
คู่มือการสร้างต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้การใช้ 

รั้วรังผึ้งป้องกันพื้นที่เกษตรและท่ีอยู่อาศัยจากช้างป่า  

Models of  Learning 

Beehive fence protected crop 

and residence from wild elephant 

สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 



 คู่มือเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้รั้วรังผ้ึงเพื่อป้องกันพื้นที่เกษตรและที่อยู่
อาศัยจากช้างป่า จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและวิจัย
ของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งได้ทําการวิจัยและทดสอบใน
พื้นที่จริงที่ประสบปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่เข้าในชุมชนโดยรอบป่า โดย
เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย ที่มาขององค์ความรู้การใช้รั้วรังผ้ึงเพื่อ
ป้องกันช้าง พื้นที่ที่เหมาะสมในการใช้รั้วรังผ้ึง รวมถึงขั้นตอนการจัดทํา การ
ดูแลรั้วรังผ้ึงในพื้นที่ เรื่องของผ้ึงและประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทํารั้วรัง
ผ้ึง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รั้วรังผ้ึง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้จริง  
 คณะผู้จัดทําขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
ที่ให้งบประมาณสนับสนุนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
แก่เกษตรกรและผู้ประสบปัญหาได้ไม่มากก็น้อย 

            คณะนักวิจัย  

                      สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 

            พ.ศ.2560 
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รัว้รงัผึง้ การใช้ธรรมชาตดิแูลธรรมชาต ิ

Harmony solution 

ทีม่าการใช้รัว้รงัผึง้ 

Beehive fence construction manual โดย  Dr. Lucy 
E. King. (2012)  ได้กล่าวถึงการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของ
ชาวแซมบุรู ประเทศเคนยา บ่อยครั้งที่ช้างป่าจะวิ่งหรือเดิน
หนีและออกห่างจากฝูงผึ้งและรังผึ้ง 
และพื้นที่ที่มีผึ้งอาศัยอยู่       
 การจัดท ารั้วรังผึ้งคือการน ากล่องรังผึ้ง (กล่องไม้) มา
แขวนบนคานและใช้เชือกหรือลวดมาเชี่อมต่อกันระหว่าง
กล่องผึ้ง แต่ละกล่องจนเป็นแนวรั้ว เพื่อขัดขวางเส้นทางเดิน
ของช้างป่าหรือล้อมรอบแปลงปลูกพืชเกษตร  
 ผลจากคลื่นเสียงความถ่ีต่ าของการบินของผึ้งมีผลต่อ
การระแวดระวังภัยของช้าง โดยช้างป่าที่มีประสบการณ์ด้าน
ลบกับผึ้ง(ความหวาดกลัว)จะถ่ายทอดพฤติกรรมคือการ
จดจ าในทางลบ ดังกล่าวสู่ครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งน้ีผึ้งจะ
บินวนรอบๆที่ดวงตา ปลายงวงและบริเวณผิวหนังที่บางตรง
ส่วนหูของช้างป่า ซึ่งเป็นจุดที่ท าให้ช้างป่าเกิดความเจ็บปวด
และร าคาญได้  

(Lewis Williams และ Blundell, 1998.) 
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   ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าเกิดจากฝูงช้างป่ากระจาย
ออกหากินนอกพ้ืนท่ีป่าและหากินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซึ่งมีท้ังแหล่งน้ า 
แหล่งอาหาร และแหล่งหลบภัยของช้างป่าท่ีเหมาะสม กระจายเป็น
หย่อมๆนอกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน พืช
เกษตร สวนผลไม้และสร้างความหวาดกลัวแก่ชาวบ้านอยู่เป็นอย่างมาก 
จึงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดข้อขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคน  
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วัตถุประสงค์ของรั้วรังผึ้งป้องกันช้างป่า 
1. เพื่อป้องกันพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยจากช้างป่าที่ออกมาหากิน 
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรโดยการเลี้ยงผึ้งควบคู่ไปกับการปลูก
ไม้ผล ไม้ยืนต้นที่เหมาะสม 
3. เพื่อลดข้อขัดแย้งระหวา่งคนกับช้างป่า และให้ชุมชนเรียนรู้อยู่ร่วมกันเป็นแนวร่วมใน
การอนุรักษ์ช้างป่าอย่างยั่งยืน 
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ท ำไมต้องใช้รัว้รังผึง้ ช้ำงกลัวรัว้รังผึง้อย่ำงไร 

จากคู่มือ Beehive fence construction manual โดย  Dr. 
Lucy E. King. 2012 ได้กล่าวถึงการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ของชาว
แซมบุรู ประเทศเคนยา บ่อยครั้งที่ช้างป่าจะว่ิงหรือเดินหนีและออก
ห่างจากฝูงผ้ึงและรังผ้ึงและพื้นที่ที่มีผ้ึงอาศัยอยู่ คล่ืนเสียงความถี่ต่ํา
ของการบินของผ้ึงมีผลต่อการระแวดระวังภัยของช้าง โดยช้างป่าที่มี
ประสบการณ์จะถ่ายทอดพฤติกรรมคือการจดจําในทางลบ(ความกลัว)
ดังกล่าวสู่ครอบครัวมาเป็นรุ่นสู่รุ่น ซึ่งผ้ึงจะบินวนรอบๆที่ดวงตา ปลาย
งวงและบริเวณผิวหนังที่บางตรงส่วนหูของช้างป่า ซึ่งเป็นจุดที่ทําให้
ช้างป่าเกิดความเจ็บปวดและรําคาญได้ 

รอบดวงตา  

ปลายงวง 

ส่วนหู 
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การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม 

•  สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างรั้วรังผึ้ง 

• 1) สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างโล่ง มีแสงแดดส่องถึงรั้งผึ้ง เน่ืองจากแสงแดดและ
อุณหภูมิ   มีผลต่อการต่ืนตัวของผึ้งซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของแนวรั้วรังผึ้ง 
และมีทุ่งหญ้าเล็กน้อยเพ่ือเป็นที่หลบภัยของผึ้ง 

• 2)  ตําแหน่งและทิศทางแนวรั้วรังผึ้งจะต้องวางขวางเส้นทางหากินของช้าง 
(ด่านช้าง) โดยมีขนาดและความยาวที่เหมาะสม ครอบคลุมพ้ืนที่อยู่อาศัยที่
ต้องการป้องกันห่างจากตัวบ้านพอสมควรเพ่ือป้องกันการรบกวนผึ้งจากแสง
หลอดไฟเวลากลางคืน 

• 3)  พ้ืนที่ถูกคัดเลือกควรมีแหล่งนํ้าและมีพืชอาหารของผึ้งในปริมาณท่ี
เหมาะสม (รัศมีการเคลื่อนที่หากินของผึ้งประมาณ 3 กิโลเมตร)หรือวางอ่างนํ้า
เพ่ือช่วยในการเลี้ยงผึ้ง 

• 4)  พ้ืนที่ถูกคัดเลือกควรห่างไกลจากพ้ืนที่ที่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง 
เน่ืองจากผึ้งไม่ทนต่อพืชอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลง 

• 5)  ระหว่างแนวรั้วรังผึ้งกับพ้ืนที่เกษตรข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
แต่ไม่ควรมีระยะห่างเกิน 10 เมตร 

• 6)  เป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาช้างป่าออกมาหากินพืชผลทางการเกษตร ทําลาย
กระท่อม หรือทรัพย์สินเสียหาย 
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    ผึง้ของเรามาจากไหน 
• จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงผึ้งในบ้านเรา โดยศาสตร์จารย์ ศุภชัย วานิชวัฒนา นํามาเลี้ยง 

ทดลองเลี้ยงเริ่มแรกในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากน้ัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยท่านหลวงสมาน  วัณกิจ  นํามาเลี้ยง ในปี พ ศ 
2533 ด้วยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงนําผึ้งพันธ์ุมาจากประเทศทางยุโรป และไต้หวัน เพราะผึ้งพันธ์ุเลี้ยงง่ายและให้
ผลผลิตสูง  ต่อมานําผึ้งมาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรม หลังจากน้ันก็ขยายจนถึงปัจจุบัน 

• ผึ้งพันธุ์ ผึ้งพันธ์ุเป็นผึ้งชนิดหน่ึงของต่างประเทศ โดยประเทศไทยนําเข้ามาเลี้ยง
เมื่อ 20 กว่าปีก่อน เน่ืองจากผึ้งพันธ์ุของต่างประเทศ มีนิสัยเชื่อง ไม่ดุร้าย และ
สามารถจัดเก็บนํ้าหวานได้ปริมาณท่ีมาก สายพันธ์ุที่เรานํามาเลี้ยง เรียกว่า สาย
พันธ์ุอติาเลียน ลักษณะจะเป็นลําตัวสีเหลือง ๆ แต่มีการปรับปรุงพันธ์ุโดยชาว
ไต้หวัน เพ่ือให้มีการปรับปรุงพันธ์ุ คัดพันธ์ุ เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
บ้านเราได้ดี 

 

ผู้เล้ียงผ้ึงต้องคํานึงถึงหัวใจหลัก  
3 ประการ 
1.มีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ใน
การเล้ียงผ้ึง 
2.มีความรู้เรื่องชีววิทยาของผ้ึง ว่า
ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอยู่กัน
อย่างไร 
3.มีความรู้เรื่องอาหารและชนิดพืช
อาหารผ้ึง หรืออาหารทดแทนท่ี
สภาพธรรมชาติไม่มีอาหารอุดม
สมบรูณ์  จะต้องมีการจัดการอย่างไร 
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อุปกรณใ์นการตดิตัง้ร ัว้รงัผึง้  ร ั้วรงัผึง้ 1 ชุดประกอบด้วย  

         เสาไม้ไผ่ขนาดความยาว 2.10 เมตร 2 ต้น ระยะห่างระหว่างเสา เท่ากับ1.7 เมตร (1)  
1.  กล่องรังผึ้ง ขนาด 5 คอน (2) 
2. เชือกที่โยงระหว่างกล่องผึ้งกับกล่องผึ้ง (3)  
3. เชือกส าหรับแขวนกล่องผึ้ง (4)ใช้ 2 เส้น ความยาวเส้นละ 2 เมตร ผูกโยงระหว่าง

ตะขอที่กล่องผึ้งและแขวน(5)ทั้ง 2 ฝั่ง  
4. ไม้แขวนเชือก ใช้ไม้ไผ่ ความยาว 30 เซนติเมตร ใช้ส าหรับโยงเชือกแขวนกล่องผึ้ง

(5) 
5.  ติดต้ังคานไม้ไผ่ความยาว 1.6 เมตร เพื่อเสริมความแข็งแรงในการรับน้ าหนักของ

กล่องผึ้ง (6) 
6.  ตะขอเหล็กขนาดใหญ่ 1 กล่องใช้ตะขอ 4 ตัว เจาะยึดติดกับตัว กล่องข้างละ 2 

ตัวใช้ส าหรับผูกโยงเชือกเพื่อแขวนกับกล่องผึ้ง (7) 
7. ระยะห่างของกล่องรังผึ้งแต่ละชุด  ห่างกันชุดละ 6 เมตร  
8. ควรทาน้ ามันเคร่ือง (เก่า) ทาบริเวณรอบเสาหรือน าผ้ามาชุบน้ ามันเคร่ืองพันรอบ

เสาเพื่อป้องกันมดแดงหรือศัตรูของผึ้งที่มักจะไต่เสาขึ้นมากินตัวผึ้ง ต้องทาทิ้งไว้
อย่างน้อย 3 วัน หรือหมดกลิ่น  

ตะขอเหล็ก(7) 
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วิธีการท ารั้วรังผึ้ง 

1. การวัดพื้นที่ส าหรับการติดตั้งเสาร้ัว
รังผึ้งวัดระยะและกําหนดจุด กล่องรังผึ้งแต่
ละกล่องควรห่างกนัไม่เกิน 7 เมตร(จุดที่มี
ช้างเดินประจําอาจลดระยะห่างเหลือ3.5
เมตรต่อกล่อง) 

2 การขุดหลุมส าหรับฝังเสา 

เสารั้วรังผึ้งต้องฝังลงไปในพ้ืนดินประมาณ 
0.5-1 เมตรข้ึนกับสภาพดิน เพ่ือให้เกิดความ
แข็งแรงควรฝังเสาให้ลึก ต้ังเสาให้ตรงแล้ว
เอาเสาลงหลุม กลบด้วยดิน ทําฐานรากของ
เสาให้แน่น 

3. . ทาเสารั้วรังผึ้งเสาข้างยาว 2.10 เมตร 
ทาเสาด้วยนํ้ามันเครื่องเก่าบริเวณโคนเสา 
สูงจากพ้ืนประมาณ 50 เซนติเมตร และใช้สี
ทาไม(้สีนํ้ามัน กันนํ้า) ทาเสาตรงกลางเสา 
สูงประมาณ 30 เซนติเมตรเพ่ือเป็นจุด
สังเกตแนวรั้วรังผึ้งได้ง่ายในเวลากลางคนื 

3.5เมตร 

1

1 
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วิธีการท ารั้วรังผ้ึง(ต่อ) 

4. การแขวนกล่องรังผึ้ง 
     รังผึ้งควรแขวนท่ีความสูงประมาณ 
1.5 เมตร เพื่อให้อยู่ในระดับสายตา
ของช้างเมื่อช้างเดินเข้ามาใกล้จะทําให้
ผึ้งกับช้างมีโอกาสเจอกันได้เร็วท่ีสุด 

5.การตึงเชือกรั้วรังผึ้ง  ทําการ

เช่ือมโยงเชือกจากกล่องผึ้งแต่ละกล่องเช่ือม
ติดกันบริเวณรอบแปลงควรขึงให้สูงประมาณ 
1.5 เมตร  เมื่อช้างป่าเข้ามาในบริเวณพื้นที่กีด
ขวางเส้นทางเดินของช้าง เมื่อช้างโดนเชือกที่ขึง
ไว้กับรั้วเชือกมีการกระตุกและกล่องผึ้งสั่น ทํา
ให้ผึ้งออกมาข้างนอกกล่องและเจอกับช้างป่าได้ 
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การตรวจดูภายในรังผ้ึง 
ผู้เล้ียงจะต้องหมั่นตรวจสภาพภายในรังสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ตรวจดูปริมาณผึ้ง 

การตายและปริมาณการขยายเพ่ิมขึ้นของผ้ึง ซึ่งเวลาที่ควรจะเข้าไปตรวจเช็ครัง ควร
เป็นเวลากลางวันในช่วงตอนเช้า หรือตอนเย็นท่ีมีอากาศแจ่มใสท้องฟ้าโปร่งไม่ร้อนอบ
อ้าว ผ้ึงจะอารมณ์ดี ซึ่งก่อนการตรวจรัง การเปิดรัง ผู้เล้ียงต้องพ่นควันเพ่ือลดความดุ
ร้ายของผ้ึง และสวมชุดให้รัดกุม ไม่ควรยืนอยู่ข้างหน้ารัง เป็นการขวางทางเข้าออกของ
ผ้ึง ให้ยืนอยู่ด้านข้าง หรือด้านหลังรัง. การให้อาหารเสริมในช่วงดอกไม้ในธรรมชาติมี
น้อย 

การให้อาหารผึ้ง ในช่วงที่นํ้าหวานจากดอกไม้ธรรมชาติขาดแคลน  ปกติแล้วผ้ึง
จะออกหาอาหารกินเอง อาหารของผ้ึงแบ่งเป็น 2 อย่างหลักๆ คือนํ้าหวาน กับเกสร
ดอกไม้ แต่ในช่วงหน้าฝน และหน้าแล้งอาหารจะหายาก เราจะต้องหาอาหารมาให้ผ้ึง 
โดยใช้นํ้าตาลมาละลายน้ํา ใส่ในคอนใส่นํ้าเช่ือม และให้ถั่วเหลืองผงแทนเกสรดอกไม้ 

การใช้งานรั้วรังผ้ึงและการดูแลรักษา 

1

3 
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การใช้งานรัว้รงัผึง้และการดแูลรกัษา (ต่อ) 

การตรวจดูภายในรังผึ้ง 

เมื่อเลี้ยงผึ้งไปได้สักระยะผู้เลี้ยงจะต้องต้องหมั่น
ตรวจสภาพภายในรังสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ตรวจดูปริมาณผึ้ง 
การตายและปริมาณการขยายเพ่ิมข้ึนของผึ้ง ซึ่งเวลาที่ควร
จะเข้าไปตรวจเช็ครัง ควรเป็นเวลากลางวันในช่วงตอนเช้า 
หรือตอนเย็นที่มีอากาศแจ่มใสท้องฟ้าโปร่งไม่ร้อนอบอ้าว 
ผึ้งจะอารมณ์ดี ซึ่งก่อนการตรวจรัง การเปิดรัง ผู้เลี้ยงต้อง
พ่นควันเพ่ือลดความดุร้ายของผึ้ง และสวมชุดให้รัดกุม ไม่
ควรยืนอยู่ข้างหน้ารัง เป็นการขวางทางเข้าออกของผึ้ง ให้
ยืนอยู่ด้านข้าง หรือด้านหลังรัง 

. การให้อาหารเสริมในช่วงดอกไม้ในธรรมชาติมี
น้อยการให้อาหารผึ้ง ในช่วงที่นํ้าหวานจากดอกไม้ธรรมชาติ
ขาดแคลน  ปกติแล้วผึ้งจะออกหาอาหารกินเอง อาหารของ
ผึ้งแบ่งเป็น 2 อย่างหลักๆ คือนํ้าหวาน กับเกสรดอกไม้ แต่
ในช่วงหน้าฝน และหน้าแล้งอาหารจะหายาก เราจะต้องหา
อาหารมาให้ผึ้ง โดยใช้นํ้าตาลมาละลายนํ้า ใส่ในคอนใส่
นํ้าเชื่อม และให้ถ่ัวเหลืองผงแทนเกสรดอกไม้ 

- คอนใส่นํ้าเชื่อม เป็นคอนที่ใช้ไม้อัดประกอบข้ึนมา
เป็นกล้องสี่เหลี่ยมแบนๆ มีช่องด้านบน ด้านในจะใช้เทียน
หรือข้ีผึ้งต้มให้ละลายแล้วเทเคลือบข้างในกันนํ้าเชื่อมซึม
ออกมา แล้วเอาคอนใส่ในรัง เวลาจะเติมนํ้าเชื่อมก็เปิดฝารัง
แล้วเติมนํ้าเชื่อมลงไป 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายรั้วรังผึ้ง 

ร้ัวรังผึ้ง 

กล่องผ้ึงแต่ละกล่องจะห่างกันประมาณ 6-7 เมตร 

การเล้ียงผ้ึงท่ีเหมาะสม 40-50 กล่อง/ครอบครัว(ประเมินจากครอบครัวท่ีมีแรงงาน  
2 คน) หรือตามความเหมาะสมกับสภาพของครอบครัว 

ได้ระยะทางประมาณ 350 เมตร  

ต้นทุนผ้ึงชุดละ 3,500 บาท (1ชุด ประกอบด้วยกล่องผ้ึง5-8คอนและอุปกรณ์ทํารั้ว) 
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ประสิทธภิาพรัว้รงัผึง้ 

รั้วรังผึ้งต้นแบบต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

ประสิทธิภาพรั้วรังผึ้ง 
ป้องกันท่ีอยู่อาศัยจากช้างป่าได้ 95.49% 
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จังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ต้นแบบรัว้รงัผึง้ป้องกนัช้างป่าในประเทศไทย 

1

7 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

จังหวัดเลย 

จังหวัดนครราชสีมา 



ที่ปรึกษา: นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 นางสาวกาญจนา นิตยะ ผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
คณะท างาน : นายจิรชัย  อาคะจักร,นายวัชระ  ธรรมสอน,นายวุฒินันท์ พวงสาย,นางรชยา 
อาคะจักร,นายสุพัฒน์ ผาจันทร์,นายดิเรก หล้ามุงคุณ, 
นายอรุณ ทานิสุทธ์ิ, นายสถาพร ทองปั้น, นายสุรศักด์ิ  แสงตัน   
เรียบเรียง : นางรชยา  อาคะจักร นักวิจัย 
ภาพ : นางรชยา อาคะจักร, นายอรุณ ทานิสุทธ์ิ, นายสุรศักด์ิ แสงตัน,  
Miss Ana Grillo, นางสาวศิริพร  ศรีอร่าม 

Smart team Smart 
work 

Smart Research 
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คณะผู้จัดท าและภาพ  

  นายจิรชัย   อาคะจักร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 

  นางรชยา  อาคะจักร  นักวิจัย 

  นายสุพัฒน์ ผาจันทร ์ ผู้ช่วยนักวิจัย 

  นายอรุณ  ทานิสุทธิ์  ผู้ช่วยนักวิจัย 

  นายสถาพร ทองปั้น  ผู้ช่วยนักวิจัย 

  นายสุรศักด์ิ แสงตัน   ผู้ช่วยนักวิจัย 

  นายอธิภัทร ค ามานิตย์ ผู้ช่วยนักวิจัย 

  นางนุชรินทร์ บุญชิต   ผู้ช่วยนักวิจัย 

ท่ีอยู่   สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 

   ตู้ป.ณ.10 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 

  E-mail address: Phuluang_wrs@hotmail.com 

  โทรศัพท์ 092-4535256 , 095-2650365 

 สนับสนุนงบประมาณโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)   
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