
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สู่ตลาดออนไลน์ 
 

บทน า 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) หมายถึง ความแตกต่างของรูปแบบชีวิต บทบาทหน้าที่ 
และพันธุกรรมที่สิ่งมีชีวิต ที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ (วิสุทธิ์ ใบไม้ , 2538; จิรากรณ์ คชเสนี, 2537) ประกอบด้วย
การมีความหลากหลายของการที่มีชนิดพันธุ์ (species) สายพันธุ์ (genetic) และระบบนิเวศ (ecosystem) ที่
แตกต่างหลากหลายบนโลก 
  ความหลากหลายทางชีวภาพถูกแบ่งออกเป็นระบบส าคัญ 3 ประการ คือการมีความหลากหลายของ
การที่มีชนิดพันธุ์ (species) สายพันธุ์ (genetic) และระบบนิเวศ (ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก 
ความหลากหลายทางชีวภาพ นับว่ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านความม่ันคงด้านอาหาร 
สุขอนามัย วิถีการด ารงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการ
เก็บและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ จึงเป็นจุดส าคัญที่ท าให้ระบบในธรรมชาติสามารถด ารงอยู่ได้ภายใต้สภาพการณ์ของสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น 
 1. ประโยชน์ด้านการบริโภคใช้สอย หมายถึงประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็น
ทรัพยากร ทางธรรมชาติอันเอ้ือต่อปัจจัยในการด ารงชีวิตให้แก่มนุษย์ เช่น ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
ยารักษาโรค เป็นต้น  
  ด้านการผลิตอาหาร มนุษย์รับอาหารจากพืชและสัตว์ พืชไม่น้อยกว่า 5,000 ชนิดที่สามารถน ามา
ประกอบอาหารได้ และไม่น้อยกว่า 150 ชนิดที่มนุษย์น ามาเพาะปลูกเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ แต่มีเพียง 
20 ชนิดเท่านั้นที่ใช้เป็นอาหารหลักของประชากรโลก คือ พวกแป้ง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรั่ง 
ความหลากหลายทางธรรมชาติที่มนุษย์น ามาใช้เป็นแหล่งอาหารจะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ถูก น ามาใช้ ในการ
ปรับปรุงคัดเลือกพันธุ์เพ่ือให้ได้ผลผลิตมากขึ้น  
    ด้านการแพทย์ มีการใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในทางการแพทย์มากมายประมาณร้อยละ 25 ของยา
รักษาโรคผลิตขึ้นมาจาก พืชดั้งเดิม เช่น การน าพืชพวก ชินโคนา (cinchona) ผลิตยาควินินที่ใช้รักษาโรค
มาลาเรีย 
      2 . ประโยชน์ด้านการผลิต ด้านการอุตสาหกรรม ผลผลิตของป่าที่น ามาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะโดยตรง เช่น 
การป่าไม้ ของป่า หรือโดยอ้อม เช่นการสกัดสารเคมีจากพืชในป่า  
      3. ประโยชน์อ่ืน ๆ อันได้แก่คุณค่าในการบ ารุงรักษาระบบนิเวศให้สามารถด ารงอยู่ได้ และดูแลระบบ
นิเวศ ให้คงทน เช่น การรักษาหน้าดินการตรึงไนโตรเจนสู่ดิน การสังเคราะห์พลังงานของพืช การควบคุม
ความชื้น เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นประโยชน์ที่ส าคัญ ตลอดทั้งในด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวของมนุษย์ 
 อย่างที่กล่าวข้างต้นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน หากน าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ของแต่ละชุมชน ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการการเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและ



ต่างประเทศโดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ สามารถลดช่องว่างรายได้
ให้กับชุมชน สร้างอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้
ด้วย 
 คณะท างานเล็งเห็นว่า ทุกชุมชนมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน กระบวนการในการบริหารจัดการแตกต่างกัน 
หากเรามีข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ทรัพยากรในท้องถิ่น มีองค์ความรู้จากสหสาขาวิชา จะท าให้สามารถน ามา
วิเคราะห์และสร้างมูลค่าผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ และเมื่อมีผลิตภัณฑ์แล้วถ้าต้องการจะสร้างรายได้ หรือลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การเข้าถึงแหล่งทุนและการท าการตลาดเชิงรุกให้กับชุมชนนั้น ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญและ
จ าเป็น ซึ่งในสังคมปัจจุบันโลกออนไลน์ก าลังเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน อีกทั้งยังมีความ
รวดเร็วและความสะดวกสบาย และการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที่ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลาย เพราะสามารถท าให้ผู้อ่ืนรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ท าให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะ
น าสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการ
หรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าจากความหลายทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือสร้างแบรนด์ และการท าตลาดออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าจากความหลายทางชีวภาพใน
ชุมชนท้องถิ่น 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในช่องทางการตลาด และกระบวนการผลิตโดยการน าความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ต่อยอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ  

1. ด้านวิชาการ ได้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถน าไปวางแผนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

2. ด้านสังคม และชุมชน เกิดชุมชนต้นแบบในการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ของแต่ละ
ชุมชน ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการการเข้าถึงแหล่งทุนและ
การตลาดเชิงรุก         

3. ด้านเศรษฐกิจ สามารถน ามาวิเคราะห์และสร้างมูลค่าผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ และเมื่อมีผลิตภัณฑ์
แล้วถ้าต้องการจะสร้างรายได้ หรือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได ้
 



ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน    

     

แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 
 

ปี
(งบประมาณ) 

กิจกรรม 1 2 3 4 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2563 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง x    10 
2563 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์การวิจัย  x   10 

2563 
อาจารย์และนักศึกษา กลุ่มชีววิทยา และวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ท าการส ารวจข้อมูลกลุ่มชุมชน ในส่วนของ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

 x x  20 

2563 
อาจารย์และนักศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเกษตร ท าระบบสารสนเทศความหลากหลายทาง
ชีวภาพของบ้านโคกสะอาด 

 x x  10 

2563 
คณะท างานประเมินศักยภาพของชุมชนใยนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรท้องถิ่น 
คณะท างาน ลงพื้นที่อบรมในการท าผลิตภัณฑ์ 

 x x  10 

2563 

อาจารย์และนักศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ
ภาษาอังกฤษลงพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมแนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และหาช่องทางในการท าตลาด
ออนไลน์ 

 x x  20 

2563 
สรุปผลการศึกษาวิจัยและหาแนวทางการพัฒนาในการ
ท างานต่อไป 

   x 20 

 รวม     100 

 
 
 
 
 
 



งบประมาณด าเนินการ 
ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. หัวหน้าโครงการ 1 คน และผู้ช่วยวิจัย 5 
คน (ตลอดโครงการ) 5,000 บาท x 4 เดือน        
2. นักศึกษาผู้ช่วยโครงการ 10 คน (ตลอด
โครงการ) 2,000 บาท x 10 x 4 เดือน 

120,000 
 

80,000 

รวม  200,000 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าวิทยากร 6 คน x 6 ชม x 4 วัน x 600 
บาท 
2. ค่าจัดอบรม (ค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารว่าง) 
4. ค่าน  ามันพาหนะตลอดโครงการ        
5. ค่าจ้างเหมารถตู้ไปศึกษาดูงาน 4 วันๆ ละ 
2,500 บาท x 4 วัน 

86,400 
 

80,000 
 

20,000 
10,000 

รวม  196,400 

งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุส าหรับชุดทดลองการท าผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
2. ค่าวัสดุการเก็บตัวอย่าง 
3. ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เอกสารการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ อ่ืนๆ 

                   50,000 
 

                    20,000 
20,000 

รวม  90,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด (สี่แสนหกหม่ืนบาทถ้วน)          486,400  
 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

ชื่อผลลัพธ์ ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ ตัวชี วัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นท่ี

สามารถน าสร้าง หรือแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 

จ านวนผลิตภัณฑ์
อย่างน้อย 2 อย่าง 

นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ 
สถานที่ท าการวิจัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่น 

บทความวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ 

1 ผลงานวิชาการ 

 
 



ผลลัพธ์ (Outcome) 
ชื่อผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ตัวชี วัดเชิง

เวลา 
รายละเอียด 

- ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ในครัวเรือน 

เช่น สบู่ ยาสระผม น้ ายาล้างจาน  

- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป รรู ป  จ าก

วัตถุดิบธรรมชาติ  ที่ เป็ นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 - ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 

เช่น ข้าวเกรียบจากสาหร่ายเทา  

 

จ านวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
ฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนท้องถิ่น 

ปี 2563 นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ 
สถานที่ท าการวิจัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น 

ผลงานทางวิชาการ 1-2 
ปีงบประมา
ณ 

ผลงานวิชาการ 

 
ผลกระทบ (Impact) 
 

ปี ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 

2563 

มีผู้น าชุมชน คือผู้ใหญ่บ้านโคกสะอาด อ. ฆ้องชัย ที่พร้อมให้การสนับสนุนในการด าเนินงานในท้องที่ 
และมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่จะร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ วิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พร้อมจะ
ส่งเสริมการตลาดให้เกิดรายได้ หรือลดรายจ่ายให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วย  

คณะท างานเล็งเห็นว่า ทุกชุมชนมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน กระบวนการในการบริหารจัดการแตกต่างกัน 
หากเรามีข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ทรัพยากรในท้องถิ่น มีองค์ความรู้จากสหสาขาวิชา จะท าให้สามารถน ามา
วิเคราะห์และสร้างมูลค่าผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ และเมื่อมีผลิตภัณฑ์แล้วถ้าต้องการจะสร้างรายได้ หรือลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การเข้าถึงแหล่งทุนและการท าการตลาดเชิงรุกให้กับชุมชนนั น ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญและ
จ าเป็น ซึ่งในสังคมปัจจุบันโลกออนไลน์ก าลังเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ได้
ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน อีกทั งยังมีความรวดเร็วและ
ความสะดวกสบาย และการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที่ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะ
สามารถท าให้ผู้อ่ืนรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท าให้สินค้าของเรา



เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะน าสินค้าของเราไป
เผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื อสินค้าของเราใน
ที่สุด 
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