

-

10

13

นางศิวาณีย์ ศิริวัฒน์

เกษตรกร

ไก่

8

ลาดับ ชื่อ/สกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน

10

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

อาชีพ

จานวนไก่
(ตัว)
44
12
6

30

13

รายชื่อผู้ทตี่ ้องการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ไก่พื้นเมืองปลอดภัย-บ้านหล่ายห้วย (ต่อ)

14

นางไก่แก้ว มังกรณ์

30

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์
ไก่

15

นายสมพร วิชาเร็ว

11

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ไก่

29

16

นางมุกดา สายทอง

127

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

เป็ด

8

17

นางณิชการต์ ชาวเทิง

113

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

รับจ้าง

-

18

นางนงค์เยาว์ กิ่งแก้ว

76

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

รับจ้าง

-

19

นายคา ฟองจันทร์

55

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผัก/ไก่

7

20

นายโชติ ใจเดียว

109/1 หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผัก/ไก่

5

21

นายเรืองเดช ชอบเล่น

2

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผัก/ข้าว

15

22

นางสมบุญ ชาวสอง

36

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

6

23

นางสมจิต เป็งจันทร์ดี

37

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

9

24

นางศรีนวล เดชากิจ

42

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ไก่

17

25

นางจี๋ แก้วจรียานุวัตร

20

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผัก

26

น.ส.ปณิธาน ฟองจืด

81

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ไก่

27

นางจาเนียร เทศะ

21

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

28

นางทองริน ทิพย์เนตร

106

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

รับจ้าง

-

29

นางพรรณี ฟองจันทร์

55/2 หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

รับจ้าง

-

30

นางลายอง คุ้มทรัพย์

16

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

31

นายประสิทธิ์ ชุ่มเย็น

33

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

32

นางวันทอง ศรีโพธิ์

131

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผัก

33

นางม้อน ชัยวงศ์

87

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

34

นายนิพนธ์ วิชาเร็ว

10

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

35

นางวิไล หงษมณี

8

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

เป็ด

8

36

นางอาไพ หงษ์กัน

62

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ไก่

14

37

นายประทีป วิชาเร็ว

11/2 หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

38

นางราตรี คาหน่อ

119

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

39

นางลัดดา สัจจาพงศ์

119/2 หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

-

40

นางอ้อ ประทุมศรี

120/1 หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

-

41

นางเครือวัลย์ พุทธทอง

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

-

42

นางดา เขื่อนชนะ

30/1 หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

43

นางบัวผัน ชาวสอง

ผู้สูงอายุ

-

ลาดับ ชื่อ/สกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน

41
49

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

อาชีพ

จานวนไก่
(ตัว)
16

11

รายชื่อผู้ทตี่ ้องการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ไก่พื้นเมืองปลอดภัย-บ้านหล่ายห้วย (ต่อ)

44

นางรัตน์ดา ชัยวงค์

54

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

ค้าขาย

ผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์
-

45

นางมาลี แก้วแกมเกตุ

95

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

ค้าขาย

-

46

นางมาลี ชอบเล่น

2

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ผัก

47

นางกอบแก้ว เดชว่อง

72

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

ผู้สูงอายุ

-

48

นางทองเหลี่ยน ฟองจันทร์

55

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

ผู้สูงอายุ

-

49

นางสาราญ ขันเงิน

90

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ข้าว/ข้าวโพด

9

50

นายสเกน สมณะ

80

หมู่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เกษตรกร

ไก่

44

ลาดับ ชื่อ/สกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน

อาชีพ

จานวนไก่
(ตัว)

8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ไก่พื้นเมืองปลอดภัย
กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง

ประชุมชี้แจง
กาหนดเกณฑ์คัดเลือกเกษตรกรเข้าโครงการ
จัดทาแผนการตลาด
วางแแผนการผลิต

ปีที่ 1 พัฒนามาตรฐานการเลี้ยง
การอบรม ให้คาแนะนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ -ี ฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบปล่อย
2. การผลิตไก่พื้นเมืองขุนในรูปแบบที่เหมาะกับสภาพการเลี้ยง
3. การเลี้ยงและการจัดการฝูงไก่พอ่ แม่พันธุ์
4. การสุขาภิบาลและการจัดการสุขภาพไก่
ปีที่ 2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การอบรม ให้คาแนะนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.การผลิตอาหารผสมสาเร็จรูป และอาหารหยาบหมักต้นทุนต่า
2. การผลิตลูกไก่โดยใช้ตู้ฟักและการเลีย้ งไก่พ่อแม่พันธุ์ทดแทน
3.การทาบัญชีฟาร์ม การวิเคราะห์ห์ต้นทุน และกาไร
ปีที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการตลาด
การอบรม ให้คาแนะนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.การจัดการผลผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง
2.การวิเคราะห์ตลาดและต้นทุนการตลาด
3.การสร้างช่องทางการรับรู้และช่องทางการจาหน่ายสินค้า
4.การสร้างมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน

การสารวจข้อมูลการเลี้ยง วิเคราะห์ัปัญหา
และความต้องการของเกษตรกรโดยการมี
ส่วนร่วม
การลงพื้นที่ติดตามผลการเลี้ยง ให้คาแนะนา
ปรึกษา และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
จัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว
ทางการดาเนินงาน เป้าหมายแต่ละราย
พร้อมกับถอดบทเรียนการดาเนินงาน
การสร้างวิทยากรท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การผลิตไก่พื้นเมือง
การขยายผลผู้ผลิตไก่พื้นเมืองปลอดภัย

9. แผนธุรกิจชุมชน :
6.Key Partner

5.Key Activity

1.Value
Proposition

3.Customer
Relationship

12. Customer
Segments

1.ผู้จาหน่ายพันธุไ์ ก่
2.ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
3.ร้านค้าในชุมชน
4.ซูเปอร์มร์เกต
5.ผู้จัดงานประเพณี
ท้องถิ่น

1.การผลิตลูกไก่
และการเลีย้ งไก่ขุน
2.การผลิตอาหาร
ใช้เอง
3.การทาการตลาด

1.ปลอดภัยจากเชื้อ
โรคและสารตกค้าง
2.อร่อย และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการสูง
3.ผลิตจาก
กระบวนการเลี้ยง
ตามธรรมชาติ

1.ให้เครดิตสินค้าใน
งานพิธีกรรมต่างๆ
2.จัดโปรโมชั่น
แนะนาร้านค้า

1.ผู้บริโภคท้องถิ่น
2.กลุ่มผูร้ ักสุขภาพ

7.Key Resource
1.แรงงานเลี้ยงไก่
2.ที่ดินและโรงเรือน
3.อุปกรณ์การเลี้ยง
4.ใบรับรองมาตรฐาน

4.Chanel
1.ขายในตลาด
ชุมชน
2.ผ่านการโทรศัพท์
3.ออกร้านในงาน
ท้องถิ่น
9.Revenue Streams (598,140 บาท)

8.Cost Structure (438,280 บาท)
1.ค่าพันธุ์ไก่ (131,180 บาท)
2.ค่าอาหารสัตว์ และวัสดุสิ้นเปลือง (281,300 บาท)
3.ค่าเสื่อมและบารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ (21,200 บาท)
4.ค่าบรรจุภัณฑ์และขนส่ง (4,600 บาท)

1.ขายไก่ขุน (345,600 บาท)
2.ขายลูกไก่ (162,000 บาท)
3.ขายมูลไก่ (18,000 บาท)
4.ขายไก่แช่แข็ง+ผลิตภัณฑ์แปรรูป (72,540 บาท)
0 บาท)
00 บาท)

10. หน่วยงานสนับสนุน :
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
1. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปแบบการสนับสนุน
สนับสนุนสถานที่และอานวยความสะดวกในการฝึกอบรม
สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงาน

11. แผนการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม
1. จัดทาแผนการตลาดและการผลิตของ
กลุ่มร่วมกับพ่อค้าไก่พื้นเมือง
2. การให้ความรู้เรื่องมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่
พื้นเมืองและศึกษาดูงาน
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. การติดตาม ให้คาปรึกษาการสร้าง/
ปรับปรุงโรงเรือน พัฒนาพื้นที่เลี้ยง เพื่อขึ้น
ทะเบียนรับรองฟาร์ม และการให้คาแนะนา
การเลีย้ งตลอดระยะเวลาโครงการ
5. การถอดบทเรียนจากการดาเนินงาน
6. ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
นาไปใช้ประโยชน์
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2562

2563

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)
14,050
35,100
102,350
39,600
11,700
17,200

34,050

105,100

45,350

35,550

220,000

ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
ผสมสาเร็จรูปต้นทุนต่า และการผลิตอาหาร
หยาบหมัก
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลูกไก่โดย
ใช้ตู้ฟักและการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุท์ ดแทน
3. การให้ความรู้ดา้ นการทาบัญชีฟาร์ม การ
วิเคราะห์ห์ต้นทุน และกาไร
4. การติดตาม ผลักดันการขึ้นทะเบียน
รับรองฟาร์มไก่พื้นเมือง และให้คาปรึกษา
การเลีย้ ง
5. จัดอบรมเชิงลึกให้กับแกนนำและผูส้ นใจ
ในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรต่อไป
6. การถอดบทเรียนจากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับหมู่บ้านลูกข่าย
7. ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
นาไปใช้ประโยชน์ และการจัดทารายงาน
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2564

2563
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)
97,000
80,000
45,000
26,000
17,000
20,000
15,000

120,000

108,000

51,000

21,000

300,000

ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
ผลผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง
2. การถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการ
วิเคราะห์ตลาดและต้นทุนการตลาด การ
สร้างช่องทางการรับรู้และช่องทางการ
จาหน่ายสินค้า
3. การถ่ายทอดความรูด้ ้านการสร้างมูลค่า
สินค้าด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน
4. การสร้างวิทยากรท้องถิ่นถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีการสร้างอาชีพการ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองแต่ละด้าน ดังนี้
- การเลี้ยงไก่พื้นเมืองขุน
- การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์และการผลิตลูกไก่
- การจัดการตลาดไก่พื้นเมือง
5. การพัฒนาฟาร์มต้นแบบเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และการศึกษาดูงาน
6. การถอดบทเรียนจากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับหมู่บ้านลูกข่าย
7. ติดตาม ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การนาไปใช้ประโยชน์ และการจัดทารูปเล่ม
รายงาน
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2565

2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)
82,000

57,000

49,000

27,000

50,000
20,000
15,000
114,000

81,000

70,000

35,000

300,000

12. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี)
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. จานวนผู้รับบริการ

หน่วย
คน

2563
50

2. จานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด
เรื่อง
4
2.1 GAP ฟาร์มไก่พื้นเมืัองแบบเลี้ยงปล่อย (2563)
2.2 การผลิตไก่พื้ น เมื องขุน ในรูป แบบที่ เหมาะกับ สภาพการเลี้ยงของ
เกษตรกร (2563)
2.3 การเลี้ยงและการจัดการฝูงไก่พ่อแม่พันธุ์ (2563)
2.4 การสุขาภิบาลและการจัดการสุขภาพไก่ (2563)
2.5 การผลิตอาหารสาเร็จรูปต้นทุนต่า (2564)
2.6 การผลิตอาหารหยาบหมัก (2564)
2.7 การฟักไข่และการจัดการตู้ฟัก (2564)
2.8 การบริหารฝูงไก่พ่อแม่พันธุ์ (2564)
2.9 การทาบัญชีฟาร์ม การวิเคราะห์ต้นทุน และกาไร (2564)
2.10 การจัดการผลผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมือง (2565)
2.11 การวิเคราะห์ตลาดและต้นทุนการตลาด (2565)
2.12 การสร้างช่องทางการรับรู้ และช่องทางการตลาด (2565)
2.13 การสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน (2565)
3. จานวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์
3.1 ไก่สดชาแหละแช่แข็ง
1
3.2 ผลิตภัณฑ์แปรรูปพื้นบ้าน (ไก่ย่าง ไก่นึ่งสมุนไพร ไส้อั่วไก่ ไก่หยอง)
4. จ านวนวิ ทยากรชุ มชนที่ สร้างความเชี่ ยวชาญในเทคโนโลยี ที่ ถ่ ายทอด(แต่ ล ะ
คน
3
เทคโนโลยีตามข้อ 2)
5. ประมาณการผู้นาเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
คน
40
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ
80
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
บาท 363,600

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
100
150
5

4

1
3

1
3

40
40
80
80
727,200 1,352,340

13.ผลกระทบ
 เศรษฐกิจ
- กรณี เพิ่มรายได้

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้ านวิทยาศาสตร์ไก่พื้นเมืองปลอดภัย -บ้านหล่ายห้ วย จะสามารถใช้องค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปเลี้ยงไก่ให้เป็นอาชีพเสริม มีความคาดหวังด้านรายได้ที่จะได้รับจากการ
เลี้ยงไก่ในปีแรกของการดาเนินโครงการ ดังนี้
1. รายได้จากการขายไก่พื้นเมืองมีชีวิต
เกษตรกรที่เลี้ยงไก่ในแต่ละปี (จานวน ปี ละ 10 ราย) สามารถเลี้ยงไก่ 2.4 รุ่นต่อปี แต่ละรุ่นสามารถผลิต
ไก่มีชีวิตน้าหนักตัวเฉลี่ย 1.2 กิโลกรัมต่อตัว ในปริมาณ 150 ตัว ทาให้ได้น้าหนักไก่รวมทั้งหมด 4,320 กิโลกรัม โดย
ขายให้พ่อค้าท้องถิ่นในราคากิโลกรัมละ 80 บาท จะมีรายได้รวมทั้งสิ้น 345,600 บาทต่อปี
2. รายได้จากการขายมูลไก่
เกษตรกรมีผลพลอยได้จากวัสดุรองพื้นโรงเรือนเลี้ยงไก่ออกมาจาหน่ายรุ่นละ 500 กิโลกรัมต่อรุ่นต่อราย
เมื่อคานวณจานวนรุ่นที่เลี้ยงไก่ (2.4 รุ่นต่อปี) ร่วมกับ จานวนเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ (10 ราย) พบว่า จะมีรายได้จากการ
ขายมูลไก่รวม 12,000 กิโลกรัม และขายในราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท จะทาให้มีรายได้เพิ่ม 18,000 บาทต่อปี
รวมรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการเลี้ย งไก่พื้นเมืองในปีแรก เป็นเงินทั้งสิ้น 363,600 บาท หลังจากนั้น
ในแต่ละปี คาดการณ์ว่าจะมีเกษตรกรที่สามารถเลี้ยงไก่เพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกปีละ 10 ราย ซึ่งจะทาให้มีรายได้ที่
เกิดขึ้นจากการขายไก่มีชีวิตและมูลไก่ในปีที่ 2 และ 3 เป็นเงิน 727,200 และ 1,090,800 บาท ตามลาดับ
3. รายได้จากการขายลูกไก่
ในปี ที่ 2 ของการดาเนิ นโครงการ เกษตรกรที่มีความองค์ความรู้และมีทักษะในการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์
จานวน 1 ราย ดาเนินการผลิตลูกไก่เพื่อขายให้กับเกษตรกรในกลุ่มและผู้ที่สนใจเลี้ยงทั่วไป โดยเลี้ย งแม่พันธุ์จานวน
100 ตัว สามารถให้ลูกไก่ได้ปี ละ 90 ตัวต่อแม่ต่อปี ดังนั้น จึงมีลูกไก่ 9,000 ตัว ขายในราคาตัวละ 18 บาท จะมี
รายได้ทั้งปี เท่ากับ 162,000 บาท เช่นเดียวกับในปีที่ 3
4. รายได้จากการขายไก่สดแช่แข็ง
ในปีที่ 3 คาดการณ์ว่าจะมีเกษตรกรที่สามารถพัฒนาระบบมาตรฐานการเลี้ยงและการตลาดเข้าสู่ตลาด
ระดับกลางได้จานวน 1 ราย แต่ละรายผลิตไก่ได้ปีละ 2.4 รุ่น ๆ ละ 150 ตัว นามาชาแหละและแช่แข็งได้น้าหนักตัว
ละ 1.1 กิโลกรัม จาหน่ายให้กับซุปเปอร์มร์เก็ตในราคากิโลกรัมละ 115 บาท ทาให้มีรายได้ 45,540 บาท
5. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่พื้นเมือง
ผลที่เหลือจากการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ หรือไก่ที่เหลือจากการขาย เกษตรกรสามารถนามาแปรรูป และ
จาหน่ายเป็ นผลิตภัณ ฑ์ โดยคาดว่าจะมีการแปรรูปผลิ ตภัณ ฑ์จากไก่ได้จานวน 150 กิโลกรัม ประมาณราคาขาย
เบื้องต้นกิโลกรัมและ 180 บาท จะมีรายได้ทั้งสิ้น 27,000 บาท
- กรณี ลดรายจ่าย

ในกรณีที่เกษตรกรมีผลการเลี้ยงที่ดี จะมีไก่ที่มีชีวิตรอดสูงกว่าที่ประมาณการขายไว้ ถ้าเกษตรกรสามารถ
ดูแลไก่ให้มีอัตราการเลี้ยงรอดเท่ากับ 85 เปอร์เซ็นต์ จะมีไก่ทั้งหมด 170 ตัว ถ้าหัก 150 ตัวเพื่อจาหน่าย เกษตรกรจะ

สามารถบริโภคไก่ได้ 20 ตัวต่อรุ่น หรือ 48 ตัวต่อปี ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเนื้อไก่มาบริโภคได้ 57.6 กิโลกรัม คิด
เป็นมูลค่า 6,912 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ราคาเนื้อไก่พื้นเมืองในตลาดชุมชน 120 บาทต่อกิโลกรัม)
 สังคม
ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ก่อเกิดอาชีพเสริมที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ลดการย้ายถิ่นเพื่อไปหา
งานทางานในต่างจังหวัดในช่วงที่ว่างเว้นจากการทานา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านใช้เวลาว่ างให้เกิด
ประโยชน์ ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายจากลูกหลาน ทาให้ครอบครัวแข็งแรงและมีความสุ ข
นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดเกิดปฏิสัมพันธ์กันในชุมชน เช่น การเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยง การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันได้อีกด้วย
 สิ่งแวดล้อม
การเลี้ยงไก่ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดของเสียที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยการนาไปใช้ประโยชน์ การสุขาภิบาลที่ถูกวิธี เป็นการช่วยป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคในสัตว์ปีกไม่ให้ออกไปสู่แหล่งน้าตามธรรมชาติ เช่น ลาห้วย หรือบ่อเก็บน้าในชุมชน
14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่ระบุในข้อที่ 11
1. จัดทาแผนการตลาดและการผลิตของกลุ่มร่วมกับพ่อค้าไก่พนื้ เมือง
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเดินทางประสานงาน จานวน 2 ครั้ง × 100 กม. กม.ละ 4 บาท
- ค่าวิทยากรบุคลากรของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 1 ครั้ง × 55 คน × 130 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการดาเนินงาน 50 คน × 50 บาท
2. การให้ความรู้เรื่องมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่พนื้ เมืองและศึกษาดูงาน
- ค่าวิทยากรบุคลากรของรัฐ 2 คน จานวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600
- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง สาหรับการอบรมและศึกษาดูงาน จานวน 2 วัน × 20 คน × 130 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 40 ชุด × 50 บาท
- ค่าจ้างเหมารถตู้สาหรับการสาหรับศึกษาดูงาน 2 วันๆ ละ 2 คัน × 2,000 บาท
- ค่าวัสดุสาธิต อุปกรณ์เกษตร
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
หัวข้อการผลิตไก่พื้นเมืองขุนในรูปแบบที่เหมาะกับสภาพการเลีย้ งของเกษตรกร (ระยะเวลาอบรม 2 วัน)
หัวข้อการเลี้ยงและการจัดการฝูงไก่พ่อแม่พันธุ์ (ระยะเวลาอบรม 2 วัน)
หัวข้อการสุขาภิบาลและการจัดการสุขภาพไก่ (ระยะเวลาอบรม 1 วัน)
- ค่าวิทยากรบุคลากรของรัฐ 5 วัน × 6 ชั่วโมง × 600 บาท

จานวนเงิน
(บาท)
14,050
800
3,600
7,150
2,500
35,100
14,400
5,200
2,500
8,000
5,000
102,350

18,000

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 5 วัน × 55 คน × 130 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 50 ชุด × 100 บาท
- ค่าวัสดุสาธิต อุปกรณ์เกษตร
4. การติดตาม ให้คาปรึกษาการสร้าง/ปรับปรุงโรงเรือน พัฒนาพื้นที่เลี้ยง เพื่อขึ้นทะเบียนรับรองฟาร์ม และ
การให้คาแนะนาการเลี้ยงตลอดระยะเวลาโครงการ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 30 ครั้ง × 150 กม. × 4 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ดาเนินโครงการ จานวน 3 คน × 30 วัน × 240 บาท
5. การถอดบทเรียนจากการดาเนินงาน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 2 ครั้ง ×150 กม. × 4 บาท
- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง จานวน 25 คน × 2 วัน × 130 บาท
- ค่าวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
6. ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนาไปใช้ประโยชน์
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 10 ครั้ง × 150 กม. × 4 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ดาเนินโครงการ จานวน 3 คน × 10 วัน × 240 บาท
- ค่าวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
รวมเป็นเงิน
(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

35,750
5,000
43,600
39,600
18,000
21,600
11,700
1,200
6,500
4,000
17,200
6,000
7,200
4,000
220,000

15. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
15.1 หน่ ว ยงานรั บ งบประมาณ ต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ในระบบคลิ นิ ก เทคโนโลยี อ อนไลน์
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมหนังสือนาส่งจากต้นสังกัด สามารถส่ง
ข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ :
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ทุกครั้งที่มี การจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผล
งานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งทาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดาเนินงานฯ ทุกประการ

(นายวรศิลป์ มาลัยทอง)
ผู้เสนอโครงการ
อาจารย์

เขียนที่
ที่อยู่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ...................................ตาแหน่งในหมู่บ้าน.....................................
และสมาชิก..........คน มีความต้องการจะนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปัญหา ความต้องการที่จะนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน)
1. รูปแบบและวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เหมาะกับัผุสูงวัยและเกษตรกรเพื่อเป็นอาชีพเสริม
2. การผลิตอาหารต้นทุนต่าด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น
3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสานงานในเบื้องต้นกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น (โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานและผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการดาเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1
1. หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ชื่อผู้ประสานงาน นายวรศิลป์ มาลัยทอง
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน ชื่อผู้ประสานงาน ..........................................
3. หน่วยงาน.............................................................ชื่อผู้ประสานงาน..........................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(

)
ผู้แสดงเจตจานง

มือถือประธานกลุม่ /ผู้นาชุมชนของผู้เสนอ โทร …………………………..
หมายเหตุ :กรุณาแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมระบุอาชีพของแต่ละคน ไม่ต่ากว่า 50 คนต่อหมู่บ้าน โดยให้ใส่ข้อมูลลงในตาราง
ที่แนบ

ประวัติและผลงานวิชาการของหัวหน้าโครงการ
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายวรศิลป์ มาลัยทอง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Worasin Malaithong
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ : 054-648593-5
E-mail Address: worasin@mju.ac.th
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ชื่อสถาบันการศึกษา

Ph.D.

Animal Science

วท.ม.

เกษตรศาสตร์

Central Luzon State University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ.

สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

ปี
พ.ศ.
2552
2542
2538

3. สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ
1) การผลิตสัตว์ปีก
2) การจัดการระบบปศุสัตว์อินทรีย์
.
4. ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
ตาแหน่ง
2544
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
2554
ประธานอาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
1) งานวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพและองค์ประกอบของไขมันในเนื้อของไก่
พื้นเมืองอินทรีย์ แหล่งทุน: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปี 2559
2) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเลี้ยงและการสร้างตลาดไก่ประดู่หางดาอินทรีย์ แหล่งทุน: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปี 2559

3) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดาในจังหวัดแพร่ แหล่งทุน: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปี 2558
4) งานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดาเพื่อการค้าของชุมชน ตาบลแม่ทรายอาเภอร้อง
กวาง จังหวัดแพร่. แหล่งทุน: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปี 2556
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
1. Malaithong W., Supa-Udomlerk Trirat S. and Kiratikankul S.2015. Key Success Factors of Thai
Indigenous (Pradu Hangdam) Chicken Breeder Raising of Networking Farmers at Maesai
Sub district, Rongkwang District, Phrae Province, Thailand. Khon kaen Agriculture
Journal. Vol 43, Suppl. 2.
2. Teeka Yotapakdee, Nalinee Kongsubunl, Worasin Malaithong and Savichaya Supa-udomlerk
Trirat. 2015. Opportunity of Free-range Native Chickens for Rural Enterprise
Development in Phrae Province. . Khon kaen Agriculture Journal. Vol 43, Suppl. 2.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิทธิบัตรลลล (5 ปีย้อนหลัง)
-

ประวัติและผลงานวิชาการของผู้ร่วมโครงการ 1
1. ชื่อ – สกุล
(ภาษาไทย) นางสาวอิศรา วัฒนนภาเกษม
(ภาษาอังกฤษ) Miss. Isara Wattananapakasem
2. หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
3 1910 00039 14 9
3. ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E–mail
มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 หมู่ 3 ตาบลแม่ทราย อาเภอร้อยกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 099-6196951 โทรสาร E–mail : w_isara@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ
ระดับ
การศึกษา ปริญญา
2561
เอก
2546

โท

2543

ตรี

อักษรย่อและซื่อเต็มปริญญา สาขาวิชา

วิชาเอก ชื่อสถาบัน

ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) วิทยาศาสตร์การ
อาหาร
วท.ม (วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร์และ
มหาบัณฑิต)
เทคโนโลยีการ
อาหาร
วท.บ (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการ
อาหาร

–
–

–

ประเท
ศ
มหาวิทยาลัย ไทย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย ไทย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย ไทย
เทคโนโลยี
สุรนารี

6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
– การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
– การใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์และการประเมินกิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
- การแปรรูปเนื้อสัตว์
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทา
การวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย เป็นต้น
7.1 ผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงามจากข้ าวเหนียวก่าพื้นเมือง (Innovation for
development of functional food and cosmetic from black glutinous rice) ปี 2561-2562 ระยะเวลา 1 ปี
เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย แหล่งทุน สานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
1. การใช้ Osmotic dehydration สาหรับผลิตภัณฑ์มะเขือเทศอบแห้ง (งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 2551)
2. การดัดแปรสตาร์ชข้าวด้วยวิธีความร้อนชื้นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (กาลังดาเนินการ
วิจัย)
3. ศึกษาอัตราการย่อยแบบช้าและการกระตุ้นเชื้อโพรไบโอติกของข้าวก่าลืมผัวเพาะงอกที่ดัดแปรด้วยวิธีทาง
กายภาพ (In vitro slow digestibility starch and probiotic stimulation of germinated glutinous black
rice after physical method) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑ ปี เป็ น หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย แหล่ ง ทุ น ส านั ก
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4. การพัฒ นาน้ าผั กพร้ อมดื่มเพื่อสุ ขภาพจากฟิ ลเลย์ไอซ์เบิ ร์ก (Development of Healthy Vegetable
juice from Frillice Iceberg (Lactuca sativa) ระยะเวลา 10 เดือน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุน โครงการ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ Innovative house ฝ่ ายอุต สาหกรรม ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุน การวิจัย และโครงการ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
งบประมาณ TRF+iTAP ประจาปี ๒๕๖๑
5. การพั ฒ นาสู ต รและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช ามะลิ เสริ ม โพรไบโอติ ก เพื่ อ สุ ข ภาพ (Development of Healthy
Jasmine Tea with Probiotic Supplement) ระยะเวลา 10 เดือน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Innovative house ฝ่ายอุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งบประมาณ TRF+iTAP
ประจาปี ๒๕๖๑
6. นวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพและความงามจากข้ า วเหนี ย วก่ าพื้ น เมื อ ง
(Innovation for development of functional food and cosmetic from black glutinous rice) ปี ๒๕๖๑๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑ ปี เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย แหล่งทุน สานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7.3 งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ชื่อข้อเสนอการวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และสถานภาพในการทาวิจัย
1. เทคโนโลยี พ ลาสมาเพื่ อ การท าให้ ป ราศจากเชื้ อ ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ในประเทศไทย , ผู้ ร่ว มวิจั ย
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2551)
2. การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผักผลไม้ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น , ผู้ร่วมวิจัย (สานักงาน คณะกรรมการ
อุดมศึกษา ปี 2550)

8. ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
1 . Wattananapakasem, I. and Raviyan, P. (2 0 0 4 ). Development of Brown Rice-Yoghurt with
Probiotic. The 6th Agro-industrial conference, 28-29 May 2004, Impact, Bangkok, Thailand.
2 . Wattananapakasem, I. and Suwannaporn, P. (2 0 1 3 ). Preparation of High Antioxidative Purple
Resistant Rice Flour. The 14th RGJ-Ph.D. Congress, 5-7 April 2013, Chonburi, Thailand
3. Wattananapakasem, I. and Suwannaporn, P. (2013). Heat moisture treatment of hydrolyzed flour
for synbiotic microencapsulation. Fermentation Biotechnology Workshop in Taiwan, 21-25
October 2013, NPUST, Taiwan
4. Wattananapakasem, I. and Suwannaporn, P. (2014). Probiotic encapsulation by hydrothermal
treated purple rice flour. 1st Joint ACS AGFD- ACS ICSCT Symposium Thailand, 4-5 March
2014, Montien Riverside, Bangkok, Thailand
5. Wattanananpakasem, I., Phooka, P., Chokprasert, P., and Penjumras, P. (2017). Effect of cooked
black glutinous rice on viability of Lactobacillus casei Lc-5 in yoghurt. The 6 th Burapha
University International Conference, 3-4 August 2017, Bangsaen, Chonburi, Thailand
6. Wattananapakasem, I., Costabile, A., and Suwannaporn, P. 2018. Slow digestible colored rice
flour as wall material for microencapsulation: Its impacts on gut bacterial population and
metabolic activities. Food Research International, 103, 182-191.
7 . Wattananapakasem, I., van Valenberg, H.J.V., Fogliano, V., Costabile, A., and Suwannaporn, P.
2018. Synbiotic microencapsulation from slow digestible colored rice and its effect on
yoghurt quality. Food and Bioprocess Technology, 1-14
8. Wattanananpakasem, I., Chancham , P., and Penjumras, P: (2018). Development of germinatedblack glutinous rice-based milk with probiotic bacteria. Naresuan Phayao Journal, 11(1):
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ประวัติและผลงานวิชาการของผู้ร่วมโครงการ 2
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววีรนันท์ ไชยมณี
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Veeranan Chaimanee
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ : 054-648593-5
E-mail Address: chveeranan@gmail.com
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ชื่อสถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.
2555

วท.ด.

จุลชีววิทยาประยุกต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.ม

เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2550

วท.บ

เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2548

3. สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ
1)โรคผึ้งและไรศัตรูผึ้ง
2) การติดเชื้อ Nosema spp. ในผึ้ง
3) การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
4) สารสกัดจากธรรมชาติในการประยุกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
5) Immunity of honeybees
6) Invertebrate pathology
7) Colony collapse disorder (CCD) in honeybees
.
4. ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
ตาแหน่ง
2555
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
1) งานวิจัยเรื่อง “ผลของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในผึ้ง” แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจาปี 2558 (50,000 บาท)
2) งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคและไรศัตรูผึ้ง” แหล่งทุน:
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปี 2558 (200,000 บาท)
3) งานวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายของพืชและสารเคมีตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าบริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์เกสรที่เก็บโดยผึ้ง” แหล่งทุน: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประจาปี 2558-2560 (400,000 บาท)
4) งานวิจัยเรื่อง “Biology and Control of the parasitic Mites Varroa and Tropilaelaps and
Improving our Understanding of Exotic Pathogens of Honey Bees” แหล่งทุน: United States
Department of Agriculture, Agricultural Research Service ประจาปี 2558-2560 (193,000 USD)
5) งานวิจัยเรื่อง “ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการติดเชื้อ Nosema spp. ในรังผึ้ง” แหล่งทุน: มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ประจาปี 2561 (287,000 บาท)
6) ง า น วิ จั ย เรื่ อ ง “Exploring acaricidal activity of plant essential oils as biocontrol agents
against the honeybee mite Tropilaelaps in beekeeping” แหล่ งทุ น : ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิจั ย
(สกว.) ประจาปี 2562-2563 (600,000 บาท)
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
7. ผลงานวิจัยทีพ่ ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
1. Chaimanee, V., Pettis, J.S. 2019. Gene expression, sperm viability, and queen (Apis
mellifera) loss following pesticide exposure under laboratory and field conditions.
Apidologie doi: 10.1007/s13592-019-00645-4.
2. Pettis, J.S., Chaimanee, V. 2019. Notes and comments the survival of Tropilaelaps
mercedesae on beehive products. Journal of Apicultural Research (accepted).
3. Chaimanee, V., Chantawannakul, P., Khongphinitbunjong, K., Kamyo, T., Pettis, J.S. 2019.
Comparative pesticide exposure to Apis mellifera via honeybee-collected pollen in
agricultural and non-agricultural areas of Northern Thailand. Journal of Apicultural Research
(accepted).

4. Chaimanee, V., Thongtue, U., Sornmai, N., Songsri, S., Pettis, J.S. 2017. Antimicrobial activity
of plant extracts against the honeybee pathogens. Paenibacillus larvae and Ascosphaera
apis and their topical toxicity to Apis mellifera adults. Journal of Applied Microbiology 123,
1160-1167.
5. Pettis, J.S., Rose, R., Chaimanee, V. 2017. Chemical and cultural control of Tropilaelaps
mercedesae mites in honeybee (Apis mellifera) colonies in Northern Thailand. PlosONE
12(11), e0188063.
6. Li, Z., Li, M., He, J., Zhao, X., Chaimanee, V., Huang, W-F., Nie, H., Zhao, Y., Su, S. 2017.
Differential physiological effects of neonicotinoid insecticides on honey bees: A comparison
between Apis mellifera and Apis cerana. Pesticide Biochemistry and Physiology 140, 1-8.
7. Chaimanee, V., Evans, J.D., Chen, Y., Jackson, C., Pettis, J.S. 2016. Sperm viability and gene
expression in honey bee queens (Apis mellifera) following exposure to the neonicotinoid
insecticide imidacloprid and the organophosphate acaricide coumaphos. Journal of Insect
Physiology 89: 1-8.
8. Chaimanee, V., Chantawannakul. 2016. Infectivity of Nosema ceranae isolates from
different hosts and immune response in honey bees Apis mellifera and Apis cerana.
Journal of Apicultural Research doi: 10.1080/00218839.2016.1144975.
9. Pettis, J.S., Rice, N., Joselow, K., vanEngelsdorp, D., Chaimanee, V. 2016. Colony failure
linked to low sperm viability in honey bee (Apis mellifera) queens and an exploration of
potential causative factors. PlosONE 11: e0147220.
10. Chaimanee, V., Chantawannakul, P., Chen, Y., Evans, J.D., Pettis, J.S. 2014. Effects of host
age on susceptibility to infection and immune gene expression in honey bee queens (Apis
mellifera) inoculated with Nosema ceranae. Apidologie 45: 451–463. doi: 10.1007/s13592013-0258-x.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
1. วีรนันท์ ไชยมณี, กรณ์รวี แก้วปรีชา และสินีนาฏ สองศรี. 2563. ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบ
จากฮ่อม. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 37 (2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 (accepted).
2. ธนัญญา นวลจอน และ วีรนันท์ ไชยมณี. 2562. ประสิทธิภาพของน้ามันหอมระเหยบางชนิดต่อการควบคุม
ไร Tropilaelaps ในผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 37 (1) 43-50.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิทธิบัตรลลล (5 ปีย้อนหลัง)
-

