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แบบฟอร์มเสนอแผนงาน 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 

------------------------------------ 
Platform    การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ำ 
Program     นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
Sector        การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถ่ินในการบริหารจัดการ   
ทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์   ..................................................................................................................... 
เป้าหมาย    ......................................................................................................................................................... 
   
ชื่อแผนงาน  (ภาษาไทย) การวิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดถ่ังเช่าสีทองบนจมูกและรำข้าวเฉดสี เพ่ือเพ่ิมคุณค่า

สารอาหารในอาหารเสริมสุขภาพและเคร่ืองสำอาง 
 (ภาษาอังกฤษ) Research and Development of Cordyceps Militaris cultivation on colored 

rice germ and bran for high value added functional ingredients and 
cosmetic application 

 
งบประมาณรวมของแผนงาน        10,500,000.00 บาท 
 
ชุดโครงการภายใต้แผนงาน  
ชุดโครงการท่ี 1    
ชื่อชุดโครงการ (ภาษาไทย)        การวิจัยเห็ดถ่ังเช่าสีทองท่ีเพาะเลี้ยงบนจมูกและรำข้าวเฉดสีต่อ 

     การป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ 
                 (ภาษาอังกฤษ)      Research of Cordycepsmilitaris cultivation on colored rice germ and bran on  
                                        protection of chronic diseases in elderly 
หน่วยงาน   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หัวหน้าชุดโครงการ   ศ.ดร.แก้ว กล้าหาร 
งบประมาณของชุดโครงการ  3,000,000.00  บาท 
Cluster ………………………………………………………………………………. 
 
ชุดโครงการท่ี 2    
ชื่อชุดโครงการ (ภาษาไทย)    การปรับปรุงกระบวนการผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพโดยการเพาะเห็ด 
                                    ถ่ังเช่าสีทอง 
                 (ภาษาอังกฤษ)  Improvement of Bioactive Compounds Production by Cordyceps militaris 
หน่วยงาน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หัวหน้าชุดโครงการ   รศ.ดร.สุภาพ ดีพร้อม 
งบประมาณของชุดโครงการ  2,500,000.00  บาท 
Cluster ………………………………………………………………………………. 
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ส่วน ก : ลักษณะแผนงาน 
  แผนใหม่ 
  แผนต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีท่ี 0  
 ระยะเวลา ....... ปี………เดือน เร่ิมต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ……… - ปีงบประมาณ พ.ศ. ……….. 
ผลการดำเนินท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเป็นแผนต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ ผลการดำเนินงานเทียบกับ
แผนท่ีต้ังไว้ (%) 

งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช้จริง 
(บาท) งบประมาณท่ีใช้จริง (%) 

     
     
     

 
สรุปผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำแผนงาน 
1. ชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ผู้อำนวยการแผน  
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทร อีเมล 
ศ.ดร. วันดี มีสุข ภาค วิชาชี ว เค มี  คณ ะแพทยศาสต ร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขท่ี 110 ถนน
อินทวโรรส  ตำบลสุ เทพ  อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

092-7845652 wandee@hotmail.com 

    ไม่มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ   มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ  
 
2. หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนท่ีร่วมลงทุนหรือดำเนินการ 
ลำดับท่ี ชื่อหน่วยงาน แนวทางร่วม

ดำเนินการ 
การร่วมลงทุนในรูปแบบตัว

เงิน  
(in-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบ
อ่ืน (in-kind) 

1 คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมพัฒนาวิธีการ
เพาะเลี้ยงเห็ดถ่ังเช่า
สีทอง 

2,500,000.00 ร่วมพัฒนาวิธีการ
เพาะเลี้ยงเห็ดถ่ังเช่าสี
ทองบนวัสดุสังเคราะห์ 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

ร่วมสนับสนุนการ
เพาะเห็ดถ่ังเช่าสี
ทอง 

2,500,000.00 ร่วมสนับสนุนการเพาะ
เห็ดถ่ังเช่าสีทองเพ่ือใช้ใน
การทดลองสำหรับ
ห้องปฏิบัติการใน
การศึกษาฤทธิ์ต่าง ๆ ทาง
ชีวภาพ 

3 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

............................. .................................. ................................ 
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3. คำสำคัญ (keywords) 
       คำสำคัญ (TH) เห็ดถ่ังเช่าสีทอง, ข้าวเฉดสี, คอร์ไดเซปิน, กาบา, แอนธไซยานิน, โปรแอนธไซยานิดิน, อาหารเสริม
สุขภาพ, เคร่ืองสำอาง 
       คำสำคัญ (EN) Cordyceps militaris, Colored rice, Cordycepin, GABA, Anthocyanin, Proanthocyanidin, 
Functional ingredients, Cosmetic 
 
4. เป้าหมายของแผนงาน 
เห็ดถ่ังเช่าสีทองถือเป็นยาอายุวัฒนะท่ีนิยมรับประทานเป็นอาหารเสริมสุขภาพมาต้ังแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มต้นท่ีประเทศจีน
และมีการขยายมายังประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย ซ่ึงโครงการวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่ี
เป็นผู้ริเร่ิมพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถ่ังเช่าสีทองบนวัสดุสังเคราะห์รายแรกของประเทศไทย และเป็นผู้สนับสนุนการเพาะ
เห็ดถ่ังเช่าสีทองให้ใช้ในการทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการในการศึกษาฤทธ์ิต่าง ๆ ทางชีวภาพคร้ังนี้ โดยจะมีการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงเห็ดถ่ังเช่าสีทองจากวิธีการเดิม คือการเพาะเลี้ยงบนดักแด้หรือการเพาะเลี้ยงบนข้าวขาวพัฒนามาเป็นการเพาะเลี้ยง
บนรำและจมูกข้าวเฉดสีเพ่ือหวังว่าสารสำคัญท่ีอยู่ในข้าวเฉดสีไม่ว่าจะเป็นสาร Proanthocyanidin, Anthocyanin, 
Oryzanol และ Gamma aminobutyric acid (GABA) จะสามารถตรวจพบได้ในส่วนดอกของเห็ดถ่ังเช่าสีทองซ่ึงปกติจะพบ
สารออกฤทธ์ิเป็น cordycepin โดยผู้วิจัยมีความมุ่งหวังว่าสารเหล่านี้จะช่วยเสริมฤทธ์ิของ cordycepin ในการช่วยชะลอวัย
ของผิวหนัง หรือการป้องกันและยับย้ังการเกิดมะเร็ง ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตับและไตในภาวะอ้วน ภาวะหย่อน
สมรรถภาพทางเพศชายและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทในโรคอัลไซเมอร์ 
 
5. แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน 
มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม 
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านเกษตรและองค์ความรู้ทาง
การแพทย์เข้าด้วยกัน เพ่ือถ่ายทอดความรู้ท่ีได้จากการวิจัยในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะหรือเกษตรกร 4.0 
ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับครัวเรือน และพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร อีกท้ังยังมุ่งเน้นการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตลารเพ่ิมมูลค่าสินค้าและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานระดับสากลซ่ึงสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดไทยและตลาดต่างประเทศท่ีมีมูลค่าสูง รวมท้ังการบริหารจัดการการเผยแพร่เทคโนโลยีเพ่ือให้
เกษตรกรเข้าถึงโดยง่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างท่ัวถึงและย่ังยืน 
 
6. ท่ีมาและความสำคัญของแผนงาน 
ถ่ังเช่าสีทองของไทยได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางไม่แพ้ถ่ังเช่าทิเบตจากประเทศจีน เห็ดถ่ังเช่าสีทองได้เป็นเห็ดเศรษฐกิจตัว
ใหม่ของประเทศไทยและได้มีการพัฒนาการเพาะเห็ดถ่ังเช่าสีทองด้วยอาหารสังเคราะห์ โดยท่ัวไปแล้วเกษตรกรผู้เพาะเห็ดถ่ัง
เช่าเป็นอาชีพจะมีวิธีการเพะเห็ดถ่ังเช่าสีทอง 2 รูปแบบคือ การเพาะเห็ดถ่ังเช่าสีทองบนผงดักแด้ไหม และการเพาะเห็ดถ่ังเช่า
สีทองบนเมล็ดธัญพืชโดยจะใช้ข้าวขาวหรือข้าวโพด ซ่ึงท้ังสองสูตรนี้จะให้ผลผลิตเห็ดถ่ังเช่าสีทองท่ีมีสารคอร์ไดเซปิน 
(Cordycepin) ในปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน โดยพบว่าราคาของเห็ดถ่ังเช่าสีทองนี้จะข้ึนอยู่กับปริมาณของคอร์ไดเซปินและ
สารสำคัญชนิดอ่ืน ๆ หากมีสารคอร์ไดเซปินสูงก็จะทำให้ราคาขายของเห็ดถ่ังเช่าสีทองสูงข้ึนด้วย ดังนั้นกลุ่มนักวิจัยมีความ
สนใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงธัญพืชเป็นข้าวสีอ่ืนแทนโดยเฉพาะข้าวเฉดสี ได้แก่ ข้าวสีดำ สีม่วงและสีแดง ท่ีมีปริมาณสารสำคัญต่าง 
ๆ อยู่สูง เช่น Proanthocyanidin, Anthocyanin, Oryzanol และ Gamma aminobutyric acid (GABA) โดยการเพาะเชื้อ
เหลวลงบนวัสดุเพาะท่ีเป็นสูตรอาหารธัญพืชข้าวเฉดสี เพ่ือให้ได้ส่วนดอกของเห็ดถ่ังเช่าสีทองท่ีมีสารอาหารฟังก์ชั่นจาก
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ธรรมชาติของท้ังเห็ดถ่ังเช่าสีทองและจากข้าวเฉดสี นับเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับเห็ดถ่ังเช่าสีทอง จากนั้นทำการสกัดส่วนดอก
ของเห็ดถ่ังเช่าสีทองเพ่ือนำมาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ฤทธ์ิการชะลอวัย การป้องกันและต้านมะเร็ง ฤทธ์ิ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตับและไตในภาวะอ้วน ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายและฤทธ์ิป้องกันการเสื่อมของ
เซลล์ประสาทในโรคอัลไซเมอร์ เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอางหรือสารอาหารฟังก์ชั่นจากธรรมชาติ ท่ีสามารถ
เพ่ิมมูลค่าของเห็ดถ่ังเช่าสีทอง และเพิ่มรายได้ต่อเกษตรกรในชุมชนผู้สนใจเพาะเห็ดถ่ังเช่าสีทองเพ่ือส่งออกท้ังตลาดไทยและ
ตลาดต่างประเทศ ทำให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาการเพาะเล้ียงเห็ดถ่ังเช่าเพ่ือเป็นอาชีพท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในสังคมหรือชุมชน 
 
7. วัตถุประสงค์หลักของแผนงาน 
เพ่ือพัฒนาการเพาะเห็ดถ่ังเช่าสีทองของเกษตรกร โดยจะเพาะบนวัสดุสังเคราะห์ท่ีส่วนผสมของรำและจมูกข้าวเฉดสีเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าสารอาหารและนำไปศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพในด้านต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพและเครื่องสำอางได้ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพในระดับครัวเรือนหรือ
พัฒนาก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร 
 
8. ระยะเวลาการวิจัย 
  ระยะเวลาแผน     3       ปี         0         เดือน 
  วันท่ีเร่ิมต้น 1 ตุลาคม 2564  วันท่ีสิ้นสุด  30 กันยายน 2567   
          ความสอดคล้องของชุดโครงการภายใต้แผนงาน 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ท่ีเป็นผู้ริเร่ิมพัฒนาวิธีการเพาะเล้ียงเห็ดถ่ังเช่าสีทองบนวัสดุสังเคราะห์รายแรกของประเทศไทยท่ีมีความพร้อม
และประสบการณ์สูงทางด้านการเพาะถั่งเช่าสีทองจะเป็นผู้ทดลองเพาะเห็ดถ่ังเช่าสีทองบนรำและจมูกข้าวเฉดสีเพ่ือให้
เพียงพอต่อการใช้ในการทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการในศึกษาฤทธ์ิต่าง ๆ ทางชีวภาพคร้ังนี้ รวมท้ังมีการตรวจวัดปริมาณ
สาระสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย 
 หลังจากนั้นเห็ดถ่ังเช่าสีทองท่ีได้จะถูกนำมาสกัดเพ่ือและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในด้านต่าง ๆ ตามความถนัดของ
ผู้วิจัย โดยการศึกษาในส่วนของฤทธ์ิการชะลอวัยและการป้องกันและต้านมะเร็งจะเป็นความรับผิดชอบของคณาจารย์และ
นักวิจัยจากภาควิชาชีวเคมี ท่ีมีความพร้อมท้ังบุคลากรและเครื่องมือวิจัยท่ีทันสมัยภายในภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์เคร่ืองมือของคณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงมีความพร้อมท้ังเคร่ืองมือในตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล
และเคร่ืองมือในการสกัดสารสำคัญ อีกท้ังยังมีมีบุคลากรมีประสบการณ์สูงในการตรวจวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางชีวภาพมายาวนาน 
โดยคณะผู้วิจัยมีประสบการในการศึกษาทางด้านเคร่ืองสำอางและการวิจัยมะเร็งมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะ ศ.ดร.วันดี มีสุข 
ท่ีเคยได้รับทุนวิจัยทางด้านการนำสมุนไพรเคร่ืองสำอางจากบริษัท EVERNING ประเทศสหรัฐอเมริกา มากว่า 30 ปี  
 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันอ่ืน ๆ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่แล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย ซ่ึงจะมีการแบ่งงานตามความถนัดและความสนใจของแต่
ละคน โดยจะแบ่งความรับผิดชอบในโครงการย่อยแต่ละโครงการ ทำให้ได้เนื้องานท่ีมีความหลากหลาย แต่ยังอยู่ภายใต้
จุดมุ่งหมายแผนงานเดียวกัน ทำให้งานท่ีได้ออกมามีศักยภาพมากข้ึน 
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  การบริหารจัดการแผนงาน (แผนการเชื่อมโยงชุดโครงการในแผนงาน) 
 
 
 

 
9. สถานท่ีทำการวิจัย 
ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีทำวิจัย ชื่อสถานท่ี 

ในประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีวเคมี  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ..................................... ....................... 
ในประเทศ จังหวัดพะเยา ..................................... ....................... 
ต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา ..................................... ....................... 
 
10. งบประมาณของแผนงาน 
  10.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผนงาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน) 

ปีท่ีดำเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ 
ปีท่ี 1 2564 3,500,000 
ปีท่ี 2 2565 3,500,000 
ปีท่ี 3 2566 3,500,000 

รวม 10,500,000 
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10.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบดำเนินการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนหัวหน้าแผนงาน 1,962,500 
งบดำเนินการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนหัวหน้าชุดโครงการ 1,000,000 
งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือทำวิจัยภายในประเทศ 150,000 
งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือทำวิจัยในต่างประเทศ 350,000 
งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน 10,000 
งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 13,000 
งบลงทุน : ครภัุณฑ์ เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความรอ้น (Hot 

plate & stirrer) 
14,500 

รวม 3,500,000 
  
 10.3 เหตุผลความจำเป็นในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ท่ีจะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ท่ีขอสนับสนุน ลักษณะการใช้
งานและความ

จำเป็น 

การใช้ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เม่ือ
แผนงานสิ้นสุด 

สถานภาพ ครุภัณฑ์
ใกล้เคียงท่ีใช้ ณ 
ปัจจุบัน (ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

Hot plate & 
stirrer 

มีครุภัณฑ์นี้แล้ว เคร่ืองกวน
สารละลายพร้อม
เตาให้ความร้อน 
(Hot plate & 
stirrer) 

มีปริมาณไม่
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

ใช้สำหรับกวน
สารละลายพร้อม
ให้ความร้อน 

.................................... 
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11. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียด
ของผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบท่ี
คาดว่าจะได้รับ ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 รวม 

1. บทความ
ทางวิชาการ - 
วารสารระดับ
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ 

2 4 4 10 เร่ือง การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย

ระดับ
นานาชาติ 

ได้องค์ความรู้
ใหม่และ

สามารถต่อยอด
พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมได้ 
2. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ – 
ระดับ
อุตสาหกรรม 

เป็นต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ี
พร้อมในการ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่
กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับวาง
จำหน่ายใน
ท้องตลาด 

  1 1 ต้นแบบ ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์
ชะลอร้ิว
รอยจาก
เห็ดถ่ังเช่า
สีทองท่ี

เพาะบนรำ
และจมูก
ข้าวเฉดสี 

สามารถผลิต
เคร่ืองสำอางท่ีมี
ประสิทธิภาพใน
การลดริ้วรอย
อย่างดีเย่ียม 

2. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ – 
ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

พร้อมขยาย
ขนาดในอนาคต
และถ่ายทอดสู่
ภาคอุตสาหกรร

ม 

2 1  3 ต้นแบบ สูตรอาหาร
ข้าวเฉดสีท่ี
เหมาะสม
ต่อการ

เพาะเลี้ยง
เห็ดถ่ังเช่า
ท่ีทำให้มี
สารออก
ฤทธ์ิทาง
ชีวภาพ
มากข้ึน 

เพ่ิมศักยภาพใน
การผลิตเห็ดถ่ัง
เช่าสีทองท่ีมี

ความโดดเด่นใน
ด้านของสาร

ออกฤทธ์ิทางยา
แก่ผู้ผลิตและ
ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้บริโภค 

4. การใช้
ประโยชน์ด้าน
พาณิชย์ - การ
ผลิตผลิตภัณฑ์
ในเชิงพาณิชย์ 

สารสกัดถังเฉา
จากข้าวสีต้าน

มะเร็ง 

  1 1 ผลิตภัณฑ์ สารสกัดท่ี
ปลอดภัย
และมีฤทธ์ิ
ต้านมะเร็ง
ท่ีสูงข้ึน 

เพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 
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12. แนวทางการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
กลไกการนำไปใช้ประโยชน์เม่ือเสร็จสิ้นโครงการวิจัย เกษตรกรสามารถรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพ่ือนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเองโดยเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงเห็ดถ่ังเช่าบนรำและจมูกข้าวเฉดสีได้
สำเร็จ และเพ่ิมมูลค่าของเห็ดถ่ังเช่า ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับชุมชนและสังคม ตามแบบฉบับของเกษตรกร 4.0 
 
13. หน่วยงานท่ีนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แนบเอกสารประกอบจากหน่วยงานท่ีคาดว่าจะนำผลการวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ประกอบ) 
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตร เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึง
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ท่ีช่วยผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะเห็ดถ่ังเช่าสีทองบน
จมูกและรำข้าวเฉดสีท่ีได้รับการถ่ายทอด หรือผลการวิจัยไปปรับใช้ เพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรมให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีหน่วยงานรองรับหรือพร้อมท่ีจะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชน อีกท้ังสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเคร่ืองสำอางให้กับผู้ประกอบการท้ังรายย่อยและระดับอุตสาหกรรม
เพ่ือนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ 
 
14. การประเมินระดับแผนงาน  
ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติของแผนงาน 
  แผนงานมีความสอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และชุดโครงการทุกแผนงานมีความสอดคล้องกับแผนงาน 
  แผนงานมีความสอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และชุดโครงการมีความสอดคล้องกับแผนงาน 90% 
  แผนงานมีความสอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และชุดโครงการมีความสอดคล้องกับแผนงาน 80% 
  แผนงานมีความสอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และชุดโครงการมีความสอดคล้องกับแผนงาน 70% 
  แผนงานมีความสอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และชุดโครงการมีความสอดคล้องกับแผนงาน 60% 
  แผนงานมีความสอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และชุดโครงการมีความสอดคล้องกับแผนงาน 50% 
  แผนงานมีความสอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และชุดโครงการมีความสอดคล้องกับแผนงาน น้อยกว่า 50% 
  แผนงานมีความสอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และชุดโครงการมีความสอดคล้องกับแผนงาน น้อยกว่า 30% 
  แผนงานไม่มีความสอดคล้องกับโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
ความสามารถของหัวหน้าแผนงาน (ความสารถในการบริหารจัดการแผนงาน) 
  มีมูลค่ารวมมากกว่า 25 ล้านบาท 
  มีมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท 
  มีมูลค่ารวมมากกว่า 15 ล้านบาท 
  มีมูลค่ารวมมากกว่า 10 ลา้นบาท 
  มีมูลค่ารวมมากกว่า 5 ล้านบาท 
  มีมูลค่ารวมน้อยกว่า 5 ล้านบาท 


