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Analysis of Results and Data 

 Various Levels of Data Analysis 

      Quick analysis to give information on success of  
          experiment 

     More detailed analysis of show significance of results 

 How to express data in a meaningful and clear way 

 Be careful that data manipulation does not distort the  
     truth 

 Information Technology and Mathematics Skills  

 Understanding and Use of Statistics 



SELECTING THE JOURNAL TO PUBLISH YOUR WORK  

  Type of Article 

       New research result 

       Review or analysis of other people’s work 

       Comments/Ideas 

  Full Paper or Short Report 

  Local/International 

  Time for Publication 

       Rapid publication --- Ordinary journal 

  Costs of Publication 

       Pager charges 

  General or Specialised Journal in the field or  

      Multidisciplinary Journal  

       cf. Biochemical J.I ---- Nucleic Acid Res. -- 

           Experentia/ Science Asia/ Nature  



Journal Quality  

  Distribution of journal (world-wide, regional,  

      national, university) 

  Number of copies published  

  Listing in International Indexing and Abstracting services 

  Citations and Impact Factor are important 

  Some journals published in Thailand are indexed in  

      international databases:  

        Science Asia (J. Sci. Soc. Thailand) 

        J. Med. Assoc. Thailand 

        Southeast Asian J. Trop. Med. & Pub. Health  

      Asian Pacific J. Allergy and Immunol. (also in Science  

              Citation Index – has impact factor)  















  
 

 

โครงการพัฒนากลุ่มวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ ปี 2549 

 

1. ชื่อกลุ่มวิจัย 
(ไทย) กลุ่มวิจัยด้านความหลากหลายทางชีววิทยาและการขยายพันธุ์ของผึ้งและไหมไทย        
(อังกฤษ) Research Group for Bees and Silks : Biodiversity Breeding of Honeybees and Silks 
Keywords ของข้อเสนอโครงการ (ภาษาอังกฤษ) 3-5 ค า  biodiversity, honeybees, silks breeding 
เป็นโครงการในเครือข่ายที่ 12 ชื่อเครือข่าย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ  
 

2. รายชื่อนักวิจัย 
 หัวหน้ากลุ่มวิจัย  : ศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ   
                                        ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กทม. 10330 
                          โทรศัพท:์ 0-2218-5272  e-mail:siriwat.w@chula.ac.th 
               ผู้ร่วมวิจัย  
 1. รศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. ผศ.ดร. สุรีรัตน์  เดี่ยววาณิชย์  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3. ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ  จันทร์เจ้า  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 4. ผศ.ดร. วันดี  วัฒนชัยยิ่งเจริญ  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
               5. อ.ดร.ปิยมาศ นานอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



3. วัตถุประสงค์ 
 
 เพื่อให้กลุ่มวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีววิทยาและ
การขยายพันธุ์ของผึ้งและไหม มีศักยภาพในการด าเนินงานวิจัยได้
อย่างต่อเนื่อง เป็นที่อ้างอิงในเชิงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ มี
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านชีววิทยาของผึ้ง, ไหม และชันโรงและการให้บริการความรู้
สู่สังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีความต่อเนื่องและ
มั่นคง 



4. ความเป็นมา 
4.1 โครงการความหลากหลายทางชีววิทยาและการขยายพันธุ์ผึ้ง 

 ผึ้งที่ให้น้ าผึ้ง (honeybee) เป็นแมลงสังคมที่จัดอยู่ในสกุลเอปีส 
(Apis) ปัจจุบันมีรายงานจ านวนชนิดทั้งหมด 9 ชนิดทั่วโลก โดย 8 ชนิดเป็น
ผึ้งพื้นเมืองของทวีปเอเชีย ยกเว้นผึ้งพันธุ์ A. mellifera เพียงชนิดเดียวที่เป็น
ผึ้งพื้นเมืองของทวีปยุโรปและแอฟริกา แต่มีการน าเข้าไปเลี้ยงเพื่อการค้าใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งของประเทศต่าง ๆ จึงท าให้มีกาแพร่กระจายไป
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  
 ชันโรง (Trigona spp.) จัดเป็นแมลงที่มีวิวัฒนาการทางสังคมใน
ระดับเดียวกับผึ้งในสกุลเอปีส       มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ายกับผึ้ง
มาก ข้อแตกต่างกันที่ชัดเจน คือ ชันโรงมีขนาดเล็กกว่าผึ้งและไม่มีเหล็กไน
ที่ใช้ในการป้องกันศัตรู จึงมีชื่อสามัญว่า Stingless bee มีการแพร่กระจาย
อยู่ในเขตร้อน จากรายงานการของ Klakasikorn et.al. (2005) พบว่ามี
ทั้งหมด  36 ชนิด โดยที่พบได้ทั่วไปมีเพียง 5 ชนิด  



 ผึ้งและชันโรงเป็นแมลงที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากเป็นแมลงที่
ช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ให้แก่พืชดอกได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในสวนไม้
ผลในเขตร้อน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากแมลงทั้งสองนี้ คือ น้ าผึ้ง 
เกสร ไขผึ้ง และอื่น ๆ ก็สามารถใช้เป็นอาหารและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้
เลี้ยงและคนในท้องถิ่น  
 แม้ว่าจะมีทรัพยากรของผึ้งและชันโรงอย่างมากมายในประเทศไทย 
ซึ่งนอกจากน้ าผึ้งแล้วยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น Bio-active compound 
และ Biopesticide ได้อีกด้วย แต่ก็ยังขาดการศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้เบื้องต้น
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ผึ้งและชันโรงในประเทศไทยจึงเป็นปัญหาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จะท าให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานที่น ามาซึ่งค าตอบของชีววิทยา การแพร่กระจายและวิวัฒนาการ
ของผึ้งและชันโรง ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาชีววิทยาของผึ้ง
และชันโรงในประเทศไทยและงานด้านอื่นๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  



4.2  โครงการความหลากหลายทางชีววิทยาและการขยายพันธุ์ไหม 
 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปี โดยมีการด าเนินงานในหลายรูปแบบ ทั้ง
การเลี้ยงไหมแบบหัตถกรรมที่อาศัยความรู้ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือการน าเทคนิควิชาการเข้ามาใช้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการเลี้ยง
ไหมแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเลี้ยงไหมแผนไหมในเชิงพาณิชย์เข้ามาปรับ
ใช้ ตลอดจนมีการใช้พันธุ์หม่อนและพันธุ์ไหมหลายพันธุ์ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของพื้นที่ วิธีการเลี้ยง แรงงานในครัวเรือน และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ระบบการค้าเสรีภายใต้เงื่อนไขขององค์การค้า
โลก (WTO) ท าให้ไทยต้องยกเลิกมาตรการกีดกันการน าเข้าเส้นไหมจาก
ต่างประเทศ ด้วยการลดภาษีการน าเข้าเส้นไหมและยกเลิกระบบสัดส่วน และ
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ไทยต้องเปิดให้มีการน าเข้าสินค้าไหมใน
อัตราภาษี ร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2553 และในปัจจุบันลดอัตราภาษีเหลือ ร้อยละ 
5 นอกจากนี้ไทยยังได้ด าเนินการท าข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีกับหลาย ๆ 
ประเทศ 



 ปัญหาส่วนหนึ่งจากการเลี้ยงไหมของเกษตรกรแบบดั้งเดิมที่มีการ
ปฏิบัติสืบต่อกันเกิดจากการเลี้ยงไหมในกระด้งแล้วใช้ผ้าคลุม  ตั้งไว้บนบ้าน  
ซึ่งสภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหนอนไหมและไม่
สามารถท าการป้องกันก าจัดโรคได้3 นอกจากนั้นการที่เกษตรกรส่วนใหญ่
นิยมต่อพันธุ์ไหมใช้เอง ท าให้พันธุ์ไหมอ่อนแอ เกิดโรคได้ง่ายและ ปัญหา
การกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกรยังไม่เพียงพอ ท าให้การเลี้ยงไหมมักไม่ประสบ
ผลส าเร็จ รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้แก่
เกษตรกรจึงมีการจัดท าร่างยุทธศาสตร์หม่อนไหมขึ้นประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์ย่อย 5 ประการ ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) การส่งเสริมการตลาด การอนุรักษ์และคุ้มครอง
ไหมไทย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

  



 ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลร่างขึ้นใน
ด้านการเพิ่มผลิตภาพและการอนุรักษ์และคุ้มครองไหมไทย การ
ด าเนินการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้พันธุ์ไหมที่ดีที่ปลอดโรคและให้ผล
ผลิตสูงน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ผู้ท าวิจัยจึงมี
แนวคิดในการศึกษารูปแบบสารพันธุกรรม(DNA fingerprint) ของไหม
สายพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์ไหมที่ดีและลดปัญหา
การขาดแคลนไหมสายพันธุ์ดี  



5. ระเบียบวิจัย 
5.1  โครงการความหลากหลายทางชีวภาพวิทยาและการขยายพันธุ์ผึ้ง 
 5.1.1 การส ารวจ  เก็บตัวอย่าง และข้อมูลพื้นฐานทางชีววิทยาของผึ้งและ
ชันโรงซึ่งยังไม่มีการรายงานมาก่อน เช่น วงจรชีวิต (life cycle) ชีววิทยาการ
ผสมพันธุ์ (reproductive biology)  การเจริญ (devolopment biology)  
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมต่างๆ   ซึ่งจะน าไปสู่การไขปัญหากลไกการอยู่รอด
ของผึ้งชนิดต่าง ๆ  
 5.1.2 จ าแนกชนิดของผึ้งและชันโรงจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทย 
เปรียบเทียบความแตกต่างทั้งภายในชนิดและระหว่างชนิดของผึ้งและชันโรง
จากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการใช้เทคนิคทาง
ชีววิทยาโมเลกุลที่เหมาะสม 
 5.1.3 จัดท าฐานข้อมูลของชนิดและการกระจายตัวตลอดจนสร้างแผนภูมิ
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของผึ้งและชันโรงในประเทศไทยทั้งหมด 
  



    5.1.4 ศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์ของผึ้งพันธุ์ Apis mellifera ที่มี
ความเหมาะสมต่อการน ามาเลี้ยงในพืชที่ต่างๆของประเทศไทย 
 5.1.5 ศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งและชันโรงเพื่อน าไปใช้ในการ
ผสมเกสรให้แก่พืชในสวนผลไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น 
 5.1.6 ศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากผึ้งและชันโรง เช่น โพรพอลิส (propolis) และพิษ
ของผึ้ง (venom) เพื่อน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆต่อไปในอนาคต 
 5.1.7 จัดการประชุมและฝึกอบรมทางวิชาการให้แก่นักวิชาการ 
นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป 



5.2  โครงการความหลากหลายทางชีววิทยาและการเลี้ยงไหม 
 5.2.1 ท าการคัดเลือกหนอนไหมสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยมา
เพื่อใช้ในการวิจัยเลือกหนอนไหมสายพันธุ์ไทย 2 สายพันธุ์เพื่อใช้เป็นสาย
พันธุ์พ่อและแม่ และลูกที่เกิดจากการผสมพันธุ์รุ่นที่ 1 มาใช้ในการเลือก 
CAPS markers จากนั้นจับคู่ผสมพันธุ์ระหว่าง ลูกผสมรุ่นที่ 1 X กับหนอน
ไหมสายพันธุ์ดังกล่าว เพื่อท าการวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาใน markers เหล่านี ้
 5.2.2 ท าการสังเคราะห์ primer จากข้อมูลยีนของหนอนไหมใน 
Genbank โดยใช้โปรแกรม Primer 
 5.2.3 ท าการสกัดแยกสารพันธุกรรมจากต่อมของหนอนไหมโดย
ใช้ Phenol-Chloroform และสกัดอีกครั้งด้วย Chloroform – Isoamyl เพื่อท าให้
สารพันธุกรรมบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น 



 5.2.4 ท าการค้นหา CAPS markers โดยใช้ปฏิกิริยา PCR โดยใช้ สาร
พันธุกรรม 15 นาโนกรัมกับ PCR buffer จากนั้นเติม dNTP 0.2 ไมโครโมลาร์, 
forward และ reverse primers  10 พิโคโมลาร์ และ Taq DNA polymerase 1 ยูนิต  
จากนั้นท าการย่อยสารพันธุกรรมที่ได้จากปฏิกิริยาข้างต้นของหนอนไหมสายพันธุ์
พ่อและแม่  รวมทั้ งลูกที่ เกิดจากการผสมพันธุ์ รุ่นที่  1  โดยใช้ เอนไซม์ที่มี
ความจ าเพาะเจาะจง  น าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้เอนไซม์ย่อยจะถูกน าไปแยกบน 
TAE agarose gels  2% เพื่อท าการวิเคราะห์หา CAPS markers 
 5.2.5 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมโดยใช้ CAPS markers, การ
รวมกันของ 11 ยีน-เอนไซม์ และ PCR marker 1 ชนิด น าสารพันธุกรรมจากต่อม
ของหนอนไหมแต่ละสายพันธุ์ที่จะน ามาวิเคราะห์มาท าการเพิ่มจ านวนโดยใช้
ปฏิกิริยา PCR แล้วท าการแยกบน TAE agarose gels 1% เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้เอนไซม์ย่อยจะถูกน าไปแยกบน TAE agarose 
gels  2% 
 5.2.6 ใช้โปแกรม Popgene v1.32 ในการแยกข้อมูลทางพันธุกรรมของ
หนอนไหมสายพันธุ์ต่างๆ  



6.  ความเชื่อมโยงกับนักวิจัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ 
 โครงการวิจัยจะเป็นการท าวิจัยโดยความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์
นักวิจัยหลักที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผึ้งในด้านผึ้งต่างๆในประเทศ ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศซึ่งได้มีการท างานวิจัยร่วมกันมาโดยตลอด 
ได้แก่ Dr. B.P. Oldroyd จาก School of biological Science, University of 
Sydney ประเทศออสเตรเลีย Prof.Dr. N. Koeniger และ Dr. G. Koeniger จาก 
Institut fur Bienenkunde ประเทศเยอรมนี Prof. Dr. C.D. Michener และ Prof. 
Dr. D.R. Smith จาก Dept. Ecology and Evolutionary Biology, University of 
Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr. H.A. Sylvester จาก USDA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ Dr. J. Nakamura จาก Honeybee Science Research 
Center, Tamagawa University ประเทศญี่ปุ่น, Kyoto Institute of Technology 
ประเทศญ่ีปุ่น และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน 



7.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  7,500,000 บาท 
8.  ผลงานที่คาดว่าจะได้ (expected output) การผลิตบุคลากร, ผลงานที่จะได้ 
    8.1   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติจ านวนอย่าง

น้อย 5  ชิ้น/ปี 
    8.2 บัณฑิตระดับปริญญาโท 12 คน 
 8.3 บัณฑิตระดับปริญญาเอก   6 คน 

         
                                                ลงนาม    

          
                                                     

(ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ) 
        หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ 
                                                                                                         






