นักวิจัย ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐคิดคคนน
ที่ไดรับ
ทไ
บกการประกาศเกียรติคุณ/
รางวัวัลระดั
ะดบ
บชาต
ชาติ
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นักวิจัย ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐคิดคน
ที่ ไดรับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลระดับชาติ
ป 2547 - ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ - นักวิจัยดีเดนแหงชาติ
- รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ
- รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
- อาจารยอรไท ผลดี
- รางวัลผลงานวิจัย
- รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
- รางวัลผลงานวิจัย
ป 2548 - ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย
- นักวิจัยดีเดนแหงชาติ
- ศาสตราจารย ดร.สายชล เกตุษา
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
- ศาสตราจารย ดร.อังศุมาลย จันทราปตย
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
- ศาสตราจารย ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
- นายปรีชา อินนุรักษ
- รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
- รางวัลผลงานวิจัย
- รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ สงเสริม
ป 2549 - รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
- นักวิจัยดีเดนแหงชาติ
- รองศาสตราจารย ดร.วิจารณ วิชชุกิจ
- รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
- รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ
- รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
- รองศาสตราจารยปราณี จงสุจริตธรรม
- รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
ป 2550 - ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร
- นักวิจัยดีเดนแหงชาติ
- ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
- รองศาสตราจารย ดร.สุภา หารหนองบัว
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
- รางวัลสิ่งประดิษฐนานาชาติ
- รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ
- นายเสกสรร สีหวงษ
- รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
- รองศาสตราจารย ดร.อำนวย จรดวง
- รางวัลผลงานวิจัย
ป 2551 - รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
- บุคคลดานวิจัยเกษตร สวก.
- ดร.สุรัตนวดี จิวะจินดา
- รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
- รองศาสตราจารย ดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ - Inventor Award
- รองศาสตราจารย ดร.อำนวย จรดวง
- Inventor Award
- ศาสตราจารย ดร. วิเชียร เลาหโกศล
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2547
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนนักวิชาการเกษตรตัวอยางที่ไดอุทิศตนใหกับการเรียนการสอนและวิจัยทางการ
เกษตรนานกวา 25 ป มีผลงานดีเดนในการสรางพันธุมันสำปะหลัง เปนที่นิยมมากที่สุดทั้งในประเทศและภูมิภาค
ทำรายไดเพิ่มแกเกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมมากกวาปละ 2 พันลานบาท ไดพัฒนาพันธุสับปะรดที่ใหผลผลิต
และคุณภาพดีข้ึนรวมพัฒนาเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุพืชที่มีราคาถูกแตวัดไดสะดวกรวดเร็วและเที่ยงตรงเปนที่
นิยมมากในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังไดวิจัยสรางโรงงานตนแบบเอทานอลระบบตอเนื่องจากมันสำปะหลังเพื่อใชเปน
เชื้อเพลิง
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์
โรจนฤทธิ์พิเชษฐ เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2547 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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ประวัติสวนตัว

ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ เกิดเมHอวันที่ 26 กรกฎาคม 2494 ที่อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป 2516 ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในป 2518 ปริญญาเอก (Ph.D. ดาน Plant Breeding) จาก Cornel University
สหรัฐอเมริกา ในป 2526 และในป 2543 ไดรบั ปริญญาบัตรการปองกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร

ประวัตกิ ารทำงาน เขารับราชการเปนอาจารย ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร เมHอป 2519 ไดรบั ตำแหนTงรองศาสตราจารย
ป 2519 และศาสตราจารย ในป 2536 เคยดำรงตำแหนTงที่สำคัญในอดีต เปนหัวหนาภาควิชา
พืชไรนา คณะเกษตร (ป 2533-2537) เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป 25412543) รองอธิการบดีฝายบริหารและพัฒนานิสิต (ป 2541-2543) รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา (ป 2543-2545) กรรมการวิจัยแหงชาติ สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา (ป 25382545) ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช (ป 2544-2546) ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ป 2545-2546) ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม (ป 2546-2548) ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ป 2548-2549)
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ป 2548-2549) คณะกรรมการบริหารศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (ป 2548-2550) ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ป
2549-2551) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) (ป 2550) อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
(ป 2551-ปจจุบัน)
รางวัล/เกียรติยศที่เคยไดรับ
• นิสิตเกาดีเดนของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำป พ.ศ.2545
สาขานักวิชาการ
• รางวัลที่ 3 ผลงานประดิษฐคิดคนประจำป 2538 ของสภาวิจัยแหงชาติ เรHอง “มันสำปะหลังพันธุ ใหม...
เกษตรศาสตร 50”
• ศิษยเกาดีเดนโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2537
• รางวัลนักวิจัยดีเดนสาขาพืช จากผลงานวิชาการเรHอง “มันสำปะหลังพันธุ ใหม...เกษตรศาสตร 50” ในการ
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ป พ.ศ. 2533 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการพลังงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
• มหาปรมาภรณชางเผือก (มปช.) (พ.ศ. 2548)
• จตุตถดิเรกคุณาภรณ (พ.ศ. 2548)
• เหรียญจักรพรรดิมาลา (พ.ศ. 2545)
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ผลงานวิจัยโดยสรุป
ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ เริ่มทำวิจัยตั้งแตป พ.ศ. 2520 โดยเริ่มทำงานวิจัยเกี่ยวกับ
การผลิตและการปรับปรุงพันธุมันสำปะหลัง ขณะนั้นประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังเปนอันดับหนึ่งของ
โลก และเปนสินคาออกหาอันดับแรกของประเทศ คิดเปนมูลคาสงออกประมาณ 7,000 ลานบาทเศษ แตความรู
เกี่ยวกับการเพาะปลูกมันสำปะหลังยังมีอยูจำกัด และพันธุมันสำปะหลังที่เกษตรกรใชอยูคือพันธุพื้นเมืองที่ให
ผลผลิ ต หั ว สดและปริ ม าณแห ง ในหั ว ปานกลางตลอดระยะเวลากว า 25 ป ที่ ทำงานวิ จั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ไดรวมมือทำวิจัยกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ศูนยกลางการเกษตรเขตรอน
นานาชาติ (Centre International de Agriculture Tropical, CIAT) ประเทศโคลัมเบีย มูลนิธิสถาบันพัฒนามัน
สำปะหลังแหงประเทศไทย และเกษตรกรจำนวนมาก
ผลการวิจัยกอใหเกิดองคความรูเกี่ยวกับมันสำปะหลังคอนขางสมบูรณ อาทิ การเจริญเติบโต ฤดูปลูก พันธุ
ระยะปลูก การกำจัดวัชพืช ปุย โรคแมลง ฤดูเก็บเกี่ยว และคุณสมบัติแปง เปนตน องคความรูตางๆ เหลานี้ได
เผยแพรสูสังคมอยางแพรหลายในรูปของเอกสารวิจัย ตำราเอกสารเผยแพรทางวิชาการ เอกสารสงเสริมและการ
ฝกอบรม เปนตน

โครงการปรับปรุงพันธุมันสำปะหลังไดประสบความสำเร็จในการสรางพันธุ ศรีราชา 1 ใน พ.ศ. 2533 พันธุ
เกษตรศาสตร 50 เมื่อป พ.ศ.2535 พันธุหวยบง 60 เมื่อป พ.ศ. 2546 ปจจุบันนี้พันธุเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุ
มันสำปะหลังที่นิยมปลูกมากที่สุดในประเทศไทย และเปนพันธุที่นิยมปลูกมากในประเทศเพื่อนบาน เชน เวียดนาม
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ลาสุดพันธุหวยบง 60 ที่เริ่มแนะนำ ในป พ.ศ. 2546 ใหผลผลิตและปริมาณแปงใน
หัวสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 50 ขณะนี้มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทยไดสนับสนุนใหขยายพันธุ
แจกจายใหเกษตรกรไปแลวประมาณ 8 ลานตน การที่เกษตรกรใชพันธุใหมปลูกกันอยางแพรหลาย ทำใหความ
สามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยในขณะนี้เขมแข็งยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ ยังเปนหัวหนา
คณะวิ จั ย ร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การวิ จั ย สั บ ปะรด
ที่ประเทศไทยเปนประเทศที่สงออกมากเปนอันดับหนึ่งของโลก มูลคาสงออกปจจุบัน
ประมาณปละ 15,000 ลานบาท แตพันธุสับปะรดของไทยที่ปลูกในไรมีความสม่ำเสมอนอย
เมื่อผลสุกจะสุกไมพรอมกัน เสียเวลาในการเขาเก็บเกี่ยวผลผลิต 5-7 ครั้ง นอกจากนั้น
ยังมีทรงของผลสั้น กลิ่นและรสชาติตำ่ กวามาตรฐานตลาด การวิจัยทำใหไดสับปะรด
พั น ธุ อสย.1 เริ่ ม ขยายพั น ธุ เ พื่ อ ทดสอบตั้ ง แต ป พ.ศ.2533 และในป ที่ ผ า นมา
บริ ษั ท อาหารสยาม จำกั ด (มหาชน) ได ม อบหมายให ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
ขยายพันธุสับปะรดพันธุ อสย.1 ใหไดจำนวน 2 ลานตน เพื่อนำไปปลูกและสงเสริมใหมากยิ่งขึ้น
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ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ ไดรวมมือกับอาจารยจากภาค
วิชาวิศวกรรมไฟฟา ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุพืชรุนแรก
สำเร็จตั้งแตป พ.ศ. 2527 ในขณะนั้นตองนำเขาเครื่องวัดความชื้นจากตางประเทศ
ราคาประมาณ 30,000-50,000 บาทตอเครื่อง เครื่องวัดความชื้นที่ผลิตขึ้นมีราคาต่ำ
กวาของตางประเทศและวัดคาไดแมนยำ การวิจัยพัฒนาเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ
พืชเปนไปอยางตอเนื่องเกือบ 20 ป จนสามารถใชไดกับพืชหลายชนิด จึงเปนที่นิยม
อยางกวางขวางในประเทศแถบภูมิภาคนี้
ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ ยังสนใจที่จะนำวัตถุดิบทางการเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง
และออย มาผลิตเอทานอล เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต เพื่อลดการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ ซึ่งจะทำให
ราคาของสินคาเกษตรมีเสถียรภาพมากขึ้น ตลอดจนมีการสรางงานเพิ่มขึ้น ดวยความรวมมือกับองคการสุรา
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบ และสรางโรงงานตนแบบการผลิตเอทานอลจาก
มันเสน โดยระบบตอเนื่อง SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation) ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบาย
ชัดเจนในการใชเอทานอลผสมน้ำมันเบนซิน เปนกาซโซฮอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต ทำใหบริษัท
เอกชนจำนวนมากสนใจขอมาศึกษาและเยี่ยมชมงานของโรงงานตนแบบดังกลาว

งานวิจัยที่อยูในระหวางดำเนินการ
1. งานวิจัยดานการปรับปรุงพันธุพืช พืชที่ปรับปรุงพันธุ ไดแก มันสำปะหลัง ออย สับปะรด
2. งานวิจัยทางดานการจัดการ ไดแก การจัดการดินเพHอเพิ่มผลผลิตออย การจัดการดินที่เหมาะสมกับ
มันสำปะหลังที่ปลูกในดินชุดตางๆ
3. งานวิจัยทางดานการแปรรูป ไดแก การผลิตกรดแลคติค (lactic) จากมันสำปะหลัง การผลิตเอทานอล
4. งานวิจยั ทางดานนโยบายการเกษตร ไดแก การศึกษาและวิจยั การปรับปรุงระบบแบงปนผลประโยชน
ของอุตสาหกรรมออยและน้ำตาลทราย การศึกษาและวิจัยปรับปรุงระบบการวิจัยพัฒนาของอุตสาหกรรม
ออยและน้ำตาล
งานวิจัยในอนาคต
- การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มันสำปะหลัง สับปะรดและออย ทั้งนี้จะเนนการพัฒนา
พันธุใหมีคุณภาพและคุณสมบัติพิเศษมากยิ่งขึ้น เพราะในแงผลผลิตที่สูงขึ้นนั้นไดพัฒนาถึงระดับที่นาพอใจแลว
เชน พันธุมันสำปะหลัง ในอนาคตจะเนนการพัฒนาพันธุที่มีคุณภาพแปงที่เหนียวขึ้น และพันธุที่เหมาะสมสำหรับทำ
เปนแปงฟลาวเพื่อใชทดแทนแปงขาวสาลี ซึ่งตองการพันธุมันสำปะหลังที่มีไซยาไนดในหัวต่ำลง ทางดานสับปะรด
จะเนนคุณภาพและอัตราการแปรรูป เชน เนื้อของผลมีสีเหลืองทอง ปริมาณกรดและกลิ่นดีขึ้น อัตราการแปรรูปให
ไดผลผลิตสับปะรดกระปองเกรดดีมากขึ้น โดยพันธุจะตองมีผลเปนทรงกระบอกและยาวขึ้น พันธุออยเนนในดาน
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ความสามารถในการไวตอและมีความหวานมากยิ่งขึ้น
- งานวิจัยทางดานการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเปนเอทานอลและกรดแลคติค เปนตน
- งานวิจัยทางดานนโยบายการเกษตรและการพัฒนาประเทศ โดยสนใจเกี่ยวกับนโยบายการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย และประเทศในอนุภูมิภาค
ผลงานวิจัยเดนๆ
งานวิ จั ย ของศาสตราจารย ดร.เจริ ญ ศั ก ดิ์ โรจนฤทธิ์ พิ เ ชษฐ ได มี ก ารนำไปใช กั น อย า งแพร ห ลายเกิ ด
ประโยชนตอการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอยางแทจริง ไดแก มันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุหวย
บง 60 สับปะรดพันธุ อสย.1 และเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ ดังรายละเอียด

- มันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50
จากขอมูลสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฤดูเพาะปลูก ป 2545/46 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก
มันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 ประมาณ 3,791,104 ไร คิดเปนรอยละ 60.9 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของ
ประเทศ ผลผลิตของพันธุเกษตรศาสตร 50 เฉลี่ย 2,791 กิโลกรัมตอไร สูงกวาผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ
พื้นเมืองไรละ 723 กิโลกรัม พันธุเกษตรศาสตร 50 ทำใหผลผลิตหัวสดเพิ่มขึ้นเฉพาะป 2545 เพียงปเดียวถึง 2.74
ลานตัน คิดเปนมูลคากวา 2,000 ลานบาท นอกจากนั้น การที่ปริมาณแปงในหัวสูงทำใหโรงงานผลิตแปงไดมากขึ้น
กลาวกันวาในภาวะปจจุบันอุตสาหกรรมแปงมันสำปะหลังไทยเขมแข็งที่สุดในโลก ในแงวัตถุดิบและโรงงานพรอมที่
จะแขงขันกับแปงขาวโพดและแปงขาวสาลีมันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 นอกจากจะเปนพันธุที่สำคัญของ
ประเทศไทยแลว ยังเปนพันธุที่ปลูกมากในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และในประเทศเวียดนามเปลี่ยนชื่อ
พันธุเกษตรศาสตร 50 เปน KM 94 ซึ่งเปนพันธุที่นิยมปลูกมากที่สุดในประเทศเวียดนาม ดังนั้น จึงสามารถกลาว
ไดวาปจจุบันมันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุมันสำปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดในโลก
- มันสำปะหลังพันธุหวยบง 60
มันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 เปนผลงานรวมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย พันธุนี้
เปนลูกผสมของพันธุเกษตรศาสตร 50 กับพันธุระยอง 5 พันธุหวยบง 60 ใหผลผลิตและปริมาณแปงในหัวสูงกวา
พันธุเกษตรศาสตร 50 ในขณะนี้มูลนิธิสถาบันฯ ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ
ขยายมันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 แจกจายใหแกเกษตรกรตามจังหวัดตางๆ ไปแลวกวา 8 ลานตน ในอนาคตพันธุ
นี้จะมีความสำคัญตออุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยมากขึ้น
- สับปะรดพันธุ อสย.1
สับปะรดพันธุ อสย.1 เปนผลงานที่พัฒนารวมกับบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เปนพันธุที่ใหผลผลิต
สูง เนื้อมีสีทองและพรุนนอย เหมาะกับการบรรจุกระปอง ขยายพันธุมาตั้งแตป พ.ศ.2533 ขณะนี้มีจำนวนตนปลูก
อยูในไรประมาณ 5 ลานตน และอยูระหวางดำเนินการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีก 2 ลานตน คาดวา
ในอนาคตอันใกลนี้สับปะรดพันธุ อสย.1 จะเปนพันธุสับปะรดที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมของประเทศไทย
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- เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุพืช
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุพืชเปนผลงานการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ มีสวนรวมเสนอ
แนวคิดและรวมทดสอบในภาคสนาม สรางเครื่องวัดความชื้นรุนแรกสำเร็จเมื่อป พ.ศ. 2527 และพัฒนาตอเนื่อง
มาจนถึงปจจุบัน สามารถใชวัดความชื้นเมล็ดพันธุขาวโพด ขาว และผักตางๆ เชน ฟกทอง แคนตาลูป พริก
แตงกวา ฯลฯ เนื่องจากไดพัฒนามาอยางตอเนื่องและใชวงจรรวม (Integrated Circuit) ที่ทันสมัยจึงสามารถ
วัดความชื้นไดอยางรวดเร็วและแมนยำ ราคาถูกกวาเครื่องที่นำเขาจากตางประเทศ ทำใหเครื่องวัดความชื้นดังกลาว
เปนที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย และมีการนำไปใชในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พมา ลาว มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส เปนตน
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป 2547
รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา
เรื่อง หุนจำลองยางพาราสื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย
(Production of natural rubber model for education)
ของ
รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ และคณะ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวาผลงานประดิษฐคิดคนเรื่อง “หุนจำลองยางพารา
สื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย” ของ รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ และคณะ แหงภาควิชากายวิภาค
ศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสิ่งประดิษฐที่มีประโยชน เปนหุนจำลองอวัยวะ
มนุษยและสัตวโดยใชวัสดุธรรมชาติ คือ น้ำยางพาราขนเพื่อคงรูปเปนหุนจำลองแลวรูปทรงอวัยวะเหมือนอวัยวะจริง
มีความออนนุมยืดหยุนและสีเหมือนอวัยวะจริง ใหความรูสึกที่ดี เขาใจงาย ตอผูเรียนและผูสอน และมีราคาถูก
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
ประจำป 2547 รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา
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หุนจำลองยางพาราสื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย
Production of Natural Rubber Model for Education

หัวหนาผูประดิษฐคิดคน : รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุขประเสริฐ
ผูรวมประดิษฐ :
นายขจร กอบสันเทียะ
ที่มาของการประดิษฐคิดคน เปนที่ยอมรับวาสื่อการสอนเปนตัวกลางที่สำคัญในกระบวนการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอนมีหนาที่เปนตัวนำความตองการของอาจารย ครูไปสูตัวนักเรียน นักศึกษาอยางถูกตองรวดเร็ว เปนผล
ใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายการสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม สื่อการสอนถูกนำมาใชในการ
เรียนการสอนตลอดมา และไดรับการพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สื่อการสอนใน
รูปหุนจำลองเปนสื่อวัสดุสามมิติประเภทหนึ่ง ซึ่งนิยมใชในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะทาง
วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการเกษตรและชีววิทยา ทำใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจไดงาย ครูสามารถ
นำมาใชในกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม และครูสามารถสอนไดตรงตามจุดมุงหมายการเรียน
การสอน
สื่อการสอนในรูปหุนจำลองสวนใหญผลิตจากสารสังเคราะหพวกเรซิ่น และหรือไฟเบอรกลาสซึ่งตองนำเขา
จากตางประเทศ ราคาที่จำหนายในทองตลาดจึงคอนขางสูง จึงมีใชกันอยางจำกัดในสถานศึกษา สถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนทางวิทยาศาสตรการแพทยพยายามแกปญหาการนำเขาหุนจำลองจากตางประเทศ
โดยการสั่งซื้อในรูปของสารสังเคราะหจำพวกเรซิ่นนำมาหลอเปนหุนจำลองใชเอง
การนำสารธรรมชาติยางพารามาใชผลิตเปนหุนจำลองทดแทนวัสดุสารสังเคราะหกอใหเกิดประโยชนคุณคาทาง
วิชาการอยางยิ่ง พรอมกับสนับสนุนนโยบายรัฐที่สำคัญ 3 ประการ คือ ดานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ ดานสรางมูลคาเพิ่มใหกับยางพาราไทย และดานการลดปริมาณการนำเขาควบคูกับการเปนสินคาสงออก
วัสดุที่ใช ในการประดิษฐคิดคน ยางพารา
ระยะเวลาในการประดิษฐคิดคน ตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 ถึงวันที่ 30
มีนาคม 2546
คุณสมบัติและลักษณะเดน มีน้ำหนักเบา มีความนุม และยืดหยุนเสมือนอวัยวะจริง
ตกไมแตกหัก สามารถเคลHอนยายไดสะดวก
หลักการ วิธีการ และกรรมวิธี
1. สรางหุนจำลองตนแบบโดยศึกษาจากอวัยวะจริงจากรูป จากตำราโดยใชดินน้ำ
มันปนตนแบบเลียนแบบของจริง
2. สรางแมพิมพ ดำเนินการเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
- หลอชิ้นงานตนแบบเปนปูนปลาสเตอรเพHองายตอการตกแตงรายละเอียด
และขัดเรียบ
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- จัดทำเปนแมพิมพถาวรจากตนแบบปูนปลาสเตอร
3. การหลอชิ้นงาน โดยการใชน้ำยางดิบผานขบวนการเทคนิค
การตีฟองน้ำ (Latex foam from silicofluoride process) ตามสูตร แลว
นำมาเทลงในแมพิมพถาวร ตั้งทิ้งไวประมาณ 30-60 นาที เพื่อใหยาง
คงรูป แลวนำไปอบไอน้ำ
4. ถอดแมพิมพ จากนั้นนำไปอบใหแหง
5. ระบายสี นำหุนจำลองยางพาราที่ไดมาตัดตบแตงใหสมบูรณ แลวนำมาระบายสี
งบประมาณที่ใช ในการประดิษฐคิดคน
ขึ้นกับความยากงายของชิ้นงาน ขนาดของชิ้นงาน และจำนวนที่ผลิต ชิ้นงาน
ขนาดน้ำหนัก 500 กรัม ความยากงายระดับกลาง และจำนวนผลิต 100 ชิ้น ตองใชงบประมาณ 260 บาท/ชิ้นงาน
ประโยชนที่ไดรับ
ในดานการสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการ
ศึกษาในความหมายที่แทจริง หมายถึงการปฏิรูปการเรียนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่กลาวไวในมาตรา 24 (5) ของ พ.ร.บ.
การศึ ก ษาแห ง ชาติ 2542 คื อ รั ฐ ต อ งจั ด ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู ส อน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอำนวยความ
สะดวก เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ดั ง นั้ น การเรี ย นการสอนในยุ ค
ปฏิ รู ป การศึ ก ษา นั ก เรี ย นคงมิ ใ ช เ รี ย นจากกระดาษตำรา หนั ง สื อ
หรื อ กระดานดำอย า งเดี ย วอี ก ต อ ไป สถานศึ ก ษา 60,000 แห ง ทั่ ว
ประเทศและครู ผู ส อนควรจั ด สภาพแวดล อ มสื่ อ การเรี ย นการสอนที่
เหมาะสมใหเกิดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ
สื่อหุนจำลองยางพาราจะเปนสื่อการสอนดานวิทยาศาสตรการแพทย
เกษตรศาสตรและชีววิทยาที่ประหยัด และเหมาะกับนักเรียนไทยอยาง
แทจริง เพราะเปนสื่อที่ผลิตจากสารธรรมชาติ คือ ยางพารามีความ
นุมนิ่มเสมือนของจริง นาเรียน นาใช
ในดานการสรางมูลคาเพิ่มใหกับยางพาราไทย นับตั้งแตป พ.ศ.
2534 ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราไปขายตางประเทศเปนอันดับ
1 ของโลก แตเกษตรกรสวนยางไทยยังคงประสบปญหาราคายางที่
ตกต่ำเปนประจำทุกป จากตัวเลขการผลิตพบวาประเทศไทยสามารถ
ผลิ ต ยางพาราได ใ นปริ ม าณ 2.2 ล า นตั น /ป ส ง ออกในรู ป ยางข น
ยางแผน ปริมาณ 2 ลานตัน ไดมูลคา เทากับ 56,000 ลานบาท ที่เหลือ
0.2 ลานตัน เรานำมาแปรรูป เชน ยางรถยนต ถุงยาง ถุงมือ ยางรัด
ของ ไดมูลคาเทากับ 48,000 ลานบาท การแปรรูปจึงนำมาซึ่งมูลคาเพิ่ม
ให กั บ ยางพาราเป น อย า งมาก หากเราแปรรู ป เพิ่ ม ขึ้ น อี ก 20-30%
สงออกยางดิบใหลดลงในประมาณเทากัน เราจะสามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ไมต่ำกวา 1 แสนลานบาท ดังนั้นทำไมเราไมคิดคนประดิษฐสิ่งประดิษฐ
ใหมๆ เพื่อนำยางพารามาใชการประดิษฐสื่อการเรียนการสอนอวัยวะ
111

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

มนุษยและสัตวจึงมีเปาหมายเบื้องตนอยูที่สถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ จึงนับเปนแนวทางหนึ่งที่มีศักยภาพสูงยิ่ง
ในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับยางพาราไทย
ในดานลดการนำเขาและสนับสนุนเปนสินคาสงออก ปหนึ่งๆ รัฐตองใชจายงบประมาณ 100 ลานบาท
เพื่อนำเขาสื่อการเรียนการสอนรูปหุนจำลองที่ทำจากเรซิ่นหรือไฟเบอรกลาส การนำยางพารามาผลิตเปนสื่อการ
เรียนการสอนนอกจากจะชวยลดการนำเขาปละ 100 ลานบาท แลวยังสามารถผลิตเปนสินคาสงออกไดเปนอยางดี
เนื่องจากคุณสมบัติเดนของสื่อการสอนที่ทำจากยางพารามีราคาถูกกวามาก น้ำหนักเบา ตกไมแตก สามารถเคลื่อน
ยายไดสะดวก มีความเหมาะสมนำมาใชเปนสื่อการสอนไดเปนอยางดี

การนำผลงานไปใชประโยชน
ดานการศึกษา : เปนสื่อการเรียนการสอนราคาประหยัด สถานศึกษาทุกระดับ (60,000 แหง) สามารถนำ
ไปใชได
ดานการแพทยสาธารณสุข : สามารถสรางเปนอุปกรณเสริมทางการแพทยและสาธารณสุขสถาน พยาบาล
รัฐ-เอกชนทุกแหงสามารถนำไปใชได
ดานการพาณิชย : สามารถจัดทำเปนหุน รูปสัตว เชน ชาง มา รูปที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย
จัดทำเปนของที่ระลึกได
สถานที่ติดตอ
โครงการวิจัยและพัฒนาหุนจำลองจากยางพารา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0-2942-8954-6 089-772-1690
โทรสาร : 0-2942-8955 0-2579-7539
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2547
รางวัลชมเชย สาขาปรัชญา
เรื่อง ประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการอนุรักษและพัฒนา
พรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
The History of Plants with Thai Cultural Values
Conservation and Development of Plants with Thai Cultural Values.
ของ
อาจารยอรไท ผลดี
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา ผลงานวิจัยเรื่อง “ประวัติพรรณพืชทางศิลป
วัฒนธรรมไทย โครงการอนุรักษและพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย” ของ นางสาวอรไท ผลดี แหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพสูง เพิ่มองคความรูใหมดานวิชาการเกี่ยวกับประวัติพรรณ
พืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย ที่หักลางกับความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับแหลงกำเนิดของพรรณไมไทย โดยไดศึกษาคนควา
หาหลักฐานโบราณคดี ศิลาจารึก พงศาวดารจีน ตำรายา และวรรณคดี โดยผลการศึกษาพบหลักฐานใหมเกี่ยวกับ
พรรณพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย คือ พรรณพืชสมัยกลาง ไดแก มะซาง มะเยา และขาว เปนตน สมัยหินใหม
ไดแก ไมไผ และพรรณพืชสมัยโลหะ ไดแก หมอน และกัญชา จึงนับวาผลงานนี้เปนประโยชนและมีคุณคาเปนอยาง
มากตอวงวิชาการในการศึกษาประวัติของพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยและเปนการยกเกียรติภูมิของชาติดวย
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานวิจัยเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำป
2547 รางวัลชมเชย สาขาปรัชญา
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ประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการอนุรักษและพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
The History of Plants with Thai Cultural Values
Conservation and Development of Plants with Thai Cultural Values.

ชื่อผูวิจัย
อาจารยอรไท ผลดี
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความสำคัญและที่มาของการวิจัย
พรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยสวนใหญจะเปนพรรณพืชพื้นเมืองที่ขึ้นอยูเองโดยธรรมชาติในเขตของ
ประเทศไทยมาแตดั้งเดิม ซึ่งถือไดวาพืชพื้นเมืองดังกลาวมีถ่ินกำเนิดในประเทศไทย แตยังมีการคนควาวิจัยเกี่ยว
กับถิ่นกำเนิดของพรรณพืชไทยนอยมาก รวมทั้งมีการวิจัยนอยมากเกี่ยวกับประวัติของพรรณพืชไทยในดานการอาง
ถึงครั้งแรก และสมัยที่นำพรรณพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากที่อื่นเขามาปลูกในประเทศไทย จึงสมควรที่จะไดมีการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยในดานถิ่นกำเนิดและหลักฐานการอางถึงเปนครั้งแรกรวมทั้งพรรณพืช
ที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมไทยในดานตาง ๆ อาทิ พรรณพืชทางโบราณคดี ตำนานเมือง พุทธประวัติ จารึก
วรรณคดี วิถีชีวิตไทย พิธีกรรมเปนตน เพื่อเปนประโยชนตอการอนุรักษพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
แหลงเงินทุนสนับสนุนในการทำวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการวิจัยประเภท ข ประจำป 2535
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพHอศึกษาประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยในดานถิ่นกำเนิดและการอางถึงครั้งแรก
2. เพHอเสนอรายชHอพรรณพืชที่หายากและควรอนุรักษรวมทั้งพรรณพืชที่สูญพันธุไปแลว
3. เพHอศึกษาพรรณพืชศิลปวัฒนธรรมไทยในดานเพลงไทย ทำเครHองดนตรีไทย พรรณพืชหอม โบราณคดี
ตำนานเมืองและพงศาวดาร พุทธประวัติ วรรณคดี ผาไทและลวดลายไท แหลงอาหาร วิถีชีวิต พิธีกรรม
และพรรณพืชสำคัญของชาติไทย
4. เพHอศึกษาประโยชนของพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
5. เพHอสรางอุทยานพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยที่คณะมนุษยศาสตรและที่สำนักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ระยะเวลาการทำวิจัย
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2537 รวมระยะเวลา 3 ป - เดือน

พรรณพืชประจำทวีป งิ้ว ประจำ ครุฑภูมิ
ปาริชาต ประจำ ดาวดึงสภูมิ

พรรณพืชประจำทวีป หวา ประจำ ชมพูทวีป
กัลปพฤกษ ประจำ อุตตรกุรุทวีป

สรุปผลงานวิจัย
พรรณพืชในตำนานการเกิดมนุษยชาติของชนเผาไท
ในตำนานการเกิดมนุษยชาติของชนเผาไท เชื่อวามนุษยชาติกำเนิดจากน้ำเตาปุง ดังปรากฏในพงศาวดาร
ลานชางวาเกิดมนุษยชาติ 5 เผาคือ ไทลม ไทลี ไทเลิง ไทลอ และไทควาง เกิดจากน้ำเตาปุง 3 ลูก ที่มีขนาดใหญ
เทาพอม และสวนพงศาวดารเมืองแถง กลาวถึงตำนานชาวผูไทยวา เทวดานางฟา 5 คู ไดเขาไปจุติในน้ำเตาปุง
แลวแตกออกมาเปนมนุษย เผาตางๆ คือ ขาแจะ ผูไทยดำ ลางพุงขาว ฮอ และแกว
พรรณพืชในตำนานการสรางโลกของชนเผาไท
ตำนานการสรางโลกตามความเชื่อของคนไทยปรากฏในไตรภูมิพระรวง ของพระมหาธรรมราชาลิไทย
พ.ศ. 1888 กล า วคื อ ภู มิ 4 ภู มิ คื อ กามภู มิ รู ป ภู มิ และอรู ป ภู มิ ในกามภู มิ จะประกอบด ว ย ภู มิ 4 ภู มิ คื อ
มนุสสภูมิ ดาวดึงสภูมิ อสุรกายภูมิ และครุฑภูมิ มีตนไมประจำภูมิ แบงทิศจากศูนยกลางคือ เขาพระสุเมรุ ไดแก
ในมนุสสภูมิ มี 4 ทวีป ทิศเหนือ มี กัลปพฤกษ ประจำ อุตตรกุรุทวีป, ทิศใต มี หวา ประจำชมพูทวีป, ทิศตะวันออก
มี ซึก ประจำ บุพพวิเทหทวีปทิศตะวันตก มี กระทุม ประจำ อมรโคยานทวีป, ยอดเขาพระสุเมรุ มีปาริชาต ประจำ
ดาวดึงสภูมิ, ขางใตเขาพระสุเมรุมีแคฝอย ประจำ อสุรกายภูมิ, เชิงเขาพระสุเมรุ มี งิ้ว ประจำ ครุฑภูมิ
พรรณพืชดึกดำบรรพในประเทศไทย
พรรณพืชที่เกาแกที่สุดในประเทศไทย คือ ตนกระบาก อายุพันป ที่เขตอุทยานแหงชาติตากสินมหาราช
จังหวัดตาก ตนไทรใหญที่สุดคือ ตนเลียบ ที่ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา
ตนสักใหญที่สุดในโลก คือ ตนสักอายุพันป บริเวณปาสงวนลำหวยถ้ำดิน ต. น้ำไคร อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ
พรรณพืชถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
มนุษยเริ่มมีวิวัฒนาการจากลิงคนเมื่อ 2 ลานป ฉะนั้น พรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยยอมจะมีความเกา
แกถึง 500 ลานป เชนเดียวกับพืชเซลลเดียวของภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะประเทศไทยอยูในเอเชียเขตรอน มีภูมิ
อากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของพรรณพืช มีพื้นที่ปาเปนจำนวนมากโดยเฉพาะปาดงดิบ
พรรณพืชสวนมากจะออกดอกตลอดปไมเหมือนภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็น พรรณพืชจะออกดอกปละครั้ง แมแต
กุหลาบซึ่งพบซากฟอสซิลวามีมาแตดึกดำบรรพเมื่อประมาณ 40 ลานป มาแลว ก็มีกำเนิดในเอเชีย กุหลาบทั่วโลก
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จะผสมจากกุหลาบเอเชียเพียงไมกี่ชนิด มีหลักฐานการพบพรรณพืชเปนจำนวนมากที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
พืชน้ำ ไดแก โกมุท จงกลนี บุณฑริก บัวผัน บัวเผื่อน บัวขม ปทุม เปนตน หรือพืชมีดอก เชน กัลปพฤกษ กุมาริกา
กระดังงาสงขลา การเวก ขี้เหล็ก คัดเคา แจง นมแมว ปนหยี พวงประดิษฐ พาดไฉน พิมาน มะคาแต มะพลับ
รวงผึ้ง สารภี รวก รัง อังกาบ เปนตน
พรรณพืชในโบราณคดี
ผลการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ พ รรณพื ช ทางศิ ล ป
วัฒนธรรมไทยในดานถิ่นกำเนิด จากหลักฐานทางโบราณคดีพบ
ว า พรรณพื ช ที่ มี ถิ่ น กำเนิ ด ในประเทศไทยมาตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตร ดังนี้ คือ พรรณพืชสมัยหินกลาง จากการคน
พบของ ดร.เชสเตอร กอรแมน ที่แหลงโบราณคดีถำ้ ผี จังหวัด
แมฮองสอน อายุประมาณ 8,500-13,000 ปพบซากฟอสซิล
ของพืช (botanical macro-fossils) จำนวน 14 ชนิด ไดแก
พรรณพืชสมัยหินกลางจากถ้ำผี แมฮองสอน
กระจับ แตงราน ถั่วเขียว ถั่วนอย นางพญาเสือโครง (พืชสกุล
คือ มะกอกเกลื้อน นางพญาเสือโครง และมะซาง
เดียวกับทอ) น้ำเตา พริกไทย พลู มะกอกเลื่อม มะซาง มะเยา
ซึ่งใชเปนน้ำปานะสมัยพุทธกาล
สมอไทย สมอพิเภก และหมากนอกจากนั้น พรรณพืชที่สำคัญในสมัยหินกลางจากแหลงโบราณคดีถ้ำปุงฮุง จังหวัด
แมฮองสอน เมื่อประมาณ 7,000 ป จากการขุดคนของ ดร.กอรแมน เชนกัน คือ ขาว จากหลักฐานดังกลาวแสดง
วาขาวมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ไมใชมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและอินเดียตามหลักฐานเดิม นอกจากนั้นจากการ
คนพบหลักฐานเกี่ยวกับขาวที่แหลงโบราณคดีหลายแหงในประเทศไทย เชน แหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัด
อุดรธานีเมื่อประมาณ 5,600 ป,โนนนกทา จังหวัดขอนแกน เมื่อประมาณ 5,500 ป, โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ประมาณ 4,000 ป, บานนาดี จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 3,000-4,000 ป และโคกพลับ จังหวัดราชบุรี ประมาณ
2,000-3,000 ป โดยเฉพาะการคนพบที่ถำ้ ปุงฮุง จังหวัดแมฮองสอน แสดงวา คนไทยรูจักปลูกขาวเพื่อเปนอาหาร
ประจำวันมานานถึง 7,000 ป มาแลว กอนจีนและอินเดียถึง 2,000 ป และจากการพบหลักฐานพรรณพืชหลายชนิด
ที่ถ้ำผี จังหวัดแมฮองสอน มีอายุเกาแกถึงประมาณ 10,000 ป ซึ่งเกาแกกวาพืชชนิดเดียวกันที่พบในสวนอื่นของ
โลก ทำใหนาเชื่อถือไดวา ประเทศไทยในสมัยกอนประวัติศาสตรอาจจะเปนดินแดนที่ใหกำเนิดการเกษตรกรรมของ
โลกมิใชบริเวณตะวันออกกลางที่เรียกกันวา ดินแดนอันอุดมสมบูรณรูปพระจันทรเสี้ยว (The Fertile Crescent)
ดังที่เคยเชื่อกันมา
พรรณพืชที่อางถึงครั้งแรก
พรรณพืชที่พบหลักฐานใหมเกี่ยวกับการอางถึงครั้งแรก ไดเสนอเฉพาะพรรณพืชสำคัญจำนวน 80 ชนิด
ดังตอไปนี้
พรรณพืชสมัยกอนสุโขทัย จำนวน 19 ชนิด ไดแก กระวาน ฝาย มะพราว กัลปพฤกษ พิกลุ มะมวง นิลุบล
กระทุม ไผ งา ถั่วสะแตก กำยาน กฤษณา การบูร จันทน สน ออย กุมุท และ โพธิ์ พรรณพืชสมัยสุโขทัย จำนวน
24 ชนิด ไดแก พิมเสน ขาวสาลี คราม จงกลนี แตงโม ไทร ถั่วราชมาส บัวเผื่อน ลำดวน หญาแพรก เสง
กรรณิการ (ดอกสีเหลือง) ปาริชาต ชาติบุตร โยทะกา อโนชา (อังกาบ) นาคพฤกษ (กระทิง) แขม ดอกซอน (มะลิ
ซอน) หวาย พลับ พุทธรักษา บุนนาค สารภี และประดู พรรณพืชสมัยอยุธยาตอนตน จำนวน 22 ชนิด ไดแก พริก
กระเทียม หอม ตะไคร ขา กระชาย มะกรูด สมปอย ยาสูบ ทุเรียน มังคุด ลางสาด ฝน ฝาง กรักขี แกว เกด
ราชพฤกษ ทองกวาว กระลำพัก กาหลง และชา พรรณพืชสมัยอยุธยาตอนกลาง จำนวน 9 ชนิด ไดแก ลำไย
ละมุด เจตมูลเพลิง พลับพลึง สุพรรณิการ ทานตะวัน หงอนไก ดาวเรือง และนอยหนา พรรณพืชสมัยอยุธยาตอนปลาย
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จำนวน 4 ชนิด ไดแก ลั่นทม ชงโค ยี่เขง และยี่โถ พรรณพืชสมัยธนบุรี จำนวน 1 ชนิด คือ พุดตาน
พรรณพืชวรรณคดีที่สูญพันธุไปแลว
พรรณพืชวรรณคดีที่พบวาสูญพันธุไปแลว คือ กระจับบก กลวยทองฝาแฝด โกฐสิงคลี ขนัน เขล็ญ ครวญ
ชางเชา ชามชุน เชิงจำ ทองสิบอยาง ปุมไก เปลาราม พาดไฉน พุงจาบ มะมวงพรวน รอยลิ้น รำดึง วานบุษราคัม
วานฟนชน วานพระผนัง วานพระกราบ หมากขา เปนตน

ตนพระศรีมหาโพธิ์ของพระพุทธเจา 28 พระองค
พระพุทธมงคละ : กระทิง พระพุทธสิทธัตถะ : กัณณิการอินเดีย
พระพุทธอโนมทัสสี : รกฟา พระพุทธเมธังกร : ทองกวาว

11. พระพุทธปทุมะ (ออยชาง, เพกา)
12. พระพุทธนารทะ (ออยชาง, เพกา)
13. พระพุทธปทุมุตตระ (สน)
14. พระพุทธสุเมธะ (สะเดา)
15. พระพุทธสุชาตะ (ไผใหญ)
16. พระพุทธปยทัสสี (กุม)
17. พระพุทธอัตถทัสสี (จำปา)
18. พระพุทธธัมมทัสสี (มะกล่ำหลวง, มะพลับ)
19. พระพุทธสิทธัตถะ (กัณณิการ)

ตนพระศรีมหาโพธิ์ของพระพุทธเจา 28 พระองค
1. พระพุทธตัณหังกร (สัตตบรรณ)
2. พระพุทธเมธังกร (ทองกวาว)
3. พระพุทธสรณังกร (แคฝอย)
4. พระพุทธทีปงกร (เลียบ)
5. พระพุทธโกณฑัญญะ (ขานาง)
6. พระพุทธมงคละ (กระทิง, บุนนาค)
7. พระพุทธสุมนะ (กระทิง, บุนนาค)
8. พระพุทธเรวตะ (กระทิง, บุนนาค)
9. พระพุทธโสภิตะ (กระทิง, บุนนาค)
10. พระพุทธอโนมทัสสี (รกฟา)
20. พระพุทธติสสะ (ประดูลาย)
21. พระพุทธปุสสะ (มะขามปอม)
22. พระพุทธวิปสสี (แคฝอย)
23. พระพุทธสิขี (มะมวงปา, กุมบก)
24. พระพุทธเวสสภู (สาละ, สานหลวง)
25. พระพุทธกกุสันธะ (ซึก)
26. พระพุทธโกนาคมนะ (มะเดื่อ)
27. พระพุทธกัสสปะ (นิโครธ)
28. พระพุทธโคตมะ (โพธิ)

พรรณพืชสมัยพุทธกาลจากพุทธประวัติ
ตอนเจาชายสิทธัตถะประสูติ คือ สาละอินเดีย ตอนเจาชายสิทธัตถะในปฐมวัย คือ หวา ตอนทรงบำเพ็ญ
ทุกรกิริยา คือ มะมวง ชมพูพฤกษ หรือ หวา ตอนการบูชาพระพุทธองค คือ นิโครธ ตอนตรัสรู คือ พระศรีมหาโพธิ์
และหญากุสะ ตอนพระพุทธองคประทับเสวยวิมุตติสุข ในสถานที่ 7 แหง เรียกวา สัตตมหาสถาน ประทับอยูแหง
ละ 1 สัปดาห คือ อัชปาลนิโครธ (ไมนิโครธ) มุจลินทพฤกษ (ไมจิก) ราชายตนพฤกษ (ไมเกด) ตอนพระพุทธองค
เสด็จไปตำบลอุรุเวลา แขวงเมืองราชคฤห คือ กุม ตอนยมกปาฏิหารย คือ คัณฑามพฤกษ (มะมวง) ตอนพระพุทธ
องคเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ สาละอินเดีย
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พรรณพืชในตำนานเมือง เมืองฝางสัณฐานยาวดังฝกฝาง
ไมชำระกนพระรวง ตนหมันประจำกรุงศรีอยุธยา

พรรณพืชในตำนานเมืองและพงศาวดาร
พรรณไมในตำนานกรุงสุโขทัย คือ ตาล พรรณไมในตำนานกรุง
ศรีอยุธยา คือ หมัน, พรรณไมในตำนานกรุงธนบุรี คือ ทองหลาง,
พรรณไม ใ นตำนานกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร คื อ ราชพฤกษ , พรรณไม ใ น
ตำนานเมืองเชียงใหม คือ ไทร พรรณไมในตำนานเมืองหริภุญไชย
คือ ยางทราย, พรรณไมในตำนานเมืองฝาง คือ ฝาง พรรณไมใน
ตำนานเมืองเงินยางเชียงแสน คือ พุทรา, พรรณไมในตำนานดอยสุ
เทพ คื อ อ อ ย, พรรณไม ใ นตำนานพระธาตุ ห ริ ภุ ญ ไชย คื อ สมอ,
พรรณไมในตำนานพระปฐมเจดีย คือ พระศรีมหาโพธิ์, พรรณไมใน
พงศาวดารเหนือ คือ น้ำเตา หมาก, พรรณไมในตำนานพระนางจาม
เทวี คือ มะตูม สักสองพี่นอง, พรรณไมในพงศาวดารลานชาง คือ
น้ำเตา, พรรณไมในตำนานพระรวง คือ ไมแกงขี้พระรวง (ตนหาด
เยื อ ง), พรรณไม ใ นตำนานพระยามั ง ราย คื อ มะเดื่ อ โพธิ์ ลั ง กา
พรรณไมในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คือ พุทรา (ดอนพุทรากระแทก)

พรรณพืชในจารึก
จารึกวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช (พ.ศ. 1318) กลาวถึงมะมวงและพิกุล, จารึกวัดศรีชุม หลักที่ 2 (พ.ศ.
1900) กล า วถึ ง พระศรี ม หาโพธิ์ , กระทิ ง อิ น ทนิ ล ซึ ก ดอกซ อ น (มะลิ ซ อ น) ดอกพุ ด , จารึ ก วั ด อโสการาม
(พ.ศ.1942) กลาวถึง สารภี บุนนาค พิกุล มะมวง ขนุน มะขวิด มะพราว, จารึกลานทองวัดสองคบ ชัยนาท (พ.ศ.
1951) กลาวถึง แกว เกด, จารึกวัดบูรพาราม (พ.ศ. 1955) กลาวถึง พิกุล มะมวง สมอ บุนนาค กระทิง สารภี
ประดู ไทร สาละ มะพราว กอปทุม อุบล
พรรณพืชในวรรณคดี
พรรณพื ช สำคั ญ สมั ย ก อ นสุ โ ขทั ย มิ ลิ น ทป ญ หา
(พ.ศ. 500) กลาวถึงเมืองตักโกละ (กระวาน) สันนิษฐานวา
คื อ เมื อ งตะกั่ ว ปา พงศาวดารราชวงศ ชุ ง (พ.ศ. 1560)
กลาวถึงอาณาจักรศรีวิชัย ผลิตกำยานเปนสินคาออก
พรรณพืชสำคัญสมัยสุโขทัย ไตรภูมิพระรวง (พ.ศ.
1888) กล า วถึ ง พรรณไม ป ระจำทวี ป แบ ง ตามทิ ศ จาก
ศู น ย ก ลางคื อ เขาพระสุ เ มรุ ทิ ศ เหนื อ (อุ ต ตรกุ รุ ท วี ป )
กัลปพฤกษ, ทิศใต (ชมพูทวีป) หวา, ทิศตะวันออก (บุพพวิ
พรรณพืชสมัยสุโขทัยจากไตรภูมิพระรวง
จวง จันทน กฤษณา และสะเอง
เทหทวีป) ซึก (จามจุรีสีทอง), ทิศตะวันตก (อมรโคยาน
ทวีป) กระทุม, ยอดเขาพระสุเมรุ (ดาวดึงสภูมิ) ปาริชาต (ทองหลาง), ใตเขาพระสุเมรุ (อสุรกายภูมิ) แคฝอย,
เชิงเขาพระสุเมรุ (ครุฑภูมิ) งิ้ว พรรณพืชในไตรภูมิพระรวงที่พบหลักฐานใหมเกี่ยวกับชนิดของพรรณพืช คือ
ปาริชาต ในไตรภูมิพระรวง แปลวา ทองหลาง ในตำราตนไมของอินเดียจะหมายถึง กรรณิการ ดอกขาว กานแสด,
ชาติบุตร นาจะหมายถึงมะลิ ชาติเปนภาษาบาลี หมายถึง มะลิ, โยธกา นาจะมีความหมายตามภาษาบาลีสันสกฤต
คือ ยูถิกามาเปนโยถิกา หมายถึงพุทธชาด สวนคนไทยจะแปลยูถิกาหรือโยถิกาวา คัดเคา, กัณณิการที่ไตรภูมิพระ
รวงระบุวาเหลืองงามดั่งทองเนื้อสุก ผูวิจัยพบวา คือ ตนกัณณิการของอินเดีย ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตรตรงกับตนหู
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ควายอันเปนไมทางภาคพายัพของไทย, สะเอง ที่ระบุวาพระแทนบัณฑุกัมพล แดงเขมแดงฉันดั่งดอกสะเอง ผูวิจัย
พบวา หมายถึงดอกเสงหรือดอกบานเที่ยง
ทิพยพฤกษหรือปญจพฤกษ คือ ดอกไมสวรรค 5 ตน ในดาวดึงสภูมิ ไดแก ปาริชาต กัลปพฤกษ มณฑารพ
หริจันทน (จันทนเทศ) สันตานพรรณพืชหอมในอุตตรกุรุทวีป ไดแก จวง จันทน กฤษณา ปาริชาต นาคพฤกษ
(กระทิง) ลำดวน จำปา โยธะกา (พุทธชาดหรือคัดเคา) มาลุตี (มะลุลี) มณีชาติบุตร (มะลิ)

พรรณพืชทำเครื่องดนตรี
ขลุยและแคนที่หมาหวังตุย อายุ 2,100 ป
รางระนาดไมมะริด ลูกระนาดไมชิงชันของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

พรรณพืชสำคัญที่ใชทำเครื่องดนตรีไทย
วั ฒ นธรรมการดนตรี ข องไทย มี ค วามเก า แก ม าตั้ ง แต ส มั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร ดั ง ปรากฏหลั ก ฐานการพบ
เครื่ อ งดนตรี ไ ทย อายุ ร าว 2,100 ป ในหลุ ม ฝ ง ศพนางพระยาเผ า ไทที่ ต.หม า หวั ง ตุ ย อ.ฉางชา มณฑลหู ห นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน อยูในสมัยราชวงศฮั่น เปนเครื่องดนตรีทำดวยไมไผ มีขลุย และแคน รวมทั้งเครื่องดนตรีขิม
ไมในฝนที่หายากมากที่สุดของชางทำเครื่องดนตรีไทย อยูในสกุลไมมะเกลือ คือไมมะริด ใชทำเครื่องดนตรี
ที่ถือวาศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหมือนชื่อ ปจจุบันเกือบจะสูญพันธุไปแลว เมื่อครั้งทำระนาดถวายสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังตองไปนำมาจากเมืองพมา ทำเครื่องดนตรีไดหลายชนิด เชน ซอดวง ซออู กลอง
โทน รำมะนา ฯลฯ ที่ นิ ย มทำมาแต โ บราณ คื อ ทำรางระนาดมั ก นิ ย มใช ง าช า งประกอบ ดั ง เช น เครื่ อ งดนตรี
ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 5- 6 เปนรางระนาดไมมะริด
มี ง าช า งแบบไม ต อ ประกอบ ในภาพลู ก ระนาดทำด ว ยไม ชิ ง ชั น มี ส มญาว า ผื น ทั บ ทิ ม เป น ผื น ที่ จ างวางศร
ศิลปบรรเลง ไดบรรเลงถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จนไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนหลวง
ประดิษฐไพเราะ
ไมสกุลไมมะเกลืออีกชนิดหนึ่ง ที่ใชทำเครื่องดนตรีไทย คือ ไมมะเกลือ ทำซอดวง ซออู ขลุย กลอง
สวนประกอบของระนาด เชน คิ้ว คันทวนซอสามสาย ฯลฯ ดังเชน กลองชาตรี ไมมะเกลือของหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ยังมีไมอีกสกุลหนึ่งที่หายากเพราะเปนไมหวงหาม คือ สกุลไมชิงชัน ไมสกุลนี้นิยมนำ
มาทำเครื่องดนตรี เพราะมีเนื้อไมและแกนที่สวยงาม ไดแก ชิงชัน และพะยูง
ชิงชัน ทำเครื่องดนตรีไดหลายชนิด เชน ลูกระนาด ซอดวง ซออู จะเข ขลุย กลอง โทน รำมะนา กรับ
ขาฆองวง ฯลฯ ดังตัวอยางลูกระนาดไมชิงชันที่เรียกวา ผืนทับทิม ของหลวงประดิษฐไพเราะ ซึ่งเคยบรรเลงถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจาอยูหัว จนไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนหลวงประดิษฐไพเราะ นอกจากนั้น
เครื่องดนตรีไทยที่ทำดวยไมชิงชันของหลวงประดิษฐไพเราะ ยังมีกลองทัด กลองชาตรี กลองแขก เปนตน
119

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

พะยู ง ทำเครื่ อ งดนตรี คื อ ลู ก ระนาด ซอด ว ง ซออู ขลุ ย กลอง โทน รำมะนา ฯลฯ ตั ว อย า งเช น
กลองแขก ไมพะยูง อายุราวรัชกาลที่ 7 สมบัติของอาจารยสุบิน จันทรแกว ลูกระนาดเอกไมพะยูงราวสมัยรัชกาลที่
8 รางระนาดไมสัก ฝมือเจกฝน ชางทำระนาดมีชื่อเสียงมาตั้งแตยุครัชกาลที่ 5 เปนตน
ไมในสกุลไมสัก ที่นิยมทำเครื่องดนตรี คือ รางระนาด กลอง โทน รำมะนา ขาฆองวง ฯลฯ ดังตัวอยาง
เครื่องดนตรีของหลวงประดิษฐไพเราะ อาทิ รางระนาดเอกและทุม ทำดวยไมสักแกะสลักลงรักปดทอง ระนาด
มโหรี ไมสัก ตะโพนไทยไมสักมีเทาไมมะริดฝงงา
ไมในฝนที่สำคัญลำดับสุดทายที่จะกลาวถึง คือ สกุลไมไผ ไดแกไมไผบง ไผบงที่มีคุณภาพจะมาจากจังหวัด
ตราด บริเวณคลองใหญ แหลมงอบ และ เกาะชาง จะมีเนื้อแกรงดีมาก นิยมนำมาทำลูกระนาด เพราะใหเสียง
ไพเราะมาก ลูกระนาดผืนไผบงที่มีชื่อเสียง คือ ผืนจำปา ของหลวงประดิษฐไพเราะ นอกจากนี้ยังมีระนาดเอกผืน
ย.ท. ซึ่งสมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศร โปรดใหสลักพระนามยอยุคลทิฆัมพร ประทานใหแกหลวงประดิษฐ
ไพเราะเปนพิเศษ และมีระนาดทุมคูกับระนาดเอกทำดวยไผบง
พรรณพืชในเพลงไทย
พรรณไมในเพลงพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตับชมสวนขวัญ ดอกไมไทร
เพลินชมสายหยุดพุทธชาด ชมนาดหอมรHนชHนนาสา
กุหลาบหลากสีมีปลูกไว อยูใกลกับพุมมะลิหอม
การะเกดแกมแกวกระดังงา กรรณิการสารภีจำปพะยอม กรองเปนมาลัยไดดมดอม นำนอมโนมหทัยใหชHนบาน
โอวาพวงผกาของขาเอย
โอวาพวงผกาของขาเอย
พรรณพืชในพิธีกรรมและความเชื่อ พรรณไมมงคล ไมมงคล 9 ชนิด คือ
1. ชัยพฤกษ มีโชคชัย

4. ไผสีสุก

มีความสุข

7. สักทอง ความศักดิ์สิทธิ์

2. ราชพฤกษ เปนใหญเปนโต 5. กันเกรา, กันภัย ปองกันภัยอันตราย 8. พะยูง พะยุงฐานะใหมั่นคง
3. ทองหลาง มีเงินมีทอง

6. ทรงบาดาล

ความบันดาลใจ

9. ขนุน

หนุนทรัพยสินเงินทอง

ใบไมมงคล 8 ชนิด คือ ใบมะตูม ใบเงิน ใบทอง หญาแพรก ใบพรหมจรรย (หมากผูหมากเมีย) ใบสมปอย
ใบชัยพฤกษ และใบมะกรูด
พรรณพืชมงคลตามทิศบูรพา - ไผ กุม มะพราว, ทิศอาคเนย - ยอ สารภี, ทิศทักษิณ - มะมวง มะพลับ, ทิศหรดี ชัยพฤกษ สะเดา ขนุน พิกลุ , ทิศประจิม - มะขาม มะยม, ทิศพายัพ - มะกรูด, ทิศอุดร - พุทรา หัววาน, ทิศอีสาน- ทุเรียน
พรรณพืชมงคลตามอักษรนามประจำทิศนวเคราะห
ทิศบูรพา - แกว กรรณิการ กันเกรา, ทิศอาคเนย - แจง จันทน, ทิศทักษิณ - กระถิน พุด, ทิศหรดี - มะตูม แตว
เต็ง, ทิศประจิม - ปบ ประดู, ทิศพายัพ - ยอ รัง, ทิศอุดร - สน สัก, ทิศอีสาน - อินทนิล ออ, ทิศกลาง - เกด
ไมมิ่งขวัญประจำปเกิด
ปชวด มิ่งขวัญอยูที่ มะพราว กลวย, ปฉลู มิ่งขวัญอยูที่ ตาล, ปขาล มิ่งขวัญอยูที่ ขนุน รัง, ปเถาะมิ่งขวัญอยูที่
มะพราว งิ้ว, ปมะโรง มิ่งขวัญอยูที่ งิ้ว ตนไผ, ปมะเส็ง มิ่งขวัญอยูที่ โพธิ์ รัง, ปมะเมีย มิ่งขวัญอยูที่ตะเคียน
กลวย, ปมะแม มิ่งขวัญอยูที่ ปาริชาต ไผปา, ปวอก มิ่งขวัญอยูที่ ขนุน, ประกา มิ่งขวัญอยูที่ ยาง ฝายเทศ, ปจอ
มิ่งขวัญอยูที่ สำโรง บัวหลวง, ปกุนมิ่งขวัญอยูที่ บัวหลวง บัวบก
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พรรณพืชในศิลปะไทย ลาดลายศิลปะสมัย
หิ น ใหม - ลายดอกหญ า ลายปล อ งอ อ ย
ลายมะลิ เ ลื้ อ ย ลายกาบไผ ลายหวี ก ล ว ย
ลายต น สนและต น ดอกไม ลายตาสั บ ปะรด
ลายหมากจั บ ลายดอกมะลิ ลวดลายศิ ล ปะ
สมัยโลหะ -ลายบักโม (แตงโม) ลายเครือเถา
กานขด ลายผักกูด ลายกระหนกชอ ลายบัว
คว่ำ บั ว หงาย ลายดอกแก ว (ดอกพิ กุ ล )
ลายพุ ม ข า วบิ ณ ฑ , ลวดลายศิ ล ปะสมั ย
พรรณพืชในศิลปะไทย
ก อ นทวารวดี - ลายประจำยามดอกจั น ทน ,
ผาไหมไทโบราณลายผักกูด ที่หมาหวังตุย (2,100 ป)
ลวดลายศิ ล ปะสมั ย ทวารวดี - ลายดอกบั ว
ผาลายอยาง ดอกพิกุล ลายดอกใบเทศ ลายกรวยเชิง
ผายกลายพุมขาวบิณฑ ลายราชวัติประจำยาม
ลายพวงมาลัย, ลวดลายศิลปะสมัยสุโขทัย ลายดอกกานแยง ลายดอกสรอย ลายกรวยเชิง (บัวสัตตบุษย), ลวดลายศิลปะสมัยอยุธยา - ลายดอกไมรวง
ดอกลำดวนลายใบเทศ (ตนฝายเทศหรือพุดตาน) ลายดอกชัยพฤกษ ลายดอกรัก ลายดอกสายหยุด ลายดอกจอก
ลายรวงขาว
2. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. มีคุณคาในการศึกษาประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยในดานถิ่นกำเนิดและการอางถึงครั้งแรก
2. มีคุณคาในการศึกษาพรรณพืชที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมไทย ในดานเพลงไทย ทำเครื่องดนตรีไทย
พรรณพื ช หอม พรรณพื ช ทางโบราณคดี พรรณพื ช ในตำนานเมื อ งและพงศาวดาร พรรณพื ช ในพุ ท ธประวั ติ
พรรณพืชในวรรณคดี พรรณพืชในผาไทและลวดลายไท พรรณพืชที่เปนแหลงอาหาร พรรณพืชในวิถีชีวิตไทย
พรรณพืชในพิธีกรรมไทย พรรณพืชสำคัญของชาติไทย
3. มีคุณคาในการศึกษาประโยชนของพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
4. มีคุณคาในการกระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดำเนินการอนุรักษพรรณพืชที่กำลังจะสูญพันธุกอนที่
จะสายเกินไป
5. การจัดสรางอุทยานพรรณพืชศิลปวัฒนธรรมไทย ที่คณะมนุษยศาสตร มีคุณคาในการศึกษาพรรณพืช
ศิลปวัฒนธรรมไทย
6. กอใหเกิดความภาคภูมใจในความเกาแกของพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
7. พิพิธภัณฑกลางแจง “สวนวัฒนธรรมไทย ธีระ สูตะบุตร” ที่สำนักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
เปนแหลงศึกษาพรรณพืชทางวัฒนธรรมไทย ไดแก พรรณพืชพุทธประวัติ โบราณคดี ตำนานเมือง พรรณไมใน
จารึก วรรณคดี เครื่องดนตรีไทย พิธีกรรมและความเชื่อ และศิลปะไทย
8. อุทยานพรรณไมในเพลงพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีคุณคาใน
การศึกษาพรรณพืชในเพลงพระราชนิพนธ เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาสามารถทางดานการประพันธเพลง
ชมพรรณพืชไทยไวเปนจำนวนมาก อาทิ ตับชมสวนขวัญ มีเพลงดอกไมไทร ดอกไมไพร และดอกไมรวง เพลงเตา
กินผักบุง 2 ชั้น เถา เพลงอาทิตยชิงดวง และเพลงน้ำลอดใตทราย
3. ศักยภาพในการพัฒนาไปสูภาคอุตสาหกรรม
พรรณพื ช ที่ ใ ช ทำเครื่ อ งดนตรี ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง สามารถจะพั ฒ นาสู ภ าคอุ ต สาหกรรมคื อ ไม ม ะริ ด
(Diospyros discolor Willd.) ลักษณะของเนื้อไมมะริด เปนไมที่มีคุณภาพดีมาก ดีกวาไมชิงชัน ประโยชนของไม
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มะริด นอกจากใชทำเครื่องเรือนชั้นดี หีบประดับมุก ไมแกะสลัก ยังใชทำเครื่องดนตรีไดหลายชนิด ไมมะเกลือ
(Diospyros mollis Griff.) ลักษณะเนื้อไม เปนแกนดำปลอดเนื้อละเอียด แข็งมาก ทนทาน ตกแตงไดเรียบรอย
ขัดชักเงาเปนมันดีมาก ประโยชนนอกจากทำเครื่องเรือนเครื่องใชช้ันดี ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble)
ลักษณะของเนื้อไมจะมีสีตั้งแตสีมวงออน ถึงมวงแก มีเสนแทรกสีดำออนหรือแกกวาสีพื้น เนื้อละเอียดปานกลาง
แข็งเหนียว ทนทาน ชักเงาไดดี ประโยชนนอกจากนี้ใชทำเครื่องเรือนอยางดี ทำเครื่องดนตรีไดหลายชนิด พะยูง
(Dalbergia cochinchinensis Pierre) ลักษณะของเนื้อไมมีสีแดงอดมวงถึงมวง หรือสีเลือดหมูแก เปนมันเลื่อม
มีริ้วสีดำหรือสีน้ำตาลออนผาน เนื้อละเอียด เหนียว แข็ง ทนทาน ขัดและชักเงาไดดี มีน้ำมันในตัว ประโยชนใชทำ
เครื่องเรือนชั้นดี ทำเครื่องดนตรี ไมสัก (Tectona grandis Linn.) ลักษณะเปนสีเหลืองทอง นานเขากลายเปนสี
น้ำตาลหรือสีน้ำตาลแก มีเสนสีแกแทรก เนื้อหยาบ แข็ง เดงพอประมาณ แข็งแรงทนทานที่สุด ประโยชนของไม
สัก ทำเครื่องเรือน เครื่องแกะสลักแลว ยังใชทำเครื่องดนตรี ไมไผบง (Bambusa tulda Roxb.) ลักษณะมีลำสี
เขียว เมื่อแกจะมีสีเขียวอมเทา และบางทีจะมีทางหรือแถบสีเหลืองตามยาวของลำ จะมีเนื้อแกรงดีมาก นิยมนำ
มาทำลูกระนาด เพราะใหเสียงไพเราะมาก ยังใชทำเครื่องจักสาน เพราะสามารถจักตอกทำเปนเสนไดงาย
ฉะนั้นไมในฝนของชางทำเครื่องดนตรีทั้ง 6 ชนิด คือ มะริด มะเกลือ ชิงชัน พะยูง สัก และไผบง จึงเปนไมที่
มีคุณคา ควรแกการปลูกเปนพืชเศรษฐกิจเปนอยางดียิ่ง เพราะนอกจากจะใชประโยชนอยางอื่นแลว ยังนำมาใชทำ
เครื่องดนตรีไทยที่มีคุณภาพของเสียงไพเราะอีกดวย เทากับไดชวยสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรีไทยใหคงอยูตลอดไป
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2547
รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา
เรื่อง การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนม
ไปประยุกตใชในตางบริบท
(The Application of the Local Curriculum Development Process
in Dairy Farming to Various other Contexts)
ของ
รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป และคณะ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา ผลงานวิจัยเรื่อง “การนำกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกตใชในตางบริบท” ของ รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
และคณะ แหงคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนงานวิจัยที่เพิ่มองคความรูในแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่เปนประโยชนในสาขาการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาและสามารถขยายผลสูทองถิ่น โดยมีการนำ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่นแตละทองถิ่น และเปนการเผยแพร
สูระดับสากล
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานวิจัยเรื่องนี้ ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำ
ป 2547 รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา
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การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกตใชในตางบริบท
The Application of the Local Curriculum Development Process in Dairy Farming to Various
other Contexts.

หัวหนาคณะผูวิจัย
ผูรวมวิจัย

รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
รศ.ดร.ปราณี โพธิสุข
รศ.ดร.ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (รวมโครงการในระยะที่ 1)
อาจารย พิกุล เอกวรางกูร (รวมโครงการในระยะที่ 2)
อาจารย วารุณี ลัภนโชคดี (รวมโครงการในระยะที่ 2)

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (องคการมหาชน) (2542: 6-14) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ สรุปไดวา
1. ให สั ง คมมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษาไม ใ ช ภ าระหน า ที่ ข องสถานศึ ก ษาเท า นั้ น
แตสถาบันภายนอกสถานศึกษา ไดแก ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบั น สั ง คมอื่ น ๆ ให มี ส ว นร ว มคิ ด ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว มปฏิ บั ติ ร ว มรั บ ผลประโยชน
124

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

รวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ให จั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ ความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน
รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผู
สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ซึ่งการจัดการเรียนรูสามารถจัดใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่
3. การประเมิ น ผู เ รี ย นให ส ถานศึ ก ษาใช วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย โดยพิ จ ารณาจากพั ฒ นาการของผู เ รี ย น
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และจากการทดสอบ ทั้งหมดนี้ใหจัดกระทำควบคู
กันไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ
จากขอกำหนดดังกลาวขางตน สถานศึกษาจึงจำเปนตองมีหลักสูตรเปนของตนเอง ที่เรียกวา “หลักสูตร
สถานศึ ก ษา” ซึ่ ง เป น แผนหรื อ แนวทางหรื อ ข อ กำหนดของการจั ด การศึ ก ษาที่ จ ะพั ฒ นาให ผู เ รี ย นมี ค วามรู
ความสามารถ โดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลำดับขั้นของมวลประสบการณ
ที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนนำความรูไปสูการปฏิบัติได ประสบความสำเร็จในการเรียนรูดวย
ตนเอง รูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอยางมีความสุข ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาจึงเปน
หลั ก สู ต รที่ เ กิ ด จากการที่ ส ถานศึ ก ษานำสภาพต า งๆ ที่ เ ป น ป ญ หา จุ ด เด น เอกลั ก ษณ ข องชุ ม ชน สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ มากำหนดเปนสาระและจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลาง
และเพิ่มเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู หรือรายวิชาไดตามความถนัด ความสนใจของผูเรียน โดยความรวมมือ
ของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน มีการกำหนดวิสัยทัศนและแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อนำไปสูการออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ (กรมวิชาการ, 2545: 5-6)
แนวคิดในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาดังกลาวขางตน เปนแนวคิดเดียวกันกับการจัดทำ “หลักสูตรของ
ท อ งถิ่ น ” หรื อ “หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ” ที่ เ รี ย กใช กั น อยู ต ามหลั ก สู ต รประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ถาจะนำมาเปรียบเทียบกันใหเห็นชัดเจน หลักสูตรทองถิ่นใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 เทียบไดกับรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษานั่นเอง
โครงการวิจัยเรื่อง “การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง การเลี้ยงโคนมไปประยุกตใชในตาง
บริ บ ท” เป น งานขยายผลต อ เนื่ อ งจากโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ที่ เ อื้ อ ต อ การ
พัฒนาการเลี้ยงโคนม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี” ซึ่งบุญเรียง ขจรศิลป และคณะ (2543) ไดพัฒนากระบวนการจัด
และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจัดหลักสูตรทองถิ่นที่เอื้อตอการเลี้ยงโคนม และมีการนำไปใชเปนเวลา 2
ปการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน มีการสอนแบบบูรณาการ มีการทำงาน
เปนกลุมและเปนทีม ใชวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีการประเมินผลจากแฟมผลงาน นอกจากนี้
ปราชญทองถิ่น ชุมชน และองคกรทองถิ่นยังไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสงผลใหนักเรียนรูจักการ
ทำงานเปนทีม กลาแสดงออก สามารถสรุปประเด็นที่ไดจากการเรียนรูตอหนาชุมชน มีความรู มีเจตคติตอการเลี้ยง
โคนมในทางที่ดีมากขึ้น มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความสุขที่ไดเรียนเรื่องโคนม รวมทั้งไดรับการ
ยอมรับจากผูปกครองวาเปนหลักสูตรที่ใหเนื้อหาพื้นฐานและทักษะเบื้องตนที่นักเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจได
งาย ทำใหนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน และจะสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมตอไป
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ผลการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา กระบวนการจัดหลักสูตรทองถิ่นที่เอื้อตอการพัฒนาการเลี้ยงโคนมที่
คณะผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานั้น สามารถนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่อาศัยอยู
ในชุมชนที่มีการเลี้ยงโคนมอยางหนาแนน และมีสหกรณโคนมที่เขมแข็ง แตการวิจัยดังกลาวยังไมไดแสดงใหเห็น
วาถาจะนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดังกลาวไปใชกับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ และ/หรือในชุมชนอื่นจะใชได
ผลเชนเดียวกันหรือไม ประกอบกับจังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมเกาแก มีแหลงทองเที่ยว ประชาชน
ประกอบอาชีพหลากหลาย มีชีวิตความเปนอยูที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยจึงใหทุนสนับสนุนแก บุญเรียง ขจรศิลป และคณะ เพื่อศึกษาการนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง
การเลี้ยงโคนมไปใชในตางบริบท ในเนื้อหา ระดับชั้น และชุมชนอื่นๆ ที่ไมใชเนื้อหาการเลี้ยงโคนม ไมใชระดับชั้น
ประถมศึกษาเพียงอยางเดียว และไมใชชุมชนที่มีความเขมแข็งเชนเดียวกับชุมชนในอำเภอโพธาราม
แหลงเงินทุนสนับสนุนในการทำวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝายการศึกษากับ
ชุมชน
วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัยระยะที่ 1
1. เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพและความต อ งการ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของโรงเรี ย นและชุ ม ชนที่
ไดรับการคัดเลือกในจังหวัดราชบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเนื้ อ หาที่ ค วรนำมาจั ด ทำหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของโรงเรี ย นและชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กใน
จังหวัดราชบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการให ชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น และการจั ด การ
เรียนการสอน
4. เพื่ อ วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บศั ก ยภาพและความต อ งการ เนื้ อ หาที่ ค วรนำมาจั ด ทำหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น
และแนวทางการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและการจัดการเรียนการสอนระหวางโรงเรียน
และชุมชนในบริบทใหมกับโรงเรียนและชุมชนในบริบทที่เลี้ยงโคนม รวมทั้งเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนและชุมชน 4
แหงที่อยูในบริบทใหม เพือ่ นำผลที่ไดมาพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่จะศึกษาตอไปในระยะที่ 2
วัตถุประสงคของการวิจัยระยะที่ 2
1. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการและศั ก ยภาพของชุ ม ชนและโรงเรี ย น
โดยใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนมเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
2. เพื่อศึกษาผลที่ไดจากการนำหลักสูตรทองถิ่นไปใช โดยพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้
2.1 ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย น ในเรื่ อ งของผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค ทักษะที่พึงประสงค เจตคติตออาชีพเกษตรกรรม เจตคติตอวัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนนาโค และความ
คิดเห็นของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศกตอการนำหลักสูตรทองถิ่นไปใช
2.3 ความคิดเห็นของคนในชุมชนตอการนำหลักสูตรทองถิ่นไปใช
3. เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
4. เพSอศึกษาปจจัยและเงSอนไขการนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรSองการเลี้ยงโคนมไปปรับใช ใน
ตางบริบท
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ระยะเวลาการทำวิจัย
การทำการวิจัยระยะที่ 1 อยูในชวง 1 พฤศจิกายน 2542 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2543
การทำการวิจัยระยะที่ 2 อยูในชวง 1 มิถุนายน 2544 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2546
รวมระยะเวลา 3 ป 1 เดือน

สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1
1. ศักยภาพและความตองการของโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
1) สภาพและป ญ หาของชุ ม ชน คนในชุ ม ชนต น โพธิ์ ชุ ม ชนท า กระทุ ม ชุ ม ชนบ า นแต ม
และชุมชนนาโค สวนใหญมีอาชีพทำไร ทำสวน ทำนา และรับจาง ชุมชน 4 แหงนี้จัดแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
กลุมที่มีจุดเดนทางดานการเกษตร ไดแกชุมชนบานแตม และชุมชนนาโค และกลุมที่มีจุดเดนทางดานวัฒนธรรม
ประเพณีคือ ชุมชนตนโพธิ์ และชุมชนนาโค ชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาชุมชนอื่น คือ ชุมชนตนโพธิ์ รองลง
มาคือ ชุมชนทากระทุมและชุมชนบานแตม สวนชุมชนนาโคมีความพรอมในเชิงเศรษฐกิจดอยที่สุด แตจุดแข็งคือมี
ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ชุมชนมีปญหาเรื่องขาดแคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร ไมมีที่ดิ นของตนเองเพื่อทำการเกษตร ตองเชาที่ดินทำกิน ทั้ง 4 ชุมชนมีปญหายาบา ยาเสพติด
แตชุมชนนาโค มีปญหาเรื่องนี้นอยกวาชุมชนอื่น อยางไรก็ตามชุมชนนาโคมีปญหาความยากจน โรคมาลาเรีย
ไขเลือดออกชุกชุม และปญหาทุพโภชนาการ ในขณะที่ชุมชนอื่นไมเปนปญหา
2) สภาพและป ญ หาของโรงเรี ย น โรงเรี ย นที่ ค ณะผู วิ จั ย ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เป น โรงเรี ย น
ขนาดใหญ 2 โรง คือโรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธิ์ เปดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 และโรงเรียนจอม
ราช สอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรง คือ โรงเรียนบานนาโคบน สอนระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรง คือ โรงเรียน วัดสมานกิจ สอนระดับอนุบาลถึงประถม
ศึกษาปที่ 6
โรงเรี ย นชุ ม ชนวั ด ใหญ ต น โพธิ์ แ ละโรงเรี ย นวั ด สมานกิ จ ครู ส ว นใหญ เ ป น คนในท อ งถิ่ น
สวนโรงเรียนบานนาโคบน และโรงเรียนจอมราช ครูสวนใหญไมใชคนในทองถิ่น โรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธิ์
โรงเรียนบานนาโคบน และโรงเรียนวัดสมานกิจ ครูสวนใหญใชวิธีสอนแบบครูเปนศูนยกลาง สวนโรงเรียนจอมราช
ครูสวนใหญเนนการสอนที่ใหนักเรียนทำกิจกรรม โรงเรียนบานนาโคบนและโรงเรียนจอมราช ครูสวนใหญไมมีความ
รูและประสบการณในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โรงเรียนไมเคยพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น สวนโรงเรียนวัดสมานกิจ
มีครู 1 คนที่ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องขาวซอมมือโดยสอนแบบบูรณาการในรายวิชาตางๆ แตปจจุบันครูทานนี้
ไดลาออกไปแลว โรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธิ์มีครู 2 คนที่ผานการอบรมหลักสูตรทองถิ่น และโรงเรียนเคย
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในลักษณะทำหนังสือเสริมประสบการณโดยปรับเนื้อหาและกิจกรรม
โรงเรี ย นวั ด สมานกิ จ และโรงเรี ย นบ า นนาโคบน มี ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งครู ดี โรงเรี ย นจอม
ราชความสัมพันธระหวางครูคอนขางดี สวนโรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธิ์ครูมีปญหาขัดแยงกันมานาน
โรงเรียนทั้ง 4 โรง นักเรียนมีปญหาความยากจนและครอบครัวแตกแยก
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3) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนและชุมชนทั้ง 4 แหง มีความสัมพันธที่ดีและ
ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี ประเด็นที่แตกตางคือชุมชนตนโพธิ์ คนในชุมชนจะใหความ
สนับสนุนทั้งทางดานกำลังทรัพยและกำลังกาย ชุมชนทากระทุม คนในชุมชนใหความสนับสนุนโรงเรียนโดยใหทุน
การศึกษาและจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนใหกับโรงเรียน ชุมชนนาโค คนในชุมชนใหความชวยเหลือโรงเรียนใน
ดานแรงงานมากกวาดานเงินทอง สำหรับชุมชนบานแตม ความชวยเหลือที่ชุมชนใหกับโรงเรียนนั้นคอนขางหนักไป
ทางวัตถุ สิ่งของ และเงินมากกวาการใหความคิดเห็น
4) ความต อ งการหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของโรงเรี ย นและชุ ม ชน โรงเรี ย นและชุ ม ชน 4 แห ง
มีความตองการจัดหลักสูตรทองถิ่นที่เกี่ยวกับการเกษตร 2 แหง คือ โรงเรียนวัดสมานกิจและชุมชนทากระทุมมี
ความตองการใหจัดหลักสูตรทองถิ่นเรื่องขาวซอมมือ ไรนาสวนผสมและการเลี้ยงนกกระทา โรงเรียนจอมราชและ
ชุมชนบานแตมมีความตองการใหจัดหลักสูตรทองถิ่นเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาการ
เกษตร และสหกรณการเกษตร โรงเรียนและชุมชนอีก 2 แหงมีความตองการจัดหลักสูตรทองถิ่นที่เกี่ยวกับศิลป
วัฒนธรรมดังนี้ คือ โรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธิ์และชุมชนตนโพธิ์มีความตองการใหจัดหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง
เครื่องจักสานตนโพธิ์ โรงเรียนบานนาโคและชุมชนนาโคมีความตองการใหจัดหลักสูตรทองถิ่นเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ชาวไทยตะนาวศรี
5) ความพร อ มของโรงเรี ย นและชุ ม ชน โรงเรี ย นและชุ ม ชนที่ อ ยู ใ นบริ บ ทใหม ทั้ ง 4 แห ง
มีความพรอมทั้งดานบุคลากร อาคารสถานที่ แหลงศึกษาเพิ่มเติม สื่อ วัสดุอุปกรณ และงบสนับสนุน
2. เนื้อหาที่ควรนำมาจัดหลักสูตรทองถิ่นในระดับตางๆ ผลจากการวิจัยพบวาเนื้อหาที่สมควรนำมาจัด
หลักสูตรทองถิ่นแบงไดเปน 2 กลุมดังนี้ คือ กลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการเกษตร คือ เรื่องขาวซอมมือของ
โรงเรี ย นวั ด สมานกิ จ และเรื่ อ งเกษตรทฤษฎี ใ หม ข องโรงเรี ย นจอมราช และกลุ ม เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ศิ ล ป
วัฒนธรรมประเพณี คือเรื่องเครื่องจักสานตนโพธิ์ของโรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธิ์ และเรื่องศิลปวัฒนธรรมชาว
ไทยตะนาวศรีของโรงเรียนบานนาโคบน
3. แนวทางในการให ชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว ม ผลจากการวิ จั ย พบว า แนวความคิ ด ของบุ ค ลากรใน
โรงเรียนและคนในชุมชนที่อยูในบริบทใหมทั้ง 4 แหงเกี่ยวกับแนวทางการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นและการจัดการเรียนการสอนนั้นมีบางแนวทางที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนและ
ชุมชนที่มีบริบทของการเลี้ยงโคนม ซึ่งแนวทางดังกลาวไดแก การเปดโอกาสใหผูรูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอน การชี้แจงทำความเขาใจกับคนในชุมชน การประชาสัมพันธ และการขอความรวมมือโดยติดตอผานผูนำชุมชน
นอกเหนือจากแนวทางดังกลาวแลวขางตน ยังมีแนวทางอื่นๆ ที่บุคลากรในโรงเรียนและคนในชุมชนที่อยูในบริบท
ใหมไดนำเสนอ ซึ่งเปนแนวทางที่ควรนำมาพิจารณาและปฏิบัติในการดำเนินงานระยะที่ 2 ของโครงการวิจัย เพื่อให
ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มที่ แนวทางดังกลาว
ไดแก การเห็นคุณคาและใหความสำคัญกับคณะกรรมการโรงเรียน การยอมรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชน
ภาวะผูนำที่ดีและการสรางศรัทธาตอชุมชนของผูบริหารโรงเรียน การใชบทบาทเชิงรุกโดยโรงเรียนเปนฝายริเริ่ม
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชนกอนและไมรอใหชุมชนเขามาหาโรงเรียนเพียงฝายเดียว ควรมีการกำหนดแผนงานและ
กิจกรรมตางๆ ใหชัดเจนและแจงใหคนในชุมชนทราบวันเวลาที่ตองการความชวยเหลือลวงหนาเพื่อการเตรียมตัว
ใหพรอม
4. ผลการคัดเลือกโรงเรียนและชุมชน ผลจากการวิจัยพบวาโรงเรียนวัดสมานกิจและชุมชนทากระทุม
กับโรงเรียนบานนาโคบนและชุมชนนาโค ไดรับการคัดเลือกใหนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไปทดลองใช
ในระยะที่ 2 เนื่องจากโรงเรียนและชุมชนทั้งสองแหงนั้นมีลักษณะสอดคลองกับเงื่อนไขที่ตองการศึกษาตอในระยะ
ที่ 2 คือ โรงเรียนสองโรงนั้นจัดการเรียนการสอนกันคนละระดับการศึกษา บริบทของโรงเรียนและชุมชนทั้งสอง
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แหง มีความเขมแข็งตางกันในบางประเด็น นอกจากนั้นโรงเรียนทั้งสองโรงนี้เปนโรงเรียนขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ซึ่งสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของประเทศ คือ โรงเรียนสวนใหญจะเปนโรงเรียนขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ดังนั้นผลการวิจัยที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ 2 นั้น จะทำใหไดขอสรุปที่ชัดเจนและเปนแนวทางใหกับโรงเรียนสวน
ใหญ ใ นประเทศไทย ได นำกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ ง การเลี้ ย งโคนม ไปประยุ ก ต ใ ช ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2
1. บริบทของชุมชนและโรงเรียน
1) บริบทของชุมชนทากระทุมและโรงเรียนวัดสมานกิจ
ชุ ม ชนท า กระทุ ม มี ลั ก ษณะเป น สั ง คมเกษตร คนในชุ ม ชนมี ทั้ ง คนไทยที่ มี เ ชื้ อ สายไทย ลาว
และเขมร ลักษณะความเปนอยูของคนในชุมชนจะอยูรวมกันแบบเครือญาติ ไปมาหาสูชวยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อ
ชุมชนจัดกิจกรรมจะใหความรวมมือกันเปนอยางดี ปญหาสำคัญของชุมชนนี้คือเรื่องยาเสพติด
โรงเรี ย นวั ด สมานกิ จ เป น โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก เป ด สอนตั้ ง แต ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าล
1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญเปนคนทองถิ่น นักเรียนมีปญหาครอบครัวแตกแยก
เพราะบิดาหรือมารดาหรือทั้งสองคนถูกจับเพราะขายยาเสพติด
โรงเรี ย นและชุ ม ชนมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ กั น ให ค วามช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น เมื่ อ ชุ ม ชน
มีการจัดกิจกรรมตางๆ โรงเรียนก็จะใหความรวมมือกับชุมชนเปนอยางดี และในขณะเดียวกันชุมชนก็ใหความ
รวมมือในกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัด
2) บริบทของชุมชนนาโคและโรงเรียนบานนาโคบน
ชุ ม ชนนาโค มี ลั ก ษณะเป น สั ง คมเกษตร มี ค นไทยเชื้ อ สายกะเหรี่ ย งเป น ส ว นใหญ นอกนั้ น
เปนคนเชื้อสายไทย จีน ลาว และมอญ ประเพณีและกิจกรรมของชุมชนนาโค ที่ชุมชนจัดขึ้นทุกปมีทั้งประเพณีไทย
กะเหรี่ยง และจีน จากการศึกษาเครือญาติของคนในชุมชนพบวา ชุมชนนี้มีระบบเครือญาติที่สวนใหญเปนญาติกัน
เกือบทั้งหมูบาน
โรงเรี ย นบ า นนาโคบนเป น โรงเรี ย นขยายโอกาส มี ตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ปที่ 3 บุคลากรของโรงเรียนสวนใหญไมใชคนทองถิ่น ดังนั้นบุคลากรในโรงเรียนนี้จะมีการโยกยายอยูเปนประจำ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค ลากรในโรงเรี ย นบ า นนาโคบนกั บ ชุ ม ชนนาโค พบว า มี ค วาม
สัมพันธที่ดีและใหความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งการใหขอมูลกับโรงเรียนและใหความรวมมือในการพัฒนา
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผูปกครองนักเรียน ทุกคนมักจะใหความรวมมือ ชวยเหลือดาน
แรงงานเปนสวนใหญ
2. ผลของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพของชุมชน และโรงเรียน
โรงเรี ย น ชุ ม ชน และคณะผู วิ จั ย ร ว มกั น พั ฒ นาหลั ก สู ต รฉบั บ ร า ง 2 หลั ก สู ต ร คื อ “หลั ก สู ต ร
เกษตรผสมผสานครบวงจร” สำหรับโรงเรียนวัดสมานกิจ และ “หลักสูตรวัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนนาโค”
สำหรับโรงเรียนบานนาโคบน หลังจากนั้นไดนำหลักสูตรเกษตรผสมผสานครบวงจร ไปทดลองใชที่โรงเรียนวัดสมาน
กิจ และหลักสูตรวัฒนธรรม ทองถิ่นชุมชนนาโคไปทดลองใชที่โรงเรียนบานนาโคบน เปนเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
แลวนำผลการใชหลักสูตรมาพิจารณาปรับปรุงแกไข ไดหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2 หลักสูตร โดยหลักสูตรเกษตร
ผสมผสานครบวงจรประกอบดวย 8 หนวยการเรียน ไดแก เกษตรกรรมในชุมชนหนองกระทุม สาระสำคัญเกี่ยวกับ
เกษตรผสมผสานครบวงจร การเตรียมการ การผลิตและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปและการ
นำผลผลิ ต ไปใช ป ระโยชน การจำหน า ยผลผลิ ต อาชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทำเกษตรผสมผสานครบวงจร
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และหลักสูตรวัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนนาโคประกอบดวย 5 หนวยการเรียน ไดแก สภาพทั่วไปของชุมชน/ทองถิ่น
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น กั บ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร ข องชุ ม ชน/ท อ งถิ่ น วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น
การดำเนินชีวิต: อดีต ปจจุบัน อนาคต
3. ผลที่ไดจากการนำหลักสูตรทองถิ่นไปใช
1) ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
จากการนำหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ ง เกษตรผสมผสานครบวงจร และเรื่ อ ง วั ฒ นธรรม
ทองถิ่นชุมชนนาโค ไปใชทั้งสองรอบ พบวาหลังจากที่เรียนหลักสูตรทองถิ่นแลว นักเรียนมีความรูในเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียนมากขึ้น และจากการประเมินชิ้นงาน พบวานักเรียนมีพัฒนาการในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
ตามลำดับ นักเรียนมีแนวโนมการพัฒนาทักษะที่พึงประสงคในดานทักษะการสื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรู
ทั ก ษะการแก ป ญ หา และทั ก ษะการทำงานร ว มกั บ ผู อื่ น ไปในทางที่ ดี ขึ้ น ทุ ก ด า น นั ก เรี ย นมี แ นวโน ม การพั ฒ นา
คุณลักษณะที่พึงประสงคในดานความรับผิดชอบ ความกลาแสดงออก ความมีนิสัยรักการทำงาน และความคิดริเริ่ม
สรางสรรคไปในทางที่ดีขึ้นทุกดาน นักเรียนมีเจตคติตออาชีพเกษตรกรรม และวัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนนาโค
ไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น จากก อ นเรี ย น และนั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ว า หลั ก สู ต รมี ป ระโยชน มี กิ จ กรรมการเรี ย นที่
หลากหลาย ไดฝก ปฏิบัติจริง และไดเ รียนรูเ กี่ยวกับ ชุม ชนของตนเองทำใหไ ดรับ ความรูที่ไ มเคยไดรับ มากอน
นอกจากนั้นยังสามารถนำความรูที่เรียนมาไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน รวมทั้งไดพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ของตนเองใหเปนคนกลาคิด กลาทำ กลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ รักการทำงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และเกิดความรักและผูกพันกับชุมชน จึงอยากใหหลักสูตรคงอยูตอไปเพื่อใหรุนนองรุนตอๆ ไปไดเรียนหลักสูตรดัง
กลาวดวย
2) ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศก ตอการนำหลักสูตรไปใช
2.1) หลักสูตรเกษตรผสมผสานครบวงจร
จากการสนทนากลุม และการสัมภาษณผูบริหาร ครูผูสอนหลักสูตรทองถิ่น ครูผูสอนวิชาอSนๆ
ที่นำมาบูรณาการ และศึกษานิเทศกอำเภอ พบวาผูบริหาร ครูผูสอน และศึกษานิเทศกมีความคิดเห็นตอการใช
หลักสูตรนี้วา การนำหลักสูตรทองถิ่นมาใชในโรงเรียนเปนสิ่งที่ดีและทำใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน ครูผูสอน
นักเรียนและชุมชนในหลายดานดวยกันคือ โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธกันมากขึ้นซึ่งจะสงผลตอการจัด
กิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน ผูปกครองและคนในชุมชนไดเขามารวมกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น ครูกับผูปกครอง
และนักเรียนกับครูมีความใกลชิดกันมากขึ้น บรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนไมเครียด นักเรียนมีความสุข
ในการเรียน ทำใหเกิดการเรียนรูไดดี นักเรียนไดพัฒนาทักษะดานตางๆ ของตนเอง ไดเรียนรูจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ไดปฏิบัติจริง สามารถนำสิ่งที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชน และสามารถชวยเหลือผูปกครองประกอบการงานตางๆ
ที่บานได ตลอดจนนำไปใชในชีวิตประจำวันได นักเรียนมีนิสัยรักการทำงานมากขึ้น ความสามัคคีระหวางนักเรียนมี
มากขึ้น ครูตื่นตัวและไดพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ครูไดรับ
ความรูเกี่ยวกับวิธีการในการวัดและการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง วิธีการและกระบวนการในการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และไดรับความรูเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นมากขึ้น ซึ่งจะสามารถนำความรูที่ไดมา
ใชประโยชนในการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาตอไป รวมทั้งไดใกลชิดกับนักเรียนจึงไดรับรูปญหาของนักเรียน
และสามารถแกไขไดทันเวลา นอกจากนั้นการประชาสัมพันธหลักสูตรยังทำใหครูมีโอกาสพบผูปกครองเปนราย
บุคคลทำใหครูและผูปกครอง ครูกับชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกันมากขึ้น ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ยินดีและ
เต็มใจที่ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ไดรูจักใกลชิดกับครูมากขึ้น ผูปกครองมีความภาคภูมิใจในตัว
ลูก ผูปกครองมีความใกลชิดกับนักเรียน และนักเรียนเห็นคุณคาของผูปกครองในเชิงวิชาการมากขึ้น
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2.2) หลักสูตรวัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนนาโค
จากการสนทนากลุม และการสัมภาษณผูบริหาร ครูผูสอนหลักสูตรทองถิ่น ครูผูสอนวิชาอSนๆ
ที่นำมาบูรณาการ และศึกษานิเทศกอำเภอ พบวาผูบริหาร ครูผูสอน และศึกษานิเทศกมีความคิดเห็นตอการใช
หลักสูตรนี้วา การนำหลักสูตรทองถิ่นมาใชในโรงเรียนเปนสิ่งที่ดีและทำใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน ครูผูสอน
นักเรียนและชุมชนในหลายดานดวยกันคือ โรงเรียนเกิดการเรียนรูกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และเห็น
ชองทางการปรับปรุง รวมทั้งการดำเนินการรวมไปกับกลุมโรงเรียน ซึ่งคาดวาทางโรงเรียนบานนาโคบนจะเปนแกน
หลักใหกับโรงเรียนใกลเคียงได นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทำงานชิ้นหลังๆ ไดตรงเวลามากขึ้น ครูผูสอนได
พัฒนาตนเองมากขึ้น และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดีขึ้น

3) ความคิดเห็นของคนในชุมชนตอการนำหลักสูตรทองถิ่นไปใช
3.1) หลักสูตรทองถิ่นเรื่องเกษตรผสมผสานครบวงจร
คนในชุมชนมีความคิดเห็นที่ดีตอการนำหลักสูตรไปใช โดยผูรู ในชุมชน เกษตรกร และผูปกครอง
มีความรูสึกยินดี เต็มใจ และภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ตั้งแตการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลหลักสูตร รูสึกภูมิใจที่โรงเรียนเห็นคุณคาและความสามารถใหมีสวนรวมทำประโยชน
ใหแกนักเรียนและโรงเรียนได คนในชุมชนไดรับทราบความเคลื่อนไหวและการดำเนินกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดมากขึ้น ผูปกครองมีความสนิทสนมกับครูที่โรงเรียน
มากขึ้น หลักสูตรนี้ชวยปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการทำอาชีพเกษตรกรรม ทำใหเด็กไดฝกฝนการทำเกษตร จะไดมีวิชา
ติดตัวไวในอนาคตขางหนาถาหากไมมีอาชีพนักเรียนจะไดมาทำเกษตรกรรม นักเรียนมองเห็นคุณคาของผูปกครอง
ในเชิงวิชาการมากขึ้น นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น รับผิดชอบงานบานมากขึ้น ผูปกครองและนักเรียนมีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิดมากขึ้น
3.2) หลักสูตรทองถิ่นเรื่อง วัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนนาโค
ผูนำในชุมชน วิทยากรและผูปกครอง มีความเห็นวาการจัดหลักสูตรนี้มีขอดีมากกวาขอเสีย ขอดี
คือนักเรียนที่ไดเรียนรูวัฒนธรรมของทองถิ่นและเปนผูสืบทอดความรูไปยังคนรุนหลัง ซึ่งหลักสูตรที่ใชสอนอยูใน
โรงเรียนอาจไมไดครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู แตวิชานี้เปนวิชาที่ทำใหนักเรียนไดเรียนรู
ชุมชนของตนอยางจริงจัง มีประสบการณในชีวิตเพิ่มขึ้น หัดสังเกตวาชุมชนมีอะไรดี อะไรเปนปญหา หัดวิเคราะห
และมองเห็นวาคนรุนกอนตนไดเผชิญกับอะไรมาแลวบาง มีอะไรเหลือเปนบทเรียนของชุมชนบาง เปนการเรียนรู
บทเรียนที่เกิดขึ้นในบริบทของตนเอง ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น ความสัมพันธของโรงเรียนกับ
ชุมชนดีขึ้น ขอเสีย คือการนำความรูไปใชโดยไมเขาใจชัดเจนอาจกอใหเกิดผลเสียได การมุงความสนุกมากกวา
ความรูทำใหนักเรียนบางคนไมไดรับประโยชนเต็มที่ นักเรียนบางคนอาจไมสนใจ ในเนื้อหาสาระและเกิดการตอตาน
ในจิตใจ
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4. การบริหารจัดการในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
คณะผูวิจัยได ใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของบุญเรียง ขจรศิลป และคณะ (2543) ผสมผสาน
กับการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งชุมชนและโรงเรียนไดมีสวนรวม ตั้งแตการรวมคิด
การรวมวางแผน การรวมปฏิบัติ การรวมประเมินผล การรวมรับประโยชน ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงเรียกกระบวนการนี้
วากระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หรือเรียกยอๆ วา
LCD-PAR (Local Curriculum Development through Participatory Action Research)
ซึ่งประกอบดวย 10 ขั้นตอน ดังภาพที่แสดงในหนาถัดไป
5. ปจจัยและเงื่อนไขการนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไปใชในตางบริบท
คณะผู วิ จั ย พบว า ป จ จั ย และ/หรื อ เงื่ อ นไขที่ ทำให ก ระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ที่ เ น น
การมีสวนรวมของชุมชน ประสบความสำเร็จ มีดังนี้
1) การนิเทศอยางตอเนEอง การที่คณะผูวิจัยเขาไปรวมปรึกษาหารือกับโรงเรียนและชุมชนนั้น เปนการ
ใหความรูและสรางความมั่นใจใหกับครู โรงเรียน และชุมชนในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรทองถิ่น การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งหลังจากที่ครู โรงเรียน และชุมชนไดรับความรูจากการปฏิบัติ และเกิดความ
มั่นใจมากขึ้นแลว โรงเรียน และชุมชนสามารถที่จะดำเนินการตอไปเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) การพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู การดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมนั้นเปนกระบวนการ
ที่เนนใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยตั้งแตตนจนจบ โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนางานที่กำลังปฏิบัติอยู
ดังนั้นคณะครูที่เขารวมในโครงการนี้จึงไมเกิดความรูสึกวาเปนภาระของนักวิจัยที่นำมาเพิ่มใหกับครู แตเปนภาระ
ของครูหรือโรงเรียนโดยมีคณะผูวิจัยเปนผูใหคำปรึกษา
3) ความรูสึกตอการเปนเจาของหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนและชุมชน หลักสูตรทองถิ่นที่โรงเรียน
ชุมชน และคณะผูวิจัย รวมมือกันพัฒนาขึ้นมานั้น เปนหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน
เปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวันของคนในชุมชนซึ่งโรงเรียนและ ชุมชนรวมกันพัฒนาขึ้นมา ดังนั้น
โรงเรียนและชุมชนจึงเกิดความรูสึกเปนเจาของหลักสูตรทองถิ่น เมื่อความรูสึกของการเปนเจาของเกิดขึ้นความ
เต็มใจที่จะจัดทำใหดีใหมีประสิทธิภาพก็จะมีมากกวาที่จะรูสึกวาไมใชธุระของตนเอง
4) การไดรับประสบการณตรงในเรEองของการสอน การเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจะชวยใหครู
ผูสอนเกิดความเขาใจไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากการสังเกตของคณะผูวิจัยพบวาครูผูสอนหลักสูตรทองถิ่นทั้งสอง
โรงเรียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การสอนแบบบูรณาการ การประเมินผลตามสภาพ
จริง และวิธีการกำหนดเกณฑการประเมินอยางเห็นไดชัดเจน ครูผูสอนมีความมั่นใจมากขึ้น มองเห็นภาพชัดเจน
มากขึ้นหลังจากที่ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
5) การเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการ การเปดโอกาสใหคนในชุมชน
ไดมีสวนรวมทุกขั้นตอนทำใหคนในชุมชนมีความรูความเขาใจและมีความยินดีและเต็มใจในการมีสวนรวมทุกขั้นตอน
นอกจากนั้นยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมีความใกลชิดกันมากขึ้น มีความเขาใจซึ่งกัน
และกันมากขึ้น จึงทำใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นประสบความสำเร็จ
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6) การทำงานเปนทีม การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนจะประสบความสำเร็จ
ถาโรงเรียนและชุมชนมีการทำงานเปนทีม จากผลการวิจัยพบวาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูบริหารโรงเรียน
สามารถแตงตั้งใหครูทุกคนในโรงเรียนเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ดังนั้นครูทุกคนในโรงเรียนไดรับรู
และมีสวนรวมในการนำหลักสูตรไปใช สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง การที่จะใหครูทุกคนมีสวนรวมโดย
แตงตั้งใหเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นคงจะไมเหมาะสม สิ่งที่เปนไปไดคือครูที่สอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนระดับชั้นที่นำหลักสูตรไปใชมีสวนรวมทุกคน
7) การมีวิสัยทัศนและการใหความสำคัญของผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูนำทางความคิด
ของครูในโรงเรียน เปนผูที่มีบทบาทสำคัญอยางมากในการที่จะสงเสริมใหการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นประสบความ
สำเร็จ ถาผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มองเห็นความสำคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ใหการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการจัดตารางสอน การจัดหาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก การเชิญ
วิทยากร และการใหกำลังใจแกครูผูสอน จะทำใหการดำเนินการพัฒนาทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนประสบ
ความสำเร็จไดมากยิ่งขึ้น
8) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวมของ
ชุมชนจะประสบความสำเร็จไดดวยดี ถาโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน
9) การใหความสำคัญกับคนรุนใหม ผลจากการวิจัยที่โรงเรียนบานนาโคบน พบวาเยาวชนรุนใหม
ที่พึ่งสำเร็จการศึกษามีบทบาทที่สำคัญอยางยิ่งในการนำหลักสูตรไปใช เนื่องจากบุคคลเหลานี้เปนผูที่มีวัยไมตางจาก
นักเรียนมากนัก วิธีการนำเสนอสาระความรูใหแกนักเรียนเปนที่นาสนใจ ไมเกิดชองวางระหวางวัย ในขณะเดียวกัน
กลุมบุคคลเหลานี้ยังสามารถทำงานประสานกับผูรูในชุมชน โดยทำหนาที่เปนวิทยากรรวมกัน
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ประโยชนในดานวิชาการ
ผลงานวิจัยชิ้นนี้ ไดยืนยันใหเห็นวากระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้น
สามารถนำไปใชไดในตางระดับการศึกษา ตางเนื้อหา และตางบริบท พรอมทั้งใหแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการที่เอื้อตอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รวมทั้งปจจัยและเงื่อนไขการนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นไปใชในตางบริบทดังนั้นผลการวิจัยชิ้นนี้จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอวงการศึกษาเปนอยางมาก เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ระบุใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสำหรับทองถิ่นของตนเอง
ดังนั้นสถานศึกษาตางๆ สามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนแบบอยางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในชุมชนอื่นๆ
ตอไปได
2. ประโยชนตอครูผูสอน
ครูผสู อนทีเ่ ขารวมโครงการไดมปี ระสบการณตรงในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลาง
การสอนแบบรวมมือ การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบสตอรี่ไลนการประเมินผลตามสภาพจริง และการกำหนด
เกณฑการประเมิน นอกจากนั้นยังเปนประโยชนกับครูผูสอนอSนๆ ในแงของการไดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ดังกลาวแลวขางตน
3. ประโยชนตอนักเรียน
นักเรียนไดมีโอกาสไดฝกทักษะการทำงานรวมกับผูอSน ทักษะการสSอสาร ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะ
การแกปญหา ไดเรียนรูวิธีการสรางองคความรูดวยตนเอง และไดรับการสรางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
ความรับผิดชอบ การกลาแสดงออก การมีนิสัยรักการทำงาน และความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนการ
ชวยใหนักเรียนไดเปนบุคคลที่มีคุณคาตอสังคมตอไปในอนาคต
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4. ประโยชนตอโรงเรียน
โรงเรียนไดมีประสบการณตรงในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนและมีการ
ดำเนินการอยางเปนระบบ ซึ่งหลักสูตรทองถิ่นนั้นเทียบไดกับหนวยการเรียนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษานั่นเอง
ดังนั้นโรงเรียนจะไดแนวทางที่จะไปพัฒนาหนวยการเรียนสำหรับระดับชั้นอื่นๆ ตอไป และโรงเรียนยังสามารถเปน
แกนนำในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหกับโรงเรียนอื่นๆ ในกลุมเดียวกัน นอกจากนั้น สิ่งที่ไดประโยชนกับ
โรงเรียนเปนอยางมาก คือการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
5. ประโยชนตอชุมชน
ชุมชนไดมีโอกาสมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ไดรับทราบความเคลSอนไหวตางๆ ของโรงเรียน
ซึ่งจะชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับโรงเรียน อันจะนำมาซึ่งความเขมแข็งของชุมชนตอไป
6. ประโยชนตอนิสิตปริญญาโท
นิสิตปริญญาโทที่มาทำหนาที่เปนผูชวยวิจัยในระยะที่ 1 จำนวน 4 คน และระยะที่ 2 จำนวน 5 คน
รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ไดเรียนรูกระบวนการวิจัยในภาคสนาม ไดมีประสบการณตรงกับการทำวิจัยที่ไดใชเทคนิค
วิธีที่หลากหลาย ซึ่งการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในลักษณะดังกลาวนี้ จะเปนพื้นฐานใหกับนิสิตเหลานี้ไดเปนนักวิจัย
ที่มีศักยภาพตอไปในอนาคต และสามารถที่จะนำความรูที่ไดไปปรับใชกับการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งนิสิตเหลานี้
เปนขาราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งสิ้น
ศักยภาพในการพัฒนาไปสูภาคอุตสาหกรรม
การวิจัยครั้งนี้มีจุดเนนเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา โดยเนนใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ผลผลิตที่ไดคือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเมื่อทรัพยากรมนุษยมีศักยภาพมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรูความสามารถไปพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศใหมีความเจริญกาวหนามากขึ้น
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2548
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
คณะกรรมการบริ ห ารสภาวิ จั ย แห ง ชาติ ได พิ จ ารณาเห็ น ว า ศาสตราจารย เ บญจมาศ ศิ ล าย อ ย แห ง
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูที่มีจริยธรรมของความเปนนักวิจัย โดยอุทิศตนให
กับการวิจัยมาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทำดวยจิตวิญญาณของนักวิจัย ทำการวิจัยหลักดานไซโตโลยีของพืชสวน
ศึกษาโครโมโซมของสมและกลวย ทำการรวบรวมกลวยในประเทศไทยตามแนวเศรษฐกิจ เพื่อปองกันการสูญหาย
ของสายพันธุ ทำการขยายพันธุกลวยดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการใชประโยชนจากการปรับปรุงพันธุโดยใช
รังสี (Mutation breeding) นำเอาความรูขั้นสูงมาใชปรับปรุงพันธุ และนำผลงานสูการคาเชิงพาณิชย ถือเปนกระ
บวนการที่ครบถวน เปนประโยชนตอสังคม ทั้งทางวิชาการและการกำหนดนโยบาย สามารถระบุงานขอมูลและการ
วิเคราะหปญหาตางๆ อยางเปนระบบ จนเปนที่ยอมรับในวงการวิจัย ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย เปนผูอุทิศ
ตนเพื่องานวิจัยอยางตอเนื่องตลอดมา สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักวิจัยอื่น
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย
เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2548 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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ประวัติสวนตัว

ศาสตราจารย เบญจมาศ ศิลายอย เกิดเม=อวันที่ 26 สิงหาคม 2486 ที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก
หลังจบจากโรงเรียนสตรีวิทยา ไดเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จบปริญญาตรี กส.บ.
(กสิกรรมและสัตวบาล) ป 2510 และปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ป 2523 ไดรับ Cert. in Plant Genetics Resource IBPGR/FAO ป 2524 ไดรับ Cert. in
Mutation Breeding IAEA/FAO และป 2530 ไดรับ Dip. in Tissue Culture จาก Colorado
State University สหรัฐอเมริกา

ประวัตกิ ารทำงาน ตำแหนXงในปจจุบนั : ศาสตราจารย ระดับ 11 ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
อาจารยผชู ว ย ป 2512-2514 อาจารยโท ป 2514-2522 ผูช ว ยศาสตราจารย
ตำแหนXงในอดีต :
ป 2522-2526 รองศาสตราจารย ป 2526-2535 ศาสตราจารย ระดับ 10 ป
2535-2545 ศาสตราจารย ระดับ 11 ป 2545-ปจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
• มหาปรมาภรณชางเผือก (พ.ศ.2545)
• มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ.2540)
• ประถมาภรณชางเผือก (พ.ศ.2537)
• ประถมาภรณมงกุฏไทย (พ.ศ.2534)
ผลงานวิจัยโดยสรุป
ศาสตราจารย เ บญจมาศ ศิ ล าย อ ย ได เ ริ่ ม ทำการวิ จั ย ในเรื่ อ งไซโตโลยี ข องพื ช สวน โดยทำการศึ ก ษา
โครโมโซมของสมและกลวย เมื่อ พ.ศ.2512 และในป 2523 ไดรับทุนวิจัยจาก IBPGR/FAO เพื่อรวบรวมพันธุ
กลวยในประเทศไทย จึงไดทำการรวบรวมกลวยในประเทศไทยตามแนวเกษตรเศรษฐกิจของประเทศไทย จาก 38
จังหวัด ไดพันธุกลวย 323 accessions และนำมาปลูกไวที่สถานีวิจัยปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำการ
จำแนกพันธุโดยศึกษาลักษณะตาง ๆ ของกลวย เริ่มตั้งแตสีของลำตนเทียม ใบ กานใบ ดอก และผล ดวยวิธีของ
Simmonds and Shepherd (1955) และของ IBPGR ปรากฏวาจากกลวย 323 accessions จำแนกออกได 59
พันธุ ซึ่งไดปลูกไวที่แปลงรวบรวมพันธุ สถานีวิจัยปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และพันธุกลวยสวนหนึ่งไดนำมา
เก็บรวบรวมไวในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพของตนออนในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอีกชุดหนึ่งได
เก็บรวบรวมพันธุปลูกไวที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้บางพันธุไดมีการนำไปรวบรวมไวที่
ประเทศฟลิปปนส บราซิล ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อปองกันการสูญหายของสายพันธุ ขณะนี้สถานีวิจัยปาก
ชองยังคงรักษาแปลงรวบรวมพันธุอยู และการรวบรวมพันธุยังคงทำตอมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งปจจุบัน โดยมีกลวยปา
และกลวยปลูก ซึ่งปลูกอยูรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 93 พันธุ
การศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไดกระทำกับกลวยหลายชนิด โดยมีการเปรียบเทียบอาหารที่ใชเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ พบวา กลวยแตละพันธุมีความตองการอาหารตางกันบางเล็กนอยในระดับของฮอรโมน แตสวนใหญใช
อาหารสูตร MS นอกจากนี้ยังไดมีการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรวมกับการปรับปรุงพันธุกลวยในการปรับปรุงพันธุ
โดยใชสารเคมีและรังสีแกมมากับตนออนของกลวยในสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งกลวยหอมทอง กลวยไข ซึ่งไดรับ
ทุนสนับสนุนจาก IAEA/FAO และเงินรายไดจากภาควิชาพืชสวน ในการใชสารเคมี พบวา การใชสาร oryzalin 45
μM กับกลวยไข ทำใหไดตนที่เตี้ยแคระ ใบมีรูปรางเปลี่ยนไปจากใบที่เรียว ยาว เปนใบที่ปอม เปนมัน มีเสนใบนูน
ซึ่งเหมาะที่จะใชเปนไมประดับ จึงไดจดทะเบียนพันธุเปนกลวยประดับไวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อป 2543
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วา ”เบพ” (ภาพที่ 1-2) สำหรับการใชรังสีไดเริ่มทำการทดลองตั้งแตป 2533 โดยเริ่มศึกษาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กลวยไข และนำมาหาปริมาณของรังสีแกมมา ที่ทำใหตนออนกลวยตายไดที่ 50 เปอรเซ็นต ซึ่งสวนใหญจะไมเกิน 30
เกรย จากนั้นนำมาทดลองฉายรังสีแกมมา ที่ปริมาณรังสี 0 10 20 30 เกรย กับตนออนที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หลังจาก
นั้นทำการขยายพันธุจนกระทั่งถึงรุนที่ 6 เพื่อใหแนใจวาตนที่อาจเกิดการกลายพันธุนั้นมีความคงที่แลวจึงนำออกมาปลูก
และนำไปปลูกในสภาพธรรมชาติที่จังหวัดนครสวรรค ใหการดูแลเชนเดียวกับการเลี้ยงดูกลวยไขของเกษตรกร
ในจังหวัดนครสวรรค แลวทำการคัดเลือกพันธุ พบวา ที่ 10 เกรย มีลักษณะของผลมีการเรียงกันเปนระเบียบตั้งแตหวี
แรกจนหวีสุดทาย เมื่อดูลักษณะของผล พบวา ผลเรียว หรือผอมลงเล็กนอย จึงทำใหผลไมเบียดกันเชนกลวยไขปกติ
ส ว นที่ 20 เกรย พบว า ผลป อ ม ก า นยาว จึ ง ทำให ก ารเรี ย งของผลเป น ระเบี ย บเช น กั น รสชาติ ข องกล ว ยทั้ ง 2
การทดลองเหมือนเดิม มีความแนนของเนื้อขึ้นเล็กนอย แตที่ 30 เกรย ใหผลที่มีขนาดเล็กมากและไมสม่ำเสมอ ดังนั้น
จึงไดคัดตนที่ฉายรังสีที่ 10 และ 20 เกรย ไว และใหชื่อวา กลวยไขเกษตรศาสตร 1 และ 2 (Kasetsart Banana 1
and 2) ตามลำดับ นอกจากนี้แลวยังพบวาตนที่ไมไดฉายรังสีเลยมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิวของเปลือก ไดผิวที่มันเงา
จึงไดคัดไว ใหช่ือวา กลวยไขเกษตรศาสตร 3 และยังไดพันธุเกษตรศาสตร 4 และ 5 ซึ่งเกิดจากการฉายรังสีที่ปริมาณ
รังสี 20 เกรย คือ เกษตรศาสตร 4 มีผลเปนเงาเชนเดียวกับเกษตรศาสตร 3 สวนเกษตรศาสตร 5 มีขนาดผลสั้นกวา
เกษตรศาสตร 1 เล็กนอย แตปลายผลมีลักษณะแหลม (ภาพที่ 3-6) หลังจากนั้นไดนำตนที่คัดไวทุกการทดลองมา
ขยายพันธุดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และนำมาปลูกทดสอบความคงที่ ที่สถานีวิจัยปากชอง พบวา ทุกพันธุที่คัดเลือก
ไวมีความคงที่และเมื่อนำมาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของยีน โดยตรวจสอบ DNA ดวยเทคนิค SRAP พบวาทุกสาย
พั น ธุ มี ค วามแตกต า งกั น ยกเว น เกษตรศาสตร 4 แสดงให เ ห็ น ว า กล ว ย เกษตรศาสตร 1, 2, 3 และ 5 มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากกลวยไขกำแพงเพชรพันธุเดิม และมีความคงที่ของพันธุ จึงไดขึ้นทะเบียนพันธุไวที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ในป พ.ศ. 2547 และไดรับหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช
พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เลขที่ 223/2548-226/2548 ณ วันที่
4 กรกฎาคม 2548

ภาพที่ 1 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย กับกลวย เบพ (จากหนังสือพิมพ Bangkok
Post ฉบับประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2544)

ภาพที่ 2 กลวยเบพ อายุ 4 ป

ภาพที่ 3-6 กลวยไขเกษตรศาสตร
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สำหรั บ โครงการ Branding Project-Thai
Produce and Grains ซึ่ ง อยู ภ ายใต กำกั บ ของ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดมีความเห็น
ชอบใหมีการสนับสนุนวิจัยเพื่อนำสินคาเกษตรไทยไป
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8 สงเสริมการขายในตลาดโลกโดยเรงกำหนดตลาดหลัก
ทำการวิจัยพัฒนาแบรนดและโลโก และพัฒนาการ
ตลาดใหสามารถขายสูตลาดโลกได กลวยไขเปนผลไม
ช นิ ด ห นึ่ ง ที่ ส ม ค ว ร ที่ จ ะ ต อ ง ส ง เ ส ริ ม ดั ง นั้ น
คณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ จึ ง ได ใ ห ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย
ภาพที่ 9
ภาพที่ 10 กล ว ยไข เ กษตรศาสตร 2 ให เ ป น กล ว ยไข สำหรั บ ส ง
ออกไปจำหน า ยต า งประเทศต อ ไป เพราะกล ว ยไข
เกษตรศาสตร 2 มี เ ปลื อ กหนากว า กล ว ยไข ป กติ
เหมาะในการสงออกและในการบรรจุกลอง สามารถ
ซ อ นกั น ได ดี ทำให ล ดต น ทุ น ในการผลิ ต เนื่ อ งจาก
ภาพที่ 11
ภาพที่ 12 สามารถใชกลวยไดเกือบทุกหวีใน 1 เครือ ไมตองคัด
ทิ้งหวีที่มีการเรียงตัวเกะกะไมเปนระเบียบออกมาก
โครงการนี้ ไ ด เ ริ่ ม ตั้ ง แต เ พาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ กล ว ยไข
เกษตรศาสตร 2 เพื่อเพิ่มปริมาณใหมากพอที่จะนำไป
สงเสริมใหกลุมเกษตรกรพันธมิตรปลูก จัดระบบการ
ภาพที่ 13
ปลูกใหมีผลผลิตไดทั้งป เพื่อใหปริมาณเพียงพอในการ
ภาพที่ 7 ตนออนกลวยไขเกษตรศาสตร 2 ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สงออก จะตองทำการจดทะเบียนพันธุในระดับนานา
ภาพที่ 8 เกษตรกรกำลังทำการชำตนออนกลวยไขเกษตรศาสตร 2 ลงกระบะ
ชาติ และสรางแบรนดของกลวยไขเกษตรศาสตร 2
ภาพที่ 9 ตนกลวยไขเกษตรศาสตร 2 ในแปลงปลูกของเกษตรกรที่กิ่งอำเภอวังเจา จังหวัดตาก ทำการ
ปลูกเมื่อ 11 กรกฎาคม 2548 (อายุ 47 วัน)
ในตลาดตางประเทศ (ภาพที่ 7-13)
ภาพที่ 10 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย ในแปลงปลูกกลวยไขเกษตรศาสตร 2 ที่กิ่งอำเภอวังเจา จังหวัดตาก
ซึ่งปลูกเม=อ 19 สิงหาคม 2548 (อายุ 10 วัน)
ผลจากการทำการวิ จั ย เรื่ อ งกล ว ยมานาน
ภาพที่ 11 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย กำลังใหสัมภาษณกับสื่อมวลชน ที่แปลงกลวยไข เกษตรศาสตร 2
สถานีวิจัยปากชอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและบริษัท การบินไทย จำกัด
ภาพที่ 12 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย และผูรวมงานกำลังใหสัมภาษณกับส=อมวลชนในแปลงทดลอง
(มหาชน) ไดมอบใหศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย
ที่สถานีวิจัยปากชอง
ภาพที่ 13 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย ในแปลงกลวยไขเกษตรศาสตร 2 ที่สถานีวิจัยปากชอง
และคณะ ใหทำการวิจัยเชิงสงเสริมกับเกษตรกรที่ทำการ
ปลูกกลวยหอมทองแถบรังสิต ใหทำการปลูกกลวยหอมเพื่อสงใหกับบริษัท การบินไทย โดยตรงโดยไมตองผานคนกลาง
อนึ่ง คุณภาพของผลไมที่ขายใหการบินไทยนั้นจะตองมีคุณภาพที่สูงมากเพราะทางบริษัท การบินไทย จะใชบริการเฉพาะ
ผูโดยสารชั้นที่ 1 และชั้นธุรกิจเทานั้น การที่จะไดกลวยหอมทองที่มีคุณภาพที่สูงนั้น จะตองมีการปลูกและดูแลที่ดี มีการ
เก็บเกี่ยวและมีการบมที่ปราณีตถูกตอง จึงจะไดผลของกลวยหอมที่สวย มีคุณภาพดี ซึ่งศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย
ไดทำโครงการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตกลวยหอมทองที่มีคุณภาพใหกับกลุมเกษตรกร ขณะนี้กลุมเกษตรกรดังกลาว
สามารถผลิตกลวยหอมทองที่มีคุณภาพสูง โดยมีการผลิตตามระบบ GAP ผลที่ไดคือผูโดยสารบนเครื่องบินที่รับบริการ
อาหารจากครัวการบินไทยจะมีกลวยหอมทองที่มีคุณภาพสูงและปราศจากสารพิษ ซึ่งเปนการเผยแพรกลวยหอมทองไทย
ใหกับชาวตางชาติ และในขณะเดียวกันบริษัท การบินไทย สามารถลดตนทุนในการซื้อกลวยหอมทองจากคนกลาง และยัง
ไดกลวยที่มีคุณภาพดีและมีการผลิตที่มีการควบคุม GAP และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเกษตรกรสามารถขายตรงให
กับผูซ อ้ื ไดราคามากขึน้ กวาขายใหกบั นายหนามาก อันเปนการยกฐานะเศรษฐกิจของเกษตรกร ใหสงู ขึน้ ดวย (ภาพที่ 14-15)
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ภาพที่ 14 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย ในแปลงกลวยหอมทองของเกษตรกร ในการ ภาพที่ 15 กลวยหอมทองที่ตัดจากแปลงของเกษตรกร เพื่อสงบริษัท การบินไทย
ปลูกเพื่อสงบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่รังสิต
จำกัด (มหาชน)

ในแตละครั้ง ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย ไดทำการผลิตตนออนของกลวยพันธุตาง ๆ ดวยวิธีเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อใหเกษตรกรและผูที่สนใจในการปลูกกลวยประมาณปละ 50,000 ตน ดังนั้น จึงมีการปลูกกลวย
กันมากขึ้น มีทั้งปลูกเปนการคาและปลูกตามสวนหลังบานดวยใจรัก ทำใหมีการอนุรักษพันธุกลวยของไทยเรามิให
สูญหายอีกหนทางหนึ่ง
ในป 2542-2545 ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย ไดทำการปรับปรุงพันธุกลวยบัวสีสมซึ่งเปนกลวย
ประดับ ดวยการใชรังสีแกมมากับตนออนที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดวยวิธีการเชนเดียวกับกลวยไข ทำใหไดกลวยบัวสีสม
ที่มีกลีบประดับหนาขึ้นและมีสีที่สดใสขึ้นกวาเดิมเหมาะในการตัดมาปกแจกันหรือถาปลูกประดับดอกสามารถบานอยู
บนตนไดนานถึง 2 เดือน (ภาพที่ 16) และในชวงป 2544-2547 ไดทดลองฉายรังสีแกมมากับกลวยรัตกัทลีซ่ึงมี
สีแดง ทำใหไดตนที่ดอกมีสีเหลืองอมสมและสีสม (ภาพที่ 17-18)

ภาพที่ 17

ภาพที่ 16

ภาพที่ 18

ภาพที่ 16 กลวยบัวที่กลายพันธุเน=องจากรังสีแกมมา
ภาพที่ 17 กลวยรัตกัทลีที่กลายพันธุเปนสีเหลืองอมสม
เน=องจากรังสีแกมมา
ภาพที่ 18 กลวยรัตกัทลีที่กลายพันธุเปนสีสมเน=องจาก
รังสีแกมมา

งานวิจัยที่อยูในระหวางดำเนินการ
1. การสร า งกระบวนการผลิ ต ที่ เ ป น หลั ก ประกั น คุ ณ ภาพและปริ ม าณของอุ ป ทานผลไม ประเภทที่ ไ ด
รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grain : กรณีกลวยไข
2. การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอกลวย
3. การตรวจหาสายพันธุแ มและสายพันธุพ อ ของกลวยกลุม AAB โดยใชเทคนิค Specific-PCR,RAPD และ RFLP
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4. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลวยหอมสงครัวการบินไทย
งานวิจัยในอนาคต
ทำการปรับปรุงพันธุกลวยปลูกหรือกลวยกินไดยังคงดำเนินการตอไปโดยใชการกลายพันธุ ทั้งนี้เพราะ
กลวยเปนพืชที่ไมคอยมีเมล็ด ผลของกลวยสามารถเกิดไดโดยไมตองมีการผสมพันธุ ที่เรียกวา parthenocarpy
ทำใหการผสมพันธุดวยวิธี conventional คอนขางยากและชา
ทำการวิจัยทางดานโมเลกุล ตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบการวิวัฒนาการของกลวยทำใหทราบกำเนิด
ของกลวยบางชนิด
ทางดานการปลูกกลวยจะทำการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกกลวยอยางถูกวิธี มีการควบคุม GAP ทำใหได
ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ โดยทำโครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลวยหอมสงครัวการบินไทยอีกตอไปและในป
ตอไปจะไดเปนผูรวมโครงการในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไมผลตาง ๆ นอกเหนือจากกลวยหอมทอง เชน
มะละกอฮาวาย มะมวง กลวยไข เปนตน ซึ่งจะทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นเพราะไมตองผานคนกลาง อีกทั้งทาง
บริษัทฯ ก็จะไดลดคาใชจายดวย ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลที่จะตองการใหบริษัทใหญ ๆ หรือองคกรใหญ ๆ ที่มีการ
ใชผลิตผลทางการเกษตรจำนวนมากไดชวยเหลือเกษตรกร โดยการซื้อตรงจากเกษตรกร
ทำการวิจัยในเรื่องการสรางกระบวนการหลักประกันคุณภาพและอุปทานผลไม ประเภทที่ไดรับการคัดเลือก
จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grain : กรณีกลวยไข โดยพยายามใหมีการปลูกกลวยไข
เกษตรศาสตร 2 เพื่อการสงออกและสราง brand ของกลวยไขเกษตรศาสตร 2 ในตลาดโลก
ผลงานวิจัยเดนๆ
1. Banana genetics resources exploration in Thailand.
2. Study on mutation breeding of banana : Kluai Khai.
3. การพัฒนาพันธุและการผลิตกลวยหอม โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ
4. การชักนำใหกลวยไขเกิดการกลายพันธุ โดยใชรังสีแกมมารวมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. Banana cultivar names and synonyms in Southeast Asia.
6. การสรางกระบวนการผลิตที่เปนหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม ประเภทที่ไดรับการ
คัดเลือกจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grain : กรณีกลวยไข
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ศาสตราจารย ดร.สายชล เกตุษา
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป พ.ศ. 2548
สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
ประวัติสวนตัว

เกิดที่จังหวัดนครปฐม เม=อวันที่ 14 มกราคม 2490 สำเร็จชั้นมัธยมตอนปลายจากโรงเรียน
สารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บานโปง จ.ราชบุรี สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2513 จบ M.S. (Horticulture) จาก Oklahoma State
University พ.ศ. 2518 และปริญญา Ph.D. (Postharvest Physiology) จาก Michigan
State University พ.ศ. 2523 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน เขารับราชการเปนอาจารย ในภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม=อ
พ.ศ. 2524 ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย ในป พ.ศ. 2526 รองศาสตราจารย ในป พ.ศ.
2529 และไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนXงศาสตราจารย ในป
พ.ศ. 2536 และแตงตั้งเปนศาสตราจารย ระดับ 11 ในป พ.ศ. 2542 ปจจุบนั ดำรงตำแหนXง
ศาสตราจารย ระดับ 11 ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รางวัล/เกียรติยศที่เคยไดรับ
• นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (สภาวิจัยแหงชาติ)
• บุคคลตัวอยางดานวิชาการ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• รางวัลทุนวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพ=อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย พ.ศ. 2541
• ศาสตราจารยระดับ 11 พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัย
• เมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2545 สาขาวิทยาศาสตรเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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• นักวิจัยดีเดน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ ในวารสารมาตราฐานสากล สูงสุด ป 2546 สาขาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
• ภาคีสมาชิกในสำนักวิทยาศาสตร สาขาพืชศาสตร พ.ศ. 2546 ราชบัณฑิตยสถาน
• เมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2548 สาขาวิทยาศาสตรเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
• ศิษยเกาดีเดนคณะเกษตร พ.ศ. 2549 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• รางวัลนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั ตีพมิ พ ในวารสารมาตราฐานสากล สูงสุด ป 2549 สาขาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
• ศิษยเกาดีเดนภาควิชาพืชสวน พ.ศ. 2550 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• บุคลากรดีเดนสายวิชาการ ดานวิจัย พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• รางวัลนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั ตีพมิ พ ในวารสารมาตราฐานสากล สูงสุด ป 2550 สาขาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ผลงานวิจัยโดยสรุป
ศ.ดร. สายชล เกตุษา ไดทำงานวิจัยอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน ในดานสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยวของผัก ผลไม และดอกไม ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตรอน และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตอประเทศไทย
มีการวิจัยทั้งการประยุกตเพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดใหมีอายุการใชงาน
นานขึ้น ขณะเดียวกันมีการวิจัยพื้นฐานเพื่อหาองคความรูใหมซึ่งนำไปสูการแกไขปญหาหลังการเก็บเกี่ยวของ
ผลิตผลสดอยางยั่งยืนและใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น งานวิจัยโดยทั่วไปสามารถสรุปได 3 ประเด็น

การผิดปกติของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวหลายชนิดมีการผิดปกติเกิดขึ้นทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ และเกิดจาก
การกระทำของมนุษย ทำใหผลิตผลมีการเสื่อมสภาพหรือคุณภาพลดลง ซึ่งนำไปสูการสูญเสีย และในที่สุดผูซ้ือหรือ
ผูบริโภคไมยอมรับผลิตผลนั้นๆ เชน การตกกระของผลกลวยไขสุก การแข็งของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
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การหลุดรวงของกลวยระหวางการบมใหสุก การพัฒนาสีผิวที่ไมสม่ำเสมอของเปลือกผลกลวยหอมระหวางการสุก
เปนตน การศึกษาวิจัยปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำใหเกิดการผิดปกติตางๆ ของผลิตผลเหลานี้ ทำใหทราบ
กลไกในการทำใหผลิตผลมีการผิดปกติเกิดขึ้น และสามารถนำขอมูลเหลานี้มาประยุกตใชในการปองกันหรือลดการ
ผิดปกติตางๆ ของผลิตผลไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ผัก ผลไม และดอกไม ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตรอนและปลูกอยูในประเทศไทย เมื่อเก็บเกี่ยวมาแลวและเก็บ
รักษาไวที่อุณหภูมิต่ำเหนือจุดเยือกแข็ง (1 – 10 oซ.) ทำใหผลิตผลเหลานี้ไดรับความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ
ในลักษณะของอาการตางๆ กัน ไดแก การเกิดสีผิดปกติ การยุบตัวของเนื้อเยื่อ การเนาเสีย การสุกที่ผิดปกติ
และการเกิดรสชาติหรือกลิ่นที่ผิดปกติ การศึกษาวิจัยปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกทำใหทราบกลไกของการ
เกิดความเสียหายในลักษณะตางๆ และสามารถนำขอมูลเหลานี้ไปประยุกตใชในการปองกันหรือลดการสูญเสียของ
ผลิตผลระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำเหนือจุดเยือกแข็งไดัอยางมีประสิทธิมากยิ่งขื้น

การเสื่อมสภาพของดอกไม
การวิจัยเกี่ยวกับดอกไมโดยเนนในดอกกลวยไมสกุลหวาย เพราะดอกกลวยไมสกุลหวายเปนดอกไมที่มีความ
สำคัญทางเศรษฐกิจตอประเทศไทยมากกวาดอกไมชนิดอื่นๆ ดอกกลวยไมที่เก็บเกี่ยวโดยตัดจากตนแลว จะมีอายุ
การปกแจกันสั้นกวาขณะที่อยูบนตนเดิม และเมื่อดอกกลวยไมไดรับการผสมเกสรยิ่งจะทำใหดอกกลวยไมมีการ
เสื่อมสภาพเร็ว และมีอายุการปกแจกันสั้นมาก การศึกษาปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำใหดอกกลวยไมมีการ
เสื่อมสภาพในสภาพปกติ และการเสื่อมสภาพของกลวยไมที่ไดรับการผสมเกสรและเอทิลีนจากภายนอก ทำให
ทราบกลไกในการเสื่อมสภาพของดอกกลวยไมหลังการตัดจากตนทั้งที่ไดรับการผสมเกสรหรือเอทิลีนจากภายนอก
ซึ่งนำไปประยุกตใชในการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการปกแจกันของดอกกลวยไมหลังการตัดไดมีประสิทธิมาก
ยิ่งขึ้น
งานวิจัยในอนาคต
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานสรีรวิทยาและชีวเคมีของผัก ผลไม และดอกไม หลังการเก็บเกี่ยวนำไปสูการ
สูญเสียและการเสื่อมคุณภาพที่เกี่ยวของกับกระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกิดขึ้นภายในผลิตผล และกระบวนการ
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เมแทบอลิซึมสวนมากเหลานี้มีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตจึงเนน
ศึกษาวิจัยเพื่อหาเอนไซมหลัก (key enzyme) ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึมที่นำไปสูการเสื่อม
คุณภาพและการสิ้นชีวิตของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว เชน การแข็งของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
การแข็งของเปลือกผลมังคุดเนื่องจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ การหลุดรวงของดอกกลวยไม การเหี่ยวของ
ดอกกล ว ยไม ห ลั ง การผสมเกสรหรื อ ได รั บ เอทิ ลี น จากภายนอก การหลุ ด ร ว งของผลกล ว ยระหว า งการสุ ก
การพัฒนาสีผิวไมสมบูรณของเปลือกผลกลวย การพัฒนาสีผิวของผลไมทั้งปกติและผิดปกติของผลไมบางชนิด
ระหวางการเจริญเติบโตและหลังการเก็บเกี่ยว การเกิดสีผิดปกติของผักและผลไมระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
ต่ำ เปนตน นอกจากนี้งานวิจัยในอนาคตยังจะมีการใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อตรวจสอบยีนที่เกี่ยวของกับ
เอนไซมหลักที่ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งตอกระบวนการตางๆ
ที่เกิดขึ้นในผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน
เนื่องจากประเทศไทยมีรายไดจากการสงออกผัก ผลไม และดอกไมปละหลายพันลานบาท อยางไรก็ตาม ผัก
ผลไม และดอกไม มีการเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยว และระหวางการขนสงไปยังตลาดภายในและ
ตางประเทศ การศึกษาวิจัยทั้งสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน ทำใหทราบสาเหตุ
ของการสูญเสีย และการเสื่อมคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ขอมูลที่ไดจากการวิจัยในแนวลึกขององค
ความรูใหมจะทำใหมีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวและสามารถนำไปประยุกตใชในการลดการ
สูญเสียและปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย
ในเรื่องตางๆ ดังกลาว ทำใหสามารถสรางนักวิจัยรุนใหมที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอกหลายคน
รวมทั้งฝกนักวิจัยผูชวยที่รวมโครงการวิจัยนี้ดวย ที่สำคัญคือผลงานวิจัยตางๆ เหลานี้มีการตีพิมพในวารสารวิจัย
นานาชาติที่มีชื่อเสียงและมี Impact Factor สูง ซึ่งชวยใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาษสตรนำไปใชในการจัดลำดับของ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและตางประเทศไดสูงขึ้น
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ศาสตราจารย ดร.อังศุมาลย จันทราปตย
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป พ.ศ. 2548
สาขาไรศัตรูพืช
ประวัตสิ ว นตัว

ศาสตราจารย ดร.อังศุมาลย จันทราปตย เกิดเม=อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ทีก่ รุงเทพมหานครฯ
เปนบุตรคนแรกในจำนวน 5 คนของศาสตราจารย ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ และนางวิไล นาคสวัสดิ์
สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวรนาถ บางเขน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลายจากโรงเรียนรุจิเสรีวิทยาและสมถวิลราชดำริ กรุงเทพฯ ไดรับปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขากีฏวิทยา จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ.
2516 และปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขากีฏวิทยา จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ในป พ.ศ.
2520 ตอมาไดรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร ไปศึกษาตอดานไรศัตรูพืช
ที่ Mississippi State University โดยไดรับปริญญาเอกสาขากีฏวิทยาจากมหาวิทยาลัยดังกลาว
เม=อป พ.ศ. 2527
ปจจุบันดำรงตำแหนXงศาสตราจารย ระดับ 11 สาขากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สมรสกับ ดร.สุรพล จันทราปตย มีบุตรสาว 1 คนและบุตรชาย
1 คน คือ นางสาววิสินี และ นายปณิธาน

ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการเปนอาจารยตรี ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เม=อ พ.ศ. 2516 เดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกในป พ.ศ. 2523 และกลับเขารับ
ราชการเม=อตนป พ.ศ. 2528 ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย พ.ศ. 2529 รองศาสตราจารย
พ.ศ. 2532 ศาสตราจารย พ.ศ. 2535 และศาสตราจารยระดับ 11 เม=อ พ.ศ. 2547 เริ่มตน
งานวิจัยโดยเปนผูรวมวิจัยกับ ศาสตราจารย ดร.สุธรรม อารีกุล จนไดรับรางวัลผลงานวิจัย
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ดีเดนเร=อง “Growth habits and yields of Pyrethrum grown at Doi Angkhang” จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดรับ Certificate of Appreciation from USDA for innovative
research and development in determining the practicality of growing Pyrethrum
as a substitute crop for the opium poppy in the highlands of Northern Thailand
เม=อป พ.ศ. 2519 และ 2526 ตามลำดับ หลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไดเริ่มทำงาน
วิจัยเกี่ยวกับไรศัตรูพืช ทั้งในดานอนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพและการปองกัน
กำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีและการใชสารสกัดจากพืช ขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยดานสัณฐานวิทยา
ของไรและแมลงควบคูกันไปดวย โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เคยดำรงตำแหนXงผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูชวย
ผูอำนวยการฝายวิเทศสัมพันธและวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจากนั้น
ยังเคยดำรงตำแหนXงเลขาธิการ สมาคมวิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศไทย อุปนายก
สมาคมจุลทรรศนอิเล็กตรอนแหงประเทศไทย กรรมการบริหารสภาเกษตรไทย กรรมการบริหาร
สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย บรรณาธิการวารสาร Thai Journal of Agricultural
Science ของสมาคมวิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศไทย เคยไดรับรางวัลนักกีฏวิทยาดีเดน
ดานวิชาการ จากสมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทยรวมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม=อ พ.ศ. 2538 รางวัลนักกีฏวิทยาดีเดน ดานนักวิชาการ จากสมาคม
กีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย เม=อ พ.ศ. 2547 และรางวัลวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ประจำป
พ.ศ. 2547 จากมูลนิธิโทเรเพ=อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
และประเมินโครงการวิจัยขององคกรในตางประเทศ เปน reviewer พิจารณาบทความวิชาการ
ใหกับวารสารระดับนานาชาติทั้งในและตางประเทศอยางตอเน=อง และเปนสมาชิกมูลนิธิบัณฑิต
สภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

150

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

ผลงานวิจัยโดยสรุป
ไรศัตรูพืชเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแตมีบทบาทมากในดานการเกษตร เพราะหลายชนิดเปนศัตรูสำคัญของ
พืชทั้งในระบบการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยว ขณะเดียวกันยังมีไรอีกหลายชนิดที่เปนประโยชนตอเกษตรกร โดยจับ
ไรศัตรูพืชและแมลงตัวเล็กๆ รวมทั้งไขแมลงกินเปนอาหาร อยางไรก็ดีในประเทศไทยมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับไรนอย
มาก ดังนั้น ศาสตราจารย ดร.อังศุมาลย จันทราปตย จึงมีความตั้งใจที่จะสงเสริมใหมีผูศึกษา คนควาวิจัยเกี่ยวกับ
ไรต า งๆ โดยเฉพาะไรศั ต รู พื ช ในประเทศไทยให ม ากขึ้ น ด ว ยการเป น วิ ท ยากรพิ เ ศษให ค วามรู เ รื่ อ งไรกั บ นิ สิ ต
นักศึกษาในสถาบันตางๆ และเปนกรรมการวิทยานิพนธของผูสนใจงานวิจัยดานนี้ในหลายสถาบัน อยางไรก็ดี
เนื่องจากการศึกษาดานไรตองอาศัยความรักในงานและความอดทนอยางสูง จึงจะประสบความสำเร็จได จึงมีผูให
ความสนใจกับศาสตรสาขานี้นอยมาก การสรางบุคลากรดานนี้จึงเปนไปไดดวยความยากลำบาก ผลที่ตามมาก็คือ
ประเทศไทยมีบุคลากรดานนี้อยูคอนขางจำกัด
งานวิจัยที่กระทำติดตอกันมาอยางตอเนื่องแบงออกเปน 4 ประเภทไดแก
1) ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของไร สวนใหญจะทำการวิเคราะหชนิดของไรสี่ขาซึ่งเปนไรศัตรูพืช
ที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีผูเชี่ยวชาญดานนี้นอยมาก ปจจุบันไดตีพิมพผลการคนพบไรสี่ขาชนิดใหมของโลกไวเปนจำนวน
ถึง 42 สกุล (Genus) 165 ชนิด (Species) และยังมีไรสี่ขาอีกเปนจำนวนมากที่จะตองทำการวิเคราะหชนิดตอไป
ผลงานการวิเคราะหชนิดของไรสี่ขาไดรับการนำไปอางอิงเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะในการจัดทำแนวทางวินิจฉัยไรสี่ขา
ของโลก ไดมีการอางอิงถึงผลงานของ ศาสตราจารย ดร.อังศุมาลย จันทราปตย ไวเปนจำนวนมาก นอกจากนั้นยังทำ
หนาที่วิเคราะหชนิดของไรตางๆ ที่เกษตรกรหรือผูประกอบการประสบปญหาอยูเสมอ เชน ไรศัตรูพืช ไรในโรงเก็บ
ไรเห็ด ไรจิ้งหรีด ไรฝุน และไรที่พบตามอาหารทะเลแหง หรือไรที่เปนปญหาในระบบการปลูกพืชแบบไรดิน เปนตน
2) การควบคุมไรศัตรูพืชโดยชีววิธี ไดเริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับการใชเชื้อรากำจัดไรศัตรูพืชในประเทศ
ไทยเปนคนแรก โดยมุงเนนที่ไรสี่ขาเปนหลัก และตอมาไดขยายผลไปยังไรศัตรูพืชชนิดอื่น ปจจุบันสามารถรวบรวม
สายพันธุของเชื้อรา Hirsutella thompsonii ซึ่งเปนเชื้อราที่กอโรคกับไรสี่ขาและไรศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ไวถึง 265
สายพันธุ งานวิจัยดานนี้มีทั้งการขยายพันธุเชื้อราใหมีปริมาณมากโดยเทคนิคการหมักในอาหารแข็ง การทดสอบ
ประสิทธิภาพของเชื้อราสายพันธุตางๆ ในการทำลายไรสี่ขา การเก็บรักษา และการทดสอบประสิทธิภาพของ toxic
metabolite ใน crude filtrate ที่มีตอหนอนกระทูผัก และหนอนผีเสื้อไขผึ้ง เปนตน นอกจากนั้นยังไดศึกษาการใช
ไรตัวห้ำชนิดตางๆ ในการควบคุมปริมาณไรศัตรูพืชอีกดวย
3) การใชสารสกัดจากพืชควบคุมศัตรูพืช ไดเริ่มทำการวิจัยดานนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยเนนการ
พัฒนาสารสกัดจากพืชเพื่อใชในการควบคุมปริมาณไรแมงมุมซึ่งเปนศัตรูสำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดใน
ประเทศไทย พืชที่อยูในความสนใจในชวงแรกคือนอยหนา และลำไย เปนหลัก
4) สัณฐานวิทยาของไรและแมลง เนื่องจากงานวิจัยดานนี้เปนพื้นฐานสำคัญของการศึกษากลไกการอยู
รอดและพฤติกรรมของแมลงและไร จึงเลือกทำงานวิจัยเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวของกับการมองเห็นและการรับสัมผัส
เปนหลัก
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งานวิจัยในอนาคต
งานวิจัยในอนาคตจะมุงเนนที่การใชประโยชนศัตรูธรรมชาติ เชน ไรตัวห้ำ ดวงตัวห้ำ เชื้อรา และ secondary
metabolite จากเชื้อราและแบคทีเรียในไสเดือนฝอย เพ=อการกำจัดไรและแมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นยังจะนำพืชปา
บางชนิด เชน ราชาวดีปา ตะไครตน สมจี้ และเสนียด มาพัฒนาใหเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุงเนนที่การ
นำมาใชเปนสารกำจัดศัตรูพืช สารตานอนุมูลอิสระ และปุย รวมทั้งงานดานอนุกรมวิธานของไรสี่ขาของประเทศไทย
การนำผลงานไปใชประโยชน
ผลงานสวนใหญ โดยเฉพาะทางดานอนุกรมวิธานของไร เปนการสรางองคความรูใหม ซึ่งนับเปนรากฐานที่
สำคั ญ ต อ การศึ ก ษาด า นไรในแง มุ ม ต า งๆ ต อ ไป ป จ จุ บั น ผลงานด า นอนุ ก รมวิ ธ านได รั บ การอ า งอิ ง อยู เ สมอ
โดยเฉพาะนักวิเคราะหชนิดของไรสี่ขาในพิพิธภัณฑตางๆ ไดอาศัยขอมูลเหลานี้ในการเปรียบเทียบชนิดของไรที่พบ
ในประเทศของตน นอกจากนั้ น ยั ง มี ผู นำผลงานไปใช ใ นการจั ด ทำแนวทางวิ นิ จ ฉั ย ไรสี่ ข าของโลกอี ก ด ว ย
สวนผลงานดานการใชเชื้อรา ไรตัวห้ำ หรือสารสกัดจากพืชในการปองกันกำจัดศัตรูพืชนั้น เปนขอมูลที่กอประโยชน
ใหกับเกษตรกรโดยตรง เพราะจะชวยใหเกษตรกรใชสารกำจัดศัตรูพืชนอยลง และเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทั้งผูผลิตและผูบริโภคใหดีขึ้น
ผลงานวิชาการระหวางป ค.ศ. 2000-ปจจุบัน
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28. Nantasak P, Chandrapatya A, Brown RL. Two new species and new record of Eucoenogenes
Meyrick (Lepidoptera: Tortricidae) from Thailand with a discussion of characters defining the Genus.
Proc Entomol Soc Wash 2005: 107(4):869-882.
บทความวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการ
1. Thongtab, T., Chandrapatya, A. and G.T. Baker. 2000. Bionomics of Amblyseius longispinosus
153

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

(Phytoseiidae) and its efficacy as a biological control agent of Eotetranychus cendanai
(Tetranychidae). XXI International Congress of Entomology, Iguassu Fall, Brazil, 20-26 August 2000.
2. Thongtab, T., Chandrapatya, A. and G.T. Baker. 2000. Bionomics of the citrus yellow mite,
Eotetranychus cendanai (Tetranychidae). XXI International Congress of Entomology, Igassu Fall,
Brazil, 20-26 August 2000.
3. Sakunwarin, S. and A. Chandrapatya. 2002. The structure of chemoreceptor on the first tarsus
of Tetranychus truncatus Ehara (Prostigmata: Tetranychidae). 3rd ASEAN Microscopy Conference
and 19th Annual Conference of EMST. Chiang Mai, Thailand. January 30 – February 1, 2002.
4. Bussaman P, Chandrapatya A, Sermswan RW, Grewal PS. Morphology, biology and behaviour
of the genus Pygmephorus (Acari: Heterostigmata) a new parasite of economic edible mushroom. in
XXII International Congress of Entomology, Brisbane, Australia. 15-21 August 2004.
บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ
1. Kongkathip N, Chandrapatya A, Dilokkunanant U, Mongkolsook Y, Kongkathip B and V.
Haruthaithanasan. 2004. Toxicity and antifeedant of crude extracts from leaves of Melaleuca
leucadendron L. against Spodoptera litura (F.) (Lepidoptera: Noctuidae) and Tetranychus urticae
Koch (Acari: Tetranychidae). Thai J Agric Sci (2004) (in press)
2. Maimala, A. and A. Chandrapatya. 2004. Chemical components of Hirsutella thompsonii crude
filtrate and their biological activities. ). Kasetsart Journal (Natural Science) 38 (3): 331-339.
3. Noochanapai, P. and A. Chandrapatya. 2004. Morphology and biology of Phyllocoptes
azadirachtae Chandrapatya (Acari: Eriophyidae). Kasetsart Journal (Natural Science) 38 (4): 475-483.
4. Sakunwarin, S., Chandrapatya A. and G. T. Baker. 2004. Synergism and detoxification
mechanism of crude sugar apple seed extract in Tetranychus truncatus Ehara (Prostigmata:
Tetranychidae). Kasetsart Journal (Natural Science) 38 (3): 340-348.
5. Sakunwarin S, Baker, G.T. and A. Chandrapatya. 2004. Toxicity, repellency and oviposition
deterrence of crude plant extracts on Tetranychus truncatus Ehara (Prostigmata: Tetranychidae).
Thai J Agric Sci. 2004. (in press)
บทความวิชาการที่ตีพิมพเปนภาษาไทย
1. อังศุมาลย จันทราปตย. 2544. การศึกษาชนิด ชีววิทยา และการแพรกระจายของไรสี่ขาในภาคกลาง
และภาคตะวันออกของประเทศไทย. รายงานการประชุมประจำป โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ประจำป 2544. หนา 137-151.
2. เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน และอังศุมาลย จันทราปตย. 2005. ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของไรศัตรูผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแหง Lardoglyphus konoi (Sasa & Asanuma) วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 36 (1-2): 37-49.
3. ชุติมา แสงสีจันทร และอังศุมาลย จันทราปตย. 2005. อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอชีววิทยาและตารางชีวิต
ของไร Oligonychus mangiferus (Rahman & Sapra) วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 36 (1-2): 23-35.
4. นวรัตน นุศาสตรเลิศ และอังศุมาลย จันทราปตย.2005. ผลของสารเมแทบอไลตที่มีพิษของเชื้อรา Hirsutella
thompsonii Fisher ที่มตี อหนอนกระทูผัก Spodoptera litura. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 36 (3-4): 125-134.
5. นวรัตน นุศาสตรเลิศ และอังศุมาลย จันทราปตย.2005. การเจริญและสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Hirsutella
thompsonii Fisher ที่พบในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 36 (3-4): 113-124.
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เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป พ.ศ. 2548
สาขาเคมีเชิงฟสิกส
ศาสตราจารย ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
ประวัตสิ ว นตัว

ศาสตราจารย ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล เกิดที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและระดับเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียน
สารสิทธิ์พิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมีดวยคะแนนสูงสุดจาก
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับทุนพัฒนาอาจารย (UDC) ศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทสาขา Physical Chemistry ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับทุนรัฐบาล
ศึกษาตอปริญญาเอกที่ University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย ทำวิจัยหลังปริญญาเอก
(Postdoctoral Training) ที่ Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry,
University of Karlsruhe ประเทศเยอรมนี ดวยทุน Humboldt Research Fellowship และ
ที่ Laboratory for Molecular Spectroscopy, University of Bordeaux ดวยทุนรัฐบาล
ประเทศฝรั่งเศส สมรสกับนางไพลิน ลิ้มตระกูล (แจงเจนกิจ) มีธิดา 1 คนช<อ นางสาวสลิล
ลิ้มตระกูล

ประวัติการทำงาน เขารับราชการตำแหน=งอาจารยที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตั้งแตป พ.ศ. 2523 จนถึงปจจุบันดำรงตำแหน=งศาสตราจารย นอกจากงานวิจัยและงานสอน
แลว ศาสตราจารย ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ยังไดรวมปฏิบัติงานในหนาที่อ<นๆ อีก เชน
• คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2547- ปจจุบัน)
• คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขาเคมีและเภสัช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(2546 – ปจจุบัน)
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• คณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (2547- ปจจุบัน )
• คณะกรรมการสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา (2548-ปจจุบัน)
• ผูอำนวยการโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานเคมีเชิงฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2543-ปจจุบัน)
• หัวหนาศูนยนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2548-ปจจุบัน)
เกียรติยศและรางวัลที่ ไดรับ
• รางวัลวิจัยดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2537
• เมธีวิจัย สกว. ประจำป พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2542
• นักวิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยมของเมธีวิจัย สกว. ประจำป พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2540
• รางวัลผูสรางผลงานดีเดน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำป พ.ศ. 2539-2545
• ผลงานวิจัยดีเดนในโอกาสครบรอบสถาปนาปที่ 20 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2541
• นักวิจัยดีเดนแหงชาติสาขาเคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2541
• บุคคลตัวอยางทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541
• นักวิจัยดีเดนคนแรกของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในโอกาสครบรอบสถาปนาปที่
30 พ.ศ. 2544
• เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำป พ.ศ. 2545
• นักวิทยาศาสตรดีเดน สาขาเคมี ประจำป พ.ศ. 2546 จากมูลนิธสิ งเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ
• นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ป 2546 สาขาวิทยาศาสตรกายวิภาพและ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2547)
• เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป 2548
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ผลงานวิจัยโดยสรุป
ศาสตราจารย ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล เปนผูบุกเบิกงานวิจัยดานการออกแบบตัวเรงปฏิกิริยาและวัสดุที่มี
โครงสรางระดับนาโนเมตร ศึกษากระบวนการและกลไกการเรงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว หรือในรูพรุนของ
ซีโอไลต และสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตที่มีรูพรุนขนาดนาโนเมตร งานวิจัยที่ผานมาเนนการใชระเบียบทางเคมีเชิง
ทฤษฎีเพื่อศึกษาและอธิบายกลไกของการเกิดปฏิกิริยาเคมีในระดับโมเลกุล และออกแบบตัวเรงปฏิกิริยาที่มี
คุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับแตละปฏิกิริยา นอกจากนั้นยังไดพัฒนาระเบียบวิธีใหมทางดานเคมีคอมพิวเตอรที่มี
ความถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยหลักการทาง electronic structure theory เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการศึกษาทางเคมีเชิงทฤษฎีใหสามารถจำลองแบบโมเลกุลที่มีโครงสรางขนาดนาโนเมตรได และไดนำมา
ประยุกตในการศึกษาวัสดุนาโน เชน คารบอนนาโนทิวบคารบอน 60 (C60) สารประกอบ MCM เปนตน ทำให
สามารถประยุกตใชกับดานตางๆ ทั้งดานเคมี วิศวกรรมเคมี ชีววิทยาโมเลกุล และนาโนเทคโนโลยี โดยอาศัยการ
ศึกษาทางเคมีเชิงทฤษฎีรวมกับการทดลองการเรงปฏิกิริยาในหองปฏิบัติการและใชเทคนิคทางสเปคโตรสโคป เชน
IR Raman และ NMR เปนตน และวิธี Temporal Analysis of Products (TAP) ทำใหเขาใจกลไกและปจจัยที่
ควบคุมการเขาทำปฏิกิริยากันในระดับโมเลกุลไดโดยละเอียด ซึ่งความรูเหลานี้เปนประโยชนอยางมากตอการ
พัฒนาสารประกอบใหมีโครงสรางที่จำเพาะตอการเกิดปฏิกิริยาหรือมีสมบัติจำเพาะที่ตองการได โดยผลงานที่ผาน
มาไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติช้ันนำ เชน Journal of Catalysis, Chemical Physics, Journal of
Physics Chemistry ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาวไดรับการอางอิงและนำไปประยุกตใชโดยกลุมนักวิจัยสถาบันชั้นนำจาก
ตางประเทศอยางมากมาย อาทิ Cavendish Laboratory (University of Cambridge), Imperial College
Science Technology and Medicine (University of London), Davy Faraday research Laboratory (Royal
Institute of Great Britain), Chemical Engineering Department (University of California, Berkeley), Max
Planck Institute (Germany) และ Shell Laboratorium Amsterdam
ศาสตราจารย ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ยังเปนผูริเริ่มกอตั้งหองปฏิบัติการทางเคมีคอมพิวเตอรและเคมี
ประยุกต จนเปนหองปฏิบัติการที่ทันสมัยแหงหนึ่งและยังมีสวนสำคัญในการทำใหเกิดโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา
และวิจัยดานเคมีเชิงฟสิกส (Postgraduate Education and Research Programs in Physical Chemistry)
เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยขั้นสูงทางดานเคมีซีโอไลตและวิศวกรรมตัวเรงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเปน
โครงการรวมในประเทศ ระหวางภาควิชาเคมีและภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำในตางประเทศ คือ Uppsala University (Sweden), University of Utah (USA), Bordeaux
University (France), University of Karlsruhe (Germany) นอกจากนี้ดวยวิสัยทัศนวา ปจจุบันนาโนเทคโนโลยี
กำลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และในอนาคตอันใกลจะสงผลตอการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมหาศาลจึงไดรวบรวมกลุมวิจัยและผูกอตั้งศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งดานนาโนเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย และสรางรากฐาน
งานวิจัยและการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการในการผลิตกำลังคนในการพัฒนาประเทศตอไป
งานวิจัยในอนาคต
งานวิจัยในอนาคตมุงเนนเพื่อสรางองคความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่เปนพื้นฐานสำคัญตอการ
พัฒนาดานตัวเรงปฏิกิริยานาโน วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีในดานตางๆ และสงเสริมกลุมวิจัยที่ประกอบดวย
นักวิจัยรุนใหม สรางบรรยากาศการวิจัยในกลุมนักวิจัยรุนใหมที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา จากหลาย
สถาบันการศึกษาในประเทศ ไดแก คณะวิทยาศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหเกิดความ
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รวมมือกัน และการบูรณาการงานวิจัยในดานการออกแบบ การวิเคราะหสมบัติ การผลิต และการประยุกตใชงาน
วัสดุในระดับนาโน
ศึกษาการพัฒนาโครงสรางระดับโมเลกุลของวัสดุขนาดนาโนเมตรและตัวเรงปฏิกิริยาอยางเปนระบบ
ประกอบดวยขั้นตอนที่เชื่อมโยงเปนเครือขายการวิจัยอยางครบวงจรเริ่มตั้งแตการวิจัยทฤษฎีพ้ืนฐานในระดับ
โครงสรางโมเลกุลเพื่อทำนายสมบัติของวัสดุนาโนการออกแบบวัสดุนาโนที่มีสมบัติตามตองการ และพัฒนาการ
สังเคราะหและขึ้นรูปไดเปนผลิตภัณฑ และการทดสอบความสามารถในการทำงานและการจำแนกลักษณะเฉพาะ
ของผลิ ตภั ณฑ การวิ เ คราะห ความสั มพันธระหว างความสามารถกับ โครงสรา งของผลิต ภั ณ ฑที่ สังเคราะหขึ้น
การศึกษาวิจัยแบงเปน 4 กลุมหลัก ไดแก
• ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวรองรับ (Ordered mesoporous microporous aluminosilicates)
• คารบอนนาโน (Carbon nanostructures nanotubules)
• อนุ ภ าคนาโนและสารประกอบไฮบริ ด อิ น ทรี ย / อนิ น ทรี ย (Organic nanotubules Organic/
inorganic composite nanoparticle)
• การพั ฒ นาระเบี ย บวิ ธี ท างทฤษฎี เ พื่ อ การศึ ก ษาและการจำลองแบบโมเลกุ ล ระดั บ นาโน
(Development of new methodologies for nanoscale modeling and simulation)
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป 2548
รางวัลดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
เรื่อง โคเนื้อพันธุกำแพงแสน
(Kampaengsaen Beef Breed)
ของ
นายปรีชา อินนุรักษ และคณะ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวาผลงานประดิษฐคิดคน เรื่อง “โคเนื้อพันธุกำแพง
แสน (Kampaengsaen Beef Breed)” ของ นายปรีชา อินนุรักษ และคณะ แหงศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิต
กระบือและโค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลงานการประดิษฐนี้เปนการ
สรางและปรับปรุงพันธุข้ึนใหมของโคเนื้อซึ่งเปนพันธุแรกของประเทศไทย โดยการผสมพันธุระหวางพันธุพ้ืนเมือง
บราหมันและชารโรเลส ซึ่งมีความเดนในเรื่องกลามเนื้อ การเจริญเติบโต ไดเนื้อคุณภาพสูง คือ เนื้อโคมีไขมันแทรก
ในกลามเนื้อ ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นในการจำหนายโคขุนและโคพันธุ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
ประจำป 2548 รางวัลดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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โคเนื้อพันธุกำแพงแสน
KampaengSaen Beef Breed

หัวหนาผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

นายปรีชา อินนุรักษ
ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา
รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา พฤกษะศรี
รองศาสตราจารยสมิต ยิ้มมงคล

ที่มาของการประดิษฐคิดคน
ในอดีต ประเทศไทยยังไมมีโคพันธุเนื้อที่สามารถเลี้ยงเปนโคขุน
ในเชิ ง ธุ ร กิ จ เหมื อ นโคเนื้ อ พั น ธุ ต า งประเทศ เช น ยุ โ รป และอเมริ ก า
สวนโคพื้นเมืองของประเทศไทย แมวามีคุณสมบัติดีเดนหลายประการ
แต ก็ มี ข นาดเล็ ก และโตช า ดั ง นั้ น นั ก วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตรจึงไดพัฒนาโคพันธุใหมขึ้นมาเพื่อใชเปนโคเนื้อพันธุแรกของ
ประเทศ ชื่อวาพันธุกำแพงแสน ซึ่งปรับปรุงพันธุมาจากโคพื้นเมืองกับโค
พันธุบราหมัน และโคพันธุ ชาโรเลส โดยไดรับลักษณะที่ดีจากโคพื้นเมือง
ไทย คือ การปรับตัวไดดีในสภาพอากาศรอนชื้น ทนตอเห็บและแมลงรวม
ทั้งโรคและพยาธิ และสามารถเจริญเติบโตไดในสภาพที่อาหารสัตวมี
คุณภาพต่ำและปริมาณจำกัด ไดรับโครงรางใหญจากโคพันธุบราหมัน
แลวเพิ่มเติมความสามารถในการสรางเนื้อคุณภาพดีและโตเร็วจากโคพันธุ
ชาโรเลส
ลำดับการดำเนินงานเกี่ยวกับการสรางโคเนื้อพันธุกำแพงแสน
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีดังนี้
• พ.ศ. 2507-2512 เริ่มโครงการโคเนื้อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ สถานีฝกนิสิตทับกวาง และวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ศาสตราจารย
ดร.จรัญ จันทลักขณา เปนหัวหนาโครงการไดสั่งน้ำเชื้อแชแข็งพันธุชาโรเลส
เฮอรฟอรด แองกัส และบราหมัน มาผสมกับแมโคพื้นเมือง โดยศึกษา
สมรรถภาพของโคพันธุผสมตางๆ เพ<อตัดสินใจใชพันธุที่เหมาะสมที่สุด
• พ.ศ. 2517 เริม่ โครงการปรับปรุงพันธุ โคเนือ้ ระดับหมูบ า น โดย
ดำเนินการรวมกับกลุม เกษตรกรรอบๆ วิทยาเขตกำแพงแสน
• พ.ศ. 2527 เริ่มจัดฝกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อใหแกเกษตรกรและผูสนใจจากทั่วประเทศ
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• พ.ศ. 2530 จากผลงานวิจัย สรุปไดวาโคที่มีสายเลือดพื้นเมือง
25% บราหมัน 25% ชาโรเลส 50% มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สุดในสภาพ
อากาศรอนชื้น คือโตเร็ว เลี้ยงงาย และเนื้อมีคุณภาพสูง แลวตั้งช<อโควา โคเนื้อ
พันธุกำแพงแสน ตามช<อของสถานที่ตั้งวิทยาเขต
• พ.ศ. 2534 กอตั้งสมาคมโคเนื้อพันธุกำแพงแสน นายกสมาคม
คนแรก คือ นายสุนทร นิคมรัตน ไดขยาย งานปรับปรุงพันธุออกไปสูฟารม
เอกชนในหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศ
• พ.ศ. 2536 กอตั้งสหกรณ โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด เพ<อทำหนาที่
สงเสริมธุรกิจจำหน=ายเนื้อโคขุนพันธุกำแพงแสนไปยังศูนยการคา ภัตตาคารตางๆ
• พ.ศ. 2539 พอพันธุ โคเนื้อพันธุกำแพงแสน ช<อ ขุนแผน K 11-36/241 ชนะการประกวดโคเนื้อ ไดรับ
รางวัลสุดยอดโคเนื้อของประเทศไทย (Super Grand Champion) ในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก
WORLDTECH’95 Thailand ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
• พ.ศ. 2540 เริ่ ม โครงการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ก รรมและสมรรถภาพการผลิ ต โคเนื้ อ พั น ธุ กำแพงแสน
อยางเขมขนและกวางขวาง โดยมี ศาสตราจารยปรารถนา พฤกษะศรี เปนหัวหนาโครงการฯ ไดรับงบประมาณ
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการนี้ดำเนินการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรกับสมาคมโคเนื้อพันธุกำแพงแสน และสหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีกรมปศุสัตว
ใหการสนับสนุนดานการสงเสริมและเผยแพร
• พ.ศ. 2543 นายปรี ช า อิ น นุ รั ก ษ เป น หั ว หน า โครงการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ก รรมและสมรรถภาพการ
ผลิตโคเนื้อพันธุกำแพงแสนสืบตอมา และผลิตน้ำเชื้อแชแข็งจากพอโคที่ผานการทดสอบคุณภาพแลว กระจายให
แกสมาชิกในโครงการและเกษตรกรทั่วประเทศ
ระยะเวลาในการประดิษฐคิดคน
ตั้งแตการดำเนินงานที่วิทยาเขตกำแพงแสน คือ พ.ศ. 2512 ถึงปจจุบัน รวมประมาณ 35 ป
คุณสมบัติและลักษณะเดน
1. สามารถใชเปนโคขุนในสภาพอากาศรอนของประเทศไทยไดดี
ทนตอเห็บ และแมลง ขณะนี้มีเกษตรกรนำไปเลี้ยงได ในทุกภาคของ
ประเทศไทย ชวยใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น
2. เปนโคพันธุเนื้อที่มีโครงรางและการเจริญเติบโตดี มีประสิทธิ
ภาพการใชอาหารสูง ไมแพ โคเนื้อพันธุตางประเทศ แตโคพันธุตางประเทศ
ไมสามารถอยูรอด ในสภาพแวดลอมของประเทศไทย
3. คุณภาพซากและเนื้อดี ทัดเทียมกับเนื้อที่นำเขาจากตางประเทศ
เนื้อนุม และปลอดจากโรควัวบา หากเลี้ยงถูกวิธีจะมีไขมันพอดี ไมทำใหคน
เปนโรคอวน
4. มีสมาคมโคเนื้อพันธุกำแพงแสนและสหกรณ โคเนื้อรับรอง
คุณสมบัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศูนยวจิ ยั และพัฒนาการผลิตกระบือ
และโค เปนผูท ดสอบ คุณภาพ
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หลักการ วิธีการ และกรรมวิธี
การสรางโคเนื้อพันธุ “กำแพงแสน” เปนการปรับปรุงพันธุโค
พื้นเมืองของไทย คุณสมบัติที่ดีเลิศของโคพื้นเมืองที่ไมมีโคพันธุใดเทียบ
ได คือความสมบูรณพันธุ ไดแก การเปนสัดเร็ว ผสมติดงายไดลูกทุกป
ทั้งๆ ที่ไดรับอาหารตามสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรไทย แตเนื่องจากโค
พื้นเมืองมีขนาดเล็กโตชา ไมสามารถนำมาเลี้ยงเปนโคขุนในระบบธุรกิจได
จึงไดมีการปรับปรุงโคพื้นเมือง โดยการนำโคพันธุบราหมันมาผสมเพื่อให
ได ลู ก ที่ มี ข นาดใหญ แ ละโตเร็ ว ขึ้ น เนื่ อ งจากโคบราห มั น เป น โคพั น ธุ
เอเซียจึงผสมกันไดดีกับโคไทย ทำใหไดลูกผสมตัวใหญขึ้น และใหลูกดก
อันเปนขอดีของโคพื้นเมืองไทยที่ถายทอดมา ดังนั้น โครงการปรับปรุง
พันธุกรรมโคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงพยายามรักษาเลือดโค
พื้นเมืองไว 25% เพื่อใหคงความดีของความสมบูรณพันธุ และจำกัดเลือด
พันธุบราหมัน ไวเพียง 25% เพื่อใหไดโครงสรางใหญขึ้น แลวนำพันธุโค
ชาโรเลสมาชวยเสริมเรื่องการใหเนื้อนุม และการเจริญเติบโตเร็ว แตโค
ชาโรเลสเปนพันธุโคเมืองหนาว ซึ่งไมสามารถทนตออากาศรอนบานเราได จึงจำกัดเลือดพันธุชาโรเลสไวเพียง
50% ทำใหโคลูกผสมมีสัดสวนของลักษณะเดนผสมกันพอดีและเหมาะสม
สรุปไดวา การสรางโคพันธุ “กำแพงแสน” เปนการสรางพันธุโคเพื่อใหมีคุณสมบัติเปนโคเนื้อที่ดีครบ
ถวนสำหรับเลี้ยงในสภาพทั่วไปของประเทศไทย โดยใชทรัพยากรที่มีอยู (โคพื้นเมือง) เปนพันธุพื้นฐาน นอกจากจะ
เหมาะสมกับประเทศไทยแลว ยังใชไดดีในสภาพแวดลอมของประเทศในเอเซียอาคเนยอีกดวย
ตาราง คุณสมบัติทางเศรษฐกิจของโคพันธุตางๆ ที่ใชสรางโคพันธุกำแพงแสน
คุณสมบัติ
ความสมบูรณพันธุ
การคลอดงาย
น้ำหนักแรกคลอดต่ำ
การเติบโตในคอกขุน
ประสิทธิภาพการใชอาหาร
ความดีของซาก
คุณภาพเนื้อ
เลี้ยงงายในเมืองไทย
ความคึกในการผสมพันธุ
อารมณดี ไมดุ
อายุยืนยาว

พื้นเมือง
5
5
5
1
2
1
3
5
5
3
5

ระดับคะแนนของโคพันธุตางๆ
บราหมัน
ชาโรเลส
2.5
4
5
3
5
3
3
5
3
5
3
4.5
3
4
4
1
3
4
3
4
3.5
3

กำแพงแสน
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
4

หมายเหตุ 5 = ดีที่สุด 1 = ดอยที่สุด
ที่มา : ปรารถนา 2544
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ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาโคเนื้อพันธุกำแพงแสน แบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 แผนการผสมพันธุเพื่อสรางโคพื้นฐาน (D1 หรือ Foundation grade) โดยเริ่มตนจากโค
พื้นเมือง หรือโคลูกผสมบราหมัน ใหเริ่มตนครั้งแรกคือ นำแมโคพื้นเมืองมาผสมเทียมโดยใชน้ำเชื้อหรือพอพันธุ
บราหมันพันธุแท แตถาจะลดขั้นตอนโดยเริ่มจากแมโค บราหมันลูกผสม 50 เปอรเซ็นต ก็ได แตตองเปนแมโคที่มี
ลักษณะดี แลวผสมเทียมโดยใชน้ำเชื้อโคพันธุชาโรเลส เมื่อไดลูกโคที่มีเลือดพื้นเมือง 25 เปอรเซ็นต บราหมัน 25
เปอรเซ็นต ชาโรเลส 50 เปอรเซ็นต แลว เจาของโคตองขอจดทะเบียนรับรองพันธุจากสมาคมโคเนื้อพันธุกำแพงแสน
เปนโคพื้นฐานในระดับ D1 หรือ Foundation grade
ขั้นตอนที่ 1 แผนการผสมพันธุเพื่อสรางโคพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 2 แผนการผสมพันธุเพื่อใหเกิดพันธุแท เมื่อมีการสรางพันธุใหมจากการเอาโคพันธุดั้งเดิม 2
พันธุ หรือมากกวามารวมกัน ลูกที่เกิดมาในชวงแรก ๆ จะมีความผันแปรในเรื่องรูปรางและสี แตลักษณะหลักทาง
เศรษฐกิจ เชน อัตราการเจริญเติบโตและน้ำหนักเมื่อหยานมมีความผันแปรนอยมาก เพราะลักษณะเหลานี้ถูก
ควบคุมดวยยีนหลายคู อยางไรก็ตาม ถาจะใหไดคุณสมบัติทุกๆ อยาง จะตองเอาสัตวที่เหมือนกันผสมกับสัตวที่
เหมือนกันหลายๆ ชั่วก็จะไดสัตวที่มีลักษณะคงที่
ทางศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต กระบื อ และโค มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกำแพงแสน
และสมาคมโคเนื้อพันธุกำแพงแสน ไดตั้งกฎหรือแผนผสมพันธุเพื่อใหเกิดพันธุแทขึ้นทำนองเดียวกับที่ใชในพันธุ
เดราทมาสเตอร และพันธุแบรงกัส โดยเริ่มจากโคเพศเมียที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานพันธุกำแพงแสน จะไดรับ
การจดทะเบียนพันธุกำแพงแสน D1 เมื่อได D1 เพศเมีย ผสมพันธุกับพอพันธุกำแพงแสนที่จะทะเบียนแลว ลูกที่
ไดจะสามารถจดทะเบียนเปน D2 เมื่อทำการผสมยกระดับจนกระทั่งถึง D5 ก็ใหถือเปนโคกำแพงแสนแท โดยสรุป
ของการเลื่อนระดับ D คือ D ของลูกจะสูงกวาพอหรือแมที่ระดับ D ต่ำกวา 1 ระดับ เชน พอ D4 ผสมกับแม D1
ลูกจะเปน D2 เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 แผนการพัฒนาสายพันธุ โดยการทดสอบสมรรถภาพ (Performance test) และการทดสอบลูก
(Progeny test) เพื่อใหไดพอพันธุที่มีพันธุกรรมที่ดีเดน (Elite bull) หรือ พอที่พิสูจนคุณภาพแลว (Proven sire)
การพัฒนาพันธุกรรมของสัตวจำเปนตองมีการทดสอบและมีการคัดเลือกที่ถูกตองตามหลักวิชาการซึ่ง
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มีดวยกันหลายวิธี แตละวิธีอาศัยบันทึกจากการทดสอบที่แตกตางกันแบงออกเปนบันทึกของลักษณะตัวสัตวเอง
(Performance record) บันทึกจากญาติพี่นอง (Relalive record) บันทึกของพันธุประวัติ (Pedigree record)
บันทึกของการแสดงออกของลักษณะลูก (Progeny record) ฯลฯ สำหรับการทดสอบสมรรถภาพ (Performance
test) เปนการพิจารณาถึงลักษณะที่แสดงออกรวมกับสภาพแวดลอมและการจัดการที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดย
อาศัยบันทึกของลักษณะตัวสัตวเองเปนขอมูลพื้นฐานในการคัดเลือกสัตวเพื่อการปรับปรุงพันธุ เพื่อใหเกิดความ
แมนยำตองคัดเลือกจากอิทธิพลของพันธุกรรม (Genotype) ถึงจะบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงพันธุอยางรวดเร็ว
โดยการลดความแตกตางทางสภาพแวดลอมทำการคัดเลือกภายในกลุมสัตวที่ไดรับอาหาร โรงเรือน และการจัดการ
เหมือนกัน วัตถุประสงคในการทดสอบสมรรถภาพเปนการประเมินการเจริญเติบโตชวงหลังหยานมของพอพันธุและ
เปนการปรับปรุงลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับโคเนื้อ ขั้นตอนการดำเนินงานและรายละเอียดดังแสดงในภาพ
วัสดุที่ใชในการประดิษฐคิดคน
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โคพื้นเมือง ที่มีเลี้ยงอยูในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โคพันธุบราหมัน โคพันธุชาโรเลส พอพันธุและ
น้ำเชื้อแชแข็ง ของกรมปศุสัตว หนวยบัญชาการทหารพัฒนา และบริษัทเอกชนที่นำเขาน้ำเชื้อพอโค
งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน จำนวน 2 ลานบาท/ป
ประโยชนที่ไดรับ
1. ได โคเนื้อพันธุ ใหมซึ่งเหมาะสมกับประเทศไทยรวม
ทั้งประเทศขางเคียง
2. ลดการนำเขาโคพอ-แมพนั ธุจากตางประเทศ
3. เพิ่มผลผลิตเนื้อโคของประเทศ และเพิ่มรายได ให
แกเกษตรกร เพราะได โคที่เลี้ยงงายและโตเร็ว โดยที่เกษตรกร
สามารถยึดเปนอาชีพหลักได
การนำผลงานไปใชประโยชน
เกษตรกรทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมปศุสัตว
สมาคมโคเนื้ อ กำแพงแสน สหกรณ โ คเนื้ อ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด
สถานที่ติดตอ
* ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140
โทร. 034-351906
http:// bprdc.sardi.ku.ac.th
* ศูนยสาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 034-352046 โทรสาร 034-352047

174

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจำป 2548
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เรื่อง ความรูความเขาใจไขหวัดนกเพื่อสุขภาพของคนไทย
ของ
รองศาสตราจารย น.สพ. ดร. ทวีศักดิ์ สงเสริม และคณะ
คณะกรรมการบริ ห าร สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ได พิ จ ารณาผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด ใ ห ก าร
สนับสนุน ในโครงการวิจัยเรื่อง “ไขหวัดนก” โดยในสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพของคนไทยซึ่งตองการความรูความ
เขาใจในเรื่องของโรคนี้ โดย รองศาสตราจารย น.สพ. ดร. ทวีศักดิ์ สงเสริม และคณะ ไดขอมูลจากการศึกษาวิจัย
เรื่อง “ความคงอยูคงทนของเชื้อไขหวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 ในสภาพแวดลอมตางๆ และความไวตอการถูกทำลาย
ดวยน้ำยาฆาเชื้อ” ในสวนนี้เปนขอมูลที่ หนวยงานของรัฐ เอกชน สาธารณสุข ตลอดจนชุมชน หมูบาน จำเปนตอง
ทราบและเรงดวนที่สุดในชวงที่มีการระบาดของโรคไขหวัดนก เพื่อเปนองคความรูที่จะนำไปปองกันและกำจัดเชื้อ
ไขหวัดนกที่มีการระบาดในขณะนั้น และยังคงใชผลงานวิจัยนี้เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
คณะกรรมการบริหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดมีมติใหผลงานวิจัยนี้ไดรับรางวัล
วิจัยดีเดน สกว. ประจำป พ.ศ. 2548
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ความรูความเขาใจไขหวัดนกเพื่อสุขภาพของคนไทย

หัวหนาโครงการวิจัย
ผูรวมวิจัย

รศ. น.สพ. ดร. ทวีศักดิ์ สงเสริม
น.สพ. นำดี แซเฮง
น.สพ. รุงโรจน แจมอน
น.สพ. นพดล มีมาก

ที่มาของการวิจัย
ในช ว งที่ มี ก ารระบาดของโรคไข ห วั ด นกสายพั น ธุ รุ น แรง H5N1
ในประเทศไทยและตางประเทศมากกวา 65 ประเทศ นอกจากจะทำใหสัตว
ปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบางชนิด เชน แมว เสือ สุนัข ติดเชื้อไขหวัดนก
นี้ แ ละตายแล ว พบว า คนสามารถติ ด เชื้ อ ไข ห วั ด นกชนิ ด นี้ แ ละเสี ย ชี วิ ต
จำนวนไมนอยทั่วโลก ทำใหเกิดการวิตกกังวลทั่วไปเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อ
และผลิตภัณฑสัตวปกในขณะนั้น ตลอดจนการระบาดของโรคนี้ไดลุกลาม
ไปมากในประเทศไทยในชวงป 2547-2548 ไมเพียงแตสงผลใหสูญเสียการ
สงออกเนื้อสัตวปก แตทำใหการบริโภคเนื้อสัตวปกภายในลดลงอยางมากใน
ชวงแรกๆ ซึ่งผูคนสวนใหญไมทราบ ธรรมชาติของโรคนี้อยางเพียงพอ
ภาครัฐและเอกชนตองเรงสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคไขหวัดนก
และหาแนวทางปองกัน กำจัดโรคนี้โดยเร็วที่สุด แตยังขาดขอมูลเกี่ยวกับ
เชื้อไวรัสชนิดนี้อยูมาก ประกอบกับ ประเทศไทยยังไมเคยมีประสบการณ
เกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกรุนแรงชนิดนี้มากอน ทำใหการ
แกไขปญหาในชวงแรกในสวนที่ทำความเขาใจกับสาธารณะเกี่ยวกับไวรัส
คอนขางมีอุปสรรคบางพอสมควร เนื่องจากเปนโรคใหมที่คนสวนใหญไม
ทราบมากอน และดวยโรคนี้สามารถติดตอไปสูถึงคนได ทำใหมีปญหามาก
ขึ้น เมื่อพบวามีรายงานคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในหลายๆ
ประเทศรวมถึงประเทศไทยดวย ทำใหตองการขอมูลที่เกี่ยวของกับการแพร
กระจาย การติดเชื้อนี้ ระหวางสัตวดวยกัน และจากสัตวสูคน เพื่อใหได
ขอมูลเรงดวนที่จะนำไปทำความเขาใจตอสาธารณชนและเปนแนวทางใน
การกำจัดโรค ปองกันโรคนี้ จึงไดเกิดงานวิจัยเรงดวนในเรื่องดังกลาว
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ผลงานวิจัยโดยสรุป
งานวิจัยนี้ไดชี้ใหเห็นถึงความคงอยูคงทนของเชื้อนี้ในสภาพแวดลอม
ตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศในเขตรอนชื้น โดยพบวา เชื้อสวนใหญจะ
ถู ก ขั บ ออกทางอุ จ จาระและน้ำ มู ก น้ำ ลายของสั ต ว ป ก ที่ ป ว ยด ว ยโรคนี้
จากผลงานวิจัยพบวาการปลอยเชื้อออกจากรางกายสัตวปกในแตละชวงของวันไม
เทากัน แตจะปลอยออกมาปริมาณมากเมื่อสัตวปกใกลตาย โดยปกติในไกทั่วไปที่
ติดเชื้อไวรัสไขหวัดนกชนิดรุนแรง จะมีระยะฟกตัวประมาณ 3-5 วันและเมื่อ
แสดงอาการปวยแลวมักจะตายภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้แลวเชื้อจะอยูในเนื้อ
สัตวปกและอวัยวะภายในของสัตวปวยจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสัตวปก
ใกล ต ายลง เชื้ อ นี้ ส ามารถติ ด ต อ กั น ระหว า งสั ต ว ห รื อ จากสั ต ว ไ ปสู ค นได แ ก
การหายใจ การกิน หรือการสัมผัสโดยตรงผาน เยื่อบุตา ฯลฯ ในสัตวลี้ยงลูกดวยนม เชน เสือ สุนัข และแมว
ติดเชื้อนี้โดยการกินซากสัตวปกที่มีเชื้อนี้อยูและระหวางการกินซากนั้น จะมีโอกาสที่จะหายใจเอาเชื้อจากซากเขาไป
ดวย อยางไรก็ตามความคงทนของเชื้อที่ขับออกมาจากตัวสัตวปกที่ปวยนั้น ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ณ เวลานั้น
โดยพบวา ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้น และความแหงในสภาพแวดลอม ณ บริเวณนั้นมีมากขึ้น จะทำใหเชื้อไวรัสไมสามารถ
คงทนอยูไดนาน เชน ที่อุณหภูมิ 32-36 °C เชื้อไขหวัดนกปริมาณที่ทำใหแมไกตายภายใน 72 ชั่วโมง ที่ปลอยออกมา
ในอุ จ จาระหรื อ น้ำ มู ก น้ำ ลายสั ต ว ป ก สามารถอยู ก ลางแดดได ไ ม เ กิ น 30 นาที หรื อ ในที่ ร ม อุ ณ หภู มิ 25-32 °C
คงทนอยูไดไมเกิน 7 วัน เชื้อที่ปะปนอยูกับเนื้อไก สามารถถูกทำลายดวยความรอนดวยวิธีการปรุงอาหารแบบไทยๆ
ได และไมเปนอันตรายตอผูบริโภค เมื่อบริโภคอาหารจากเนื้อหรือผลิตภัณฑสัตวปกที่ปรุงสุกอยางดีแลว โอกาสที่
ทำใหคนติดเชื้อไขหวัดนกมากที่สุดไดแก การสัมผัสกับสัตวปกที่ปวยหรือมีเชื้อโดยตรง โดยไมระมัดระวังปองกันตัว
เอง เชนไมสวมถุงมือ ไมปดปากปดจมูกในขณะที่สัมผัสกับสัตวปก ไมอาบน้ำชำระรางกายหลังปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
สัตวปก สำหรับการบริโภคไขไก ไขเปด ถือวามีความเสี่ยงนอยมากที่จะติดเชื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับการสัมผัส
โดยตรงกับสัตวปกที่มีเชื้ออยูในตัว เนื่องจากแมไกที่ติดเชื้อไขหวัดนกชนิดรุนแรง จะปวย ไมกินอาหาร ไมวางไข
และตายในเวลาตอมา ดังนั้นโอกาสที่เชื้อจะอยูในไขมีนอยมาก จากการทดลองฉีดเชื้อไขหวัดนกปริมาณที่สามารถ
ทำให แ ม ไ ก ต ายภายใน 72 ชั่ ว โมง เข า ไปในฟองไข แ ละนำไข ม าปรุ ง อาหารโดยวิ ธี ทั่ ว ไป เช น ต ม ทอด นึ่ ง
นั้นสามารถทำลายเชื้อไดแนนอน ถาใชวิธีลวกไข ตองลวกใหไขขาวสุก จึงจะทำลายเชื้อได นอกจากนี้ไดมีการศึกษา
วิจัยวา ถาเชื้อติดอยูกับเปลือกไข เชื้อจะอยูไดนานเทาใด พบวาโดยทั่วไปแลว นอกจากแมไกที่ปวยจะไมวางไขแลว
โอกาสที่เปลือกไขจะมีเชื้อปนเปอนก็นอยลงดวย และดวยขั้นตอนการ คัด รวบรวมและสงไขไปตลาดสดทั่วไปนั้น
โอกาสที่จะพบเชื้อไขหวัดนกที่เปลือกไขยิ่งมีนอยลงไปอีก ยิ่งไปกวานั้นผูบริโภคนิยมเลือกซื้อแตไขที่เปลือกสะอาด
นอกจากนี้ผลงานวิจัยไดชี้ใหเห็นวา การทำลายซากสัตวโดยการฝงซากในหลุมที่กระทำกันทั่วไปขณะมีการระบาดนั้น
พบวาภายใน 2 สัปดาหหลังการฝงซากไมสามารถแยกเชื้อไดจากซากสัตวปกที่อยูในหลุมที่ฝง และไมพบเชื้อไขหวัด
นกในน้ำบาดาลที่อยูใกลกับหลุมที่ฝง มีการศึกษาแยกเชื้อไวรัสจากปลาที่เลี้ยงใตโรงเรือนไกที่ติดเชื้อและตายดวย
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ไขหวัดนก พบวามีโอกาสนอยมากที่จะพบเชื้อไขหวัดนกในปลา เนื่องจากปริมาณน้ำที่อยูใตโรงเรือนที่เลี้ยงตองมี
ปริมาณมาก มิฉะนั้นปลาจะตายเนื่องจากน้ำเนาที่เกิดจากมูลไก ชี้ใหเห็นวาปริมาณของไวรัสที่พบในน้ำ ขึ้นอยูกับ
ปริมาณน้ำและไวรัสในขณะนั้น สำหรับการคงอยูของเชื้อไขหวัดนกในน้ำในทุงนาที่เลี้ยงเปดไลทุงที่ตายดวยไขหวัด
นก ที่ศึกษาจากสถานที่จริง พบวาเชื้อไมสามารถอยูไดเกิน 3 วันและมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับน้ำและดินที่อยู
บริเวณนั้น เนื่องจากแสงแดดและความรอนจะทำลายเชื้อไขหวัดนกในทุงนา อยางไรก็ตามหากแสงแดดไมจัดพอ
และฝนตกตอเนื่องจะทำใหไวรัสคงอยูไดนานขึ้น ซึ่งไดมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของการกระจายเชื้อไขหวัดนกใน
เปดไลทุง ซึ่งกำลังดำเนินการอยูตอเนื่องในปจจุบัน สำหรับโอกาสที่หอยเชอรร่ีซ่ึงเปนแหลงโปรตีนของเปดไลทุงนั้น
พบวาหอยสามารถปนเปอนเชื้อไขหวัดนกได แตยังไมสามารถเปนที่เพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสนี้ได นอกจากนี้ยังไดศึกษา
ชนิดและประสิทธิภาพการทำลายเชื้อไขหวัดนกของน้ำยาฆาเชื้อโรคและสารเคมีตางๆ พบวาน้ำยาฆาเชื้อที่ใชกัน
ทั่วไปไดแก กลุม กลูตารอัลดีไฮด (glutaraldehyde) แอมโมเนียมคลอไรด (Ammonium chloride) กรดแก
สามารถทำลายเชื้อไขหวัดนกได สวนปูนขาวหรือดางออนใหผลตอการทำลายเชื้อไขหวัดนกไดคอนขางนอย เพื่อลด
โอกาสที่จะแพรกระจายเชื้อไขหวัดนกในสิ่งแวดลอมและติดตอไปถึงคนนั้น ตองไมเคลื่อนยายสัตวปกที่ปวย ไมทิ้ง
ซากสัตวลงในแมน้ำลำคลอง อยาปลอยทิ้งซากโดยไมไดทำการฝงหรือเผา เมื่อพบเห็นการตายผิดปกติในสัตวปก
ตองรีบแจงหนวยงานทองถิ่น และกรมปศุสัตวโดยเร็วที่สุด ทุกคนควรใหความสำคัญตอสุขบัญญัติ 10 ประการใน
ชีวิตประจำวัน การลางมือหลังจากหยิบจับสิ่งสกปรก และกอนรับประทานอาหาร จะชวยปองกันการเกิดโรคตางๆ ไดดี

ผลวิจัยที่นำไปใชประโยชนและอางอิง
ผลงานไดถูกนำไปอางอิงและเปนขอมูลในการปองกันควบคุมโรคไขหวัดนก ทั้งภายในและตางประเทศ
เชน กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข องคการโรคระบาดสัตวนานาชาติ (Office
International des Epizootics, OIE) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization, FAO) องคการอนามัยโรค (World Health Organization, WHO)
ผลตอเนื่องจากการทำวิจัยทำใหเกิดการศึกษาและการพัฒนาการปองกันโรคเพื่อเลี้ยงสัตวใหปลอดภัยจาก
ไขหวัดนกตามมา เชนการสำรวจหาเชื้อไขหวัดนกจากเนื้อสัตวปก ในตลาดเพื่อการบริโภค ระบาดวิทยาของเชื้อ
ไขหวัดนก การจัดการมาตรฐานฟารมสัตวปก ฯลฯ
สถานที่ติดตอ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท 034-351901 โทรสาร 031-351405
อีเมล: fvettss@ku.ac.th
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2549
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับพันธุขาว การปรับปรุงพันธุขาว ผลผลิตแปรรูปเพื่อ
ขยายสู ผู ผ ลิ ต และผู บ ริ โ ภค ศึ ก ษาความหลากหลายของสายพั น ธุ ข า วทางโภชนาการ เป น ผู ท่ี มี ค วามเพี ย ร
ความอุตสาหะ เปนแบบอยางของผูอุทิศตนเพื่องาน ทำงานโดยไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชนสูงสุดแก
ประเทศชาติ ผลงานจำนวนมากเกี่ยวกับพันธุขาวสามารถนำมาใชในงานปรับปรุงพันธุขาวใหมองเห็นเปนรูปธรรมยิ่ง
ขึ้น รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เปนผูอุทิศตนเพื่องานวิจัยอยางตอเนื่องตลอดมา สามารถเปน
แบบอยางที่ดีใหแกนักวิจัยอื่น
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติประกาศเกียรติคุณ รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ
วรรณวิจิตร เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2549 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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ประวัติสวนตัว

รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เขาศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป 2521 ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในป 2524 ปริญญาเอก (Ph.D. ดาน Crop Science) จาก Oregon State University ในป 2532
และในป 2532-2534 เขาศึกษา Post-doctoral (Molecular biologist) ที่ University of Georgia

ประวัติการทำงาน เขารับราชการเปนอาจารย เม@อป 2526 ไดรับตำแหนBงผูชวยศาสตราจารย ป 2538 และ
รองศาสตราจารย ในป 2545 ดำรงตำแหนBงทีส่ ำคัญ เปนหัวหนาศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร (ป 2537-ปจจุบัน) ผูอำนวยการหนBวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชน
ยีนขาว (ป 2546-ปจจุบัน) ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรขาว (ป 2548-ปจจุบัน) และเลขานุการ
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหงชาติ (ป 2548-ปจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
• ประถมาภรณชางเผือก (พ.ศ. 2546)
• ทวีติยาภรณชางเผือก (พ.ศ. 2543)
ผลงานวิจัยโดยสรุป
1. การหาลำดับเบสจีโนมขาว
ประเทศไทย โดยการนำของ รองศาสตราจารย ดร.อภิ ช าติ วรรณวิ จิ ต ร ได เ ข า ร ว มกั บ The
International Rice Genome Project เพื่อหาลำดับเบสจีโนมในขาว โดยประเทศไทยไดใหคำมั่นในการหาลำดับ
เบสในโครโมโซมที่ 9
• เปนโอกาสครั้งแรกของประเทศไทยในการเขารวมโครงการจีโนมขนาดใหญ เปนการเพิ่มศักยภาพการ
วิจัยดาน Whole-Genome-Sequencing ของประเทศไทยใหสูงขึ้น และสามารถใช โอกาสในการเขารวมกับกลุมวิจัย
จีโนมขาวนานาชาติ เพ@อพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีตางๆ ในการหายีนจากจีโนมขนาดใหญ ซึ่งเปนแนวทางทำให
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ ไดดวยตนเอง งานวิจัยจีโนมขาวนี้ จึงเปน
การสงเสริมการเช@อมโยงขอมูลทุกระดับ อันเปนการเปดโลกทัศนแกนักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา ใหออกไปใช
ขอมูลสาธารณะเพ@อการวิจัยและพัฒนาใหมากขึ้นเปนผลทำใหเกิดการพัฒนาบุคลากรดานนี้เพิ่มมากขึ้นในประเทศ
ดวย

• ทำใหนักวิจัยไทยมีความสามารถในการเขาถึงขอมูลลำดับเบสของจีโนมขาว และสามารถนำมาใช
ประโยชนไดอยางรวดเร็ว ไดมีสวนรวมในการคิดคน Rice Gene Thresher (http://rice.kps.ku.ac.th) ซึ่งเปน
ฐานขอมูลขาวทีเ่ ชือ่ มโยงกันทัง้ หมดสำหรับใหนกั วิจยั ไดเขาถึงขอมูลเหลานี้ และนำไปใชในการพัฒนาพันธุขา วตอไป
• สามารถประยุกตขอมูลลำดับเบสที่ไดใหเปนประโยชนตอการหายีนทุกชนิดในขาวโดยเฉพาะขาว
พื้นเมืองและขาวปา เชน ยีนที่เกี่ยวของกับความทนแลงและทนน้ำทวม ความหอม คุณภาพหุงตม ความตานทาน
โรคไหม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และความทนทานดินเค็มและใชเปนตนแบบสำหรับการคนหายีนในพืชเศรษฐกิจ
อื่นๆ เชน ขาวโพด ออย ซึ่งเปนเครือญาติของขาวในอนาคต
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• สามารถนำขอมูลที่ไดไปใชประโยชน ในการสรางเคร@องหมายโมเลกุลที่ดีที่สุด สำหรับชวยในการ
ปรับปรุงพันธุ โดยการเคล@อนยายยีนเหลานี้ดวยวิธีการผสมขาวตามธรรมชาติ หรือโดยวิธีการถายยีน ซึ่งจะนำไปสู
การพัฒนาพันธุขาว เพ@อใหไดพันธุขาวซึ่งใหผลผลิตสูงคุณภาพดี สามารถแขงขันในตลาดโลกได ซึ่งผลลัพธสุดทาย
ก็คือการยกระดับความเปนอยูของเกษตรกรผูปลูกขาวใหดีขึ้นโดยตรงนั่นเอง
2. การคนพบและศึกษาหนาที่ของยีนความหอม
• คุณคาที่โดดเดนของขาวขาวดอกมะลิ คือ ความหอม กลิ่นหอมขาวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะคลาย
กลิ่นใบเตย สารหอมระเหยหลักนี้มีชอทางเคมี
@
วา 2-อะเซทิล-1ไพโรลีน หรือเรียกสั้นๆ วา 2 เอพี (2-acetyl-1pyrroline; 2AP) ขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวหอมอ@นๆ ผลิต 2 เอพี และเก็บไว ในทุกสวนยกเวนราก ขาวไมหอม
ผลิตสารชนิดนี้ ไดเล็กนอย
• ในป พ.ศ. 2548 รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ไดเปนผูนำทีมวิจัยจนคนพบยีนความหอม
ที่สามารถพบได ในขาวหอมทุกชนิด และตั้งช@อวา โอเอส 2 เอพี (OS2AP) จากการศึกษาโครงสรางและการทำงาน
ของยีนนี้พบวาในขาวหอม ยีนนี้มีความผิดปกติแตกตางไปจากยีนรูปแบบที่พบในขาวไมหอม (เกิดกลายพันธุ ในขาว
ขาวดอกมะลิ 105) ความผิดปกตินี้กลับเปนประโยชนตอขาวหอมโดยการสรางสารหอมขึ้น ในขณะที่ขาวสายพันธุ
ไมหอม ยีนปกติกลับเปลี่ยนไปสรางสารอ@น ทำใหสรางสารหอมไดนอยลง
• เพ@อเปนการพิสูจนวา ถายีน OS2AP เกิดความผิดปกติ จะทำใหขาวสรางสารหอมไดมากขึ้น จึงทำการ
พิสูจน โดยใชขาวญี่ปุนสายพันธุน ิพพอนบาเรที่สรางสารหอมไดนอย มายับยั้งการทำงานของยีน (RNA Interference,
RNAi) OS2AP ของขาวนิพพอนบาเรไดผลสำเร็จและพบวาขาวนิพพอนบาเรที่ยีนดังกลาวถูกยับยั้งสรางสารหอมได
มากกวาขาวนิพพอนบาเรปกติ

• เทคโนโลยีการยับยั้งหรือกฎการทำงานของยีนโอเอส 2 เอพี สามารถนำไปใชในการเปลี่ยนขาว
ไมหอมอีกหลายๆ สายพันธุได นอกจากนี้ยังสามารถนำยีน OS2AP ไปใชประโยชนในการผลิตสารหอมในสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ ไดอีกดวย
• เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการปกป อ งทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา รองศาสตราจารย ดร.อภิ ช าติ
วรรณวิจิตร ไดเปนผูนำในการจดสิทธิบัตรยีน OS2AP ในประเทศที่เปนคูแขงในการสงออกขาวและคูคาประเทศที่
สงขาว จำนวน 9 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส จีน เวียดนาม ออสเตรเลีย ญี่ปุน อินเดีย ฟลิปปนส
และไทย โดยไดยื่นจดสิทธิบัตรยีนความหอม กับ USPTO (United State Patent Office) เปนแหงแรก ในชื่อ
กรดนิวคลีอิกที่สงเสริมการสราง 2 AP ในพืชและฟงไจ (Nucleic Acid that Enhance the Synthesis of 2181
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acetyl-1 pyrroline in Plants and Fungi) เมื่อ วั น ที่ 25 มกราคม 2548 และยื่น จดสิ ท ธิ บั ต ร ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย เมื่อเดือนกันยายน 2548 และจะดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรดังกลาวในประเทศที่เหลือใหแลวเสร็จ
ภายในสิ้นป 2549 ยื่นเปนสิทธิบัตรยีนในตางประเทศชิ้นแรกของไทย
3. การคนพบและศึกษาหนาที่ของยีนทนน้ำทวม
• น้ำ ท ว มแบบฉั บ พลั น มี ผ ลกระทบอย า งรุ น แรงต อ การทำเกษตรกรรมทั้ ง ในภู มิ ภ าคแถบเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตและประเทศไทย ในทุกๆ ป พื้นที่ที่ใชในการทำนาขาวตองเผชิญกับปญหาดังกลาวเสมอมา สงผล
ตอปริมาณการผลิตขาว จากการศึกษาที่ผานมาพบวาการตอบสนองของขาวทนน้ำทวมตอสภาวะน้ำทวมเกิดขึ้นจาก
การทำงานของกลุมยีนที่วางตัวอยูบริเวณโครโมโซม คูที่ 9 โดย รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เปนผูนำ
ในการศึกษามานานกวา 10 ป
• พบวามากกวาลานเบส ของขอมูลลำดับเบสที่อยูในตำแหนง QTL หลัก ของลักษณะทนน้ำทวม
ในข า ว มี ข นาดครอบคลุ ม ประมาณ 1,350 กิ โ ลเบส ประกอบด ว ยยี น มากกว า 200 ยี น การควบคุ ม หรื อ การ
แสดงออกของกลุมยีนดังกลาวนาจะเกี่ยวของกับ transcription regulation, signal transduction pathway,
ubiquitination และ proteolysis
• การทำ Map-based cloning ในบริเวณนี้ไดใหกำเนิดสายพันธุคูแฝดที่ใชเปนขอมูลสงเสริมใน
การเลือกยีนที่คาดหมาย ซึ่งความแปรปรวนเหลานี้ยังมีความสัมพันธกันอยางมากกับลักษณะทางกายภาพของขาว
ในการทนน้ำทวมฉับพลัน ไดแกการยับยั้งการยืดตัว ความสามารถในการคงความเขียวของใบ และการเจริญเติบโต
ได อี ก ครั้ ง หลั ง น้ำ ลดเข า สู ส ภาวะปกติ จากการตรวจสอบพบว า มี เ พี ย ง 2 ยี น เท า นั้ น จากข า วพั น ธุ ท นน้ำ ท ว ม
(FR13A) ที่ใหผลการแสดงออกของยีนที่แตกตางกันภายใตสภาวะน้ำทวมเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะปกติ ไดแก
ยีน RAS-related GTP-binding protein (OsRAS) กับ Ethylene responsive binding protein 1 (OsEREBP1)
ในการทดลองนี้ไดทำการตรวจสอบชิ้นดีเอ็นเอที่เปนยีนเปาหมาย (Candidate gene) ที่เกี่ยวของกับลักษณะความ
ทนทานตอสภาพน้ำทวมขังแบบฉับพลันจำนวน 2 ยีน ตองสงสัยคือ (OsRAS) กับ (OsEREBP1) ของขาวพันธุ
ทนทานตอสภาวะน้ำทวม (FR13A) ดวยวิธีการถายยีนในขาวที่ออนแอตอน้ำทวมแบบฉับพลัน ไดแก JHN และ
Nipponbare ดวยเทคนิคการใชขาวจำลองพันธุแบบมีการแสดงออกของยีนเปาหมายมากกวาปกติและแสดงออก
ตลอดเวลา (Over-expression) ของยีนเปาหมายคือยีน OsRAS และ OsEREBP1 ในขาวที่ออนแอตอสภาวะน้ำทวม

4. การคนพบขาวโภชนาการสูง
• ขาวเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทยมายาวนานดังจะเห็นไดจากวัฒนธรรมของไทย และแนวความ
คิดที่มักมีขาวหรือสวนประกอบของขาวเปนองคประกอบที่สำคัญในทางโภชนาการขาวเปนธัญพืช 1 ใน 3 ชนิด
ที่ ค นบริ โ ภคมากที่ สุ ด และเป น ธั ญ พื ช ชนิ ด เดี ย วที่ ค นนิ ย มบริ โ ภค “เมล็ ด ข า ว” โดยตรง ดั ง นั้ น “เมล็ ด ข า ว”
จึงเปรียบเสมือน “เม็ดยา” ที่ทุกคนยินดีรับประทาน ดังนั้นจึงมีความพยายามในการปรับปรุงโภชนาการที่เกี่ยวกับ
ขาวและพันธุขาวเพื่อใหประสบผลสำเร็จอยางจริงจัง
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• รองศาสตราจารย ดร.อภิ ช าติ วรรณวิ จิ ต ร ได เ ป น ผู นำในงานด า นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ข า ว
ไดประสบความสำเร็จในการสรางพันธุขาวธาตุเหล็กสูงระดับ 1.6-2.1 มก./100 กรัม ที่มีลักษณะดี และคุณภาพการ
หุงตมดีและมีกลิ่นหอม จากคูผสมขาวขาวดอกมะลิ 105 กับขาวเจาหอมนิล พันธุบริสุทธิ์เหลานี้มีทั้งสีขาวและสีมวง
นับเปนครั้งแรกที่มีการสรางพันธุขาวสีขาวใหมีความหนาแนนของธาตุเหล็กสูงถึง 2.1 มก./100 กรัม ที่มีกลิ่นหอม
คลายขาวหอมมะลิไดสำเร็จ
• ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข า วสี ม ว งขึ้ น มาใหม เ ป น ครั้ ง แรกของประเทศไทยที่ มี ป ริ ม าณธาตุ เ หล็ ก สู ง กว า
ขาวหอมนิลเดิม และใหผลผลิตดีอีกดวย นอกจากนี้ขาวสีมวงยังมีขอไดเปรียบจากขาวพันธุอื่นๆ คือมีปริมาณสาร
B-carotene สูงที่สุดถึง 63 μg/100 g และไวตามินอีถึง 680 μg/100 g ซึ่งนาจะมีผลใหขาวสีมวงนี้มีความ
สามารถในการกำจัดสารอนุมูลอิสระ (antioxidant) ที่มีมาก โดยเฉพาะเมื่อศึกษาเฉพาะรำ พบวาอัตราการยับยั้ง
อนุมูลอิสระสูงกวาน้ำองุนสีมวง 100% อีกดวย นอกจากนี้การปรับปรุงพันธุโดยการชักนำใหเกิดการกลายพันธุทำให
พบขาวเจาหอมนิลที่มีปริมาณไฟเทตต่ำกวาปกติ และนาจะสงผลใหความเปนประโยชนของธาตุอาหารในขาวกลาย
พันธุนี้สูงขึ้น
• ในสวนของงานโภชนาการ ไดมีการพัฒนาการตรวจความเปนประโยชนของธาตุอาหาร โดยใช
CaCo-2 cells รวมทั้งมีการวิเคราะหทางดานโภชนาการในสายพันธุขาวจำนวนมาก จนพบวามีขาวที่มีลักษณะ
พิเศษเปนที่ตองการ ทั้งในพันธุขาวที่มีลักษณะพิเศษเปนที่ตองการ ทั้งในพันธุขาวสีขาวและสีมวงเพื่อทำ clinical
test การทดสอบ glycemic index กับผูปวยโรคเบาหวาน พบวาในขาวกลองของขาวทั้งสองนี้ มีคา glycemic
index ต่ำกวา glucose อยางมีนัยสำคัญทางสถิติแสดงใหเห็นวา ในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 polysaccharides
หรือ complex carbohydrate ของขาวชวยชะลอขบวนการยอยและดูดซึมของอาหารไดเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำตาล
เชิงเดี่ยว (glucose)
• การสู ญ เสี ย คุ ณ ค า ทางอาหารนั บ เป น ประเด็ น ที่ สำคั ญ ทางโภชนาการซึ่ ง ทำให ผู บ ริ โ ภคไม ไ ด รั บ
สารอาหารจากขาวที่มีโภชนาการสูง ดังนั้นความเขาใจถึงสาเหตุของความสูญเสียจะนำไปสูแนวทางปองกันที่
เหมาะสม เพื่อใหธาตุอาหารถึงผูบริโภคมากที่สุด สารอาหารสวนใหญสูญเสียไปกับการขัดสีเนื่องจากแหลงสะสม
สารอาหารที่สำคัญอยูในสวนของ pericarp นอกจากนี้ กระบวนการหุงตมก็ทำใหเกิดการสูญเสียสารอาหารที่ไวตอ
ความรอน ไดแก B-carotene และ Vitamin E การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียสารอาหารจากการขัดสี
จึงไดทำการเปรียบเทียบวิธีการนำขาวไปแชน้ำเพื่อกระตุนใหมีการกระจายของสารอาหารเขาไปภายในเนื้อแปง
(endosperm) กอนการขัดสี ทำใหพบวาปริมาณสารบางตัว เชน B-carotene และวิตามินอีในขาวขัดที่ผานการแช
น้ำเพิ่มสูงขึ้น
งานวิจัยที่อยูในระหวางดำเนินการ
1. โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพ ในการสรางพันธุขาวเพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคาสูง
2. โครงการกลุมวิจัยวิวัฒนาการยีนความหอม
3. โครงการ Strengthening Capacity and Regional Cooperation in Advanced Agricultural
and Technology in Greater Maekhong Sub-region
งานวิจัยในอนาคต
- โครงการกลุมวิจัย Rice Functional Genomics
- Rice for Starch and Oil Industries
- Rice Functional Food
- Oil Palm Genome Project
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ผลงานวิจัยเดนๆ
- เปนผูคนพบยีนความหอม และศึกษาหนาที่ของยีนในการกำหนดปริมาณสารหอมในขาว ขณะนี้อยูระหวาง
จดสิทธิบัตร ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุน เวียดนาม ฟลิปปนส
- เปนผูคนพบยีนที่ทำใหขาวทนน้ำทวมและนำมาใช ในการปรับปรุงพันธุขาวหอมมะลิ 105 ใหสามารถทน
น้ำทวมไดนานกวา 2 สัปดาห และเปนผูที่ทำใหงานวิจัยดานกระบวนการที่ทำใหขาวทนน้ำทวมเกิดขึ้นอยางตอเน@อง
- เปนผูคนพบพันธุขาวที่มีโภชนาการสูง มีกลิ่นหอม มีคุณภาพหุงตมดี เชน ขาวธาตุเหล็กสูงที่มีสีขาวและ
หอมแบบขาวขาวดอกมะลิ 105 ขาวสีมวงดำที่มีการสะสมสารตอตานอนุมูลอิสระสูงสุด และมี Pro-vitamin A ใน
ระดับสูงที่สุดเทาที่เคยมีมา ขาวเหลานี้มี Glycemic index อยูในระดับที่ต่ำปานกลาง พันธุขาวเหลานี้เปนที่ตองการ
ของผูประกอบการแปรรูปและผูผลิตขาวคุณภาพสูงพิเศษ
- Development of comprehensive genomic database, namely Ricegene Thresher, or the
harvester of rice genes, with datamining tools for rice researchers
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป 2549
รางวัลดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
เรื่อง มันสำปะหลังพันธุใหม “หวยบง 60”
(A new cassava variety, “Huay Bong 60”)
ของ
รองศาสตราจารย ดร.วิจารณ วิชชุกิจ และคณะ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา ผลงานประดิษฐคิดคน เรื่อง มันสำปะหลังพันธุ
ใหม “ห ว ยบง 60” ของ รองศาสตราจารย ดร.วิ จ ารณ วิ ช ชุ กิ จ และคณะ แห ง คณะเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร เปนผลงานประดิษฐที่มีความแปลกใหม คือ มันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 เปนพันธุสำหรับเกษตรกร
ปลูกเพื่อสงเขาโรงงานมันเสน หรือโรงงานแปง สำหรับใชเปนอาหารสัตว และอุตสาหกรรมตางๆ (ที่ใชแปง) และใน
อนาคตสามารถใชเปนวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล สามารถนำไปใชในกิจการอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
ประจำป 2549 รางวัลดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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มันสำปะหลังพันธุใหม “หวยบง 60”
A new cassava variety, “Huay Bong 60”

หัวหนาผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

รศ.ดร.วิจารณ วิชชุกิจ
ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
นายประภาส ชางเหล็ก
ผศ.วัชรี เลิศมงคล
นายจำลอง เจียมจำนรรจา
รศ.ดร.เอ็จ สโรบล

ที่มาของการประดิษฐ
การพัฒนาสรางพันธุมันสำปะหลังที่ใหผลผลิตและคุณภาพสูงเปนสิ่งที่จำเปนเรงดวนเนื่องจากมันสำปะหลัง
เปนพืชที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศไทยเปนอยางมาก ในป 2550 มีพื้นที่ปลูก
มันสำปะหลัง 7.62 ลานไร กระจายอยู 45 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือได
ผลผลิตหัวสด 26.92 ลานตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) ทั้งนี้มีเกษตรกรกวา 5 แสนครัวเรือนปลูกมัน
สำปะหลังเปนอาชีพ ทำรายไดเขาประเทศแตละปกวา 2 หมื่นลานบาท ทั้งนี้ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออก
ผลิตภัณฑมันสำปะหลังมากที่สุดในโลกตลอดมา
พันธุมันสำปะหลังที่มีความสำคัญตอวงการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย ไดแก พันธุระยอง 1 เปนพันธุที่นัก
วิชาการของกรมวิชาการเกษตรคัดเลือกมาจากพันธุพื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกกันอยู และตั้งชื่ออยางเปนทางการวาพันธุ
ระยอง 1 เมื่อ พ.ศ. 2518 (โสภณ, 2526) พันธุระยอง 1 ในอดีตเปนพันธุเดียวที่เกษตรกรทั่วประเทศปลูกเปนการคา
สำหรับอุตสาหกรรม จึงกลาวไดวาพันธุนี้เปนสวนหนึ่งที่ทำใหอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยประสบความสำเร็จ
หรืออาจกลาวไดวาพันธุระยอง 1 เปนมันสำปะหลังที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในอดีต (Kawano et., 1990)
ตอมากรมวิชาการเกษตรไดแนะนำพันธุใหมๆ อีกหลายพันธุ ไดแก พันธุระยอง 3 เมื่อ พ.ศ.2526 ระยอง
60 เมื่อ พ.ศ. 2520 ระยอง 90 เมื่อ พ.ศ. 2534 (กรมสงเสริมการเกษตร, 2538) และลาสุดไดแกพันธุระยอง 72
เมื่อ พ.ศ. 2542 ในสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการแนะนำพันธุศรีราชา 1 เมื่อ พ.ศ. 2533 (เจริญศักดิ์
และคณะ, 2533) และเกษตรศาสตร 50 เมื่อ พ.ศ. 2535 (เจริญศักดิ์ และคณะ, 2536) และในปจจุบันพื้นที่ปลูก
มันสำปะหลังพันธุใหมในป 2550 นั้น ปลูกดวยพันธุเกษตรศาสตร 50 ระยอง 5 ระยอง 90 คิดเปนรอยละ 55.41
21.78 และ 10.74 ของพื้นที่ปลูกตามลำดับ ซึ่งพันธุเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดใน
ประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550)
การประดิษฐคิดคนเพื่อพัฒนามันสำปะหลังพันธุใหมท่ีใหผลผลิตหัวสดและปริมาณแปงในหัวสดสูงกวาพันธุ
ที่เกษตรกรนิยมใชอยูเปนความจำเปนที่ตองดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยให
ยังคงเปนผูสงออกอันดับหนึ่งของโลกตลอดจนเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมใหมๆ เชน เอทานอล เพื่อใชเปน
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต
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ระยะเวลาในการประดิษฐคิดคน
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2546
คุณสมบัติและลักษณะเดน
4.1 ใหผลผลิตหัวสดและหัวแหงสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 50 ประมาณ
8 - 10 เปอรเซ็นต โดยใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.7 ตัน/ไร
4.2 ปริ ม าณแป ง ในหั ว เฉลี่ ย 25.4 เปอร เ ซ็ น ต ซึ่ ง สู ง กว า พั น ธุ
เกษตรศาสตร 50 เล็กนอย
4.3 ผลผลิตและปริมาณแปงในหัวสูง ทำใหผลผลิตแปงตอพื้นที่สูงกวา
พันธุเกษตรศาสตร 50 ประมาณ 8 เปอรเซ็นต
4.4 มีปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมใชแปง ที่ละลายไดในน้ำ (เชน
น้ำตาล) อยูต่ำ ซึ่งจะทำใหไดปริมาณแปงในหัวสูง เพราะการมีน้ำตาลมาก
จะทำใหแปงที่สกัดไดจากหัวมันสำปะหลังลดลง
4.5 แป ง มี ค วามหนื ด สู ง สามารถนำไปใช ใ นอุ ต สาหกรรม
ตอเนื่องไดหลายชนิด
4.6 ทอนพันธุงอกดี เก็บไวไดนาน
4.7 ตานทานตอโรคใบไหม (CBB) และใบจุดปานกลาง
หลักการ วิธีการ และกรรมวิธี
มันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 นี้พัฒนาโดยความรวมมือของนัก
วิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมูลนิธิสถาบันพัฒนามัน
สำปะหลังแหงประเทศไทย โดยมีขั้นตอนของการพัฒนาพันธุ ดังนี้
5.1 การผสมพันธุ (Hybridization)
สายพันธุ MKUC 34-114-206 เกิดจากการผสมพันธุระยอง 5
(พันธุแม) และพันธุเกษตรศาสตร 50 (พันธุพอ) โดยผสมพันธุที่สถานี
วิ จั ย ศรี ร าชาของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2534-2535
ไดเมล็ดคูผสมนี้จำนวน 1,046 เมล็ด
5.2 การคั ด เลื อ กและเปรี ย บเที ย บพั น ธุ (Selection and
Yield Trial)
การคัดเลือกพันธุปที่ 1 (Seedling Selection) เพาะเมล็ดที่
ผสมไดจำนวน 1,046 เมล็ด ซึ่งไดตนงอก 963 ตน (ความงอก 92%)
เมื่อตนกลาอายุ 1 เดือนยายลงปลูกในแปลง ณ สถานีวิจัยศรีราชาในป
พ.ศ. 2535-2536 เมื่อตนมันสำปะหลังอายุได 11 เดือนเก็บเกี่ยวคัดเลือกโดยพิจารณาทรงตน ขนาดหัว ปริมาณ
แปงในหัว และดัชนีเก็บเกี่ยว (Harvest Index, H.I.) คัดเลือกได 204 ตน (สายพันธุ) แตละตนจะเปนแตละสาย
พันธุ
การคั ด เลื อ กพั น ธุ ป ที่ 2 (Single Row Selection) ดำเนิ น การที่ ส ถานี วิ จั ย ศรี ร าชา ในป พ.ศ. 2536
โดยปลูกสายพันธุที่คัดเลือกไว 204 สายพันธุ สายพันธุละหนึ่งแถว แตละแถวจะมี 10 ตน และในทุกๆ 10 แถว
จะปลูกพันธุเกษตรศาสตร 50 และระยอง 1 เปนพันธุเปรียบเทียบ (Checks) ทำการคัดเลือกโดยเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ
12 เดือน คัดเลือกไว 108 สายพันธุ นำไปปลูกคัดเลือกตอไปโดยการเปรียบเทียบพันธุเบื้องตน
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การคัดเลือกพันธุปที่ 3 การเปรียบเทียบพันธุเบื้องตน (Preliminary Yield Trial) ทำที่ศูนยวิจัยและพัฒนา
มันสำปะหลังของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย ตำบลหวยบง อำเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ในป พ.ศ. 2537/38 สายพันธุที่เขาทดสอบจำนวน 108 สายพันธุ ที่คัดเลือกจากปที่ 2 แบงสายพันธุ
ออกเปนชุด ชุดละ 8-10 สายพันธุ ทั้งนี้ใชพันธุเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุเปรียบเทียบ ขนาดแปลงของแตละพันธุ
(Plot Size) เทากับ 5 x 10 ตารางเมตร เก็บเกี่ยวตนที่ปลูกกลางแปลงขนาดพื้นที่เก็บเกี่ยว 3 x 8 ตารางเมตร
เมื่ออายุครบ 12 เดือน คัดเลือกโดยเปรียบเทียบความงอก ทรงตนผลผลิตหัวสด ปริมาณแปงในหัวกับพันธุ
เปรียบเทียบในแตละชุด คัดเลือกไว 29 สายพันธุ
การคัดเลือกพันธุปที่ 4 เปนการคัดเลือกพันธุเบื้องตนอีก 1 ป (ป พ.ศ. 2538/39) โดยปลูก 29 สายพันธุ
ที่คัดเลือกใน 3 ทองที่ คือที่สถานีวิจัยศรีราชา ศูนยวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง และแปลงเกษตรกรในตำบล
ลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 12 เดือน โดยคัดเลือกไว 10 สายพันธุ
การคัดเลือกพันธุปที่ 5, 6 และ 7 เปนการคัดเลือกพันธุมาตรฐาน (Standard Yield Trial) วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB (Randomized Complete Block Design) มี 4 ซ้ำ ขนาดแปลงยอย 5x10 ตารางเมตร พื้นที่
เก็บเกี่ยว 3x8 ตารางเมตร ใชพันธุระยอง 1 และเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุเปรียบเทียบ เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 12
เดือน มีสายพันธุเขาทดสอบ 10 สายพันธุ โดยทำการทดลองในป พ.ศ. 2538/39 2539/40 และ 2540/41
คัดเลือกสายพันธุเหลือ 5 สายพันธุ สำหรับทดลองในทองถิ่นซึ่งสายพันธุ MKUC 34-114-206 เปน 1 ในสายพันธุ
ที่คัดเลือกไว
5.3 การเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่น (Regional Yield Trial)
ทำการทดลอง 3 ป (ป พ.ศ. 2541-2544) ใช พั น ธุ ท ดสอบ 5 พั น ธุ โดยมี พั น ธุ ร ะยอง 5 ระยอง 72
เกษตรศาสตร 50 เปนพันธุเปรียบเทียบ โดยทำการทดสอบทั้งหมด 30 การทดลอง ใน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ชัยภูมิ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี ขอนแกน สระแกว ปราจีนบุรี จันทบุรี และระยอง
เสร็ จ การทดสอบ รวบรวมข อ มู ล วิ เ คราะห นำเสนอการประชุ ม วิ ช าการครั้ ง ที่ 41 ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 3-7 กุมภาพันธ 2546 เสนอเปนผลงานวิจัยเรื่อง มันสำปะหลังพันธุใหม “MKUC 34114-206” และไดรับประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย สาขาพืช ในการประชุมวิชาการดังกลาว รวมถึงไดรับรอง
พันธุเปนพันธุพืชรับรองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546 และไดขอจดทะเบียนรับรอง
พันธุจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547 นอกจากนี้ยังไดรับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเดน ดานเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวาระ 25 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ 29 ตุลาคม 2547
และไดรับพระราชทานชื่อพันธุ MKUC 34-114-206 วา “หวยบง 60” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปนสิริมงคล เมื่อ 2 พฤษภาคม 2546 โดย “หวยบง” เปนชื่อตำบลที่ตั้งของศูนยวิจัยมัน
สำปะหลัง อำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมาของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปนสถานที่หลักในการพัฒนา สวน “60” หมายถึง
ปที่ 60 แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วัสดุที่ใชในการประดิษฐคิดคน
พันธุแม คือ พันธุระยอง 5 ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนพันธุพอ คือ พันธุ
เกษตรศาสตร 50 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
จำนวนรวม 5 ลานบาท
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ประโยชนที่ไดรับ
มันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 ใหผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 50 และพันธุอื่นๆ ที่นิยมปลูกอยู
350-750 กิโลกรัม/ไร จะทำใหผลผลิตตอไรสูงขึ้นประกอบกับหัวมีปริมาณแปงสูงขึ้นทำใหวัตถุดิบมีคุณภาพดี
สามารถเปลี่ยนเปนแปงและเอทานอลไดสูงขึ้นสงผลให
6.1 แก ป ญ หาความยากจนของเกษตรกร หากราคามั น สำปะหลั ง สดเฉลี่ ย ที่ 1.20 บาท/กิ โ ลกรั ม
เกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 จะมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณไรละ 420-900 บาท ครัวเรือนหนึ่งมีพื้นที่
ปลูกมันสำปะหลังประมาณ 20 ไร จะมีรายไดเพิ่มครัวเรือนละ 8,000 -18,000 บาท ทั้งประเทศ 7.6 ลานไร
จะทำรายไดเพิ่มขึ้นปละ 3,192 – 6,840 ลานบาท
6.2 เพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมแปง
และอุตสาหกรรมเอทานอล เน@องจากพันธุหวยบง 60 มีแปงในหัวเฉลี่ย 25.4% ในขณะที่พันธุอน@ ๆ ที่เกษตรกรปลูก
กันอยูมีแปงในหัวเฉลี่ย 23 – 25% เม@อใชหัวของพันธุหวยบง 60 เปนวัตถุดิบยอมผลิตแปงหรือเอทานอลไดสูงขึ้น
ยอมทำใหการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยสูงขึ้น
6.3 เพิ่ ม ความมั่ น คงพลั ง งานของประเทศ การใช เ อทานอลจากมั น สำปะหลั ง เพื่ อ ผสมกั บ น้ำ มั น
เบนซินในอัตรารอยละ 10 เพื่อทดแทนสารเพิ่มคาออกเทน MTBE จะทำใหลดการใชน้ำมันเบนซินลง 10% และใน
อนาคตจะใชเอทานอลทดแทนน้ำมันเบนซิน 91 ในอัตรา 10 % จะทำใหความตองการเอทานอลวันละ 3 ลานลิตร
ตองการผลผลิตมันสำปะหลังวันละ 18,000 ตัน หรือปละประมาณ 5.4 ลานตัน (ใชมันสำปะหลังอยางเดียว)
ชวยลดการพึ่งพาน้ำมันจากตางประเทศ และเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องอีกมากมาย และในอนาคตสามารถใช
เอทานอลผสมในเบนซินไดถึง 20% เชนในประเทศบราซิล จะทำใหความตองการวัตถุดิบเพื่อผลิตเอทานอลอยาง
มหาศาล เศรษฐกิจการเกษตรของไทยจะมีความมั่นคงขึ้น เพราะสินคาเกษตรลดการพึ่งพาตลาดตางประเทศ
และลดการพึ่งพาน้ำมันจากตางประเทศ ตลอดจนสรางงานเพิ่มมากขึ้น

การนำผลงานไปใชประโยชน
การนำพันธุหวยบง 60 เผยแพรสูเกษตรกรนั้น ไดเริ่มเมื่อตุลาคม 2545 โดยไดรับการสนับสนุนและดำเนิน
งานจากมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย ที่เอื้อเฟอชวยขยายพันธุและจัดซื้อพันธุจากแหลงขยาย
พันธุตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการกระจาย และสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานตางๆ มารวมมือใน
การขยายและกระจายพั น ธุ มั น สำปะหลั ง พั น ธุ ห ว ยบง 60 สู เ กษตรกร ซึ่ง ได แ ก สมาคมโรงงานผลิ ต ภั ณ ฑ มั น
สำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการคาอุตสาหกรรมแปงมัน
สำปะหลั ง ไทย สมาคมการค า มั น สำปะหลั ง ไทย สำนั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา (วิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแกน รอยเอ็ด กำแพงเพชร สระแกว กาญจนบุรี อุบลราชธานี มหาสารคาม บุรีรัมย อุดรธานี
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เพชรบูรณ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา เพชรบุรี ชัยภูมิ) หัวหนากลุมชาวไรมันสำปะหลัง จำนวน 450 ราย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร โรงงานแปงมัน และเกษตรกรรายยอย
ตั้งแตป 2545 จนถึงป 2550 ตนมันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 จำนวนถึง 24,248,757 ลำ ไดกระจายสู
เกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งลำหนึ่งจะตัดเปนทอนปลูกไดประมาณ 5 ทอน แตละทอนจะปลูกได 1 ตน ดังนั้นใน 6 ปที่
ผานมาไดขยายพันธุแจกเกษตรกรปลูกไดประมาณ121 ลานตน หากเฉลี่ยแลวเกษตรกรรายหนึ่งไดรับทอนพันธุ
1,000 ลำ จะมีเกษตรกรกวาหนึ่งแสนรายที่ไดรับพันธุหวยบง 60 ไปปลูก คิดเปนพื้นที่ปลูกไมต่ำกวา 5 แสนไร ทั้งนี้
ยังไมคิดพื้นที่ที่เกษตรกรไดรับพันธุหวยบง 60 ในป 2545 และ 2546 ที่ขยายพันธุและแจกจายกันเองอีก 2 – 3
เทาตัว
สถานที่ติดตอ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2579 4371, 0 2579 3130
โทรสาร 0 2579 8580
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป 2549
รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา
เรือ่ ง หุน จำลองยางพาราอิเล็กทรอนิกส สือ่ ผสมหุน และเสียงเพือ่ การเรียนรูด ว ยตนเอง
(Combination of para rubber model with descriptive sound for self-learning)
ของ
รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ และคณะ
คณะกรรมการบริ ห ารสภาวิ จั ย แห ง ชาติ ได พิ จ ารณาเห็ น ว า ผลงานประดิ ษ ฐ คิ ด ค น เรื่ อ ง “หุ น จำลอง
ยางพาราอิเล็กทรอนิกส สื่อผสมหุนและเสียงเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง” ของ รองศาสตราจารย ดร.อภินันท
สุประเสริฐ และคณะ แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผลงานประดิษฐที่เปนการปรับปรุงและพัฒนาหุนจำลอง
ยางพาราแบบเดิม เปนหุนจำลองยางพารามนุษยทั้งตัว แสดงรายละเอียดอวัยวะระบบตางๆ เชน ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต กระดูก กลามเนื้อ เปนตน และทำการฝงระบบอิเล็กทรอนิกส
เขาไปในหุนเพื่อใหสามารถพูดอธิบายในอวัยวะจุดที่ตองการได ผลงานนี้เปนประโยชนอยางมากในการใชเปนสื่อการ
เรี ย นการสอนผสมระหว า งโครงสร า งทางกายวิ ภ าคศาสตร สรี ร วิ ท ยา และเสี ย ง เพื่ อ การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
ในสถาบันการศึกษาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาของผูพิการทางสายตา นับเปนผลงานที่มีคุณคาทางวิชาการ
เปนประโยชนตอสังคมและการศึกษาของไทย
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
ประจำป 2549 รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา
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หุนจำลองยางพาราอิเล็กทรอนิกส สื่อผสมหุนและเสียง เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
Combination of para rubber model with descriptive sound for self-learning center

หัวหนาผูประดิษฐคิดคน รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ
ผูรวมประดิษฐคิดคน นายศักรินทร กลาหาญ
รองศาสตราจารยมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ
ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ พราพงษ
ผูชวยศาสตราจารยศิริรักษ จันทครุ
ที่ ม าของการประดิ ษ ฐ คิ ด ค น จากการที่ ไ ด ป ระดิ ษ ฐ หุ น จำลองจาก
ยางพาราจนประสบความสำเร็จมาแลว มีแนวคิดตอไปที่จะพัฒนายก
ระดับหุนจำลองยางพาราใหสูงขึ้น และเปนประโยชนยิ่งขึ้น จึงคิดนำ
เอาอิเล็กทรอนิกสมาผสมผสานเขากับหุนยางพาราดังกลาว
ระยะเวลาที่ใชในการประดิษฐคิดคน ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546
ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2548
ลักษณะของผลงานประดิษฐคิดคน เปนสิ่งที่คิดคนขึ้นใหม โดยมีความ
แปลกใหมคือ เปนครั้งแรกที่นำยางพารามาประดิษฐเปนหุนมนุษยทั้งตัว
แสดงอวัยวะระบบทางเดินอาหาร, ระบบหมุนเวียนโลหิต, หายใจ, สมอง และสามารถพูดอธิบายสวนตางๆ ได
เปนสิ่งที่ไดปรับปรุงแกไขใหม คือ ผลงานอื่นที่ใชอยูในปจจุบันเปนหุนแข็งทำจากสารสังเคราะห คือ เรซิ่น หรือไฟ
เบอรกลาส ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง ตกแตกไดงาย พูดไมได ราคาแพง ตองนำเขา
ลักษณะเดน คือ 1. ทำจากสารธรรมชาติ คือยางพารา ซึ่งเปนทรัพยากรในประเทศ
2. หุนฝงอิเล็กทรอนิกส สามารถพูดอธิบายได
3. เปนผลงานประดิษฐคิดคนที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงจากผลงานหุนจำลองยางพาราโดยการ
บูรณาการเอาความรูทางวิศวกรรมเขามารวมดวย
4. เปนผลงานที่มีคุณคาทางวิชาการ เปนประโยชนตอสังคม และการศึกษาไทย
5. คุณสมบัติ นิ่ม ตกไมแตก พูดอธิบายได
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หลักการและขั้นตอน รวมทั้งกรรมวิธี ที่ใชในการประดิษฐคิดคน
หุนจำลองยางพารามนุษยทั้งตัว อิเล็กทรอนิกส ดำเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
ออกแบบหุนมนุษยทั้งตัว เพื่อแสดงรายละเอียดอวัยวะระบบตางๆ
คื อ ระบบทางเดิ น อาหาร ระบบทางเดิ น หายใจ, ระบบหมุ น เวี ย นโลหิ ต ,
กระดูก, กลามเนื้อ, สมอง และโครงสรางบริเวณศีรษะ จากนั้น ดำเนินการ
ป น ด ว ยดิ น น้ำ มั น ใช เ วลา 2 เดื อ น ตรวจสอบความถู ก ต อ งแล ว จึ ง จั ด ทำ
แมพิมพ แลวตกแตงแมพิมพใหเรียบรอย พรอมตรวจสอบความถูกตอง
ออกแบบระบบ sensor โดยปกติการจัดทำหุนจำลองยางพาราจะมี
ขั้นตอนที่สำคัญในการทำงาน ที่จัดเปนขั้นตอนที่ตองคำนึงถึงอยางมากใน
การจัดหา sensor เพื่อประกอบการทำงานของโครงการนี้คือการอบน้ำยางพาราหลังจากที่เทหลอเขากับแบบ
(Mold) ดวยอุณหภูมิ 70-90 Co เปนระยะเวลาประมาณ 1-2 ชม. ดังนั้นอุปกรณ sensor ที่ควรคำนึงในการ
ออกแบบคือเปนอุปกรณที่มีคุณสมบัติทนตออุณหภูมิสูงๆ ไดดี
ในการทำงานโครงการนี้ใช sensor ที่เรียกวา Reed Switch มาทำงานดวยเหตุผลคือ
1. ทนตออุณหภูมิสูง
2. มีราคาถูก
3. เปนอุปกรณประเภท passive กลาวคือไมตองใชแหลงจายพลังงานภายนอกในขณะทำงาน
ในการประกอบเชากับหุนยางพารากอนขั้นตอนการเทยางนั้น
เราจะนำ reed switch มาทำการเชือ่ มตอกันในลักษณะ Or logic ออกเปน
วงกวางตามขนาดอวัยวะในแตละสวนที่ตองการ จากนั้นเมื่อจะทำการเท
ยางพารา จะทำการปูนำ้ ยางพาราบางๆ เขากับ Mold กอนเล็กนอยเพื่อให
เคลือบ sensor ไวในผิวดานใน จากนั้นจึงจัดวาง sensor ที่เปนกลุมสวิทช
เขาไปยังอวัยวะในแตละสวนตามตองการละจึงเทหลอน้ำยางพาราทั้งหมด
ตามขัน้ ตอนปกติของการจัดทำหุน ยางพาราปกติตอ ไป
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วางแผงเซนเซอรลงในเบาแมพิมพ พรอมหลอชิ้นงานดวยยางพารา
วางแผงเซนเซอรลงในแมพิมพ ตามจุดที่กำหนด ซึ่งตรงกับอวัยวะตางๆ
รวม 8 จุด จากนั้นเทสวนผสมของยางพาราในเบาแมพิมพจนเต็ม แลวนำ
ไปอบดวยความรอน 6-8 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น แลวแกะหุนยางออกจากเบา
แมพิมพ
สรางแผงวงจรควบคุมแลวตอเขากับแผงเซนเซอร
สวนการออกแบบระบบควบคุม ดังแสดงตาม Block Diagram

จาก Block Diagram มีรายละเอียดดังนี้
1. สวน Switch Input เปนสวนที่จะใชเปนชุด sensor
2. Micro Controller Unit (MCU) ส ว นนี้ ทำหน า ที่ เ ป น Central Processor หลั ก สำหรั บ การ
ควบคุมการ เลน หยุด หรือการใหจังหวะสัญญาณควบคุมอื่นๆ ที่จำเปนไปยัง ไอซีเสียง ซึ่งในโครงงานนี้เลือกใช
AT89C51 เปน Processor หลัก เนื่องจากมีราคาถูกและมี port ใหเลือกใชไดมาก
3. ส ว นไอซี จั ด การเสี ย ง (IC ChipCoder) ในส ว นนี้ เ ลื อ กใช อุ ป กรณ ไ อซี ISD 4004-08 MP
เนื่องจากมี sampling rate ประมาณ 8 kHz ซึ่งเปนการสุมสัญญาณเสียงที่สามารถฟงไดชัดเจน
4. สวนภาคขยายเสียงในโครงการนี้เลือกใช TDA 7052 ขนาด 1 W BTL Mono เนื่องจากมีราคา
ประหยัดและทนตอสัญญาณรบกวนตางๆ ไดดี เชน การปองกันการเปน tank circuit เปนตน
การออกแบบระบบควบคุม ISD4004-08MP มีการเชื่อมตอแบบ SPI (Serial Peripheral Interface)
โดยใชคาสัญญาณการควบคุม 4 ขาคือ
- MOSI หรื อ Master Out Slave In เป น ชุ ด ขาที่ อุ ป กรณ ค วบคุ ม หลั ก ส ง ชุ ด ข อ มู ล ต อ ไปยั ง ชุ ด
ควบคุมอื่นๆ (Slave)
- MISO หรื อ Master In Slavbe Out เป น ขารั บ ชุ ด
ขอมูลมาจากอุปกรณอื่นๆ ที่มิใชอุปกรณหลัก ในโครงงานนี้ไมไดใชขานี้
ทำงาน
- SCLK หรื อ Serial Clock เป น ขาสั ญ ญาณนาฬิ ก าขา
เขาสำหรับ ISD ถูกสรางโดยอุปกรณหลักหรือตัว MCU มีหนาที่สราง
จังหวะการทำงานใหกับไอซี
รูปวงจรจริงที่จัดทำ

194

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

- SS หรือ Chip Select เปนขาสัญญาณที่บงบอกใหไอซี เริ่มทำงานหรือหยุดทำงาน (Enable or
Disable) โดยจะทำงานที่สภาวะ LOW และ หยุดทำงานที่สภาวะ High
หลักการทำงานของการเลนและเก็บเสียงของไอซีตระกูลนี้คือ การจัดเก็บขอมูลเสียงจะเก็บขอมูลออกเปน
ส ว นๆ เรี ย งกั น ไปตาม address ที่ มี ใ นแต ล ะเบอร ในกรณี 4004-08 MP จะมี อ ยู ทั้ ง สิ้ น 000 H – 960 H
โดยแตละ Address บรรจุได 200 mSec และจะมีขาชุดเอาทพุทอีก 1
ขาเพื่ อ ส ง สั ญ ญาณการใช ง านของแถวแต ล ะแถวเรี ย กว า RAC Pin
มีสถานะเปน High 175 mSec และสถานะ Low ที่ 25 mSec ในทุกๆ
Row
ตรวจสอบคุณภาพ พนสีและตรวจสอบคุณภาพหุน จำลองตามทีอ่ อกแบบไว
เพ@อให งายตอการศึกษา ดังรูป แลวตรวจสอบคุณภาพของยางพารา
อิเล็กทรอนิกส
การเผยแพรผลงานประดิษฐคิดคน
26 ส.ค. 47
ผลงานหุน ยางพาราพูดได นำเผยแพรเปนครัง้ แรกในงานวันยางพาราแหงชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิน ชินวัตร ไดซักถามดวยความสนใจ
15-20 ต.ค. 47 เผยแพรในงานสัปดาหวิทยาศาสตร อิมแพค เมืองทองธานี
12-15 ม.ค. 48 เผยแพรในงาน University Fair ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
28 ม.ค.-5 ก.พ.48 เผยแพรในงานนิทรรศการวิชาการ วันเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
28 ก.พ. 48
เผยแพรทางโทรทัศน ชอง 5 รายการผูหญิง ถึงผูหญิง
5 มี.ค. 48
เผยแพรทางโทรทัศน ชอง 11 รายการใจสู มือสราง
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนประจำป 2549
รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา
เรื่อง โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง : “ภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 1”
(CAI Program for Self-Learning : Basic Japanese I)
ของ
รองศาสตราจารยปราณี จงสุจริตธรรม และคณะ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวาผลงานประดิษฐคิดคน เรื่อง “โปรแกรมมัลติมีเดีย
เรี ย นรู ด ว ยตนเอง : “ภาษาญี่ ปุ น ขั้ น พื้ น ฐาน 1” ของ รองศาสตราจารย ป ราณี จงสุ จ ริ ต ธรรม และคณะ แห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลงานนี้ เปนการประดิษฐโปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง : ภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน
เปนผลงานที่มีความคิดสรางสรรค และเปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาภาษาญี่ปุนทั้งในระบบและนอกระบบ
เปนผลงานที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ ที่สนใจเรียนรูภาษาญี่ปุนในระดับ
พื้นฐานดวยตนเองในเวลาและสถานที่ตามสะดวก แผนโปรแกรมเปนแผนซีดีรอม 2 แผน ที่บางเบา สามารถพกพา
ไปไดทุกหนทุกแหง และใชงานไดสะดวกกับทั้งคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและแบบพกพา และสามารถเรียนรูจากทั้ง
อักษรภาษาญี่ปุนและอักษรโรมันภายในเวลาเพียง 30 ชั่วโมง และสามารถหยุดเรียนไดในทุกเวลาที่ตองการหยุดพัก
นับเปนการเสริมสรางและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน ชวยใหติดตอสื่อสารหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไดอยางราบรื่น
และสามารถรับการถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการใหแกสถาบันการศึกษาและประเทศไทย ใหมีความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศได
และหากไดเผยแพรสูสาธารณชนก็จะเปนประโยชนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
ประจำป 2549 รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา
196

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง: ภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 1
CAI Program for Self-Learning : Basic Japanese 1

หัวหนาผูประดิษฐ
ผูรวมประดิษฐ

รองศาสตราจารยปราณี จงสุจริตธรรม
นายอรรถพล กาญจนเตมีย
นางสาวนิศาชล จงสุจริตธรรม

ที่มาของการประดิษฐ
เปนที่ตระหนักกันทั่วไปวา ภาษาตางประเทศเปนสิ่งที่มีความสำคัญอยางยิ่งในการใชติดตอสื่อสารระหวาง
บุคคลตางเชื้อชาติและตางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน การรูภาษาตางประเทศเปนปจจัยนำมา
ซึ่งการเรียนรูและการพัฒนาเพื่อกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ภาษาญี่ปุนเปนภาษาตางประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญเปน
อยางยิ่ง ในปจจุบันมีบริษัทญี่ปุนมาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยเปนจำนวนมาก คนไทยมีความสนใจที่จะเรียนภาษา
ญี่ปุนมากขึ้น และจากการที่ภาษาญี่ปุนเปนวิชาเลือกวิชาหนึ่งในการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา สงผลให
สถาบั น การศึ ก ษาต า งๆ ทั้ ง ในระดั บ โรงเรี ย นและมหาวิ ท ยาลั ย เป ด สอนภาษาญี่ ปุ น มากขึ้ น และในหลายระดั บ
อยางไรก็ตาม ปราณี จงสุจริตธรรม และคณะ (2545) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานในประเทศไทย”
พบวา การเรียนการสอนภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานในสถาบันการศึกษาของไทยยังมีปญหาอยู เชน ทางดานการเรียนการ
สอน เนื้อหาซ้ำซอน มาตรฐานหลากหลาย เวลาเรียนจำกัด จำนวนผูเรียนแตละหองมีมาก การฝกฝนในชั้นเรียน
มีนอย ขาดการฝกฝนนอกชั้นเรียน ขาดความตั้งใจ ภาษาญี่ปุนยาก ทางดานอาจารยผูสอน มีประสบการณการสอน
นอย เนื้อหาที่สอนแตกตางไปตามผูสอน อาจารยชาวญี่ปุนมีนอย บางสถาบันไมมี ทางดานตำราและสื่อการเรียน
การสอน ไมนาสนใจ ราคาแพง ไมไดผลิตขึ้นเฉพาะสำหรับคนไทย

ถวาย “โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง:ภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 1-2” ถวาย “โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง:ภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 1-2”
แดสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 26 มกราคม 2550 แดพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 30 มกราคม 2549
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จากสภาพปญหาตางๆ เหลานี้ ทำใหผูเรียนไมคอยมีเวลาฝกฝน ขณะเดียวกันผูสอนก็ไมสามารถติดตาม
แกไขขอบกพรองเปนรายบุคคลไดอยางทั่วถึง นอกจากนี้ ผูเรียนแตละคนจะมีจุดออนทางทักษะภาษาที่แตกตางกัน
มีอัตราการเรียนรูภาษาชาเร็วตางกัน และมีความสนใจเนื้อหาตางกัน การเรียนการสอนในหองเรียนอยางเดียว
จึงไมเอื้ออำนวยใหผูเรียนมีทักษะในการฟงและพูด ตลอดจนมีความสามารถในการใชภาษาญี่ปุน สื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามเจตนารมณของปรัชญาการศึกษาของสถาบันการศึกษาของไทย ในโลกแหงการศึกษาไรพรมแดน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการศึกษามากที่สุดอยางหนึ่ง การเรียนรูผานสื่อดวยตนเองเพิ่มเติมนอก
ชั้นเรียนเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหานี้ไดและเปนการศึกษาที่ตรงตามนโยบายของประเทศ ดังพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่วา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียน
รูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ”
แตสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนก็ยังมีจำนวนนอยมากและมีราคาแพง สวนใหญจะผลิตโดยชาวญี่ปุนซึ่ง
เป น เจ า ของภาษาหรื อ ผลิ ต โดยสำนั ก พิ ม พ ใ นลั ก ษณะของธุ ร กิ จ ผู ป ระดิ ษ ฐ จึ ง คิ ด ผลิ ต โปรแกรมคอมพิ ว เตอร
มัลติมีเดียพรอมหนังสือคูมือสำหรับการเรียนรูภาษาญี่ปุนระดับพื้นฐานดวยตนเองโดยจัดทำเนื้อหาใหเหมาะกับการ
เรียนรูของผูเรียนชาวไทยและครอบคลุมเนื้อหาภาษาญี่ปุนระดับพื้นฐาน นอกจากนักเรียน นิสิตนักศึกษาจะไดใช
เพิ่มพูนความรูและทักษะดวยตนเองนอกชั้นเรียนแลว บุคคลทั่วไปทุกวัย และทุกอาชีพก็สามารถใชพัฒนาทักษะ
การฟงและพูดภาษาญี่ปุนในระดับพื้นฐานดวยตนเองไดตามอัธยาศัย เปนการพัฒนานำผลงานวิจัยไปใชในวงกวาง
โปรแกรมที่ผลิตขึ้นเปนโปรแกรมมัลติมีเดีย เปนสื่อประสมปฏิสัมพันธ (Interactive Multi-media) ที่นำ
เสนอดวยเทคนิคทันสมัย ผูเรียนสามารถเรียนเนื้อหาที่เปนตัวอักษร ดูภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฟงเสียงบรรยาย
เสียงประกอบ และดนตรีซ่ึงสามารถควบคุมไดดวยตนเอง จึงชวยใหเรียนรูไดอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งหาก
ผูเรียนมีพื้นฐานที่ดี มีความรักความเขาใจในภาษา ก็จะชวยใหสามารถติดตอสื่อสารหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได
อยางราบรื่น และสามารถรับถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการพัฒนาและเสริม
สรางความเขมแข็งทางวิชาการใหสามารถแขงขันระหวางประเทศได
ระยะเวลาในการประดิษฐคิดคน
1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2547 - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2548
คุณสมบัติและลักษณะเดน
โปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้เปนโปรแกรมที่ใชงานผานซีดีรอม ประกอบดวยแผนซีดี 2 แผนที่
บางเบา สามารถพกพาไปไดทุกหนทุกแหง ใชงานไดสะดวกเพราะเปนระบบ Autorun ไมตองเสียเวลาและเสีย
พื้นที่ในการติดตั้งโปรแกรม ผูที่ไมถนัดการติดตั้งโปรแกรมก็สามารถใชงานได มีคำอธิบายวิธีการใชงานโปรแกรม
เมนูตางๆ และชุดคำสั่งที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับคนไทย และไดประสิทธิภาพตามที่ตองการ มีรูปแบบการนำเสนอที่
ไมซับซอน เนนการเขางายออกงาย มีภาพการตูน การเคลื่อนไหว และเสียงเพลงประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ
ทำใหเรียนไดอยางสนุกสนาน เรียนรูและฝกฝนกี่ครั้งก็ได และสามารถเรียนขามบทเรียนหรือออกจากโปรแกรมได
ทุกเวลาที่ตองการโดยไมตองรอใหจบเนื้อหาทั้งหมด
โปรแกรมนี้เ ป น ผลงานที่ คิ ด ค น ขึ้ น สำหรั บ ใช ใ นวงการการศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ น ทั้ ง ในระบบและนอกระบบ
เปนการเรียนภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานแบบลัดในรูปแบบใหม เรียนไดจากทั้งอักษรภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษในเวลา
เพียง 30 ชั่วโมง เรียนรูไดทุกวัยและทุกอาชีพ สถานศึกษาหรือหนวยพัฒนาภาษาดวยตนเองสามารถใหนักเรียน
นิสิตนักศึกษาใชเรียนรูดวยตนเองในเวลาที่สะดวก บุคคลทั่วไปก็สามารถนำไปใชงานในคอมพิวเตอรสวนตัวไดอยาง
งายดาย
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หลักการ วิธีการ และกรรมวิธี
งานประดิษฐคิดคนนี้เปนผลจากการวิจัยโดยมีระเบียบวิธีตามลำดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษารูปแบบและโปรแกรมของซอฟตแวรผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนดวยคอมพิวเตอรที่ผลิต
ในประเทศญี่ปุนและประเทศไทยจำนวน 15 ชุด พบวา โปรแกรมที่ผลิตในประเทศญี่ปุน มีขอดีคือ มีรูปแบบ การใช
ภาพ สี เทคนิค และเสียงประกอบที่นาสนใจ ดึงดูดใจผูเรียน เนื้อหาเปนสถานการณในประเทศญี่ปุน บรรยายเปน
ภาษาญี่ปุนหรือภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผูที่มีความรูภาษาญี่ปุนในระดับหนึ่งหรือใชเปนแบบฝกหัดทบทวน
ขอเสียคือ มีราคาแพง สำหรับโปรแกรมที่ผลิตในประเทศไทย จะมีขอดอยกวา คือ รูปแบบ การใชภาพ สี เทคนิค
และเสียงประกอบนาสนใจนอยกวา บางโปรแกรมเขางายออกยาก ไมมีภาพเคลื่อนไหว และยังไมมีโปรแกรมที่มี
เนื้อหาครอบคลุมภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะที่แสดงทั้งอักษรภาษาญี่ปุน อังกฤษ และไทยบนหนาจอของ
วินโดวสในโปรแกรมเดียวกัน
2. กำหนดโปรแกรมและรูปแบบของส@อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนดวยคอมพิวเตอร ผูประดิษฐไดเลือกใช
โปรแกรม Macromedia Flash MX Professional 2004 ซึ่ ง เป น รุ น ใหม ล า สุ ด ที่ พั ฒ นาขึ้ น มาจากโปรแกรม
Macromedia Flash MX เปนรุนที่ครอบคลุมการทำงานทุกอยางตั้งแตการเขียนโปรแกรมที่สามารถโตตอบ
(Interaction) กับผูใชงานได ดวยภาษา Action Script สามารถสรางและตกแตงรูปภาพทั้งภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหวไดอยางละเอียด สามารถใสเสียง พรอมทั้งควบคุมเสียงได และมี Media Components ในการควบคุม
การทำงานของเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงกวารุน Macromedia Flash MX นอกจากนี้ยังสามารถเขียนโปรแกรมที่
ซับซอนกวาโปรแกรม Authorware ซึ่งนิยมใชผลิตโปรแกรมการเรียนรูภาษาตางประเทศ และยังสามารถแสดงผล
ตัวอักษรภาษาญี่ปุน อังกฤษ และไทยที่หนาจอไดอยางงดงาม
3. จัดทำบทเรียนภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 1 พรอมเฉลย โดยนำผลการวิจัยของปราณี จงสุจริตธรรม และคณะ
(2545) เรื่อง “การศึกษาภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานในประเทศไทย” มาเปนขอมูลในการวางเนื้อหา คำศัพท คันจิ
และรูปประโยคภาษาญี่ปุนของโปรแกรม
4. ใหผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุนตรวจสอบความถูกตองของภาษาญี่ปุนทั้งหมด
5. บันทึกเสียงบทเรียนภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 1
6. สรางโปรแกรม “โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง : ภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 1” ที่เนนทักษะการฟง
และพูด สามารถเรียนรูไดจากอักษรญี่ปุนและอังกฤษในเวลาที่สั้นกวาการเรียนรูในหองเรียน
7. จัดทำหนังสือคูมือประกอบการใชงานโปรแกรมที่สรางขึ้น
8. เผยแพรโปรแกรมและทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน โดยจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
โปรแกรมในดานรูปแบบและเนื้อหา รวมทั้งใหแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม กลุมที่ 1
ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เรียนวิชา 358111 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1 จำนวน 50 คน กลุมที่ 2 ไดแก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เรียนวิชาภาษาญี่ปุน จำนวน 20
คน และกลุมที่ 3 ไดแก ประชาชนทั่วไปที่เขาชมงานนิทรรศการของคูหา “โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง :
ภาษาญี่ ปุ น ขั้ น พื้ น ฐาน 1” ในงาน “วั น นั ก ประดิ ษ ฐ ” ประจำป 2548 ครั้ ง ที่ 4 ภาคใต จั ด โดยสำนั ก งานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ วันที่ 16-18 กันยายน 2548 ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน
9. วิเคราะหและสรุปผล
10. พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมขั้นสุดทาย
11. จดลิขสิทธิ์ (ขอหมายเลขมาตรฐานสากล ISBN)
12. เผยแพรโปรแกรมและคูมือที่ผลิตขึ้นสูสาธารณชน
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วัสดุที่ใชในการประดิษฐคิดคน
อุปกรณคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและซอฟตแวรผลิตสื่อโปรแกรม Macromedia Flash MX Professional
2004 แผนซีดีรอม
งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
261,000 บาท (รวมคาตอบแทน คาสาธารณูปโภค และคาสถานที่)

รางวัลชมเชย ผลงานวิจัย สาขามนุษยศาสตร
ในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 45 วันที่ 30 มกราคม 2550

มอบ “โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง : ภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 1”
แด ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีสุวัจน ลิปตพัลลภ 26 มกราคม 2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก. รวมแสดงความยินดี

ประโยชนที่ไดรับ
เชิงวิชาการ
1. นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งผูที่มีและไมมีความรูภาษาญี่ปุนสามารถใชเรียนรูและฝกฝน
ภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานดวยตนเองนอกชั้นเรียน ใหมีความเขาใจในไวยากรณระดับพื้นฐาน และเสริมสรางทักษะทาง
ดานการฟงและพูด
2. สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หนวยงานพัฒนาภาษาดวยตนเอง ตลอดจนหองสมุด สามารถ
นำโปรแกรมนี้ไปใหบริการแกผูที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุนไดใชเรียนรูดวยตนเอง เปนการเผยแพรและนำผลงาน
ประดิษฐไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและตอวงการศึกษาภาษาญี่ปุนในวงกวาง
3. การเรียนการสอนภาษาญี่ปุนจะพัฒนากาวหนาและทันสมัยดวยสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้น
สำหรับผูเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ
4. เปนการตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถทาง
ภาษาตางประเทศใหแขงขันกับตางประเทศได
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เชิงเศรษฐกิจ
1. เปนการประหยัดคาใชจายในวงการศึกษาภาษาญี่ปุนที่จะตองสั่งซื้อโปรแกรมจากประเทศญี่ปุนในราคาที่
แพง อีกทั้งไมไดผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนไทย
2. ไดตนแบบโปรแกรมที่สามารถนำไปเผยแพร จำหนาย หรือพัฒนาสรางโปรแกรมชวยสอนภาษาญี่ปุน
หรือภาษาตางประเทศอื่น
การนำผลงานไปใชประโยชน
1. ใหนิสิตที่เลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุนเปนวิชาเอก วิชาโท และวิชาเลือกเสรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่เรียนวิชาภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1 จำนวน 50 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เรียนวิชาภาษาญี่ปุน จำนวน 20 คน ทดลองใชงาน ณ ศูนยพัฒนาภาษาดวยตนเอง
หองปฏิบัติการทางภาษา 1 และหองคอมพิวเตอร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นิสิตและ
นักเรียนมีความพึงพอใจโปรแกรมทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหาในระดับมากและมากที่สุด และแสดงความคิดเห็นวา
เปนโปรแกรมที่มีประโยชนมาก ทำใหเขาใจภาษาญี่ปุนเปนอยางดี ไดฝกการฟงและพูดดวยตนเอง ทำใหมีความ
มั่นใจในการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น
2. จัดแสดงนิทรรศการผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจำป 2548 ครั้งที่ 4 ภาคใต จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ระหวางวันที่ 16-18 กันยายน 2548 ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีประชาชนทั้งเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคคลทั่วไปสนใจเขามาชม
ผลงานในคูหาเปนจำนวนมาก จากแบบสอบถาม 100 ชุด สรุปไดวาผูเขาชมมีความพึงพอใจโปรแกรมทั้งในดานรูป
แบบและเนื้ อ หาในระดั บ มากและมากที่ สุ ด และแสดงความคิ ด เห็ น ว า เป น โปรแกรมที่ น า สนใจ เข า ใจง า ย
เปนประโยชนอยางยิ่ง สามารถฝกทักษะการฟงและพูดกับเจาของภาษา เปนการเปดโอกาสใหผูที่ไมไดอยูในสถาบัน
การศึกษาไดเรียนรูภาษาญี่ปุน นอกจากนี้ยังมีผูเสนอแนะวา ควรสรางโปรแกรมเรียนภาษาญี่ปุนระดับกลางและสูง
ตอไปดวย และรอยละ 95 ของผูตอบแบบสอบถามแสดงความจำนงจะซื้อโปรแกรมนี้หากมีการจัดจำหนาย
3. เผยแพร โ ดยวิ ธี บ รรยาย ใน “โครงการประเมิ น ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย มก. ประจำ
ป ง บประมาณ 2547” ในวั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2548 ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 2 คณะมนุ ษ ยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร
4. เผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนไทยทีวีชอง 2 และสถานีโทรทัศนเพื่อ
การศึกษา ETV ไทยคม 75 ในรายการเกษตรศาสตรนำไทย ขณะนี้ไดรับการติดตอจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อถายทำเปนวีดิเทปสำหรับถายทอดผานสื่อโทรทัศน
5. นำเสนอในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 44 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หมวดสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ในวันที่ 31 มกราคม 2549
6. เผยแพรโดยเขียนผลงานลงในวารสารตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ
7. เผยแพรโดยจัดสงโปรแกรมพรอมคูมือ ไปยังสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย หองสมุด หองเรียนรูดวยตนเอง ศูนยภาษา สถานีวิทยุและโทรทัศนการศึกษา และในอนาคตจะ
จัดทำจำหนายแกบุคคลทั่วไป
สถานที่ติดตอ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หมายเลข
โทรศัพท 02-5795566-8 ตอ 304 โทรศัพทมือถือ 09-4824530 หมายเลขโทรสาร 02-5613485
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ภาพผลงานประดิษฐคิดคน

ภาพที่ 1 ภาพโปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง: ภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 1
ประกอบดวยแผนซีดี 2 แผน และหนังสือคูมือ 1 เลมคำอธิบายวิธีการใชงานโปรแกรม และเมนูตางๆ

ภาพที่ 2 ภาพของหนาตางบทสนทนา
บทสนทนา จะมีปุม play และ stop สำหรับเปดและหยุดบทสนทนา สามารถฟงบทสนทนาติดตอกันจนจบทั้งบท
หรือเลือกฟงทีละประโยคและฝกพูดตามได โดยมีตัวอักษรและคำแปลกำกับใหทุกประโยค

ภาพที่ 3 ภาพของหนาตางคำศัพทใหม
คำศัพทใหม คำศัพทเพิ่มเติม และรูปประโยค เรียนโดยคลิกที่คำศัพทหรือรูปประโยคนั้นๆ จะมีเสียงอาน
ใหพูดตาม และมีคำแปลกำกับเพื่อใหทราบความหมายและชวยใหจดจำไดอยางรวดเร็ว
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ภาพที่ 4 ภาพของหนาตางคำอธิบาย
คำอธิบายและเกร็ดความรู จะเปน Sound Clip โดยมีปุม Pause Play Stop เพื่อใชในการเปดปด
หรือหยุดพักเสียงตามแตตองการ มีเวลากำกับใหทราบความยาวของเนื้อหา

ภาพที่ 5 ภาพของหนาตางแบบฝกฝน
ในแตละบทจะมีแบบฝกฝน 4-5 ขอ ในแตละขอจะมีโจทยใหลองฝกทำ และมีคำเฉลย
ใหตรวจสอบความถูกตองดวยตนเองโดยสามารถพูดตาม และฝกฝนกี่ครั้งก็ไดตามแตตองการ
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2550
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
คณะกรรมการบริ ห ารสภาวิ จั ย แห ง ชาติ ได พิ จ ารณาเห็ น ว า ศาสตราจารย ดร.อุ ทั ย รั ต น ณ นคร
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนนักวิจัยที่อุทิศตนเพื่องานวิจัยอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 20 ป เปนผูบุกเบิก
ดานงานวิจัยพันธุศาสตรสัตวน้ำ การใชวิธีการจัดการชุดโครโมโซมเพื่อปรับปรุงพันธุปลา ศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของปลากลุม Clarias (ปลาดุก) โดยศึกษาทั้งความหลากหลายภายในชนิดและระหวางชนิด กอให
เกิดความรูความเขาใจในทรัพยากรอยางไมเคยมีมากอน เปนผูที่ริเริ่มนำเครื่องหมายพันธุกรรมมาใชประโยชนใน
การจัดการพันธุกรรมของพอแมพันธุสัตวน้ำในประเทศไทย โดยใชในการวางแผนการผสมพันธุปลาบึก ทำใหได
ขอมูลที่เปนประโยชนในการรักษาสายพันธุ เปนตน สงผลใหงานวิจัยดานพันธุศาสตรสัตวน้ำในประเทศไทยพัฒนา
อยูในระดับแนวหนา ในภูมิภาค และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ
นคร เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2550 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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ประวัตสิ ว นตัว

ศาสตราจารย ดร.อุทยั รัตน ณ นคร เกิดเม<อวันที่ 22 เมษายน 2597 ทีอ่ ำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา ไดเขา
ศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ประมง) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม<อป 2517จบปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พันธุศาสตร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยทุนพัฒนาอาจารยจากทบวงมหาวิทยาลัย
เม<อป 2521 ป 2539 ไดรับทุน JSPS ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ไดรับ Ph.D. Genetics and
Breeding in Aquatic Animals จาก Ehime University, ประเทศญี่ปุน ในป 2541 และในป
2547 ไดรับปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน ตำแหนQงในปจจุบัน : - ศาสตราจารย ระดับ 10 (สิงหาคม 2540-ปจจุบัน)
- หัวหนาภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
คณะประมง (2550-2554)
ตำแหนQงในอดีต :
- อาจารย ภาควิชาพืชไร-นา คณะเกษตร (2521-2522)
- อาจารย ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
คณะประมง (2523-2526)
- ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
คณะประมง (2526-2531)
- รองศาสตราจารย ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
คณะประมง (2531-2540)
- ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธ และกิจการพิเศษ
คณะประมง (2538-2542)
- รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545-2548)
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
• มหาปรมาภรณชางเผือก (พ.ศ. 2549)
• มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ. 2544)

ผลงานวิจัยโดยสรุป
เนื่ อ งจากเป น อาจารย ที่ ส อนด า นพั น ธุ ศ าสตร สั ต ว น้ำ คนแรกในประเทศไทย และในขณะเดี ย วกั น ก็
รับผิดชอบงานดานการเพาะขยายพันธุปลาดวย งานวิจัยของศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน จึงเกี่ยวกับการสรางองค
ความรู เพื่อพัฒนาศาสตรดานพันธุศาสตรสัตวน้ำ และชีววิทยาการสืบพันธุของสัตวน้ำของประเทศไทย จนสามารถ
เขียนตำราที่ใชสอนกันแพรหลาย และเปนคัมภีรแกนักวิชาการทั่วประเทศ เกิดประโยชนตอการพัฒนาวงการ
วิชาการ และการสรางกำลังคนของประเทศอยางสูง อยางไรก็ตาม ก็ไมไดทิ้งงานที่จะเปนประโยชนตอเกษตรกร
โดยมีงานหลายชิ้นที่เกษตรกรสามารถนำไปใชประโยชนไดโดยตรง รวมทั้งหนังสือที่เกิดจากประสบการณในการวิจัย
ซึ่งเขียนสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะ
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ผลงานวิจัยที่เดนๆ ประกอบดวย
1. การศึกษาพันธุศาสตร และการปรับปรุงพันธุปลาดุก
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร ไดศึกษาพันธุกรรมของปลาดุกอุย อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
กวา 20 ปมาแลว เนื่องจากตระหนักวาเปนปลาน้ำจืดพื้นเมืองที่สำคัญ ทั้งในดานเศรษฐกิจ และดานวัฒนธรรม
โดยเปนปลาที่คนไทยนิยมใชประกอบอาหารมาตั้งแตสมัยโบราณ จากการศึกษาที่ตอเนื่องจึงไดรับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติวาเปนผูเชี่ยวชาญดานปลาดุก ทั้งในดานพันธุศาสตรและการเพาะเลี้ยง
ในระยะแรกไดศึกษาผลการผสมขามชนิดระหวางปลาดุกอุยและปลาสวาย จนทราบวาลูกผสมที่เกิดขึ้นมีถึง
3 แบบทั้งที่เปนลูกผสมธรรมดาซึ่งมีโครโมโซม 2 ชุด (diploid) 3 ชุด (triploid) และ ลูกที่เกิดจากการเจริญเปนตัว
ของไขโดยไมเกิดการปฏิสนธิ (gynogenesis) ซึ่งความรูที่ได ไดนำไปสูการเหนี่ยวนำ gynogenesis โดยใน
ปลาดุกโดยใชน้ำเชื้อจากปลาตางชนิด ซึ่งชวยใหตรวจสอบความสำเร็จในการเหนี่ยวนำไดโดยไมตองใชเทคนิค
ซับซอน

ภาพตัดขวางแสดงการพัฒนาของเชื้อตัวผูในปลาตะเพียนขาวที่มีโครโมโซม 2 ชุด
(ปลาปกติ-สังเกต spermatozoa สีน้ำเงินเขม (ภาพ A) และปลาที่มีโครโมโซม 3 ชุด ซึ่งเปนหมัน

จากความรูที่ ว า ปลาที่ มี โ ครโมโซม 3 ชุ ด จะเป น หมั น และควรจะเจริ ญ เติ บ โตดี ขึ้น เนื่ อ งจากไม ต อ งใช
พลังงานในการสืบพันธุ จึงไดริเริ่มทดลองเหนี่ยวนำใหปลาดุก และปลาตะเพียนขาวเพิ่มชุดโครโมโซมเปน 3 ชุด
โดยใชความเย็น สามารถเหนี่ยวนำใหเกิดปลาที่มีโครโมโซม 3 ชุด ซึ่งพบวาปลาเพศเมียเปนหมันอยางสมบูรณ
แตปลาเพศผูสามารถสรางเชื้อตัวผูไดเล็กนอย เทคนิคนี้ไดนำไปเหนี่ยวนำใหลูกผสมระหวางปลาดุกอุยกับปลาดุก
ยักษ เปนหมัน ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหลูกผสมดังกลาวซึ่งสามารถสรางไข-น้ำเชื้อ ไปผสมขามกับปลาดุกอุยใน
ธรรมชาติ ผลการเหนี่ยวนำทำใหปลาลูกผสมมีระดับความเปนหมันเพิ่มขึ้น
การเหนี่ยวนำ gynogenesis เปนวิธีการหนึ่งในการผลิตปลาเพศเมียลวน นอกจากนั้นปลาเหลานี้จะมียีนใน
สภาพโฮโมไซโกตเพิ่ ม ขึ้ น ทำให ยี น แฝงแสดงลั ก ษณะออกมา เป น ประโยชน ใ นการคั ด พั น ธุ ได เ หนี่ ย วนำ
gynogenesis ในปลาดุกอุยโดยใชน้ำเชื้อปลาสวายฉายรังสี สามารถเหนี่ยวนำปลาเพศเมียลวน ซึ่งมีการเจริญ
เติบโตไมตางจากปลากลุมควบคุม ประโยชนของงานวิจัยนี้คือ 1) สามารถสรางประชากรปลาเพศเมียลวนเพื่อใชใน
การทดลอง และเลี้ยงเปนแมปลา; 2) ทำใหทราบแบบแผนการควบคุมเพศของปลาดุกอุยวาเปนแบบ female
homogamous เปนประโยชนตอการ manipulate เพศของปลาดุกดวยวิธีอื่น; 3) ใชปลา gynogenesis นี้ในการ
ศึกษา gene-centromere mapping; 4) เทคโนโลยีการผลิตลูกปลา gynogenesis ไดถูกนำไปใชในการสราง
mapping family ในการศึกษาแผนที่ยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุแบบ Marker Assisted Selection ตอไป

เปนปลาเพศเมียลวน เทียบกับปลาครอกเดียวกันที่ไมผานการเหนี่ยวนำ (ซาย)
ปลาดุกที่เกิดจากการพัฒนาของไข โดยไมเกิดการปฏิสนธิ (ขวา)
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ไดศึกษา gene-centromere mapping ในปลาดุกอุย gynogenesis โดยศึกษา ยีนควบคุมการสราง
เอนไซม 5 ตำแหนง และ microsatellite loci 4 ตำแหนง พบยีน 3 ตำแหนงซึ่งอยูชิดติดกับ centromere
ยีนเหลานี้จะเปนประโยชนในการสรางแผนที่ยีนของปลาดุกอุย นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงพันธุปลาดุกอุย ซึ่งแมจะไม
เกิ ด ปลาสายพั น ธุ ใ หม แต ทำให มี ก ารรวบรวมปลาดุ ก อุ ย ที่ มี พั น ธุ ก รรมบริ สุ ท ธิ์ สามารถใช เ ป น ตั ว อย า งอ า งอิ ง
และเปนแหลงที่เกษตรกรสามารถมาซื้อไปขยายพันธุได
ประโยชนที่ไดรับ
(1) ไดองคความรูดานพันธุศาสตรสัตวน้ำ ที่นำไปประมวลเขียนเปนตำราพันธุศาสตรสัตวน้ำ และนำไปใช
สอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เกิดผลกระทบในการสรางกำลังคนทาง
ดานพันธุศาสตรสัตวน้ำ
(2) เกิดองคความรูดานพันธุกรรมของปลากลุมปลาดุก เพิ่มความสามารถในการแขงขัน ทำใหสามารถ
ทำการศึกษาตอยอดได เชนนำความรูที่ไดไปใชสราง mapping family ซึ่งจะนำไปสูการใชประโยชนดานการ
ปรับปรุงพันธุในที่สุด
(3) ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 13 เรื่อง มีผลกระทบในการยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
(4) เก็บรักษาปลาดุกอุยที่มีพันธุกรรมบริสุทธิ์ สามารถใชเปนตัวอยางอางอิง และเปนแหลงที่เกษตรกร
สามารถมาซื้อไปขยายพันธุได
2. การผลิตลูกกุงกามกรามเพศผูลวน
กุงกามกรามเปนสัตวน้ำจืดที่เลี้ยงกันแพรหลาย และมีศักยภาพที่จะขยายการสงออกใหเพิ่มขึ้น โดยที่กุง
เพศผู เจริญเติบโตดีกวาเพศเมีย ทำใหมีความตองการลูกกุงเพศผูลวนมากขึ้นเปนลำดับ เทคโนโลยีผลิตกุงเพศผู
ลวน ที่เกษตรกรใชอยูใหผลไมถึง 100% จากขอมูลเหลานี้ ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร รวมกับ ผศ.วิกรม
รังสินธุ จึงไดศึกษาหาวิธีผลิตกุงเพศผูลวน โดยไดทำลาย androgenic gland ของกุงเพศผู กุงจะเปลี่ยนเปนเพศ
เมีย (neofemale) เมื่อนำกุง neofemale ไปผสมกับกุงเพศผูปกติ ก็จะไดลูกเพศผูลวน ผลการวิจัยนี้ไดรับความ
สนใจจากเกษตรกรและนักวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง โดยเกษตรกรจำนวนหนึ่งไดเขา
รับการอบรม และนำเทคโนโลยีไปใชงานในฟารมแลว นอกจากนั้นในขณะนี้บริษัท Power Prawn กำลังเจรจา
ทำการวิจัยรวม เพื่อการขยายผลการวิจัยไปสูเชิงพาณิชย

กุงกามกรามเพศผูที่เกิดจากการแปลงเพศโดยฝงตอมแอนโดรเจนิค เขาสูกุงเพศเมีย (เทียบกับกุงเพศเมียปกติ)

ประโยชนที่ไดรับ
(1) เทคโนโลยีในการผลิตกุงเพศผูลวน ซึ่งจะทำใหเกษตรกรสวนใหญ หันมาเลี้ยงกุงเพศผูลวนและจะมีผล
ในการยกระดับผลผลิตกุงกามกรามของประเทศไทย ไมต่ำกวา 30%
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(2) รายงานการวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาบึก และการจัดการพันธุกรรมพอแมพันธุปลาบึกโดยใชเคร:องหมาย
พันธุกรรม
ปลาบึกเปนปลากลุม catfish ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก และใกลสูญพันธุอยางยิ่ง แมกรมประมงสามารถ
เพาะพันธุปลาบึกจากพอแมพันธุธรรมชาติได และในปจจุบันมีพอแมปลาบึกที่เจริญพันธุแลวประมาณ 200 ตัว
(และที่ยังไมเจริญพันธุอีกประมาณ 20,000 ตัว) ปลาเหลานี้ไมมีการทำเครื่องหมายจำแนกครอบครัวที่แนนอน
จึงนาเปนหวงวาอาจทำใหเกิดการผสมเลือดชิดได ซึ่งจะทำใหพันธุกรรมของปลาบึกเสื่อมโทรมไปจนหมดทางแกไข
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร ไดริเริ่มพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรม microsatellite ขึ้นจำนวน 10 คู และได
รวมกับนิสิตปริญญาเอก (น.ส.เกตุนภัส ศรีไพโรจน) ใชเครื่องหมายพันธุกรรมดังกลาว ศึกษาความหลากหลายของ
พอแมพันธุปลาบึกจำนวน 129 ตัว ซึ่งเปนพอแมพันธุที่มีความพรอมเทาที่มีทั้งหมดในประเทศไทย นำขอมูลที่ไดมา
คำนวณคา genetic relatedness ซึ่งเปนคาที่บอกวาพอแมพันธุแตละคูมีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด จากนั้น
ทำการศึกษาจนไดคา genetic relatedness มาตรฐาน (ต่ำกวา 0.07) ที่แสดงวาปลาคูนั้นๆ ไมเปนเครือญาติกัน
สามารถผสมพันธุกันได และจะสามารถดำรงความหลากหลายทางพันธุกรรมไวไดอยางยั่งยืน
ผลการศึกษาดังกลาวไดถายทอดใหโรงเพาะฟกที่เปนเจาของปลา ไดนำไปปฏิบัติ โดยการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ไดรับความสนใจจากนักวิชาการ เอกชน และสื่อมวลชนจำนวนมาก และจากผลการศึกษาดังกลาว
Darwin’s Initiative รวมกับ University College of London, Network of Aquaculture Centres in AsiaPacific, กรมประมง และ FAO ไดใหทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาความหลากหลายของพอแมพันธุปลาบึก อีก 200 ตัว
โดยศึกษาทั้ง nuclear DNA และ mitochondrial DNA และจัดทำแผนอนุรักษปลาบึกเสนอใหกรมประมงตอไป
นอกจากนี้ยังใชเครื่องหมายพันธุกรรมที่ไดพัฒนาขึ้น ศึกษาความหลากหลายของปลาบึกในธรรมชาติ ทำใหทราบ
วาปลาบึกที่จับไดในประเทศไทย และที่จับในประเทศกัมพูชาเปนปลาประชากรเดียวกัน ผลงานนี้ มีผลกระทบอยางยิ่งตอ
การจัดทำมาตรการอนุรักษปลาบึก ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู โดยโครงการ Development of a conservation
strategy of the critically endangered Mekong giant catfish (Darwin Initiative project 14/053)
นอกจากนั้ น ยั ง ได ศึ ก ษาลำดั บ เบสของยี น บน mitochondrial DNA เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง
วิวัฒนาการของปลาครอบครัว Pangasiidae ไดขอมูลที่เปนประโยชนตอความเขาใจดานวิวัฒนาการของปลา
ครอบครัวนี้

การเก็บตัวอยางครีบปลาบึก

แถบ microsatellite DNA จากปลาบึกครอบครัวเดียวกัน

ประโยชนที่ไดรับ
(1) ไดแผนการผสมพันธุปลาบึก ที่สามารถปองกันการผสมเลือดชิด และรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
จะสงผลใหประชากรปลาบึกมีความยั่งยืน เปนทางเลือกในการอนุรักษไมใหสูญพันธุ โดยแผนนี้กรม
ประมงจะนำไปดำเนินการ
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(2) ขอมูลความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาครอบครัว Pangasidae สนับสนุนการจำแนกปลาครอบครัวนี้
โดยเฉพาะการจำแนก ปลาบึก และปลาสวายเปนสกุล Pangasianodon
(3) ผลงานตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 เร<อง
(4) พัฒนาเคร<องหมายพันธุกรรม microsatellite ในปลาบึก 10 คู และลำดับนิวคลีโอไทดของ microsatellite
และ mitochondrial DNA ที่ deposit ไว ในฐานขอมูล GenBank
(5) โครงการนี้เปนตัวอยางที่ดี ของการใชเทคโนโลยีขั้นสูงเพ<อการอนุรักษ เปนการยกระดับการศึกษาดาน
การอนุรักษสัตวน้ำของประเทศไทย ใหเปนที่ยอมรับในภูมิภาค
4. พันธุศาสตรประชากรของสัตวน้ำ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมเปนองคประกอบ 1 ใน 3 ของความหลากหลายทางชีวภาพ ในประเทศไทย
นั้นมีการศึกษาความหลากหลายทางชนิดคอนขางมาก แตยังขาดความเขาใจในเรื่องความหลากหลายของระบบ
นิเวศ และความหลากหลายทางพันธุกรรม ทำใหไมสามารถอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร ไดศึกษาความหลากหลายพันธุกรรมของสัตวน้ำหลายชนิด ทำใหเกิด
ความเขาใจในทรัพยากรทางพันธุกรรมของสัตวน้ำพื้นเมือง นอกจากนี้ไดคนพบการปนเปอนทางพันธุกรรมใน
ปลาดุกอุย และไดพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมในปลาดุก และปลาบึก องคความรู และความชำนาญที่เกิดขึ้นไดนำ
ไปใชประโยชนในการศึกษาการจัดการพันธุกรรมในโรงเพาะฟก จนไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาค เนื้อหาการวิจัย
ดานพันธุศาสตรประชากรของสัตวน้ำโดยยอ มีดังนี้
(1) ปลากลุมปลาดุก โดยศึกษาความผันแปรของอัลโลไซม พบวาปลาดุกอุยในประเทศไทยแบงออกเปน
ประชากรยอยๆ ที่มีพันธุกรรมแตกตางกัน ระดับความหลากหลายภายในประชากรมีคาสูงในประชากรจากแมน้ำ
เจาพระยา ปลาประชากรอื่นๆ มีความหลากหลายภายในประชากรต่ำ นอกจากนี้ยังพบยีนจากปลาดุกยักษ ปนเปอน
ในปลาดุกอุยจำนวนเล็กนอยใน 7 ประชากรจากลุมแมน้ำเจาพระยา

เครื่องหมาย allozyme LDH-1 (ภาพซาย ศรชี้) และ GPI-2 (ภาพขวา ศรชี้) แสดงอัลลิลที่เฉพาะกับปลาดุกยักษ ที่พบในปลาดุกอุย

นอกจากนี้แลวการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระหวางปลาดุกตางชนิด พบยีนเครื่องหมายที่
สามารถใชแยกชนิดปลาเหลานี้ได ซึ่งทำใหตรวจพบการปนเปอนทางพันธุกรรมในปลาดุกอุยดังที่กลาวไวขางตน
นอกจากนั้นยังคนพบปลาดุกชนิดใหมจากการศึกษาครั้งนี้
ได พั ฒ นาเครื่ อ งหมายพั น ธุ ก รรม microsatellite ในปลาดุ ก อุ ย ขึ้ น เป น ครั้ ง แรก และใช ศึ ก ษาความ
หลากหลายของประชากรปลาดุกอุย นอกจากนั้นเครื่องหมายนี้เปนประโยชนในการศึกษาแผนที่ยีน
(2) ปลากัด เนื่องจากปลากัดจีน เปนทรัพยากรที่เกิดจากการพัฒนาของภูมิปญญาไทย ในปจจุบันมีการ
เลี้ยงเพื่อการสงออก ทั้งนี้โดยไมไดใชความรูทางพันธุศาสตรในการปองกันการสูญเสียความหลากหลายทาง
พันธุกรรม และการผสมเลือดชิด จึงไดศึกษาความหลากหลายของอัลโลไซมในปลากัดจีน ที่เลี้ยงในจังหวัดนครปฐม
พบวายังมีความหลากหลายในระดับสูง และแตละสายพันธุมีความเปนเอกลักษณทางพันธุกรรม ซึ่งจำเปนที่จะตอง
รักษาไว เพื่อประโยชนในการปรับปรุงพันธุ
209

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

(3) ปลาเกา ศึกษาความหลากหลายของปลาเกาในประเทศไทยและอินโดนีเซีย โดยใชเครื่องหมาย
microsatellite พบความสัมพันธระหวางกระแสน้ำและความคลายคลึงทางพันธุกรรมระหวางประชากร นอกจากนั้น
ยังไดศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระหวางชนิดปลาเกา คนพบเครื่องหมายพันธุกรรม ที่สามารถใชแยก
ชนิดปลาเกาได
(4) หอยเชลล จากแนวพระดำริใน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี ในอันที่จะเขาใจทรัพยากรหอยเชลลในประเทศไทย เพื่อประโยชนในการจัดการทรัพยากร และการ
จัดการเกี่ยวกับพอแมพันธุ เพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงหอยในอนาคต ไดศึกษาความหลากหลายของ 16SrRNA
ในหอย Amusium pleuronectes และศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของหอยเชลลในประเทศไทย นอกจากนี้
ยังไดพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรม microsatellite ในหอยเชลล Mimachlamys senatoria และศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของหอยชนิดนี้
การศึกษาทางพันธุศาสตรประชากรเหลานี้นอกจากจะเกิดองคความรูแลว ยังมีการสรางกำลังคนที่มีความ
รูความชำนาญในการวิจัยดานพันธุศาสตรประชากร ซึ่งขณะนี้เปนศาสตรที่มีความสำคัญยิ่งทั้งในแงการอนุรักษ
การจัดการพันธุกรรม การวางแผนการผสมพันธุ การจำแนกชนิดและอื่นๆ ในปจจุบัน ศ.ดร.อุทัยรัตนไดรวมมือกับ
Network of Aquaculture Centres in Asia Pacific จัดฝกอบรมเทคนิคดานพันธุศาสตรประชากร ในระดับนานา
ชาติ และรับนิสิตนานาชาติมาศึกษาในสาขานี้
ประโยชนที่ไดรับ
(1) ไดขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรธรรมชาติ ของปลาหลายชนิด ทำใหเกิดความ
เขาใจความหลากหลายทางชีวภาพ ในมิติของความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสัตวน้ำในแถบเอเซียตะวันออก
เฉียงใต อยางไมเคยมีมากอน
(2) ไดขอมูลที่เปนประโยชนในการอนุรักษสัตวน้ำ
(3) เกิดความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดในโรงเพาะฟกของประเทศไทย เปนประโยชนตอ
การวางแผนการจัดการพอแมพันธุ เพื่อรักษาคุณภาพเชิงพันธุกรรมของพอแมพันธุ
(4) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 10 เรื่อง

แผนภูมิความสัมพันธทางพันธุกรรมของหอยเชลล 9 ชนิดในประเทศไทย
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งานวิจัยที่กำลังอยูในระหวางดำเนินการ
1. การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตระดับฟารม เพื่อการผลิตลูกกุงกามกรามเพศผูลวน และการ
ควบคุมโรค เนื่องจากในขณะนี้มีปญหาโรคไวรัสระบาดในกุงกามกราม ทำใหลูกกุงตายกอนคว่ำ วิธีการแกไขใน
ระยะแรกคือการผลิตลูกกุงปลอดโรค อยางไรก็ตามระบบการผลิตลูกกุงในปจจุบัน ไมเอื้อตอการควบคุมโรค
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน รวมกับ ผศ.วิกรม รังสินธุ จะวิจัยพัฒนาระบบการเพาะพันธุกุงกามกราม ที่สามารถ
เพาะลูกกุงจากพอแมชุดเดิมอยางตอเนื่อง โดยใชแมกุงแปลงเพศ มีการควบคุมสิ่งแวดลอม เพื่อใหกุงมีการผสม
พันธุตามเวลาที่ตองการ
2. การศึกษาขอมูลทางพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวของกับความตานทานโรค สายพันธุตานทานโรค
เปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการเลี้ยงสัตวน้ำแบบหนาแนน ดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันการปรับปรุง
พันธุตานทานโรค ยังไมไดผลเทาที่ควร เพราะขาดวิธีการที่มีประสิทธิภาพ การทดสอบความตานทานโดยการฉีดเชื้อ
เปนวิธีที่รุนแรงเกินไป จนอาจบดบังกลไกความตานทานโรคบางประเภท เชน เมือก
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน จึงรวมกับ ดร.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ ศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมตอลักษณะ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความต า นทานโรค เช น ลั ก ษณะการตอบสนองต อ วั ค ซี น ความหลากหลายของ Major
histocompatibility complex class I ฯลฯ เพื่อนำไปใชในการปรับปรุงพันธุปลาดุกและกุงกามกรามตานทานโรค
3. การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่ใชจำแนกชนิดปลากลุม Pangasiidae และนำไปศึกษาผลกระทบ
ของการผสมขามชนิด ตอความบริสุทธิ์ของแหลงพันธุกรรมปลากลุมนี้ เนื่องจากในปจจุบัน เกษตรกรไทยทำการ
ผสมขามชนิดปลาในครอบครัว Pangasidae อยางแพรหลาย โดยมีแรงกระตุนจากความสำเร็จในการสงออกปลา
กลุมนี้ของประเทศเวียดนาม การผสมขามดังกลาวทำอยางไมเปนระบบ ทำใหเกิดความกังวลวา ในที่สุดอาจสงผล
ใหพันธุกรรมของประชากรพอแมพันธุในฟารมเกิดการปนเปอนได เชนที่เคยเกิดในปลาจีน ซึ่งมีผลใหผลผลิตตกต่ำ
ในที่สุด การศึกษานี้จะสำรวจการผสมขามที่เกิดขึ้นในฟารม และจะใชเครื่องหมายพันธุกรรมตรวจสอบการปนเปอน
ดังกลาว นอกจากนี้จะทำการศึกษา
งานวิจัยในอนาคต
การปรับปรุงพันธุปลาดุกอุย และกุงกามกรามที่มีความตานทานตอโรค จากขอมูลที่จะไดจากการศึกษา
ในขอ 6 จะนำมาปรับปรุงพันธุปลาดุกและกุงกามกรามตอไป
งานวิจัยเดน
1. การผสมขามชนิด การจัดการชุดโครโมโซม และการปรับปรุงพันธุปลาดุก
2. Development of A Genetic Resource Management Plan for The Mekong Giant
Catfish, Pangasianodon gigas: applications of molecular genetics to broodstock
management
3. Genetic Characterization of Threatened Pangasiid Catfishes in Mekong River
4. การผลิตกุงกามกรามเพศผูลวน

ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน
ดูงานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ประเทศเกาหลี

ทีมวิจัย
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ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป พ.ศ. 2550
สาขาพันธุศาสตรสัตวน้ำ
ประวัตสิ ว นตัว
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ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร เกิดเม<อวันที่ 22 เมษายน 2497 ที่ อำเภอแวง จังหวัด
นราธิวาส เริ่มการศึกษาระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนบานกาโดะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งบิดา (นายสกนธ สงวนศักดิ์) เปนครูใหญ และมารดา (นางนุกูล สงวนศักดิ์) เปนครูสอนอยูที่นั่น
เม<อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ก็ ไดยายไปเขาเรียนที่ โรงเรียนบานยะบะ (อุปการวิทยา) จบการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ.2517 และ
ไดรับทุนพัฒนาอาจารยจากทบวงมหาวิทยาลัยฯ เพ<อศึกษาปริญญาโท สาขาพันธุศาสตร ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ.2539 ไดรับทุน JSPS (RONPAKU) เพ<อศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ในสาขา Genetics and Breeding in Aquatic Animals ณ Kochi University
ประเทศญี่ปุน (ภายใต United Graduate School, Ehime University) และในป พ.ศ. 2547
จบการศึกษาจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
เม<อจบการศึกษาไดบรรจุเปนอาจารย ที่ภาควิชาพืชไร-นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และตอมาไดยายไปรับราชการที่คณะประมง สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกัน ในป พ.ศ. 2523 จนถึง
ปจจุบัน ในป 2525 ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย เปนรองศาสตราจารย ในป พ.ศ. 2530
และไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนQงศาสตราจารย ในป พ.ศ.2540
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน สมรสกับ พลเรือโทจิตต ณ นคร (ปจจุบันเปนอาจารยผูมีความรู

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

ความสามารถพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร) มีบุตร 2 คน คือนายชุมศักดิ์ ณ นคร และนายชุมพร ณ นคร
ประวัติการทำงาน ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน เริ่มทำงานครั้งแรกที่ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2521 ตามความตองการของทุนพัฒนาอาจารย ตอมาในป พ.ศ. 2523
ไดยายไปสังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเดียวกัน ไดรับการแตงตั้ง
เปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ในป พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2530 ตามลำดับ และ
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหดำรงตำแหนQงศาสตราจารย ในป พ.ศ. 2540
ตลอดชีวิตการทำงานไดทำการวิจัยมาโดยตลอด โดยมีโครงการเฉพาะที่เปนหัวหนาโครงการ
จำนวน 16 โครงการ โดยไดรับทุนวิจัยจากแหลงตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เชน USAID
(2523-2525) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2533-2537) สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการศึกษาและฝกอบรม
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ (BRT) Japan International Research Center for
Agricultural Science (JIRCAS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และ ศูนยพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
งานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษาเพ<อปรับปรุงพันธุปลา ในระยะหลังไดเนนการประยุกต ใชพันธุ
ศาสตรประชากร เพ<อการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรสัตวน้ำในธรรมชาติ
และโรงเพาะฟก ตลอดจนการประยุกต ใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ<อการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำ การ
ศึกษาทำในสัตวน้ำหลายชนิด โดยเนนปลาดุก ปลาบึก กุงกามกราม และหอยเชลล
ในป พ.ศ. 2526 ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในฐานะผูรวมวิจัยเร<อง การเลี้ยงปลาดุกดานในบอคอนกรีตกลมระบบน้ำหมุนเวียน (โดยมี
ศาสตราจารยวิทย ธารชลานุกิจ เปนหัวหนาโครงการ) และไดรับรางวัลผลงานวิจัยชมเชย ในการ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2544 ในฐานะผูรวมวิจัยเร<องความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของปลาดุกดานโดยเทคนิคไอโซไซม
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ไดรับคัดเลือกเปน “เมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2546” และ “เมธี
วิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2550” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และในป พ.ศ. 2550 ได
รับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ของสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
นอกจากบทบาทในวงการวิชาการในประเทศแลว ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ยังไดรับการแตงตั้งให
เปนนายกสมาคม International Association of Genetics in Aquaculture (IAGA) ในการ
ประชุมสมาคม IAGA ในป พ.ศ. 2548 ณ เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวาระการ
ดำรงตำแหนQง 3 ป
ความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือ การไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอม ให
เปนกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตั้งแต 28 สิงหาคม
2550)
เกียรติยศสูงสุดในชีวิตคือการไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนประธาน
กรรมการทีป่ รึกษาประจำพระองค ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี ในการทรงศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา
2545-2549
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ผลงานวิจัยโดยสรุป
ศาสตราจารย ดร.อุ ทั ย รั ต น ทำการวิ จั ย สร า งองค ค วามรู เพื่ อ พั ฒ นาศาสตร ด า นพั น ธุ ศ าสตร สั ต ว น้ำ
และชีววิทยาการสืบพันธุของสัตวน้ำในประเทศไทย จนสามารถเขียนตำราที่ใชสอนกันแพรหลาย และเปนคัมภีร
แกนักวิชาการทั่วประเทศ เกิดประโยชนตอการพัฒนาวงการวิชาการ และการสรางกำลังคนของประเทศอยางสูง
นอกจากนั้ น มี ผ ลงานงานหลายชิ้ น ที่ เ กษตรกรสามารถนำไปใช ป ระโยชน ไ ด โ ดยตรง รวมทั้ ง หนั ง สื อ ที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณในการวิจัย ซึ่งเขียนสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะ
ผลงานวิจัยที่เดนๆ ประกอบดวย
• การศึกษาพันธุศาสตร และการปรับปรุงพันธุปลาดุก ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร ไดศึกษา
พันธุกรรมของปลาดุกอุย อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานกวา 20 ปมาแลว เนื่องจากตระหนักวาเปนปลาน้ำจืด
พื้นเมืองที่สำคัญ ทั้งในดานเศรษฐกิจ และดานวัฒนธรรม ในระยะแรกไดศึกษาผลการผสมขามชนิดระหวาง
ปลาดุกอุยและปลาสวาย จนทราบวาลูกผสมที่เกิดขึ้นมีถึง 3 แบบทั้งที่เปนลูกผสมธรรมดาซึ่งมีโครโมโซม 2 ชุด
และ 3 ชุด และยังเกิดลูกจากการเจริญเปนตัวของไขโดยไมเกิดการปฏิสนธิ (gynogenesis) ซึ่งความรูที่ได ไดนำ
ไปสูการเหนี่ยวนำ gynogenesis ในปลาดุกอุยซึ่งทำใหไดปลาเพศเมียลวน จากนั้นไดริเริ่มเหนี่ยวนำใหปลาดุก
และปลาตะเพียนขาวเพิ่มชุดโครโมโซมเปน 3 ชุด โดยใชความเย็น ในระยะตอมาไดทำการปรับปรุงพันธุปลาดุกอุย
เพื่อเพิ่มความตานทานโรคและการเจริญเติบโต โดยการคัดพันธุดวยวิธี mass selection และการปรับปรุงพันธุ
โดยวิธีผสมขามภายในชนิด งานวิจัยเหลานี้มีคุณูปการณ คือ ไดองคความรูดานพันธุศาสตรสัตวน้ำ ที่นำไปประมวล
เขียนเปนตำราพันธุศาสตรสัตวน้ำ และนำไปใชสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ นอกจากนั้นยังสรางองคความรูที่เปนพื้นฐานสามารถทำการศึกษาตอยอดได เชนนำความรูที่ไดไปใชสราง
mapping family ซึ่งจะนำไปสูการใชประโยชนดานการปรับปรุงพันธุในที่สุด สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเก็บ
รักษาปลาดุกอุยที่มีพันธุกรรมบริสุทธิ์ สามารถใชเปนตัวอยางอางอิง และเปนแหลงที่เกษตรกรสามารถมาซื้อไป
ขยายพันธุได
• การผลิ ต ลู ก กุ ง ก า มกรามเพศผู ล ว น เนื่ อ งจากกุ ง
ก า มกรามเพศผู เจริ ญ เติ บ โตดี ก ว า เพศเมี ย ดั ง นั้ น เกษตรกรจะ
ตองการลูกกุงเพศผูลวน จึงไดรวมกับ ผศ.วิกรม รังสินธุ ศึกษา
หาวิ ธี ผ ลิ ต กุ ง เพศผู ล ว น โดยการทำลาย androgenic glands
ของกุงเพศผู กุงจะเปลี่ยนเปนเพศเมีย (neofemale) เมื่อนำกุง
neofemale ไปผสมกั บ กุ ง เพศผู ป กติ ก็ จ ะได ลู ก เพศผู ล ว น
ผลการวิจัยนี้ไดรับความสนใจจากเกษตรกรและนักวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง เกษตรกรจำนวนหนึ่ง
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ไดนำเทคโนโลยีไปใชงานในฟารมแลว นอกจากนั้นแลวไดเซ็นสัญญา
ทำการวิจัยตอยอดกับบริษัท POWER PRAWN เพื่อนำผลงานไปใชเชิง
การคาตอไป
• การจัดการพอแมพันธุปลาบึก
โดยใชเคร:องหมายพันธุกรรม ปลาบึก เปนปลา
ขนาดใหญ และใกลสูญพันธุอยางยิ่ง ขณะนี้
กรมประมงมีพอแมปลาบึกที่เจริญพันธุแลว
ประมาณ 200 ตัว ปลาเหลานี้ไมมีการทำเครื่องหมายจำแนกครอบครัวที่แนนอน จึงนา
เป น ห ว งว า อาจทำให เ กิ ด การผสมเลื อ ดชิ ด ได ซึ่ ง จะทำให พั น ธุ ก รรมของปลาบึ ก
เสื่อมโทรมไปจนหมดทางแกไข ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ไดริเริ่มพัฒนาเครื่องหมาย
พั น ธุ ก รรม microsatellite ขึ้ น จำนวน 10 คู และได ร ว มกั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาเอก (น.ส.เกตุ น ภั ส ศรี ไ พโรจน )
ใชเครื่องหมายพันธุกรรมดังกลาว ศึกษาความหลากหลายของพอแม
พั น ธุ ป ลาบึ ก นำข อ มู ล ที่ ไ ด ม าใช ว างแผนการผสมพั น ธุ ป ลาบึ ก ที่ จ ะ
สามารถดำรงความหลากหลายทางพันธุกรรมไวไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้
ยังใชเครื่องหมายพันธุกรรมที่ไดพัฒนาขึ้น ศึกษาความหลากหลายของ
ปลาบึกในธรรมชาติ ทำใหทราบวาปลาบึกที่จับไดในประเทศไทย และที่
จับในประเทศกัมพูชาเปนปลาประชากรเดียวกัน ผลงานนี้ มีผลกระทบ
อยางยิ่งตอการจัดทำมาตรการอนุรักษปลาบึก
• พันธุศาสตรประชากรของสัตวน้ำ ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ไดศึกษาความหลากหลายพันธุกรรมของ
สัตวน้ำหลายชนิด ทำใหเกิดความเขาใจในทรัพยากรทางพันธุกรรมของสัตวน้ำพื้นเมือง เชนปลาบึก ปลาสวาย
หอยเชลล กุงกามกราม นอกจากนี้ไดคนพบการปนเปอนทางพันธุกรรมในปลาดุกอุย และไดพัฒนาเครื่องหมาย
พันธุกรรมในปลาดุก และปลาบึก องคความรู และความชำนาญที่เกิดขึ้นไดนำไปใชประโยชนในการศึกษาการ
จัดการพันธุกรรมในโรงเพาะฟก จนไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาค
งานวิจัยในอนาคต
• การวิจยั และพัฒนาระบบการผลิตระดับฟารม เพือ่ การผลิตลูกกุง กามกรามเพศผูล ว น และการควบคุมโรค
เนื่องจากในขณะนี้มีปญหาโรคไวรัสระบาดในกุงกามกราม ทำใหลูกกุงตายกอนคว่ำ วิธีการแกไขในระยะแรกคือการ
ผลิตลูกกุงปลอดโรค อยางไรก็ตามระบบการผลิตลูกกุงในปจจุบัน ไมเอื้อตอการควบคุมโรค ศาสตราจารย ดร.อุทัย
รัตน รวมกับ ผศ.วิกรม รังสินธุ จะวิจัยพัฒนาระบบการเพาะพันธุกุงกามกราม ที่สามารถเพาะลูกกุงจากพอแมชุด
เดิมอยางตอเนื่อง โดยใชแมกุงแปลงเพศ มีการควบคุมสิ่งแวดลอม เพื่อใหกุงมีการผสมพันธุตามเวลาที่ตองการ
• การศึกษาขอมูลทางพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวของกับความตานทานโรค สายพันธุตานทานโรค
เปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการเลี้ยงสัตวน้ำแบบหนาแนน ดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันการปรับปรุง
พันธุตานทานโรค ยังไมไดผลเทาที่ควร เพราะขาดวิธีการที่มีประสิทธิภาพ การทดสอบความตานทานโดยการฉีดเชื้อ
เปนวิธีที่รุนแรงเกินไป จนอาจบดบังกลไกความตานทานโรคบางประเภท เชน เมือก
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน จึงรวมกับ ดร.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ ศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมตอลักษณะ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความต า นทานโรค เช น ลั ก ษณะการตอบสนองต อ วั ค ซี น ความหลากหลายของ Major
histocompatibility complex class I ฯลฯ เพื่อนำไปใชในการปรับปรุงพันธุปลาดุกและกุงกามกรามตานทานโรค
• การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่ใชจำแนกชนิดปลากลุม Pangasiidae และนำไปศึกษาผลกระทบ
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ของการผสมขามชนิด ตอความบริสุทธิ์ของแหลงพันธุกรรมปลากลุมนี้ เนื่องจากในปจจุบันเกษตรกรไทยทำการผสม
ขามชนิดปลาในครอบครัว Pangasidae อยางแพรหลาย โดยมีแรงกระตุนจากความสำเร็จในการสงออกปลากลุมนี้
ของประเทศเวียดนาม การผสมขามดังกลาวทำอยางไมเปนระบบ ทำใหเกิดความกังวลวา ในที่สุดอาจสงผลให
พันธุกรรมของประชากรพอแมพันธุในฟารมเกิดการปนเปอนได เชนที่เคยเกิดในปลาจีน ซึ่งมีผลใหผลผลิตตกต่ำใน
ที่สุด การศึกษานี้จะสำรวจการผสมขามที่เกิดขึ้นในฟารม และจะใชเครื่องหมายพันธุกรรมตรวจสอบการปนเปอนดังกลาว
• การปรับปรุงพันธุปลาดุกอุย และกุงกามกรามที่มีความตานทานตอโรค จากขอมูลที่จะไดจากการศึกษาที่
กลาวมา จะนำมาปรับปรุงพันธุปลาดุกและกุงกามกรามตอไป
คาดการนำผลงานไปใชประโยชน
งานวิจัยสวนใหญมุงเปาหมายสุดทาย เพ<อใหเกษตรกรนำไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย เชนระบบการผลิตกุงกามกรามเพศผูลวน และ
การปรับปรุงพันธุกุงกามกรามและปลาดุก การศึกษาผลการผสมขามใน
ปลากลุม Pangasiid อาจนำไปสูนโยบายการเลี้ยงปลาลูกผสมของไทย
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ในป พ.ศ. 2529 และระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีเชิงฟสิกส ในป 2531
ตามลำดับ และไดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมี ในป 2534 จาก University of
Innsbruck ประเทศ ออสเตรีย สมรสกับศาสตราจารย ดร.สุพจน หารหนองบัว มีบุตรสองคน
คือ เด็กชายภานรินทร และเด็กหญิงภิญสุภา

ประวัติการทำงาน รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว เปนอาจารย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมา ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยศาสตราจารย ในป พ.ศ. 2538
รองศาสตราจารย ในป พ.ศ. 2547 รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว มีความสนใจดานการออกแบบ
โครงสรางโมเลกุลยาโดยอาศัยวิธีคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร และไดมุงเนนทำงานวิจัยดานนี้
มาโดยตลอด และนำเอาการจำลองโครงสรางเอนไซมที่เปนโมเลกุลเปาหมายเพอการใชยาใน
การรักษาโรคตางๆ และเปนเปาหมายในการพัฒนายาใหม และสนใจการพัฒนาวิธีทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพและการทำนายความเปนพิษของสาร นอกจากนี้ยังมีความสนใจการศึกษาสมบัติ
ของสารพอลิเมอรกึ่งตัวนำเพอนำไปสูการพัฒนาวัสดุชนิดใหมที่ใชประโยชนดานการนำไฟฟา
และวัสดุทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ ในวารสารวิชาการนานาชาติจำนวนมาก
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กวา 60 เรอง บทความปริทรรศนและตีพิมพ ในหนังสือจำนวน 3 เรอง จากงานวิจัยดังกลาวทำให
รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ไดรับรางวัลตางๆ เชน รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม จากมูลนิธิ
สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ ประจำป พ.ศ. 2540 ไดรับรางวัล
สภาวิจัยแหงชาติ สาขาเคมีและเภสัช ประเภทรางวัลชมเชย ประจำป พ.ศ. 2543 ไดรับรางวัล
2002 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand ในป 2546 จากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติและ Third World Academy of Science และไดรับทุนวิจัย ลอริอัล ประเทศไทย
เพอสตรีในงานวิทยาศาสตร ประจำป พ.ศ. 2549 โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะ
กรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ เปนตน
นอกจากงานวิจัยและงานสอนแลว รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ยังไดรวมกิจกรรมของสมาคม
วิชาชีพและองคกรทางดานวิทยาศาสตรตางๆ ของประเทศไทย ไดแก เปนกรรมการบริหาร
สมาคมเคมี เปนสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย เปนสมาชิกบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เปนสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตรและวิศวกรรมเชิงคำนวณ และ
เปนกรรมการจัดการประชุม Annual National Symposium on Computational Science and
Engineering (ANSCSE) และการประชุม Thai Theoretical Chemistry Summer School
(T2C2S) เปนประจำทุกป

ผลงานวิจัยโดยสรุป
งานวิจัยที่ผานมาเปนการศึกษาทางเคมีทฤษฎี โดยใชระเบียบวิธีทางเคมีควอนตัม เชน วิธี แอบ อินิชิ โอ (ab
initio) ทฤษฎีเด็นซิตี้ ฟงกชันแนล (Density Functional Theory) และวิธีการทางกลศาสตรสถิติโดยวิธีโมเลคิวลาร
ไดนามิกส ซิมูเลชัน (Molecular Dynamics Simulations) ซึ่งเปนการจำลองแบบโดยใชคอมพิวเตอร เปนตน
นำมาศึกษาสมบัติทางโครงสรางของโมเลกุล รวมถึงสมบัติพลวัตของสารละลาย ขอมูลดังกลาวเปนพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง
ที่จะนำไปสูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและกลไกการเกิดปฏิกริยาเคมีในระดับโมเลกุล ทั้งสิ้น ผลงานวิจัยโดยสรุป
สำหรับงานวิจัย กลุมหลักมีดังตอไปนี้
1) การออกแบบโครงสรางยาโดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร
การวิจัยและพัฒนายาในปจจุบันตองอาศัยระเบียบวิธีทางเคมีคอมพิวเตอร และการคำนวณทางเคมีควอนตัม
ซึ่งจะชวยอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาในระดับโมเลกุล รวมทั้งการเกิดอันตรกิริยาระหวางตัวยาและโมเลกุลเปาหมาย
(target molecule) ทั้งนี้ ตองอาศัยการจำลองโมเลกุลในสามมิติ (three-dimensional molecular modeling)
นอกจากนี้แลว การศึกษาทางเคมีทฤษฎียังสนับสนุนผลการวิจัยที่ไดจากการทดลอง หรือในทางกลับกัน การศึกษาทาง
เคมีทฤษฎียังมีสวนชวยอธิบายหรือทำนายผลการทดลองบางระบบที่ไมสามารถศึกษาไดในทางปฏิบัติ เชน กลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของเอนไซม การเกิดพันธะไฮโดรเจน ผลของความเปนโพลารในโครงสราง การทำนายสเปคตรัมของ
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โมเลกุลที่ซับซอน เปนตน และดวยการพัฒนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร และวิทยาการคำนวณ สงผลใหการศึกษา
โดยวิธีเคมีคอมพิวเตอรและการจำลองระบบมีความถูกตองและใกลเคียงกับระบบจริงมากยิ่งขึ้น และทำใหเกิดการ
พัฒนาความรูทางดานทฤษฎีพื้นฐานขึ้นอยางมาก และเปนสวนสำคัญในกระบวนการวิจัยดานการคนหาและพัฒนายา
(Drug discovery and development)
2) งานวิจัยดาน QSAR and 3D-QSAR ของตัวยับยั้งการถายแบบเอช ไอ วี -1
Quantitative structure-activity relationships (QSAR) ไดรับการพัฒนาเปน three-dimensional QSAR
(3D-QSAR) จนถือไดวาเปนแนวทางวิจัยที่มีความสำคัญอยางมากในขั้นตอนของการออกแบบยา ซึ่งในโครงการวิจัยที่
ผานมานั้น รศ.ดร.สุภา หารหนองบัวและคณะ ไดมุงที่จะทำความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโครงสรางกับ
การยับยั้งเอนไซมของยาในกลุม Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) โดยศึกษาทั้งใน
สวนของ 2D-QSAR และ 3D-QSAR ของตัวยับยั้ง เชน HEPT, TIBO, nevirapine และ efavirenz โดยอาศัยสมบัติ
ทางโครงสรางของโมเลกุลที่ไดจากการคำนวณทางเคมีควอนตัม ผลจากการศึกษาสามารถนำไปสูการอธิบายอันตร
กิริยาของตัวยับยั้งที่มีตอเอนไซมการถายแบบเอช ไอ วี-1 (HIV-1 reverse transcriptase) ซึ่งมีการศึกษาโดย
ระเบียบวิธี Comparative Molecular Fields Analysis (CoMFA), Comparative Molecular Similarity Indices
Analysis (CoMSIA) และ Hologram QSAR (HQSAR) เปนตน ผลจากการศึกษาทำใหไดสมการทางคณิตศาสตร
แสดงความสัมพันธทางโครงสรางกับการยับยั้งที่ดี และนำไปสูการออกแบบโครงสรางของโมเลกุลใหม
3) การศึกษาอันตรกิริยาของตัวยับยั้งกับโพรงการจับของโมเลกุลโดยวิธีเคมีควอนตัม
ผลการอันตรกิริยาของตัวยับยั้งเนวิราพีน กับบริเวณโพรงการจับของเอนไซมการถายแบบเอช ไอ วี-1
โดยวิธีทางเคมีควอนตัมแบบผสม นับเปนวิธีใหมที่ไดศึกษาในระบบของเอนไซม โดยการคำนวณทางเคมีควอนตัมแบบ
ผสม โดยใชวิธี HF/6-31G(d), B3LYP/6-31G(d), และ MP2/6-31G(d) ในบริเวณที่เกี่ยวของกับอันตรกิริยา
และบริเวณโครงสรางที่เหลืออาศัยวิธีคำนวณที่ต่ำกวา สามารถนำมาประยุกตใชกับตัวยับยั้งภายในบริเวณโพรงการจับ
ได และเมื่ออาศัยการศึกษากับโมเดลของ pyridine-methyl phenol complex ซึ่งใชเปนตัวแทนของเนวิราพีนกับไธโร
ซีน 181 แสดงใหเห็นวามีอันตรกิริยาแบบ off-centered parallel stacking และมีลักษณะของ H-π interaction
อยางไรก็ตาม เมื่อศึกษากับระบบที่มีขนาดใหญขึ้น นั่นคือ pyridine-phenol โดยระเบียบวิธี ONIOM3(MP2/631G(d):HF/3-21G:PM3) พบวามีความแตกตางไป และสามารถนำไปสูขอสรุปวา เนวิราพีนกับไธโรซีน 181 มีอันตร
กิริยาที่เปน repulsive interaction อยางออน โดยอันตรกิริยาจากบริเวณโพรงการจับมีอิทธิพลตออันตรกิริยาดังกลาว
สวนที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การศึกษาในเรื่องนี้ทำใหเกิดแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหวางตัว
ยับยั้งกับเอนไซมโดยวิธีออนเนียม และจะไดนำไปประยุกตกับตัวยับยั้งอื่นๆ หรือโมเลกุลเปาหมายอื่นๆ ตอไป วิธีการ
คำนวณเคมี ค วอนตั ม แบบผสมอี ก วิ ธี ห นึ่ ง คื อ Quantum Mechanics and Molecular Mechanics (QMMM)
ซึ่งสามารถนำไปศึกษาในระบบที่มีขนาดใหญ เชน เอนไซมได จึงนับเปนครั้งแรกที่มีการศึกษากลไกในการเกิดปฏิกิริยา
(mechanistic reaction) ของเอนไซมการถายแบบ เอช ไอ วี-1 ซึ่งความเขาใจดังกลาวจะเปนพื้นฐานสำคัญในการ
ออกแบบตัวยับยั้งที่มีสมบัติเปน competitive inhibitor
4) การทำนายสมบัติพลวัติและการจับของโมเลกุลโดยวิธีโมเลคิวลาร ไดนามิกสซิมูเลชัน และวิธี
โมเลคิวลารดอกกิ้ง
ในสวนของการคำนวณดวยระเบียบวิธีโมเลคิวลารไดนามิกส ซิมูเลชัน มุงศึกษาความยืดหยุนของเอนไซมการ
ถายแบบเอชไอวี-1 ที่มีการกลายพันธุ ณ ตำแหนง 181 จากไทโรซีนเปนซีสเตอีน และนำเสนอตัวยับยั้งใหมซึ่งเปนอนุ
พันธของเนวิราพีนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไดออกแบบดวยระเบียบวิธี 3D-QSAR หรือ CoMFA ผลการศึกษา
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พบวาสวน palm ของเอนไซมเปนสวนที่มีความยืดหยุนมากที่สุด ซึ่งโครงสรางนี้ไดนำมาใชศึกษาตอในกระบวนการ
โมเลคิวลาร ดอกกิ้งอนุพันธของเนวิราพีนกับเอนไซมการถายแบบเอชไอวี-1 ที่มีการกลายพันธุ นอกจากนี้ยังทำการ
โมเลคิวลาร ดอกกิ้งกับเอนไซมการถายแบบเอชไอวี-1 ที่ไมมีการกลายพันธุดวย ผลที่ไดจากกระบวนการ dock พบวา
การวางตัวของเนวิราพีน ในเอนไซมการถายแบบเอชไอวี-1 ที่มีการกลายพันธุมีความสอดคลองเปนอยางดีกับ
โครงสรางทางผลึก ซึ่งมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเพียง 0.78  ผลที่ไดยังแสดงความสัมพันธเชิงเสนระหวางคา
อันตรกิริยาที่คำนวณไดและคาประสิทธิภาพในการยับยั้งของเนวิราพีนและอนุพันธของเนวิราพีน นำไปสูการปรับปรุง
คาความ สัมพันธที่ดียิ่งขึ้น และไดทำนายคาพลังงานในการจับ และทิศทางในการจับของอนุพันธใหมของ เนวิราพีน
จำนวน 18 โครงสราง จากการทำนายคาอันตรกิริยาของบางโครงสราง พบวาเปนโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ยับยั้งการทำงานของทั้งเอนไซมการถายแบบเอชไอวี-1 ที่ไมมีการกลายพันธุ และที่มีการกลายพันธุ ณ ตำแหนง 181
จากไทโรซีนเปนซีสเตอีน ผลที่ไดจะทำใหเขาใจธรรมชาติของตัวยับยั้งมากขึ้น และนำไปสูการตัดสินใจที่จะสังเคราะห
ตัวยับยั้งที่มีประสิทธิภาพสูงตอไปได
5) การศึกษาโครงสรางเอนไซมเปาหมาย, ชีวสารสนเทศ และเคมีสารสนเทศ
การพัฒนายาจำเปนที่จะตองคนหาสารออกฤทธิ์ใหมๆ รวมทั้งการคนหาโมเลกุลที่เปนเปาหมายการของรักษา
โรค (molecular target) ทั ้ ง นี ้ การวิ จ ั ย ด า นชี ว สารสนเทศ (Bioinformatics) และเคมี ส ารสนเทศ
(Cheminformatics) จะนำไปสู ก ารค น พบโมเลกุ ล เป า หมายใหม ๆ เพื่ อ การพั ฒ นาวิ ธี แ ละยาใหม ๆ ด ว ย ดั ง นั้ น
ความรูที่ไดจากการศึกษาโดยวิธี molecular modeling นับวามีความสำคัญอยางมาก นอกจากเอนไซมการถายแบบ
เอช ไอ วี -1 ที่เปนโมเลกุลเปาหมายของการพัฒนายาตานเอดสแลว รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ยังมีความสนใจศึกษา
โมเลกุลเปาหมาย อื่นๆ เชน เอนไซม dihydropholate reductase ซึ่งเปนเปาหมายของยารักษาโรคมาลาเรีย
เอนไซม NS3 Proteinase ซึ่งเปนเปาหมายของโรคไขเลือดออก เอนไซม Cyclooxyginase-II ซึ่งเปนเปาหมายของ
ยาตานการอักเสบ เอนไซม Succinatedehydrogenase และ Cyclopropane synthase ซึ่งเปนเปาหมายของยาตาน
วัณโรค เอนไซม SARS CoV Proteinase ซึ่งเปนเปาหมายของโรคซาส เอนไซม Neuraminidase ซึ่งเปนเปาหมาย
ของโรคไข ห วั ด นก เอนไซม Acetylchlorine esterase ซึ ่ ง เป น เป า หมายของโรคอั ล ไซเมอร และ เอนไซม
Topoisomerase II ซึ่งเปนเปาหมายของโรคมะเร็ง เปนตน
6) งานวิจัยดานการศึกษาโครงสรางอิเล็กทรอนิกสของสารพอลิเมอรกึ่งตัวนำ
พอลิเมอรกึ่งตัวนำในกลุมที่สนใจคืออนุพันธ MEH-PPV พอลิไวนิลีน พอลีไทโอปน พอลีคารบาโซลและพอลี
ฟลูออรีน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการเปลงแสง ทั้งแบบโฟโตลูมิเนสเซนส (photoluminescence) และอิเล็ก
โทรลูมิเนสเซนส (electroluminescence) โดยเฉพาะ สารในกลุมพอลีคารบาโซลและพอลีฟลูออรีน จะใหชวงแสงสี
น้ำเงิน สามารถปรับชวงการเปลงแสงสีไดงาย และมีความเสถียรสูง แตอยางไรก็ตามในเรื่องการปรับเปลี่ยน
โครงสรางโดยการเพิ่มหมูแทนที่เพื่อปรับสมบัติใหไดตามที่ตองการของพอลีคารบาโซลยังมีขอจำกัดอยูพอสมควร
เพราะอาจสงผลตอความสามารถในการละลายของพอลีคารบาโซลเอง วิธีการหนึ่งที่นาสนใจก็คือการทำโคพอลิเมอไร
เซชัน (co-polymerization) ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางของพอลิเมอร โดยการนำโมโนเมอรตางชนิดกันมาตอ
กันเปนสายโซพอลิเมอร สมบัติการเปลงแสงของพอลิเมอรจะเปลี่ยนแปลงไปโดยตามชนิดของมอนอเมอรที่นำมาโค
พอลิเมอไรซกัน จากการศึกษาความสัมพันธระหวางสมบัติทางโครงสรางและอิเล็กโทรนิกสที่สภาวะพื้นและสภาวะการ
ถูกกระตุนของอนุพันธพอลีคารบาโซลและพอลีฟลูออรีน ดวยระเบียบวิธีการคำนวณทางเคมีควอนตัม ทำใหสามารถ
ทำนายความสามารถในการเรืองแสงหลังจากถูกกระตุนโดยพิจารณาจากคา fluorescence lifetime เพื่อที่จะทำความ
เขาใจและอธิบายสมบัติตางๆ ที่ไดจากการทดลองของพอลิเมอรและเพื่อที่จะทำนายสมบัติและออกแบบพอลิเมอร
ชนิดใหม ความรูที่ไดจากงานวิจัยนี้จะสามารถนำไปอธิบายการดูดกลืนและการเปลงแสงของสารและใชเปนแนวทางใน
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การพัฒนาและออกแบบพอลิเมอรกึ่งตัวนำใหมีสมบัติทางแสงที่หลากหลายได ดังนั้น จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาที่
ผานมา จึงนำไปสูการออกแบบอนุพันธพอลีคารบาโซลและพอลีฟลูออรีน และจะทำการสังเคราะหและศึกษาสมบัติ
การเรืองแสงของพอลิเมอรกึ่งตัวนำ อนุพันธพอลีคารบาโซลและพอลีฟลูออรีน โดยใชขอมูลจากการออกแบบดวย
ระเบียบวิธีการคำนวณทางเคมีควอนตัม
งานวิจัยในอนาคต
ในงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยูในปจจุบันนี้นั้น มุงสูการคนหาสารออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพในการเปนตัวยับยั้ง
เอนไซมการถายแบบ เอช ไอ วี-1 ที่มีการกลายพันธุ โดยใชนวัตกรรมงานวิจัยบนพื้นฐานของการประสานความรูแบบ
สหสาขา (multidisciplinary) โดยการสร า งองค ค วามรู  ด  า นเคมี ท ฤษฎี เคมี ท างยา เคมี ค อมพิ ว เตอร ชี ว เคมี
จุลชีววิทยา ไบโอฟสิกส โมเลคิวลาร โมเดลลิ่ง และสารสนเทศทางจีโนมและโปรตีน (innovative drug discovery
research based on genomics and proteomics information) ดังแสดงความเชื่อมโยงของงานวิจัยดานตางๆ
ดังภาพ

สืบเนื่องจากการกลายพันธุของไวรัสเปนปญหาที่สำคัญในการใชยารักษาโรค ทางโครงการวิจัย จึงสนใจที่
จะศึกษาโครงสรางเอนไซมที่มีการกลายพันธุของเอนไซมแบบตางๆ เพื่อเปนเปาหมายในการคนหายาตานไวรัส
ดังนั้น การวิจัยโดยวิธีผลึกศาสตนร (X-ray crystallography) ของ HIV-1 RT/inhibitor complex จะนำไปสูความ
เขาใจเกี่ยวกับการยับยั้งและกลไกการออกฤทธิ์ของสารยับยั้ง จุดมุงหมายอันหนึ่งคือการพัฒนา computational
technologies ซึ่งสามารถคำนวณคาอันตรกิริยาที่มีความจำเพาะของตัวยับยั้งที่มีตอบริเวณการจับของโพรงการจับ
(particular interaction) ซึ่งอาศัยวิธีคำนวณแบบ ab initio เพื่อการออกแบบโครงสรางของตัวยับยั้งที่มีตอ
เอนไซมที่มีการกลายพันธุ ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงไดดำเนินการโดยจัดตั้ง computational drug discovery
platform โดยนำเอาองคความรูทาง QSAR, quantum chemical calculations, virtual screening, de novo
design, combinatorial library design, protein-ligand interaction simulations, large-scale molecular
dynamics simulations, drug-likeness analysis และ ADME/T (Adsorption, Distribution, Metabolism,
Excretion and Toxicology) prediction เขามาเปนวิธีการดำเนินการวิจัย นอกจากนี้แลว ทางโครงการและทีมนัก
วิจัยยังไดจัดตั้ง experimental platform โดยมุงทำการทดลองดาน biophysical techniques เพื่อสนับสนุนการ
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ศึ ก ษาทางทฤษฎี เช น การดำเนิ น การพั ฒ นา biological activity assay และ enzyme kinetics study
ของเอนไซม HIV-1 RT โดยเริ่มจาก enzyme assay ในเบื้องตน และ cell-based assay ในโอกาสตอไป และยัง
ศึกษาดาน X-ray crystallography โดยขณะนี้มีความกาวหนาเปนลำดับ โดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยปฏิบัติการ
วิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ และจะทำการศึกษาสมบัติของ HIV-1 RT/inhibitor complex โดยวิธี
NMR spectroscopic study ในโอกาสตอไปอีกดวย โดยขณะนี้ยังไมมีผลการทดลองกับเอนไซม HIV-1 RT
มากนัก การทดลองที่มีความสำคัญอีกดานหนึ่งคือการหาคาพลังงานการจับของ HIV-1 RT/inhibitor complex
และ protein-protein/DNA complex โดยวิธี isothermal titration calorimetry (ITC) และโครงการวิจัยได
ดำเนินการศึกษาเบื้องตนสำหรับ protein/DNA complex แลว และไดพัฒนา MD Simulations protocol
ที่สามารถทำนายคา binding energy ไดถูกตองตรงกับผลของการทดลอง นับวาเปนการพัฒนาวิธี computer
simulations techniques ที่มีความสำคัญมากไดเปนครั้งแรก เมื่อนำเอาความรูทาง chemical biology ที่เกิดขึ้น
จากการวิ จั ย พื้ น ฐานแล ว โครงการวิ จั ย ยั ง มุ ง ที่ จ ะทำการศึ ก ษาหาวั ส ดุ พ อลิ เ มอร ที่ มี ส มบั ติ เ ป น fluorescence
resonance energy transfer materials สำหรับการพัฒนาพอลิเมอรที่ใหแสง fluorescence สำหรับการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งอาจนำไปสูการพัฒนาวิธี high throughput screening technology เพื่อการคัดสรรสาร
ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม HIV-1 RT bioassay แนวทางใหม ที่ใหผลการทดสอบที่ถูกตอง แมนยำ และมีราคาถูก
ดังนั้น จึงตองนำเอาการศึกษาทางเคมีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ Molecular recognition on host-guest interaction
มารวมในโครงการวิจัย จะเห็นไดวา จากโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางองคความรูใหมในสาขาวิชาตางๆ ดังกลาวมาแลว
โครงการวิจัยยังมุงที่จะสรางทีมวิจัยกลุมยอยที่มีความสามารถสูงและเปนนักวิจัยมืออาชีพ โดยแตละกลุมจะมีการ
เชื่อมโยงความรูเฉพาะทางเขารวมกัน ประกอบกับการสรางนักวิจัยรุนใหมทั้งในสวนของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
และบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท-เอก อีกดวย
คาดการณนำผลงานไปใชประโยชน
โครงการนวัตกรรมวิจัยเพื่อคนหายาตานเอดสนี้ มุงสูการวิจัยและพัฒนาสารยับยั้งเอนไซมการถายแบบ
เอช ไอ วี-1 ที่มีการกลายพันธุ โดยนำเอาวิธีวิจัยแบบสหสาขาที่มีความทันสมัยและมีความกาวหนาเทียบเทาการ
วิจัยชั้นนำในระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสูสารตนแบบที่มีศักยภาพสูงเพื่อการจดสิทธิบัตรและเพื่อพัฒนาเปนยาใหม
ต อ ไป องค ค วามรู ใ หม จ ะได รั บ การพั ฒ นาขึ้ น ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในสาขา Computer aided
molecular design for drug discovery อยางครบถวนทุกดาน รวมทั้งดาน Computational ADME/Toxicity
prediction ซึ่งการทดลองในสัตวทดลองในประเทศไทยยังมีขอจำกัดอยูมาก การศึกษาวิจัยทางดานนี้จะชวยใหเกิด
ความรวดเร็ว และลดคาใชจาย เพื่อการคัดสรรสารที่มีสมบัติที่เหมาะสมในการพัฒนายาไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะนำ
ไปสูการพัฒนาวัสดุพอลิเมอรเพื่อใชประโยชนดานเทคโนโลยีชีวภาพและอาจเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป
ทางคณะนักวิจัยมีความเชื่อมั่นวาหากมีความเขมแข็งดานวิจัยพื้นฐานอยางดีแลว นาที่จะนำไปสูความรวมมือกับ
ภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนายาขึ้นในประเทศ ที่สำคัญที่สุดจะนำไปสูการพัฒนาประเทศให
มีความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได
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14. Chanprapaph, S., Saparpakorn, P., Sangma, C., Niyomrattanakit, P., Hannongbua, S.,
Angsuthanasombat, C., Panyim, S., and Katzenmeier, G.*, Competitive Inhibition of the Dengue Virus
NS3 Serine Protease by Synthetic Peptides Representing Polyprotein Cleavage Sites,
Biochem.Biophys.Res.Com., 330, 1247-1237-1246 (2005). (IF 2006 = 2.855)
15. Poolmee, P., Masahiro Ehara, Hannongbua, S.*, and Nakatsuji, H., SAC-CI Theoretical
Investigation on Electronic Structure of Fluorene-Thiophene Oligomers, Polymers, 46, 6474-6481
(2005). (IF 2006 = 2.773)
16. Suramitr, S., Kerdcharoen, T., Srikhirin, T., and Hannongbua, S.*, Electronic Properties of Alkoxy
Derivatives of Poly(para-phenylenevinylene), Investigated by Time Dependent Density Functional
Theory Calculations, Syn.Met., 155, 27-34 (2005). (IF 2006 = 1.685)
17. Saen-oon, S., Kuno, M., and Hannongbua, S.*, Binding Energy Analysis for Wild Type and
Y181C Mutant HIV-1 RT/8-Cl TIBO Complex Structures; Quantum Chemical Calculations, Based on
ONIOM Method, PROTEINS, 61, 859-869 (2005). (IF 2006 = 3.73)
18. Songarsa, S., Rajviroongit, S.*, Sae-Tang, D., Hannongbua, S. and Kittakup, P., New Racemosol
Derivatives as Potent Cyclooxygenase (COX) Inhibitors, Chemistry & Biodiversity, 2 (12), 1635-1647
(2005). (IF 2006 = 1.616)
19. Saparpakorn, P., Hannongbua, S.* and Rognan, D., Design of nevirapine derivatives insensitive
to the K103N and Y181C HIV-1 reverse transcriptase mutants, SAR QSAR Env Res., 17 (2), 183-194
(2006). (IF 2006 = 1.63)
20. Kuno, M.*, Hongkrengkai, R., and Hannongbua, S. ONIOM-BSSE scheme for H…Ǹ system and
applications on HIV-1 reverse transcriptase, Chem.Phys.Letts., 424, 172-177 (2006). (IF 2006 =
2.462)
21. Pungpo, P.*, Saparpakorn, P., Wolschann, P., and Hannongbua, S., Computer-aided Inhibitor
Design of Highly Potent HIV-1 RT Inhibitors: 3D QSAR and Molecular Docking Studies of Efavirenz
Derivarives, SAR QSAR Env Res., 17(4), 353-370 (2006). (IF 2006 = 1.63)
22. Sriwichitkamol, K, Suramitr, S., Poolmee, P. and Hannongbua, S.*, Structures, Adsorption
Spectra and Electronic Properties of Polyfluorene and Its Derivatives; A Theoretical Study, J. Theo. &
Comput. Chem., 5(3), 595-608 (2006). (IF 2006 = 1.009)
23. Vailikhit, V., Bunsawansong, P., Leeprasert, T., Tachasakul, S. and Hannongbua, S.*
Conformational Analysis of Nevirapine in Solutions, Based on NMR Spectroscopy and Quantum
Chemical Calculations, J. Theo. & Comput. Chem., 5(4), 913-924 (2006). (IF 2006 = 1.009)
24. Sangma, C.*, Nunrium, P., and Hannongbua, S., The Analysis of Binding Patterns on Different
Receptors Bound to Hemagglutinin of Avian and Avian-like Influenza Virus Using Quantum Chemical
Calculations, J. Theo. & Comput. Chem., 5(4), 753-768 (2006). (IF 2006 = 1.009)
25. Vailikhit, V., Treesuwan, W., and Hannongbua, S.* A Combined MD-ONIOM2 Approach for 1HNMR Chemical Shift Calculations Including a Polar Solvent. J.Mol.Struct.(THEOCHEM), 806, 99-104
(2007). (IF 2006 = 1.016)
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26. Chaosuancharoen, N, Chimnoi, N., Saparpakorn, P., Pungpo, P., Thitithanyanont, A.,
Louisirirotchanakul, S., Hannongbua, S., and Techasakul, S.* Novel 2-Chloro-8arylthiomethyldipyridodiazepinone Derivatives with Activity against HIV-1 Reverse Transcriptase,
Molecules 12, 218-230 (2007). (IF 2006 = 0.841).
27. Suramitr, S., Hannongbua, S.*, and Wolschann, P. Conformational Analysis and Electronic
Transition of Carbazole-Based Oligomers as Explained by Density Functional Theory,
J.Mol.Struct.(THEOCHEM), 807, 109 - 119 (2007). (IF 2006 = 1.016)
28. Saparpakorn, P., Kim, J. H. and Hannongbua, S.*, Binding study of Polyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAHs) with Soil Organic Matter (SOM), Molecules, 12, 703-715 (2007). (IF 2006 =
0.841)
29. Sangma, C.* and Hannongbua, S., Structural Information and Computational Methods Used in
Anti-Neuraminidase Inhibitor Design, Curr. Comp. Aided Drug Des., 3, 113-132 (2007).
30. Lawtrakul, L., and Hannongbua, S., Molecular Dynamics Study on the Unbinding of HBY 097 in
the K103N Mutant RT, Monatsh. Chemie., 138, 1029-1034 (2007). (IF 2006 = 0.92)
31. Rungrotmongkol, T. Mulholland, A.J., and Hannongbua, S.* Molecular dynamics and Combined
Quantum Mechanical and Molecular Mechanical (QM/MM) Simulations of HIV-1 Reverse
Transcriptase, J.Mol.Graph.Mod., 26, 1-13 (2007). (IF 2006 = 2.371)
32. Chidthong, R., Aquino, A., Hannongbua, S.*, Wolschann, P. and Lischka, H., Excitation energies
and excited state properties of Tiophene-Fluorene, A theoretical approach, J. Comput. Chem. 28,
1735-1742 (2007). (IF 2006 = 4.893)
33. Kitisripanya N, Wolschann P, Hannongbua S.* Particular interactions between galanthamine and
the acetylcholinesterase as explained by quantum chemical calculations, Drugs of the Future 32,
134-134 Suppl. A, 2007.
34. Hannongbua S, Editorial, Current Computer-Aided Drug Design 3 (2), 85-86. 2007.
35. Srivab, P. and Hannongbua, S.*, Understanding of Different Binding Energies of Efavirenz to
Wild Type and K103N/Y181C HIV-1 Reverse Transcriptase, Based on the ONIOM Method,
ChemMedChem, 3(5), 803-811 (2008) (IF 2007 = 2.825)
36. Meeto, W., Suramitr, S., Vannarat, S. and Hannongbua, S.*, Structural and Electronic Properties
of Poly(fluorene-vinylene) Copolymer and Its Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory
Investigation, Chem.Phys., 349, 1-8 (2008) (IF 2006 = 1.984)
37. Maitarad, P., Saparpakorn, P., Hannongbua, S.*, Kamchonwongpaisan, S., Tarnchompoo, B., and
Yuthavong, Y., Particular Interaction between Pyrimethamine Derivatives and Quadruple Mutant Type
Dihydrofolate Reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and Quantum Chemical Calculations
Studies, Enz. Inh. Med. Chem., (2008) in press. (IF 2006 = 1.636)
38. Phanasant, K., Maitarad, P., Hannongbua, S., Sudta, P., Suksamrarn, S., Tantirungrotchai, Y.*
and Limtrakul, J., CoMFA and CoMSIA Studies on Xanthone Derivatives Against Oral Human
Epidermoid Carcinoma (KB) Cancer Cell Line, Monatsh. Chemie., (2008) accepted.
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39. Olson, A. L., Yao, H., Saparpakorn, P., Hannongbua, S., Herdendorf, T.J., Miziorko, H. M., Cai,
Sheng, and Sem, D. S., Substrate Induced Structural and Dynamics Changes in Human
Phosphomevalonate Kinase and Implications for Mechanism, PROTEINS, (2008), accepted.
40. Pungpo, P., Saparpakorn, P., Punkvang, A., Wolschann, P., Hannongbua, S., The design of novel
compounds against HIV-1 RT, Curr Comput Aided Drug Des., (2008), submitted.
41. Treesuwan, W., and Hannongbua, S.*, Converting of HIV-1 RT wild type to mutant Y181C HIV-1
RT complex with Nevirapine through Molecular Dynamics Simulations: MM-PBSA calculations,
(2008) submitted.
42. Maitarad, P., Kamchonwongpaisan, S., Vanichtanankul, J., Vilaivan, T., Yuthavong, Y.,
Hannongbua, S., Interactions between Cycloguanil Derivatives and Wild-Type and ResistanceAssociated Mutant P. falciparum Dihydrofolate Reductases, (2008) submitted.
43. Boonsri, P., Kuno, M. and Hannongbua, S.*, Structural and Enegetic Analysis of Mutant K103N
HIV-1 Reverse Transcriptase/Efavirenz Complex, Using ONIOM Calculations, (2008) submitted.
44. Saparpakorn, P., Thammaporn, R., and Hannongbua, S., Elucidation the Binding Mode of
Pyrazinones to HIV-1 RT Using CoMFA and CoMSIA Analyses and Quantum Chemical Calculations
Based on Docked Conformation, Monatsh. Chemie, (2008) submitted.
45. Kuno, M.*, Hongkrengkai, R., Boonsri, P., and Hannongbua, S., Energetic Analysis for Y181C
Mutant HIV-1 RT/Nevirapine Complex Using DFT, MP2 and ONIOM Calculations, (2008) submitted.
46. Anthony, Nahoum G, Deachon, Karen, Hannongbua, Supa, Johnston, Blair F., Mackay, Simon P.,
Parkinson, John A.*, Suckling, Colin J., Treesuwan, Witcha and Waigh Roger D. Subtle selectivity in
the DNA minor groove recognition of the thiazotropsin ligands, J. Amer. Chem. Soc., (2008) to be
submitted.
47. Pongprayoon, P., and Hannongbua, S., Human Angiotensin-converting Enzyme-2 (ACE2): The
evaluation of the particular interactions of the inhibitor, MLN-4760, in an active site using quantum
chemical approach, to be submitted.
48. Nunruim, P., Sangma, C., Mulholland, A., Hannongbua, S., Particular Receptor-HA (Human H1
viruses) Interaction: Avian and Human Receptors (Neu5Acǩ2, 3GalǪ1, 4GlcNAc and
Neu5Acǩ2, 6GalǪ1, 4GlcNAG linkages) within binding site as explained by the ONIOM2 method,
to be submitted.
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2) Books/Review
1. Pungpo, P., Wolschann, P., and Hannongbua, S. “Quantitative StrcutureActivity Relationships of H I V -1 Reverse Transcriptase Inhibitors, Using
Hologram QSAR”. In Rational Approaches to Drug Design, Hoeltje, H.-D.
and Sippl, W. (eds.) Prous Science, Barcelona, Spain, pp. 206-210, 2001.

2. Hannongbua, S. (2006) “Structural Information and Drug-Enzyme Interaction
of the Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors Based on
Computational Chemistry Approaches”. In QSAR and Molecular Modeling
Studies in Heterocyclic Drugs II. Series: Topics in Heterocyclic
Chemistry, Vol. 4, Gupta, S.P. (ed.) Springer-Verlag, Tiergartenstrasse
17, 69121 Heidelberg, Germany, pp. 55-84, 2006.

3. Pornpan Pungpo, Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn and
Supa Hannongbua. “Chapter VIII - Understanding the Interaction and
the Structure-Activity Correlation of HIV-1 RT Inhibitors of Efavirenz
Derivatives and WT and K103N HIV-1 RT using Molecular Docking,
3D-QSAR Approaches and Quantum Chemical Calculations”, In Drug
Design Research Trend, Columbus, F. (ed.), Nova Science Publishers,
NY, pp. 213-249 2007.
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รางวัลเหรียญเงิน
จากการประกวดสิ่งประดิษฐนานาชาติ
The Seoul International Invention Fair 2006 (SIIF 2006)
Korea Invention Promotion Association in Seoul, KOREA
Natural Rubber Model for Education
by Assoc. Prof. Dr. Apinun Suprasert
Natural Rubber Model for Education
“Medical model made from Natural Rubber can well promote for value added in latex and for
concept of student center in education reform. The natural rubber model can cut the cost, light and
easy to handle”
Para rubber is one of the main economic plant of Thailand. Since 1991, rubber has been
exported from Thailand as the top of the world. Latex production is average 2,200,000 tons per year.
Each year a total amount of 104,000 million bahts is obtained from rubber export. The latex
2,000,000 tons values 56,000 million bahts while the processed latex 200,000 tons (10% of latex
production) values 48,000 million bahts. Thus research and development of latex is needed for value
added to the amount of export. For example, if we export processed latex 660,000 tons (30% of
latex production) we gain more than 150,000 million bahts.

230

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

Nowsaday, most of educational models, medical
supplies and souvenirs are made of resin, fiber glass and
synthetic rubber. All of them available in Thailand are
imported from foreign countries. Study of 3 different
groups of users is made para rubber products possible for
industrial scale production Para rubber products as
educational model are necessary for learning and
recognizing among the representative of 400 staff teachers
in the schools all over Thailand. While para rubbr products
as medical apparatus are accepted for medical practice
from the representative of 169 doctors, veterinarians and
nurses in the universities hospital and primary care unit in
Bangkok and country side. Para rubber as a souvenir is
also impressed by the representative of 715 people. All of
natural rubber dirvived products are highly potential for
industrial scale. Most of responders pay attention to the
beauty, the reality, the variety of the product respectively.
Para rubber production process is divided into 5
steps as the followings : 1 hand made model, 2. Moulding
3. Preparation of para rubbr model 4. Coloring and 5.
Quality assurance.
The implement of educational model was performed
by receiving 504 questionairs from the secondary school at
Nakorn Patom province (Pra Pathom Witayalai school and
Wat Song Hong school) and Pranakorn Sriayuthaya
province (Pachee(Suthorn Witaya nusorn)). The implement
of medical model was performed by testing 153 students from the Veterinary School and Veterinary
Technique College at Kasetsart University and from College of Medical and Public Health Technology
Kanchanapisek. All of them get good point after using para rubber model and showed positive mind
for the model because of its appearance is attractive, unbreakable, light and easy to handle

This research and development on para rubber product for education is innovative studies
which is benefit for farmer, labor, student, doctor, nurse and artist as well as concerned people.
The para rubber product is also possible to export to other countries and made dream come true
for Thailand exporting plan
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป 2550
รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
เรื่อง เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค
(Unripe Durian Cutting-open Machine for Processing Using Hydraulic System)
ของ
นายเสกสรร สีหวงษ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวาผลงานประดิษฐคิดคน เรื่อง “เครื่องผาทุเรียนดิบ
เพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค” ของ นายเสกสรร สีหวงษ แหงศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปนผลงานประดิษฐที่ปรับปรุงขึ้นใหม
เพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค สามารถผาทุเรียนดิบและสุกไดทุกขนาด ชวยอำนวยความสะดวกและผอน
แรงในการทำงาน เพราะสามารถลดตนทุนการจางแรงงานไดถึง 50% มีโครงสรางสวนประกอบไมซับซอน การใช
งานและบำรุงรักษาทำไดงาย มีความเหมาะสมในการใชงาน ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาเครื่องใหสามารถทำงานแบบกึ่ง
อัตโนมัติไดในโอกาสตอไป
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
ประจำป 2550 รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค
(Unripe Durian Cutting-open Machine for Processing Using Hydraulic System)

ที่มาของการประดิษฐ
ทุเรียนเปนผลไมเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศที่
ไดรับการสงเสริมเพ<อการสงออก จากขอมูลการสงออกในป พ.ศ.2547
สามารถสงทุเรียนสดออกจำหนBายยังตลาดตางประเทศมีปริมาณ
สูงถึง 120,886 ตัน และมีมูลคา 1,635 ลานบาท ในการจำหนBายทุเรียนจะมีมาตรฐานเปนตัวกำหนด เชน รูปทรงผล
น้ำหนักตอผล และรอยตำหนิผล ทำใหแตละปมีผลผลิตทุเรียนที่ไมไดมาตรฐานเปนจำนวนมากจะถูกคัดออกและ
จำหนBายภายในประเทศ ในราคาที่ต่ำซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอผูผลิตคือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ทำใหหนBวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของไดหาแนวทางในการเพิ่มมูลคาของผลผลิตเหลานี้ โดยเฉพาะทุเรียนพันธุหมอนทอง ไดมีการนำ
มาแปรรูปเปนทุเรียนทอดกรอบ ซึ่งเปนแนวทางที่ดีและไดรับความนิยมเปนอยางมาก ปจจุบันมีผูนิยมบริโภคทุเรียน
ทอดกรอบอยางแพรหลาย ซึ่งแสดงใหเห็นวาวิธีการแปรรูปดังกลาวสามารถชวยบรรเทาแกไขปญหาผลผลิตของ
ทุเรียนไดเปนอยางดีทางหนึ่ง การแปรรูปทุเรียนทอดกรอบ กลุมแมบานเกษตรกรหรือเกษตรกรจะใชทุเรียนพันธุ
หมอนทองดิบที่อยูในระยะแกจัดและเปนทุเรียนนอกเกรด ทำการผาแยกออกเปนพูดวยมีดขาวบางหรือมีดที่ทำขึ้น
เปนพิเศษและปอกแยกเอาเนื้อทุเรียนออกแปรรูปตอไป ในขั้นตอนการผาทุเรียนดิบแยกออกเปนพูๆ นั้น จะตองใช
แรงงานที่แข็งแรง มีความชำนาญและมีดผาที่ดีจึงจะสามารถผาทุเรียนดิบแยกออกเปนพูๆ ไดตามตองการ เน<องจาก
ทุเรียนดิบที่ผามีความเหนียวและหนามแหลม ถาผูปฏิบัติไมมีความชำนาญ และแข็งแรงพอ อาจจะไดรับบาดเจ็บจาก
หนามแหลมของทุเรียนได จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดมีแนวคิดที่จะทำการศึกษาออกแบบและสรางเคร<องผา
ทุเรียนดิบเพ<อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิคเพ<อเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยอำนวยความสะดวกและผอนแรงใน
การทำงานของกลุมเกษตรกร
ระยะเวลาที่ใช ในการประดิษฐคิดคน
1 ป (2 ตุลาคม 2543 ถึง 28 กันยายน 2544)
คุณสมบัติและลักษณะเดน
เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิคมีคุณสมบัติดังนี้คือ
ตนกำลังใชมอเตอรไฟฟา 220 โวลท ขนาด 1 แรงมา ความสามารถในการทำงาน 435
กิโลกรัมตอชั่วโมงความสูญเสียของเนื้อทุเรียนที่ติดไปกับพูอ่ืน 3.80 เปอรเซ็นต ใชกำลัง
ไฟฟาในการทำงาน 529 วัตต-ชัว่ โมง เครือ่ งมีนำ้ หนัก 95 กิโลกรัมและใชผปู ฏิบตั งิ าน 1 คน
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เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิคมีลักษณะเดนดังนี้คือ สามารถผาทุเรียนดิบและ
สุกไดทุกขนาด (ซึ่งผลงานของผูอื่นสามารถผาทุเรียนสุกไดเพียงอยางเดียว)มีความคลองตัวและสะดวกสบายใน
การทำงาน สามารถลดตนทุนคาจางแรงงานผาทุเรียนดิบลงไดถึง 50 เปอรเซ็นต
หลักการ วิธีการและกรรมวิธี
งานวิจัยและพัฒนานี้เปนการศึกษาเพื่อออกแบบและทดสอบ โดยมีขั้น
ตอนการทำงาน ดังนี้
1. ศึกษาและออกแบบเคร<องผาทุเรียนดิบโดยใชระบบไฮดรอลิค
2. ทดสอบความสามารถและประสิทธิภาพของเคร<องผาทุเรียนดิบ เพ<อเก็บขอมูล
3. ปรับปรุงแกไขจุดบกพรองและวิเคราะหขอ มูล
4. เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
ศึกษาและออกแบบเคร<องผาทุเรียนดิบเพ<อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค มีดังนี้
การออกแบบชุดใบมีดผาทุเรียนดิบ มีรายละเอียดคือ
1. ลั ก ษณะการผ า ทุ เ รี ย นดิ บ การผ า ทุ เ รี ย นดิ บ ที่ ง า ยต อ การ
ออกแบบกลไกชุดใบมีดผา คือการผาบริเวณรอยตอระหวางพูของทุเรียนใน
ลักษณะที่ทุเรียนถูกจับตั้งผลในแนวดิ่งและมีการผาจากกึ่งกลางขั้วผลลงไป
ตามแนวดิ่งตลอดความสูงของผล
2. การหาคาแรงกดที่ผาทุเรียนดิบ คาแรงกดที่ใช ในการผาทุเรียน
ดิบสูงสุดคือ 65 กิโลกรัมแรง ขอมูลนี้ สามารถนำไปออกแบบลักษณะของ
ระบบไฮดรอลิคที่จะนำมาใชงานได
3. การคำนวณหาคาอุปกรณตางๆ ที่ใช ในระบบไฮดรอลิคโดย
มีสวนประกอบ ดังนี้
3.1 กระบอก
3.2 ปมน้ำมัน
3.3 ตนกำลัง
3.4 ทอทางน้ำมัน
3.5 ลิ้นควบคุมน้ำมัน 3.6 ถังน้ำมัน
โครงสรางเคร;องผาทุเรียนดิบ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงสรางทำจากเหล็กฉากขนาด 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 นิ้ว ประกอบเปนรูปทรง เพื่อใชติดตั้งสวนประกอบ
ทั้งหมดของเครื่อง
2. ชุดผาผลทุเรียนดิบ มีสวนประกอบ คือ
2.1 ใบมีด ทำหนาที่ผาผลทุเรียนดิบเพ<อแยกออกเปนพู โดยใช ใบมีดสแตนเลสที่มีจำหนBายในทองตลาด
ที่มีขนาด (กวาง x ยาว x หนา) 9 x 18 x 0.3 เซนติเมตร การติดตั้งใบมีดติดตั้งเขากับปลายของกานสูบกระบอก
ไฮดรอลิคโดยใชสลักเกลียว
2.2 อุปกรณบังคับทิศทางการเคล<อนที่ของใบมีด ทำหนาที่บังคับให ใบมีดมีทิศทางการเคล<อนที่ในแนวดิ่ง
(ขึ้น – ลง) ตามทิศทางที่ไดบังคับไว
2.3 กระบอกไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคที่ใชเปนแบบลูกสูบ ทำงานชนิด 2 ทาง ทำหนาที่ถายทอดกำลังงาน
(แรงกด) ลงสูใบมีด เพ<อให ใบมีดผาผลทุเรียนดิบไดตามความตองการและมีคาชวงชักของกานกระบอกไฮดรอลิคได
ไมต่ำกวา 35.00 เซนติเมตร ซึ่งคาชวงชักนี้กำหนดไดจากคุณสมบัติทางกายภาพ (คาความสูงของผลทุเรียนที่ไดจาก
การวัดและหาคาเฉลี่ยความสูงของผลทุเรียนจะมีขนาดอยูในชวงความสูง 27.60 - 30.40 เซนติเมตร)
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2.4 ปมน้ำมันไฮดรอลิค เปนแบบเกียรปม ทำหนาที่จายน้ำมันที่มีแรงดันไปยังอุปกรณตางๆ เพ<อใช ใน
การทำงาน
2.5 ตนกำลังทำหนาที่สรางพลังงานใหแกระบบ (ปมน้ำมันไฮดรอลิค) โดยตนกำลังที่ใชเปนมอเตอร
ไฟฟา 220 โวลท ขนาด 1 แรงมา (746 วัตต)
2.6 ทอน้ำมัน ทำหนาที่สงกำลังงานที่ไดจากการทำงานของปมน้ำมันไฮดรอลิคไปยังอุปกรณตางๆ เพ<อ
ใหระบบทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.7 ลิ้นควบคุมการทำงาน ทำหนาที่บังคับควบคุมแรงดันน้ำมันไฮดรอลิค ภายในกลุมอุปกรณ ใหไปยัง
ทิศทางการทำงานที่ตองการและไดทำการดัดแปลงคันโยกใหสามารถบังคับการทำงาน โดยใชเทาเหยียบได โดยงาย
ในการทำงานผูปฏิบัติงานจะตัดขั้วผลทุเรียนกอน แลวจึงนำทุเรียนวางบนแทนผาโดยตั้งผลขึ้นตามแนวดิ่ง
และใหรอยตอระหวางพูของผลอยูก่ึงกลางแทนผา จับผลใหแนนและใชเทาเหยียบแปนบังคับลิ้นควบคุมการทำงาน
ซึ่งจะทำใหกานกระบอกไฮดรอลิคและใบมีดเลื่อนลงมาผาตรงรอยตอระหวางพูตลอดความสูงของผลทุเรียนและ
เมื่อปลอยเทาเหยียบแปนคันบังคับออกจะทำใหกานกระบอกไฮดรอลิคและใบมีดเลื่อนขึ้นมาจนสุด หลังจากนั้นจะใช
มือหมุนผลทุเรียนใหรอยตอระหวางพูของผลทุเรียนตอไปอยูก่ึงกลางแทนผาจับผลใหแนนและปฏิบัติดังที่กลาวมา
จนกระทั่งผาทุเรียนไดหมดทุกพู
เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค มีความสามารถในการทำงาน 435 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง ความสูญเสียของเนื้อทุเรียนที่ติดไปกับพูอื่น 3.80 เปอรเซ็นต ใชผูปฏิบัติ 1 คน คากำลังงานไฟฟาที่ใช 529
วัตต - ชั่วโมง เครื่องผาทุเรียนดิบสามารถทำงานไดตอเนื่อง โดยจะมีความสามารถในการทำงาน 3,480 กิโลกรัม
ตอวัน สามารถผาทุเรียนดิบที่ผลมีความสูงมากกวา 35 เซนติเมตรและมีน้ำหนักมากกวา 13 กิโลกรัมได
ปจจัยที่มีผลตอการทำงานของเครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค คือ
1. ความชำนาญของผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความสามารถในการมองหารอยตอระหวางพูของผล
ทุเรียนกอนการผาพบวาผูที่มีความชำนาญ จะทำใหความสามารถในการทำงานมีสูงและคาความสูญเสียของเนื้อ
ทุเรียนที่ติดไปกับพูอื่นขณะทำการผานั้นมีนอยลง
2. รูปทรงความบิดเบี้ยวของผลทุเรียนมีมากนอยตางกัน ถาผลทุเรียนมีความบิดเบี้ยวของทรงผล
นอย จะทำใหการผาทุเรียนทำไดงาย สะดวก และใชเวลาในการผานอย ตลอดรวมถึงจะทำใหคาความสูญเสียของ
เนื้อทุเรียนที่ติดไปกับพูอื่นขณะทำการผานั้นมีนอยลงไปดวย
3. ความแตกตางของความสูงผลทุเรียน ถาผลทุเรียนมีความสูงของผลมากจะทำใหตองใชเวลาใน
การผามากกวาผลทุเรียนที่มีความสูงของผลนอยกวา
เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป โดยใชระบบไฮดรอลิค สามารถชวยอำนวยความสะดวกและผอนแรง
ในการทำงาน มีโครงสรางสวนประกอบไมซับซอน การใชงานและบำรุงรักษางายมีความเหมาะสมในการใชงานซึ่ง
สามารถที่จะพัฒนาเครื่องใหสามารถทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติไดในโอกาสตอไป
วัสดุที่ใชในการประดิษฐคิดคน
1. เหล็กรูปพรรณ ตนกำลัง กระบอกไฮดรอลิค ใบมีด เปนสวนประกอบที่ผลิตไดภายในประเทศ
2. ปมไฮดรอลิค ลิ้นควบคุมการทำงานและทอน้ำมันไฮดรอลิค เปนสวนประกอบที่ผลิตจากตางประเทศ
แลวนำมาจำหนายในประเทศ
งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
จำนวน 120,000 บาท จากการสนั บ สนุ น งบประมาณของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห ง มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2544
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ประโยชนที่ไดรับ
1. ดานเศรษฐกิจ ทำใหมีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมชวยอำนวยความสะดวกและผอนแรงในการ
ผาทุเรียนดิบเพื่อทำทุเรียนทอด และสามารถเพิ่มมูลคาทุเรียนนอกเกรดที่ราคาต่ำใหมีราคาสูงขึ้นไดโดยนำมาทำการ
แปรรูป ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. ดานสังคม ชวยแกปญหาผลผลิตทุเรียนลนตลาดไดระดับหนึ่ง โดยนำมาแปรรูปและทำใหเกิดการจาง
แรงงานภายในทองถิ่นเขามาชวยในขบวนการแปรรูปทุเรียนทอด
การนำผลงานไปใชประโยชน
1. เกษตรกรแปรรูปทุเรียนทอด
2. บริษัท/หางราน จำหนายทุเรียนสดเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
3. บริษัท สงออกผลิตภัณฑทุเรียนสดแชแข็ง
สถานที่ติดตอ
ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 หมายเลขโทรศัพท (034) 351397 โทรสาร (034) 351946
รางวัลที่ไดรับ
เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงาน
ประดิษฐคิดคน ระดับชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประจำป 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
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เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2550
รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
เรื่อง ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas)
และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอรม
ของ
รองศาสตราจารย ดร.อำนวย จรดวง และคณะ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา ผลงานวิจัยเรื่อง “ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ
ทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas) และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอรม”
ของ รองศาสตราจารย ดร.อำนวย จรดวง แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนงานวิจัยที่สมบูรณ วิเคราะหลำดับ
นิวคลีโอไทดทั้งหมดในไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ และวิเคราะหความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาบึกโดยอาศัยขอมูล
โปรตีนในไมโตคอนเดรีย และเพื่อสืบคนความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาวงศอื่นๆ 15 วงศ จากทั้งหมด 33
วงศ ในอันดับซิลูริฟอรม มีประโยชนในการสงเสริมการเลี้ยงปลาบึกในเชิงพาณิชยตอไป
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานวิจัยเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำป
2550 รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas) และความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอรม
The complete mitochondrial DNA sequence of the Mekong giant catfish (Pangasianodon
gigas),and the phylogenetic relationships among Siluriformes

ผูวิจัย :

รศ.ดร.อำนวย จรดวง
นายประดิษฐ แสงทอง
Rafael Zardoya

ความสำคัญและที่มาของปญหา:
ปลาบึก (Pangasianodon gigas Chevey) เปนปลาน้ำจืดชนิดไมมีเกล็ดที่ใหญที่สุดในโลก มีชื่อสามัญ
วา “Mekong giant catfish” หรือ “huge fish” มีขนาดโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 3 เมตร หรือน้ำหนักตัวอาจถึง
250 – 300 กิโลกรัม (เสนห, 2526) ปลาบึกเปน endemic species ที่แพรกระจายเฉพาะในลุมแมนำ้ โขงและลุมน้ำสาขา
เชน แมน้ำมูล แมน้ำมหาสารคาม และ แมน้ำสงคราม (Hogan et al. 2004) เนื่องดวยปลาบึกเปนปลาที่มีเนื้อรสชาติ
ดีเปนที่นิยมของประชาชน จึงกอใหเกิดการจับเปนจำนวนมาก (กรมประมง, 2527) สงผลใหจำนวนปลาในธรรมชาติ
ลดลงอยางรุนแรงในชวงป ค.ศ. 1930-1940 ดังนั้น The World Conservation Union(IUCN) จึงจัดใหปลาบึกเปน
ปลาที่เสี่ยงตอการสูญพันธุอยางสูง หรือ critically endangered species (IUCN, 2005) และขอมูลการจับปลาบึก
ไดที่บริเวณหาดไคร จ.เชียงราย ตั้งแตป 2529 – 2537 จะยืนยันไดวาจำนวนปลาบึกในธรรมชาติไดลดลงอยางรุนแรง
ด ว ยเหตุ ผ ลความสำคั ญ ของปลาบึ ก กรมประมงจึ ง ได ทำการศึ ก ษาชี ว ประวั ติ ทดลองเลี้ ย งในบ อ
และประสบความสำเร็จในการผสมเทียมปลาบึกในป 2526 (เสนห, 2526) โดยไดผสมเทียมปลาบึกพอแมพันธุที่จับ
ไดจากแมน้ำโขงและดำเนินการมาเรื่อยๆ ตั้งแตป 2526 ถึงป 2542 ไดลูกปลาบึกเพื่อทำการเพาะเลี้ยงประมาณ 3
ลานตัว และกรมประมงไดสงไปเลี้ยงตามสถานีประมงตางๆ บอเลี้ยงของเอกชน และปลอยลงแหลงน้ำธรรมชาติ
ขณะนี้เวลาลวงเลยมากวา 20 ปแลวซึ่งปลาบึกเหลานี้ (ถายังมีชีวิตอยู) ก็นาจะเปนพอแมพันธุไดแลว ทรัพยากร
ปลาบึกเหลานี้เปนทรัพยากรปลาบึกที่มีคุณคายิ่ง เพราะอาจใชเปนพอแมพันธุผลิตลูกปลาเพื่อการเพาะเลี้ยงหรือ
ผลิตลูกปลาปลอยสูแมน้ำโขงในอนาคต การจะจัดการทรัพยากรปลาบึกเหลานี้เพื่อการใชอยางยั่งยืนในอนาคตนั้น
มี ค วามจำเป น อย า งยิ่ ง ที่ ต อ งรู ข อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม เช น ยี โ นไทป ความแปรปรวนทางพั น ธุ ก รรม (genetic
variability) ของปลาที่มีอยูตามแหลงเลี้ยงตางๆ สำหรับใชเปนขอมูลในการวางแผนการผสมพันธุและจัดการ
พันธุกรรมปลาบึกในอนาคต แตปรากฏวาขอมูลทางพันธุกรรมที่กลาวแลวยังไมมี ดังนั้นขอมูลไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ
(mitochondrial DNA-mtDNA) จะเปนขอมูลเบื้องตนเฉพาะของปลาบึกและสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือในการ
ศึกษาพันธุศาสตร พันธุศาสตรประชากรหรือความสัมพันธทางวิวัฒนาการของปลาบึกและปลาอื่นๆ ที่ใกลเคียงกัน
ในอนาคตได ซึ่งก็แลวแตจุดประสงคของการศึกษานั้นๆ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเลือกดำเนินการศึกษา ไมโตคอนเดรียดี
เอ็นเอของปลาบึกไวเปนเบื้องตน กอนการศึกษาพันธุศาสตรปลาบึกดานอื่นๆ
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แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย:
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง “การจำแนกพันธุกรรมระหวางประชากร
ปลาบึก (Pangasianodon gigas Chevey) จากบอเลี้ยง”
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ การโคลนและวิ เ คราะห ลำดั บ นิ ว คลี โ อไทด ทั้ ง หมดในไมโตคอนเดรี ย ดี เ อ็ น เอของปลาบึ ก (เป น
วัตถุประสงคหนึ่งของโครงการวิจัยที่กลาวแลวขางบน)
ระยะเวลาการทำวิจัย : ประมาณ 2 ป
สรุปผลการวิจัย :
พบวาไมโตคอนเดรียของปลาบึกขนาด 16,533 นิวคลีโอไทดประกอบดวยยีนควบคุมการสรางโปรตีน 13
ชนิด ทีอารเอ็นเอ (tRNA) 22 ชนิด ไรโบโซมอลอารเอ็นเอ (r RNA) 2 ชนิดและบริเวณควบคุม (control region)
ซึ่งมีโครงสรางเหมือนไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอของปลากระดูกแข็งอื่นๆ ทั่วไป (ดังรูปที่ 1.) และเมื่อวิเคราะหความ
สั ม พั น ธ เ ชิ ง วิ วั ฒ นาการของปลาบึ ก กั บ ปลากระดู ก แข็ ง อื่ น ๆ โดยใช ข อ มู ล จากไมโตคอนเดรี ย ดี เ อ็ น เอ
พบวาวงศปลาบึก/สวาย มีความสัมพันธใกลชิดกับปลาวงศ ซิลูริดี้ (Siluridae) มากกวาจะใกลชิดกับปลาวงศ
ปลากด/ปลาแขยง (Bagridae) (รูปที่ 2.)

รูปที่ 1. แผนผัง แสดงmitochondrial genome ของปลาบึก
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รูปที่ 2. สายสัมพันธทางวิวัฒนาการของปลาบึกกับปลากระดูกแข็งอื่นฯโดยใชขอมูลนิวคลีโอไทดในไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
ขอมูลพันธุกรรมดังกลาวนี้จะเปนเครื่องมือสำคัญเพื่อ (1) การศึกษาประวัติครอบครัว เพื่อประโยชนในการ
วางแผนการผสมพันธุในอนาคต (2) ใชเปนขอมูลพื้นฐานประจำตัวปลา ซึ่งสามารถบอกถึงแหลงที่มา (ฟารมเพาะ
เลี้ยง) ของปลาบึก ขอมูลนี้จะเปนประโยชนในการสงออกในอนาคต (3) การสืบสวนชีวประวัติแหลงที่มาของ
ปลาบึก เพื่อประโยชนในการวางแผนการอนุรักษ และรวมทั้งการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการกับปลาอื่นๆ
ในวงศ เ ดี ย วกั น ซึ่ ง ข อ มู ล ทั้ ง หมดได นำไปฝากไว ที่ GenBank (Accession Number ;AY 762971 และ
NC_006381)สหรัฐอเมริกา เพื่อใหนักวิทยาศาสตรผูสนใจจะไดนำขอมูลไปใชในงานวิจัย และมีนักวิทยาศาสตรจาก
หลายสถาบันนำขอมูลไปใชบางแลว
ศักยภาพในการพัฒนาไปสูภาคอุตสาหกรรม
การวิจัยนี้เปนงานวิจัยพื้นฐาน การนำขอมูลที่เปนผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมจะมีอยูนอย
แตการนำไปใชเพื่อการศึกษายังมีโอกาสมาก ทั้งนี้เพราะวาเปนผลงานแรกๆ ในกลุมปลามีหนวด
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รางวัลเกียรติคุณ
บุคคลดานการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชยดีเดนประจำป 2551
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
เรื่อง การพัฒนาพันธุขาวหอมคุณภาพสูงเชิงพาณิชย
ราคาขาวหอมในตลาดโลกสูงกวาขาวขาวธรรมดากวา 1 เทาตัว ปจจุบันตลาดขาวหอมมีขนาด 4-5 ลานตัน
มีมูลคาเฉลี่ย 2,000 – 2,500 ลานดอลลารสหรัฐ ขาวขาวดอกมะลิมีสวนแบงตลาด 50% บาสมาติ 40% และ
เวียดนาม กัมพูชา สหรัฐอเมริกา รวมกัน 10% ขาวหอมที่ผลิตจากกลุมผูผลิตใหมนี้ยกเวน กัมพูชา เปนขาวหอมที่
ไดรบั การปรับปรุงขึ้นมาใหม มีผลผลิตสูงกวาทั้งขาวขาวดอกมะลิและขาวบาสมาติ ดังนั้น การชวงชิงตลาดที่มีมูลคา
กวา 2,000 ลานดอลลารสหรัฐ นาจะมีความเขมขนขึ้นเรื่อยๆ
การเพิ่มมูลคาขั้นที่ 1 :
ปรับปรุงพันธุขาวหอม
ผลผลิตของขาวขาวดอกมะลิในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ยประมาณ 300 – 500 กก. เทานั้น
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามพยายามในการปรั บ ปรุ ง ผลผลิ ต ข า วขาวดอกมะลิ เ ริ่ ม ขึ้ น โดยการใช marker - assisted
backcrossing ซึ่งเปดโอกาสใหทดแทนตำแหนงยีนที่ออนแอดวยยีนที่ตานทาน โดยไมแตะตองยีนที่ควบคุม
คุณภาพของขาวขาวดอกมะลิเลย ปจจุบันขาวขาวดอกมะลิพันธุใหมไดรับยีนทนน้ำทวม , โรคขอบใบแหง , โรคไหม
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหลังขาว ทนเค็ม ตลอดจนทนแลง ยิ่งไปกวานั้นยีนทั้งหมดจะถูกนำมารวมกับในพันธุ
เดียวกันเปน “Super Jasmine Rice” ขาวขาวดอกมะลิพันธุใหมนี้จะยังคงใหผลผลิต เมื่อเกิดโรค-แมลงระบาด
หรือน้ำทวมก็จะไมกระทบผลผลิตขาวขาวดอกมะลิมากนัก
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ยีนความหอม
กลิ่นหอมของขาวถือเปนมนตเสนหที่ชวนรับประทานที่สุด ดวยเพราะความนุมและความหอมหวานทำให
ความนิยมในขาวหอมมะลิ มีมากขึ้นเรื่อยๆ กลิ่นหอมหวานของขาวชนิดนี้เกิดจากการผสมผสานของสารระเหย
มากกวา 200 ชนิด แตมีสารที่เปนองคประกอบหลักคือสาร 2 เอพี (2-acetyl-1-pyrroline) ที่ผลิตเฉพาะในขาว
หอม ใบเตย ดอกชมนาถ เชื้อราและแบคทีเรียบางชนิด ในเชิงวิทยาศาสตร ยังไมทราบแนชัดถึงบทบาทของสาร
หอม 2 เอพีในพืชและจุลินทรีย แตเชิงโภชนาการแลว กลิ่นหอมของขาวชวยทำใหอยากรับประทานอาหารมากขึ้น
การผลิตสารหอมระเหยนี้ เปนผลมาจากการทำงานของขบวนการทางชีวเคมีใดยังไมเปนที่แนชัด จนในป
พ.ศ. 2547 กลุมนักวิทยาศาสตรไทยนำโดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ไดคนพบรหัสพันธุกรรมหรือยีนที่เปนกุญแจ
สำคัญในการสรางสารหอมในขาวหอมมะลิไทย และเปนยีนเดียวกันที่ในขาวหอมทุกพันธุตองมี ดังนั้น เมื่อรหัส
พันธุกรรมของยีนความหอมที่ไดถูกคนพบและมีความเขาใจหนาที่ของมันในระดับหนึ่ง คณะวิจัยกลุมนี้จึงไดขอจด
สิ ท ธิ บั ต รการใช ยี น ความหอมที่ ค น พบในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า, จี น , ญี่ ปุ น , อั ง กฤษ, ฝรั่ ง เศส, เวี ย ดนาม,
ออสเตรเลีย, ฟลิปปนส ฯลฯ การคนพบครั้งนี้จะนำไปสูการสรางขาวที่มีความหอมกวาปกติในขาวผลผลิตสูง
ตานทานโรคและแมลงอยางเชนในขาวลูกผสมของจีนที่มีไดผลผลิตกวา 2 ตัน/ไร ดังนั้นในอนาคตจะทำใหคูแขง
ตลาดขาวหอมมีเพิ่มขึ้น และนั้นก็จะสงผลกระทบถึงเกษตรกรไทยเปนอยางมาก ดังนั้นการจดสิทธิบัตรยีนความหอม
จึงเปนเครื่องมือทางกฎหมายที่ควบคุมความเปนเจาของและการนำไปใชในระยะเวลาถึง 20 ป ซึ่งจะเปดโอกาสให
นักวิจัยไทยเปนผูนำในการศึกษายีนความหอมและนำไปใชอยางปลอดภัยทางชีวภาพและปกปองอาชีพเกษตรกร
ไทย และประเทศกำลังพัฒนาที่ปลูกขาวหอมพื้นเมืองของตนอยู

สิทธิบัตรยีนความหอม Patent US 7,319,181 B2
Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and
elevated levels of 2-acetyl-1-pyrroline
Vanavichit, A., Tragoonrung, S., Toojinda, T., Wanchana, S.,
Kamolsukyunyong, W.
อางสิทธิดังนี้:
1. วิธีการใดๆ ที่ใชในการเพิ่มปริมาณสารหอมในขาวดัด
แปรพันธุกรรมซึ่งครอบคลุมถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
สาร 2- acetyl-1-pyrroline ในขาวดัดแปรพันธุกรรม
โดยมีขาวสายพันธุดั้งเดิมเปนตัวเปรียบเทียบ โดยการลด
ระดับของ mRNA ในขาวดังกลาว ซึ่ง mRNA นั้นถอดรหัสมาจากยีนที่มีลำดับเบสดังแสดงตาม SEQ ID NO: 5
และซึ่ง mRNA ที่ถูกทำใหลดระดับลงไปนั้นเปนผลเนื่องมาจากการทำใหมีแสดงออกของกรดนิวคลีอิกที่มีลำดับเบส
ในทิศทางตรงขามกับลำดับเบสของยีนหรือโดยการทำใหมีการแสดงออกของโครงสรางที่สามารถรบกวนการทำงาน
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mRNA (RNA interference; RNAi) ซึ่งโครงสรางดังกลาวครอบคลุมลำดับนิวคลีโอไทดที่
ตรงกั บ ยี น ความหอมที่ เ รี ย งติ ด กั น อย า งน อ ยที่ สุ ด 20 คู เ บส วิ ธี ก ารดั ง กล า วข า งต น
ครอบคลุ ม ไปถึ ง ขั้ น ตอนของการค น หาต น พื ช ที่ มี ก ารเพิ่ ม ปริ ม าณของสารหอมคล า ย
ขาวโพดคั่วหรือการเพิ่มปริมาณของสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในขาวดัดแปรพันธุกรรม
โดยมีขาวสายพันธุดั้งเดิมเปนตัวเปรียบเทียบ
2. วิธีการตามที่อางสิทธิในขอหนึ่ง คือการทำใหระดับของ mRNA ของกรดนิวคลีอิกดังกลาวขาง
ตนลดลงดวยการทำใหเกิดการแสดงออกของกรดนิวคลีอกิ ในลักษณะกลับทิศกับลำดับเบสของยีน
3. วิธีการที่อางสิทธิในขอหนึ่ง คือการทำใหระดับของ mRNA ของกรดนิวคลีอิกขางตนลดลงโดยการทำใหมีการ
แสดงออกของโครงสรางที่สามารถรบกวนการทำงาน mRNA (RNA interference; RNAi)
4. วิธีการที่อางสิทธิในขอหนึ่ง คือโครงสราง RNAi ดังกลาวที่ประกอบไปดวยนิวคลีโอไทดที่ 609 ถึงนิวคลีโอไทดที่
867 ของยีนความหอม (SEQ ID NO: 5.).
การเพิ่มมูลคาขั้นที่ 2 :
ปรับปรุงโภชนาการขาวหอม
ปจจุบันประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทย
ได ป ระสบกั บ อุ บั ติ ก ารณ โ รคไม ติ ด ต อ (noninfectious diseases) อันเกิดจากการบริโภค
อ า ห า ร ที่ ไ ม ส ม ดุ ล ย โ ร ค ที่ สำ คั ญ ไ ด แ ก
โรคความดั น โลหิ ต โรคอ ว น โรคเบาหวาน
กับความหิวโหยที่ซอนเรน (hidden hunger)
เชนโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก, โรคตาฟาง (ขาดวิตามิน A) และโรคเหน็บชา (ขาดวิตามิน B) เปนตน
ขาวเปนธัญพืช 1 ใน 3 ชนิด ที่คนทั้งโลกบริโภคมากที่สุด แนวความคิดเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจึงไดรับ
ความนิยมมากขึ้น หากพิจารณาวาโดยเฉลี่ยคนบริโภคขาวถึง 250 – 300 กรัมตอวัน การพัฒนาพันธุขาวใหมี
คุณคาทางโภชนาการสูงขึ้นดูเปนทางแกที่มี cost-benefit สูงมาก ยิ่งไปกวานั้นการปรับปรุงโภชนาการขาวไทย
นาจะชวยวางตำแหนงขาวไทยในตลาดอาหารเชิงบำบัด (nutra ceutica) ไดอีกดวย
จากความสำเร็จในการสรางพันธุขาวใหมีธาตุเหล็กและมีสารตอตาน
อนุมูลอิสระสูง จนนำไปสูการวิจัยคลีนิกเบื้องตนแลวพบวามีความเปนไปไดสูงใน
การปรับปรุงพันธุขาวใหมีลักษณะพิเศษ เพื่อสะสมสารอาหารที่มีประโยชนในเชิง
บำบัด (nutraceutical) ตอกลุมผูปวยโรคโลหิตจาง, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ,
โรคหลอดเลือดตีบตัน และโรคมะเร็ง
ขาวจำเพาะทาง (Specialty rice)
ขาวที่มีคุณภาพสูงมักมีผลผลิตไมดี เนื่องจากสวนใหญเปนขาวพื้นเมือง ขาวเหลานี้มักไวตอชวงแสง ตนสูง
ฟางออน บางสวนไมตานทานโรค แมลง และสิ่งแวดลอมจำกัด ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะผลิตขาวเหลานี้มากพอ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ยิ่งถานำไปเปนวัตถุดิบในการผลิตและแปรรูปแลวตนทุนและวัตถุดิบก็จะสูง
เกิ น ไป ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามพยายามตลอดมาในการจะปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ข า วเหล า นี้ แต มั ก ไม ป ระสบผลสำเร็ จ จริ ง ๆ
เนื่องจากขาดขอมูลแหลงความแปรปรวนตามธรรมชาติ ที่สำคัญคาใชจายในการประเมินลักษณะก็สูงมาก และไม
อาจทำไดพรอมกันครั้งละมากๆ ได ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่แนวความคิดนี้จึงถูกละเลยในขาวปรับปรุงพันธุ
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เพื่อเปนแบบอยางในการปรับปรุงพันธุขาวใหสงผลกระทบตอหวงโซทางเศรษฐกิจ (Value chain) จึงขอยก
ตัวอยางความพยายามและความสำเร็จของโครงการปรับปรุงพันธุขาวคุณภาพสูงเพื่อใหเกิดภาพที่ชัดเจนขึ้น
ขอจำกัดของการปรับปรุงพันธุขาวโภชนาการสูง
ก อ นอื่ น ต อ งทำความเข า ใจก อ นว า การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ข า วโภชนาการสู ง มี ข อ จำกั ด คื อ เราจะหาความ
หลากหลายทางโภชนาการในข า วได ห รื อ ไม ? และเราสามารถค น พบข า วต น ใหม ที่ ร วมเอาลั ก ษณะดี เ ด น ทาง
โภชนาการเอาไวไดหรือไม? พันธุขาวแตละพันธุมีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกตางกัน แตยังไมมีขาวพันธุไหน
ที่มี “โภชนาการที่สมดุล” การนำเอาลักษณะที่ดีเหลานั้นมารวมกัน ตองผานกระบวนการคัดเลือก (selection) เพื่อ
ใหไดลักษณะใหม ปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพไดเจริญรุดหนาไปเปนอยางมากในขาว เริ่มตั้งแตการถอดรหัสจีโนม
จนสำเร็จ จนสามารถพัฒนาเทคนิคติดตามพัฒนาการแสดงออกของยีนทั้งจีโนมไดทุกระดับ (functional genomics)
จึงนาจะเปนเวลาอันเหมาะสมที่จะกลับมาปรับปรุงพันธุขาวที่มีคุณภาพและโภชนาการสูงใหมีความคุมคาในการผลิต
และพาณิชย
การปรับปรุงพันธุขาวหอมธาตุเหล็ก/สังกะสีสูง
ในปจจุบันประชากรชาวโลกประมาณเกือบ 3.7 ลานคน ปวยเปนโรคโลหิตจาง ในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใตพบวาในหญิงวัยเจริญพันธุมีประมาณรอยละ 46 ปวยเปนโรคโลหิตจาง สำหรับประเทศไทย จากการสำรวจ
ของกองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2540 พบวา มีประชากรปวยเปนโรคโลหิตจางประมาณรอยละ
20 และ 30 พบในเด็กวัยกอนเรียน เด็กวัยเรียนและหญิงวัยเจริญพันธุ ทั้งนี้โรคโลหิตจางกอใหเกิดปญหาตางๆ
มากมาย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก มีการพัฒนาทางดานสมองลาชา มีระดับ IQ ต่ำกวาเด็กปกติ สมาธิสั้น และการ
เจริญเติบโตผิดปกติ ในผูใหญทำใหมีสมรรถภาพการทำงานต่ำ มีภาวะการติดเชื้อไดงาย ในหญิงตั้งครรภอาจทำให
คลอดกอนกำหนด น้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำ แทงบุตรและการตายของแมหลังคลอด เนื่องจากมีการเสียเลือดมาก
ในระหวางการคลอด
พันธุข า วทีน่ ยิ มบริโภคโดยทัว่ ไปมีธาตุเหล็กต่ำกวา 1.3-1.5 มก./100 ก. ความสำเร็จในกาวแรก ไดคน พบขาวสีขาว
ที่มีธาตุเหล็กในขาวกลอง 1.6-2.1 มก./100 ก. พันธุบริสุทธิ์ที่ไดใหช่ือวา สินเหล็ก เปนขาวที่มีกลิ่นหอม มีอะมัยโลส
ปานกลาง ตอมาไดคนพบขาวเจาสีขาวธาตุเหล็กสูงระดับ 2.2-2.8 มก./100 ก. จากคูผสมระหวางขาวไร หอมพมาและ
กล่ำดอยชาง สวนพันธุขาวที่มีธาตุเหล็กสูงสุดระดับ 4.0 มก./100 ก. ไดจากการผสมพันธุระหวางขาวปานิวาราและ
เจาหอมนิล การปรับปรุงพันธุ ในขั้นตอไปคือการเพิ่มความเปนประโยชนของธาตุเหล็กในเมล็ดใหสูงขึ้น

ภาพ การทดสอบขาวสินเหล็กในโรงเรียนเด็กกำพราวัดดอนจันทร
การปรับปรุงพันธุขาวดัชนีน้ำตาลต่ำ
สถานการณโรคเบาหวานของประเทศไทย จากการสำรวจ ขณะนี้คนไทย 3.2 ลานคนกำลังปวยเปนโรค
เบาหวาน โดยพบวาผูใหญอายุ 35 ปขึ้นไป 10 คน จะมีคนปวยเปนโรคเบาหวาน 1 คน ในจำนวนนี้มีผูปวยที่
ควบคุมเบาหวานไดดีเพียง 400,000 คน สวนที่เหลือยังควบคุมไมได ทำใหเกิดโรคแทรกซอน เชน โรคหัวใจ,
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ไตวาย, ไขมันในเสนเลือดและโรคอวน นอกจากนี้ในการ
สำรวจยังพบวามีประชากร ประมาณ 2 ลานคนที่มีระดับ
น้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ซึ่งจัดเปนกลุมเสี่ยงตอการ
เป น โรคเบาหวาน ป ญ หาสุ ข ภาพเหล า นี้ เ กิ ด จากการ
บริโภคอาหารไมสมดุลย ขาวซึ่งเปนอาหารที่ใหพลังงาน
หลักของคนไทย จึงนาจะมีบทบาทสำคัญแกปญหานี้
การปรับปรุงพันธุขาวใหมี Glycemic Index
(GI) ต่ำ เปนสิ่งที่ทาทาย ดวยสาเหตุที่ทำให GI ต่ำ อาจเกิดจากขาวมี amylose สูงกวา การมีโครงสรางของ amylopectin
แบบพิเศษที่เอนไซม ในกระเพาะไมสามารถยอยไดงาย เม็ดแปงอาจมีโครงสรางที่กันการเขาถึงของเอนไซมไดดี หรืออาจ
เกิดจากปริมาณ phytate ในเมล็ดสูงก็เปนได
การให GI เปนดัชนีการคัดเลือกโดยตรง ไมสามารถทำได
เพราะเปนการทดสอบที่ตองทำกับตัวอยางคนไขจำนวนมาก และใช
เวลาและค า ใช จ า ยสู ง มาก ดั ง นั้ น การพั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจวั ด
โครงสรางแปงโดยออมจึงเปนหนทางเดียวที่จะพบยีนที่เกี่ยวของกับ
GI เพื่อนำมาพัฒนาเปนตัวตรวจวัดในการคัดเลือกขาวที่ดีตอไป
จากการศึ ก ษา ดั ช นี น้ำ ตาล (Glycemic
Index; GI) ของขาวโภชนาการสูงที่ไดรับการปรับปรุง
พั น ธุ โดยสถาบั น โภชนาการ ม. มหิ ด ล และคณะ
แพทยศาสตร รพ. รามาธิบดี พบวา ขาวกลองพันธุ
สินเหล็กมีคา GI = 58; ขาวขัดสีพันธุ สินเหล็กมี GI
= 72 ซึ่ ง ข อ มู ล ยั ง บ ง ชี้ ว า รำมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป น
ประโยชนตอสุขภาพ สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล า วน า สนั บ สนุ น ข า วสิ น เหล็ ก
มีความเหมาะสมกับผูปวยโรคเบาหวานแตมีความแตกตางจากขาวที่มี GI ต่ำอื่นๆ เชน บาสมาติ อยางสิ้นเชิง
เนื่องจากมันมีความนุมและหอม ดังนั้นขาวสินเหล็กนาจะมีศักยภาพสูงในตลาดแบบจำเพาะ ทั้งตลาดในและตาง
ประเทศ
ขาวไรซเบอรรี่ : ขาวตานอนุมูลอิสระ

ภาพ ขาวพันธุไรซเบอรี่: มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ไดแก เบตาแคโรทีน,
แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, แทนนิน ดัชนีน้ำตาลต่ำ โฟเลตสูงสารสกัด
จากรำ ใหผลยับยั้งเซลลมะเร็งเตานม (MCF-7) และลำไส(Caco-2)

ขาวไรซเบอรร่ีมีสีดำมีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ
ที่ ดี เ นื่ อ งจากมี สารจั บ อนุ มู ล อิ ส ระ ได แ ก quinoline
alkaloid, vitamin E, phytate,ǫ- oryzonol, polyphenol
และ anthocyanin อยูสูง มีปริมาณ polyphenolic สูงถึง
752 mg/100g, anthocyanin 250 mg/100g และ
beta-carotene 63 ug/100g โดยสารตานอนุมูลอิสระ
เหล า นี้ พ บอยู ม ากในส ว นของ pericarp และจมู ก ข า ว
จากการศึ ก ษาด ว ยวิ ธี ORAC (Oxygen Radical
Absorbance Capacity) พบว า รำข า วไรซ เ บอรี่ มี
ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูง ถึง 229 ถึง 305
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umole/g ซึ่งเมื่อ เปรียบเทียบกับน้ำผลไมพรอมดื่มหรือน้ำชาเขียว พบวา รำขาวไรซเบอรร่ีมีประสิทธิภาพในการ
ตานอนุมูลอิสระมากกวา เกือบ 100 เทา หากรางกายไดรับสารตานอนุมูลอิสระพอเพียงตอความตองการในแตละ
วัน จะชวยลดความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด และ โรคมะเร็งได

การเพิ่มมูลคาขั้นที่ 3 :
ผลิตภัณฑอาหารเชิงบำบัดจากขาวโภชนาการสูง
น้ำมันรำขาวตานอนุมูลอิสระ
รำขาวเปนแหลงของน้ำมันซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเดนซึ่งแตกตางจากน้ำมันพืชอื่นๆ คือ มีสารตานอนุมูลอิสระ
เชน วิตามินอี, โทโคฟรอล และแกมมา ออไรซานอลสูง โดยพบวาสารเหลานั้นสามารถชวยลดระดับโคเลส
เตอรอลในเลือดและลดอัตราการเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจได
จากการสกัดน้ำมันจากรำขาวดวยวิธี supercritical fluid extraction (SFE) และตรวจสอบดวยวิธี LCESI-MS/MS พบว า ในน้ำ มั น รำข า วพั น ธุ ไ รซ เ บอรี่ มี beta-carotene สู ง ถึ ง 36.8 ug/รำข า ว 1 กรั ม และมี
flavonoid หลายชนิดที่มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระสูง ดังนั้นจึงมีโครงการนำน้ำมันรำขาวไรซเบอรร่ีไปชวยลด
อุบัติภัยของผูปวยโรค Thalassemia และชวยลด Chloresterol ที่อุดตันเสนเลือด
เปลี่ยนรำขาวไปเปนยาสำหรับผูปวยเบาหวาน
จากการศึกษา ดัชนีน้ำตาล(Glycemic Index; GI) ของขาวโภชนาการสูงพันธุสินเหล็กและไรซเบอรร่ี
ทำใหพบวา รำของขาวพันธุดังกลาวมีผลตอการลดดัชนีน้ำตาลจึงทำใหเกิดแนวความคิดในการพัฒนารำขาวใหเปน
เม็ ด ยา เพื่ อ ใช ร ว มกั บ การบริ โ ภคอาหารประจำวั น แทนการบริ โ ภคข า วกล อ งทั้ ง 2 พั น ธุ เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคดังกลาวจึงไดพัฒนาวิธีการขึ้นรูปเม็ดยาจากรำขาว โดยเม็ดยาที่ใชในปจจุบันมี 4 ชนิด คือ 1)
แคปซูล 2) ยาอัดเม็ด (tablet) 3) Encapsulation และ 4) Granulation
วิธีการทำ granule นับวาเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตอาหารเสริมจากรำขาวดัชนีน้ำตาลต่ำ
เนื่องจากเปนวิธีที่ไมตองใชความรอนและไมตองผานกระบวนการอบแหงที่อาจทำใหเกิดการสูญเสียสารตอตาน
อนุมูลอิสระได นอกจากนี้การทำลูกกลอนยังสามารถเพิ่มความหนาแนนของเม็ดยาไดดีกวาการบรรจุแคปซูล
และยังสามารถแตกตัวในกระเพาะอาหารไดดีกวายาอัดเม็ด ปจจุบันประเทศไทยไดพัฒนาเทคนิคการผลิตเม็ดยา
granule ใหไดมาตรฐาน ปราศจากเชื้อโรคได ดังนั้นการอัดเม็ดยาแบบ granule นาจะเปนวิธีการที่เหมาะสมกับ
รำขาวมากที่สุด ขณะนี้กำลังทดสอบประสิทธิภาพของรำขาว granule วาจะมีผลควบคุมเบาหวานไดหรือไม หากมี
ประสิทธิภาพสูง อาหารเสริมจากรำขาวนาจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและชวยลดคาใชจายเรื่องยารักษาโรคของ
ประชาชนไดหลายพันลานบาท
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ขอขอบคุณ
หนวยงานที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัย
การศึกษายีนความหอม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปรับปรุงโภชนาการขาวหอม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ขอขอบคุณหนวยงาน และคณะผูรวมโครงการที่ทำใหงานประสบความสำเร็จ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
ดร.สมวงษ ตระกูลรุง
ดร.ธีรยุทร ตูจินดา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายเอกวัฒน ไชยชุมภู
นายศิริพัฒน เรืองพยัคฆ
นายศิวเรศ อารีกิจ
นายสามารถ วันชะนะ
น.ส.สุภาพร พรหมพันธุ
น.ส.นงนาถ พอคา
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ
อ.รจนา ชุณหบัณฑิต
นพ.สุรัตน โคมินทร
พญ.ดรุณีวัลย วโรดมวิจิตร
ผศ. ดร. ปานจิตต ชุณหบัณฑิต
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
รศ.ดร.พงศธร สังขเผือก
รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
น.ส.ริญ เจริญศิริ
รศ.ประภาศรี ภูวเสถียร
ผศ.ดร.พรรัตน สินชัยพานิช
น.ส.อรยา พรเอี่ยมมงคล
ดร.อุรุวรรณ แยมบริสุทธิ์
รศ.ดร.มลุลี ตัณฑวิรุฬห
รศ.นภมน ศรีตงกุล

247

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

เกียรติคุณประกาศ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนประจำป 2551
รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
เรื่อง เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยดวยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก
(Small Scale High Pressure Steam Distiller)
ของ
ดร.สุรัตนวดี จิวะจินดา
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวาผลงานประดิษฐคิดคน เรื่อง “เครื่องกลั่นน้ำมัน
หอมระเหยดวยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก” ของ ดร.สุรัตนวดี จิวะจินดา แหงสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กำแพงแสน เปนผลงานประดิษฐที่ใชในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืช โดยใชการกลั่น
น้ำมันหอมระเหยดวยไอน้ำ สามารถกลั่นวัตถุดิบที่ไมจำเปนตองมีปริมาณมากทำใหสามารถกลั่นวัตถุดิบที่สด และได
ผลผลิตน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณภาพดี นอกจากนี้ยังสามารถกลั่นติดตอกันเปนเวลานานโดยที่ไมตองเปดถังกลั่นเพื่อ
เติมน้ำ ซึ่งจะทำใหสูญเสียความดันและความรอนในถังกลั่น เปนการเพิ่มมูลคาผลิตผลทางการเกษตร และเพิ่มราย
ไดใหแกผูผลิต
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
ประจำป 2551 รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยดวยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก
Small Scale High Pressure Steam Distiller

ที่มาของการประดิษฐ
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็กโดยทั่วไป และเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็กที่ไดประดิษฐข้ึน
กอนหนานั้น1 เปนเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยชนิดเบ็ดเสร็จในถังเดียว โดยมีวิธีการใชงาน คือใสน้ำและวัตถุดิบที่
จะทำสกัดน้ำมันหอมระเหยลงไปในถังกลั่น (Retort tank) ถังเดียวกันแลวทำการตมใหน้ำในถังเดือดจนกลาย
เปนไอผานวัตถุดิบที่อยูดานบน ซึ่งความรอนจากไอน้ำจะชวยใหน้ำมันหอมระเหยที่มีอยูในวัตถุดิบระเหยกลาย
เปนไอออกมาพรอมกับไอน้ำกอนผานเขาสูตัวควบแนน (Condenser) ซึ่งวิธีการแบบนี้วัตถุดิบจะถูกตมไปพรอมกับ
น้ำและมีโอกาสที่วัตถุดิบจะถูกเผาไหมดวยระบบทำควบรอน (Heater) ที่สงความรอนผานถังกลั่นโดยตรง ซึ่งทำให
ผลผลิตน้ำมันหอมระเหยที่ไดมีสีและกลิ่นที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติได นอกจากนี้การที่วัตถุดิบที่ถูกตมในถังทำให
เกิดตะกอนที่ถูกเผาไหมจนเกิดเปนตะกรันเกาะอยูภายในถังทำใหยากตอการทำความสะอาด และทำใหประสิทธิภาพ
ของระบบทำความรอนลดลง ในการประดิษฐนี้ไดแยกสวนของถังผลิตไอน้ำ (Steam generator) ออกจากถังกลั่นที่
บรรจุวัตถุดิบ เพื่อลดปญหาการถูกเผาไหมของวัตถุดิบ ทำใหไดผลผลิตน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณภาพดีขึ้น และลด
ปญหาน้ำในถังผลิตไอน้ำแหงโดยเพิ่มระบบเติมน้ำอัตโนมัติในถังผลิตไอน้ำ (Steam generator) ทำใหสามารถ
ทำการกลั่นตอเนื่องเปนระยะเวลานานไดโดยไมตองหยุดการกลั่นเพื่อเติมน้ำ
ระยะเวลาในการประดิษฐคิดคน 1 ป
คุณสมบัติและลักษณะเดน
เป น ระบบการกลั่ น ด ว ยไอน้ำ (Steam Distillation) ที่ ส มบู ร ณ ต า งจาก
เครื่องกลั่นอื่นๆ ที่เปนระบบการกลั่นดวยน้ำ (Hydro Distillation) ใชงานงายและ
สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก มีขนาดความจุไมใหญมากสามารถกลั่นวัตถุดิบที่ในปริมาณ
ไมมากไมนอยจนเกินไป ทำใหสามารถกลั่นวัตถุดิบที่สดไดทันเวลา ไดผลผลิตน้ำมันหอม
ระเหยที่มีคุณภาพดี การมีระบบเติมน้ำอัตโนมัติทำใหสามารถกลั่นติดตอกันเปนเวลา
นานโดยที่ไมตองเปดถังกลั่นเพื่อเติมน้ำซึ่งจะทำใหสูญเสียความดันและความรอนในถัง
กลั่ น นอกจากนี้ ยั ง ได อ อกแบบให มี ถั ง เก็ บ และแยกน้ำ มั น (Oil collecter and
separater) ที่ใชเทคโนโลยีการแยกน้ำมันออกจากน้ำดวยแผนฟลมที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ทำใหสามารถแยกน้ำมันออกจากน้ำไดอยางตอเนื่อง
1

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก อนุสิทธิบัตรที่ 534 ประดิษฐโดย สุรัตนวดี จิวะจินดา ไดรับ
รางวั ล ที่ 1 ในการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ คิ ด ค น ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ป ระจำป 2546
ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
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หลักการ วิธีการ และกรรมวิธี
หลักการ: ใชหลักการประดิษฐจากการศึกษาวิธีในการกลั่นดวยไอน้ำ (Steam distillation) เทคนิคของหมอ
ความดันไอ (Boiler) และ การแยกน้ำมันดวยแผนฟลม
วิธีการ : ประดิษฐตามวิธีการของการทำหมอตมกลั่น และหมอความดันไอ.
กรรมวิธี : ไมสามารถเปดเผยได
วัสดุที่ใชในการประดิษฐคิดคน
ประกอบจากชิ้นสวนที่ทำขึ้นจากเหล็กปลอดสนิม (Stainless Steel No. 304) มากกวา 95%
งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
400,000 บาท (สี่แสนบาท)
ประโยชนที่ไดรับ
ขั้นตอนในการสกัดน้ำมันหอมระเหยที่สะดวกขึ้นทำใหเกิดความตื่นตัวในการทำธุรกิจการสกัดน้ำมันหอม
ระเหยจากพืชในทองถิ่นเพื่อนำมาใชประโยชน ซึ่งในปจจุบันมีธุรกิจในกลุมของผูผลิตเครื่องหอม ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและเครื่องสำอาง และธุรกิจสปาที่มีความตองการใชวัตถุดิบน้ำมันหอมระเหยเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก แตยัง
คงตองนำเขาจากตางประเทศเนื่องจากวัตถุดิบในประเทศมีไมเพียงพอ และมีชนิดประเภทของวัตถุดิบจำพวกน้ำมัน
หอมระเหยใหเลือกใชในจำนวนจำกัด นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรไดมากขึ้นจากวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรที่มีน้ำมันหอมระเหย เชนใบ และ เปลือกของผลของพืชบางชนิด สามารถนำมาสกัดน้ำมัน
หอมระเหยเพื่อนำไปใชประโยชนได
การนำผลงานไปใชประโยชน
กลุมที่สามารถนำผลงานนี้ไปใชประโยชนไดแก กลุมอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสมุนไพรขนาดเล็ก (SME
หรือ SML), กลุมเกษตรกรหรือแมบานเกษตรกร อุตสาหกรรมไมกฤษณา (การสกัดน้ำมันกฤษณา) ซึ่งไดมีการผลิต
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยรุนแรก1 ใหกับผูที่มีความประสงคที่จะใชไปแลวจำนวนหนึ่ง
สถานที่ติดตอ (พรอมเบอรโทรศัพท, โทรสาร)
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท 0-3435-1399, 0-3428-1092 โทรสาร 0-3435-1392
E-mail: rdiswj@ku.ac.th
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รางวัล INVENTOR AWARD เนื่องในนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ”
และ “วันนักประดิษฐนานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำป 2551
ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
รางวัลระดับดีเยี่ยม ดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง Bio-Net Reactor ถังตาขายตรึงเซลลอเนกประสงคเพื่อการบำบัดน้ำเสีย
โดย รองศาสตราจารย ดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ และคณะ
คณะกรรมการประเมินผลงานที่นำมาแสดงในนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ” และ “วันนักประดิษฐนานา
ชาติ” ครั้งที่ 1 เพื่อรับถวยรางวัล INVENTOR AWARD ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ
2551 ไดพิจารณาประเมินผลงานที่นำมาแสดงในนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ” และ “วันนักประดิษฐนานาชาติ”
ครั้งที่ 1 และมีมติอนุมัติใหรางวัล INVENTOR AWARD จำนวน 18 รางวัล โดยรางวัล INVENTOR AWARD
ระดับดีเยี่ยม (Outstanding Award) ดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก รศ.ดร.อรุณวรรณ
หวั ง กอบเกี ย รติ และคณะ แห ง คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ผลงานเรื่ อ ง Bio-Net
Reactor ถังตาขายตรึงเซลลอเนกประสงคเพื่อการบำบัดน้ำเสีย
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รองศาสตราจารย ดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ อาจารยประจำภาควิชา
จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะ ไดคิดคนและ
ออกแบบถังตาขายตรึงเซลลอเนกประสงคเพื่อการบำบัดน้ำเสีย (Bio-Net Reactor)
เปนถังบำบัดชนิดระบบฟกสเบด (fixed bed) เพื่อใชแกปญหาน้ำเสียคารโบไฮเดรต
โดยทำการพัฒนาถังบำบัดชนิดระบบฟกสเบดดวยการนำแผนตาขายมาเปนตัวกลาง
ตรึงเซลลและมีการใหอากาศในถังบำบัดทำใหลดปญหากลิ่นเหม็นที่เกิดจากสิ่งอุดตัน
จากการใชระบบบำบัดที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ใชอยูในปจจุบัน ระบบบำบัดน้ำ
เสียแบบ Bio-Net นี้สามารถใชรองรับน้ำเสียไดหลายประเภท โดยคณะวิจัยไดใช
ตาขายไนลอนเปนตัวกลางใหจุลินทรียเกาะบนตาขาย ซึ่งจัดเรียงขนานในแนวดิ่งดวย
ระยะหางที่เหมาะสมเพื่อปองกันปญหาเมือกจุลินทรียอุดตัน และสาเหตุที่เลือกใชตาขายไนลอนเพราะวาทำใหไมมีการ
หมุนเวียนของตะกอน จึงไมทำใหตะกอนลอยตัวและไหลออกนอกระบบ โดยจะไมเกิดการอุดตันและไมมีกลิ่นเหม็น
ซึ่งระบบบำบัดที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ นิยมใช มักเปนระบบบำบัดแบบแอคติเวดเต็ด สลัดส (Activated Sludge)
จะเกิดปญหาตะกอนลอยตัว และไหลออกนอกระบบทำใหไมสามารถหมุนเวียนนำตะกอนหรือจุลินทรียที่ใชของเสียใน
น้ำกลับมาใชใหม บางโรงงานใชระบบทริคคลิง ฟลเตอร (Trickling Filter) ก็จะเกิดปญหาการอุดตันทำใหเกิดกลิ่น
เหม็น มีแมลงมาตอมและวางไขกอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุขตามมา

คณะวิจัยไดนำ Bio-Net Reactor มาทำการทดลองวิจัยใชงานกับน้ำเสียชนิดตางๆ นอกเหนือจากน้ำเสีย
คารโบไฮเดรต (ซึ่งมีจุลินทรียกลุม heterotrophs) ทำใหทราบศักยภาพของ Bio-Net Reactor วามีความสามารถใน
การบำบัดน้ำเสีย ทั้งที่เปนอินทรียสารและอนินทรียสาร อาทิ แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ฟอสเฟต เปนตน ซึ่งมี
จุลินทรียหลากหลายกลุมในพวก autotrophs เชน nitrifying bacteria และสาหรายชนิดตางๆ สามารถเจริญบนแผน
ตาขายได นอกจากนี้ยังไดนำ Bio-Net Reactor ทดลองกับสภาพไรอากาศ (anaerobic condition) โดยใชกลุม
denitrifying bacteria เพื่อกำจัดไนเตรทแทนการใช aerobic condition พบวาถังตาขายมีศักยภาพที่จะใหจุลินทรียทั้ง
anaerobic และ aerobic microorganisms หลายชนิดตรึงและทำงานบำบัดน้ำเสียไดหลากหลายชนิดดวย
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ดังนั้น Bio-Net Reactor จึงเหมาะสำหรับนำไปใชกับระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปง
เสนหมี่ กวยเตี๋ยว ขนมปง รวมถึงโรงงานผลิตปุย อาหารโปรตีน และน้ำเสียจากการเพาะสัตวเลี้ยง ซึ่งจะชวยไมให
เกิดปญหาตะกอนลอยตัวและกลิ่นเหม็นจากถังบำบัดน้ำเสีย ขณะนี้ Bio-Net Reactor อยูในขั้นตอนทดลองติดตั้ง
ใชในโรงงานอุตสาหกรรมแปง แตยังไมไดมกี ารวางแผนเพื่อสรางขึ้นสำหรับการคา
ผลงาน Bio-Net Reactor ถังตาขายตรึงเซลลอเนกประสงคเพื่อการบำบัดน้ำเสีย ของ รศ.ดร.อรุณวรรณ
หวังกอบเกียรติ และ คณะวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับรางวัล INVENTOR
AWARD ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม (Outstanding Award) ด า นเกษตรศาสตร แ ละอุ ต สาหกรรมเกษตร ถ ว ยรางวั ล จาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ” และ “วันนักประดิษฐนานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำป
2551 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2551 ที่ผานมา
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รางวัล INVENTOR AWARD เนื่องในนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ”
และ “วันนักประดิษฐนานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำป 2551
ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
รางวัลระดับดีเดน ดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas)
และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอรม
โดย รองศาสตราจารย ดร.อำนวย จรดวง และคณะ
คณะกรรมการประเมินผลงานที่นำมาแสดงในนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ” และ “วันนักประดิษฐนานา
ชาติ” ครั้งที่ 1 เพื่อรับถวยรางวัล INVENTOR AWARD ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551
ไดพิจารณาประเมินผลงานที่นำมาแสดงในนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ” และ “วันนักประดิษฐนานาชาติ” ครั้งที่
1 และมีมติอนุมัติใหรางวัล INVENTOR AWARD จำนวน 18 รางวัล โดยรางวัล INVENTOR AWARD ระดับดีเดน
ด า นเกษตรศาสตร แ ละอุ ต สาหกรรมเกษตร ได แ ก รศ.ดร.อำนวย จรด ว ง และคณะ แห ง คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลงานเรื่อง ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas)
และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอรม
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รองศาสตราจารย ดร.อำนวย จรด ว ง ได ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปลาบึ ก
ซึ่งเปนปลาน้ำจืดที่ไมมีเกล็ด ขนาดใหญที่สุดในโลก จัดเปนปลาประเภทมีหนวด
หรือ Catfish และเปนปลา อยูในวงศ PANGASIDAE ซึ่งเปนวงศเดียวกับปลา
สวาย ปลาบึกมีแหลงที่อยูอาศัยที่เดียวคือ แมน้ำโขง และแมน้ำสาขา ปจจุบันนี้
ปลาบึกในธรรมชาติมีจำนวนลดนอยลงอยางมาก เนื่องเปนปลาขนาดใหญที่เนื้อมี
รสชาติดี จึงมีการจับกันเปนจำนวนมากในชวงหลายสิบปที่ผานมา The World
Conservation Union (IUCN) จึงจัดใหเปนปลาที่เสี่ยงตอการสูญพันธุอยางสูง
หรือ critically endangered species อยูใน IUCN RED LIST และอยูภายใต
การควบคุ ม ของ CITES คื อ ภาคี อ นุ สั ญ ญาว า ด ว ยการค า ระหว า งประเทศ
ซึ่งกำหนดวาพันธุสัตวปาและพืชที่ใกลสูญพันธุจะไมสามารถทำการคาขายได
ดวยเหตุผลความสำคัญของปลาบึก กรมประมงไดประสบความสำเร็จในการ
ผสมเทียมปลาบึกพอแมพันธุที่จับไดจากแมน้ำโขง เมื่อป 2526 และทำการศึกษา
ชีวประวัติ ทดลองเลี้ยงในบอมาหลายปแลว แตการศึกษาทางดานพันธุศาสตร
มีนอยมาก เนื่องจากขอมูลทางพันธุกรรมจะเปนประโยชนอยางมากในการอนุรักษ
พันธุปลาบึกในอนาคต และเปนไปไดวาปลาบึกอาจจะเปนปลาสัตวเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยดวย ดังนั้น รองศาสตราจารย ดร.อำนวย จรดวง และคณะ จึงได
เริ่มศึกษาวิจัยพันธุกรรมของปลาบึก และคาดวา หากจะทำการคาขายปลาบึกเพื่อ
การสงออกในอนาคต เราจะตองระบุไดชัดเจนวาปลาบึกที่เราขายนั้นเปนปลาที่มา
จากแหลงเพาะเลี้ยง ไมใชปลาที่จับมาจากธรรมชาติ ขอมูลพันธุกรรมจะเปน
เครื่องมือสำคัญสำหรับการตรวจสอบ
สำหรับงานวิจัยเรื่อง “ลำดับไมโตคอนเดรีย ดีเอ็นเอทั้งหมดของ
ปลาบึก (Pangasianodon gigas) และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ
ปลาในอันดับซิลรู ฟิ อรม” ไดทำศึกษา ลำดับนิวคลีโอไทดของไมโตคอนเดรีย
ดี เ อ็ น เอทั้ง หมดตลอดทั้ง จี โ นม (mitochondrial genome) จนสำเร็ จ
จากการศึกษาพบวาไมโตคอนเดรียของปลาบึกขนาด 16,533 นิวคลีโอไทด
ประกอบดวยยีนควบคุมการสรางโปรตีน 13 ชนิด ทีอารเอ็นเอ (tRNA) 22
ชนิด ไรโบโซมอลอารเอ็นเอ (rRNA) 2 ชนิด และบริเวณควบคุม (control
region) ซึง่ ขอมูลพันธุกรรมนีจ้ ะเปนประโยชนดา นการศึกษาชีวประวัตคิ รอบครัวปลาบึกในการวางแผนการผสมพันธุ
ในอนาคต ใชเปนขอมูลพืน้ ฐานบงบอกถึงแหลงทีม่ าของปลาบึก และการคนหาแหลงทีม่ าของปลาบึกเพือ่ ประโยชนใน
การวางแผนการอนุรักษและการคาขายสัตวใกลสูญพันธุ รวมทั้งการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการกับปลาอื่นๆ
ในวงศเดียวกัน ฯลฯ และไดนำขอมูลลำดับนิวคลีโอไทดของไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอของปลาบึกไปฝากไวท่ี GenBank
ประเทศสหรัฐอเมริกาและตีพิมพผลงานไวใน วารสาร GENE 385
(2007) :49-57 เพือ่ ทีจ่ ะใหนกั วิทยาศาสตรทว่ั โลกทีส่ นใจเรือ่ งปลาบึก
สามารถนำไปใช ไ ด ก อ นหน า นี้ GenBank ยั ง ไม มี ข อ มู ล ของ
ปลาบึกเลย ดังนั้น รศ.ดร.อำนวย จึงเปนคนแรกที่นำขอมูลไมโตคอน
เดรียดีเอ็นเอที่สมบูรณแบบของปลาบึกไปฝากไวใน GenBank ซึ่งผู
สนใจสามารถเขาไปดูขอมูลไดท่ี hhtp://www.ncbi.nlm.nih.gov/
ภายใต accession number AY762971 และ NC006381
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ศาสตราจารย ดร. วิเชียร เลาหโกศล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป พ.ศ. 2551
สาขาคณิตศาสตร
ประวัตสิ ว นตัว

ศาสตราจารย ดร. วิเชียร เลาหโกศล เกิดเมอวันที่ 26 กันยายน 2495 เปนอาจารยผูมีความรู
ความสามารถพิเศษของ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศาสตราจารย ดร. วิเชียร เลาหโกศล ไดรับทุน Colombo Plan Scholarship เพอศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร ณ James Cook University of
North Queensland และ University of Adelaide ตามลำดับ และเมอจบการศึกษาในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต ในป พ.ศ. 2521 ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอาจารย ที่ภาควิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2523 ไดรับทุน University of
Illinois at Urbana-Champaign Assistantship and Research Scholarship เพอลาศึกษาตอ
ในดุษฎีบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร ณ University of Illinois at Urbana-Champaign และจบการ
ศึกษาในป พ.ศ. 2526
ประวัติการทำงาน ศาสตราจารย ดร. วิเชียร เลาหโกศล เริ่มทำงานครั้งแรกที่ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมอวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2521 ตอมาไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาคณิตศาสตร เมอวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 และรองศาสตราจารย
สาขาคณิตศาสตร เมอวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2532 และไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ
โปรดกระหมอมใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย ในป พ.ศ. 2551
ตลอดชีวิตการทำงานไดทำการวิจัยมาโดยตลอด ซึ่งงานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับ
Arithmetic functions, Continued fractions, p-adic numbers, Integer-valued polynomials,
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Finite fields และ Functional equations โดยเคยไดรับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จากสภาวิจัยแหงชาติ และจาก The Third World Academy of Science
ศาสตราจารย ดร. วิเชียร เลาหโกศล ไดรับคัดเลือกเปน “เมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2551”
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งานบริการทางวิชาการโดยสังเขป
1. ประธานกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ ร ว ม ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และภาควิ ช า
คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. อาจารยพิเศษใหกับภาควิชาคณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแหง
3. วิทยากรอบรมเขม วิชาคณิตศาสตร ใหแกเยาวชนไทยที่ไปแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก
4. Reviewer ของ Mathematical Reviews ตั้งแตป พ.ศ. 2526-ปจจุบัน
5. Referee ใหกับวารสารหลายแหงเชน International Journal of Mathematics and Mathematical
Sciences, Science Asia, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Applied Mathematics
E-Notes และ The Fibonacci Quarterly
6. อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปค
ระหวางประเทศ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติในรอบ 5 ปที่ผานมาโดยสังเขป
1. K. Wiboonton, V. Laohakosol and A. Harnchoowong, Coefficients and exponents of power
series representing rational functions, Science Asia 29(2003), 175-179.
2. P. Ruengsinsub and V. Laohakosol, Factorizing arithmetic functions, Int. J. Pure Appl. Math.
9(2)(2003), 237-251.
3. V. Laohakosol and B. Yuttanan, Periodicity of integer sequences, Thai J. Math. 1(2003),
37-48.
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4. V. Laohakosol and N. Pabhapote, Completely multiplicative functions arising from simple
operations, Int. J. Math. Math. Sci. 9(2004), 431-441.
5. W. Narkiewicz, P. Ruengsinsub and V. Laohakosol, An addendum to the paper Arithmetic
functions over rings with zero divisors, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 27(2004), 87-90.
6. V. Laohakosol and J. Chalermchai, Representing natural numbers as unique sums of
positive integers, J. Korean Soc. Math. Educ. Ser. B Pure Appl. Math. 11(2004), 63-72.
7. S. Talwong, V. Laohakosol and S.S. Cheng, Power function solutions of iterative functional
differential equations, Appl. Math. E-Notes 4(2004), 160-163.
8. V. Laohakosol and N. Pabhapote, On generalized Rearick logarithm, Science Asia
30(2004), 289-292.
9. V. Laohakosol, T. Chaichana and Y. Yodphothong, An estimate on the number of rationals
whose partial quotients are bounded, Contribution in General Algebra (NCAM 2003-2004), pp. 41-43,
a special volume published by East-West J. Math., Bangkok, 2004.
10. V. Laohakosol, B. Srihirun and S. Tanai-adchawooit, Non-Liouvillian solutions of some
transcendental equations, Contribution in General Algebra (NCAM 2003-2004), pp. 45-50, a special
volume published by East-West J. Math., Bangkok, 2004.
11. V. Laohakosol and W. Rungrottheera, Recurrent step equations with constant coefficients,
Contribution in General Algebra (NCAM 2003-2004), pp. 51-60, a special volume published by EastWest J. Math., Bangkok, 2004.
12. O. Phuksuwan, P. Udomkavanich and V. Laohakosol, An analysis of Ritt’s factorization for
exponential sums, Contribution in General Algebra (NCAM 2003-2004), pp. 61-72, a special volume
published by East-West J. Math., Bangkok, 2004.
13. S. Talwong and V. Laohakosol, Iterative equations with linear monomial solutions, Contribution
in General Algebra (NCAM 2003-2004), pp. 119-125, a special volume published by East-West J.
Math., Bangkok, 2004.
14. P. Ruengsinsub, V. Laohakosol and P. Udomkavanich, Observations about algebraic
dependence of Dirichlet series, J. Korean Math. Soc. 42(2005), 695-708.
15. A. Chantanasiri and V. Laohakosol, Reducibility of four term polynomials, Int. J. Pure Appl.
Math. 23(2005), 179-194.
16. V. Laohakosol and N. Pabhapote, Properties of rational arithmetic functions, Int. J. Math.
Math. Sci. 2005:24(2005), 3997-4017.
17. N. Pabhapote, V. Laohakosol and P. Ruengsinsub, Two aspects of generalized Mobius functions:
Landau, Brauer-Radamacher identities and dependence, Int. J. Pure Appl. Math. 25(2005), 225-243.
18. V. Laohakosol, P. Riyapan and T. Chichana, Explicit construction of continued fractions whose
partial denominators consist of two copies of an arithmetic progression, Proceedings of the International
Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2005), 15-17 December 2005, Bangkok,
Thailand, pp. 267-278 = Contributions in Mathematics and Applications, a special volume published
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by East-West J. Math., pp. 199-209.
19. S. S. Cheng, S. Talwong and V. Laohakosol, Exact solutions of iterative functional differential
equations, Computing 76(2006), 67-76.
20. V. Laohakosol and N. Rompurk, A characterization of rational elements by Luroth type
series expansions in the p-adic number field and in the field of Laurent series over a finite field,
Acta Arith. 122(2006), 195-205.
21. P. Riyapan, V. Laohakosol and T. Chaichana, Two types of explicit continued fractions, Period.
Math. Hungar. 52(2006), 51-72.
22. W. Pimsert, V. Laohakosol and S. Pianskool, Cauchy’s functional equation in restricted complex
domains, Int. J. Math. Math. Sci. 2006(2006), Article ID 69368, 12 pages.
23. V. Laohakosol, N. Rompurk Kanasri and A. Harnchoowong, Characterizing rational
elements using Knopfmachers’ expansions in function fields, Thai J. Math. 4(2006), 223-244.
24. T. Chaichana, V. Laohakosol and A. Harnchoowong, Linear independence of continued fractions
in the field of formal series over a finite field, Thai J. Math. 4(2006), 163-177.
25. V. Laohakosol, P. Ruengsinsub and N. Pabhapote, Ramanujan sums via generalized Mobius
functions and applications, Int. J. Math. Math. Sci. Volume 2006, Article ID 60528, 34 pages.
26. V. Laohakosol and W. Rungrottheera, Entire function solutions of a system of two recurrent
step equations, J. Math. Anal. Appl. 335(2007), 280-297.
27. T. Chaichana and V. Laohakosol, Independence of continued fractions in the field of Laurent
series, Period. Math. Hungar. 55(2007), 35-59.
28. V. Laohakosol and U. Pintoptang, A modification of Fitzgeald’s characterization of primitive
polynomials over a finite field, Finite Fields Appl. (2008),85-91.
รางวัลวิจัยที่เคยไดรับ
1. 2001 outstanding researcher, Faculty of Science, Kasetsart University.
2. 1986, 1988, 1992, 1995, 1997, 2000 Research awards from Kasetsart University.
3. 1986-1987 Visiting fellow, Macquarie University, Sydney, Australia.
4. 1985-1986 Visiting mathematician, International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy.
5. 1983 Research Assistantship, University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
6. 1974 H.J. Priestley Memorial Prize in Mathematics and Physics, James Cook University of
North Queensland, Australia.
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.ไดจัดใหมีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัย เพื่อเปนการ
เสริมสรางกำลังใจและยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานวิจัย ที่ไดสรางสรรคผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐและ
เทคโนโลยีที่มีคุณคาทางวิชาการและเปนประโยชนตอประเทศชาติ โดยจัดเปนประจำทุกป ตั้งแตป 2547 (พิจารณา
ผลงานวิจัยป 2546) และในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (พิจารณาผลงานวิจัยป 2547-2551)

การประกาศเกียรติคุณนักวิจัย ในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุดในรอบ 5 ป (2547-2551)
สาขาเกษตรศาสตร
ศาสตราจารย ดร.สายชล เกตุษา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
รองศาสตราจารย ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
ศาสตราจารย ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รองศาสตราจารย ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร
สาขาวิศวกรรมศาสตร
ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต จริโมภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน
สาขาสังคมศาสตร
ดร.กนกวรรณ จันทรเจริญชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยไดรับสิทธิบัตรสูงสุดในรอบ 5 ป (2547-2551)
รองศาสตราจารยวิชัย หฤทัยธนาสันต
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยไดรับอนุสิทธิบัตรสูงสุดในรอบ 5 ป (2547-2551)
ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต จริโมภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน
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การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัยป 2546-2550
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ป 2546-2550
สาขา

1) เกษตรศาสตร

ป 2546

ศ.ดร.สายชล
เกตุษา

ป 2547

ป 2548

ศ.ดร.อุทยั รัตน
ณ นคร

ป 2549

ป 2550

รศ.ดร.ธีรภาพ ศ.ดร.สายชล
เจริญวิรยิ ะภาพ เกตุษา

ศ.ดร.สายชล
เกตุษา

2) วิทยาศาสตรชวี ภาพ รศ.ดร.อภิชาติ
วรรณวิจติ ร

รศ.ดร.รุง นภา รศ.ดร.กลาณรงค ผศ.ดร.ตุลวิทย
พงศสวัสดิม์ านิต ศรีรอต
สถาปนจารุ

รศ.ดร.ปาริฉตั ร
หงสประภาส

3) วิทยาศาสตรกายภาพ รศ.ดร.จำรัส
ลิม้ ตระกูล

ศ.ดร.จำรัส
ลิม้ ตระกูล

ศ.ดร.จำรัส
ลิม้ ตระกูล

ศ.ดร.จำรัส
ลิม้ ตระกูล
รศ.ดร.สุภา
หารหนองบัว

รศ.ดร.ทวีศกั ดิ์
สงเสริม

รศ.ดร.สถาพร
จิตตปาลพงศ

ศ.ดร.จำรัส
ลิม้ ตระกูล

4) วิทยาศาสตรสขุ ภาพ (ไมมกี ารประกาศ (ไมมกี ารประกาศ ผศ.นรินทร
เกียรติคณ
ุ )
เกียรติคณ
ุ )
อุประกรินทร
5.) วิศวกรรมศาสตร

(ไมมกี ารประกาศ นายยอดเยีย่ ม
เกียรติคณ
ุ )
ทิพยสวุ รรณ

ผศ.ดร.พันธุป ต ิ รศ.ดร.กองกิติ
เปย มสงา
พูสวัสดิ์

6) สังคมศาสตร

(ไมมกี ารประกาศ ผศ.ดร.รัตติกรณ ดร.กนกวรรณ
เกียรติคณ
ุ )
จงวิศาล
จันทรเจริญชัย

ดร.กนกวรรณ
จันทรเจริญชัย

ศ.ดร.บัณฑิต
จริโมภาส
(ไมมกี ารประกาศ
เกียรติคณ
ุ )

หนวยงานที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ป 2546-2550
อันดับ

ป 2546

1

คณะวิทยาศาสตร

2

3

ป 2547
คณะเกษตร

ป 2548

ป 2549

ป 2550

คณะวิทยาศาสตร คณะเกษตร

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

คณะอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
เกษตร

คณะวิทยาศาสตร คณะประมง
การกีฬา

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร

คณะเกษตร

คณะอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร คณะประมง
เกษตร

คณะวิทยาศาสตร
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หนวยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุด ป 2546-2550
กลุม/อันดับ

ป 2546

ป 2547

กลุม คณะ
วิชา
1
คณะอุตสาหกรรม คณะวนศาสตร
เกษตร

ป 2548

วิทยาลัย
สิ่งแวดลอม

ป 2550

วิทยาลัย
สิ่งแวดลอม

วิทยาลัย
สิ่งแวดลอม
คณะ
เศรษฐศาสตร

2

คณะเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะวนศาสตร

คณะวนศาสตร

3

คณะประมง

คณะ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร

คณะอุตสาหกรรม คณะประมง
เกษตร

กลุม สำนัก
สถาบัน
1
สถาบันคนควา
สถาบันคนควา
สถาบันคนควา
และพัฒนา
และพัฒนาระบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร นิเวศเกษตร
ผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
เกษตร
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ป 2549

2

สถาบันคนควา
และพัฒนา
ผลิตผลทาง

3

สถาบันคนควา
(ไมมีการประกาศ สถาบันสุวรรณ
และพัฒนาระบบ เกียรติคุณ)
วาจกกสิกิจเพJอ
นิเวศเกษตร
การคนควาและ
พัฒนาปศุสัตว
และผลิตภัณฑ
สัตว

สถาบันคนควา สถาบันคนควา
และพัฒนา
และพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑอาหาร

สถาบันคนควา
สถาบันคนควา
สถาบันคนควา
และพัฒนา
และพัฒนา
และพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตผลทาง

สถาบันคนควา
และพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร

สถาบันคนควา สถาบันคนควา
และพัฒนาระบบ และพัฒนา
นิเวศเกษตร
ผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
เกษตร

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยไดรับสิทธิบัตร ป 2549-2550
ป 2549

ป 2550

1) รศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
2) ดร.นิคม แหลมสัก
3) ผศ.ดร.ประเทือง พุฒซอน
4) รศ.ดร.งามทิพย ภูวโรดม

1) รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส และนายมนตรี ทองยา
2) รศ.วิชา หมั่นทำการ
3) ศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส และนายณัฐพงศ รัตนเดช
4) นายประภากรณ แสงวิจิตร
5) รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต
6) นายเสกสรร สีหวงษ และนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

หนวยงานที่มีผลงานวิจัยยื่นขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสูงสุด ป 2547-2548
อันดับ

ป 2547

ป 2548

1

คณะวิทยาศาสตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

การประกาศเกียรติคุณนักวิจัย และหนวยงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

สวนหนึ่งของผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปงบประมาณ 2547-2551
• โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร

ออยพันธุกำแพงแสน
ขาวโพดหวาน

การปลูกนอยหนาลูกผสมเพื่อการคา

งาขาวฝกไมแตกซีพลัส 2

งาดำพันธุ มก. 18

คำฝอยไรหนามพันธุพานทอง
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

โคเนื้อพันธุกำแพงแสน

การใชขาวฟางอาหารสัตวในการเลี้ยงโคนม

การทำฟารม
กวางรูซา
เพื่อขยายพันธุ
และผลิตเขากวางออน

ชุดตรวจสอบหาสารปฏิชีวนะตกคาง
ในน้ำนมและเนื้อสัตว

ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเขระเหิดแหง
ในการเสริมธาตุเหล็ก

60 kDa
50 kDa
40 kDa
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การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และกลวิ ธี ก าร
คั ด เลื อ กเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพทางพั น ธุ ก รรม
ของปศุสัตวในประเทศไทย
วิธีวินิจฉัยและปองกันโรคไขหวัดนก

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

ศักยภาพการเพาะเลี้ยงหอยเชลสเปนการคา

การผลิตกุงกามกรามเพศผูลวนโดยการ
ทำลายตอม Androgenic gland
การใชอารทีเมียอนุบาลลูกสัตวน้ำ

กลยุทธการกำจัดหอยเชอรี่โดยการใชเปนอาหารสัตวน้ำ

การเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดอยางยั่งยืน

การดูแลรักษาหลังการจับและการแปรรูปสัตวน้ำ
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

รูปแบบการพัฒนางานเกษตรในพื้นที่ลุมน้ำเพื่อการเพิ่มผลผลิต และสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน

หมูบานไมเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

แผนใยซีเมนตจากไมยางพารา

วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อทดแทนไม
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ผลิตภัณฑถานอัดกอนอนามัย
(KU CHARCOAL)

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซขยะตามแนวพระราชดำริ

การพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนาน้ำทวม-ดินถลม

THAIFLUX (ศึกษาสมดุลการแลกเปลี่ยนแกสและพลังงาน)
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

• โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การผลิตและใชเอนไซมเพื่อการเพิ่มมูลคาผลผลิต/ของเหลือทางการเกษตร

การพัฒนา Bacillus thuringiensis สายพันธุไทย เพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน

การปรับปรุงพันธุพืชดวยเทคโนโลยีชีวภาพ

สีธรรมชาติ มก. : สีเหลือง “โมแนสคู 60”
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

การใชประโยชนแปงขาวหอมมะลิทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑขนมอบและขนมทอด

ขาวหุงสุกเร็ว

การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารไทยฮาลาล
เพื่อการสงออก

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร การพัฒนาสารเคลือบจากธรรมชาติ เพื่อรักษา
คุณภาพของผักและไม
ครัวไทยสูโลก
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

Acrylic teeth
อายุการใชงานไมยาวนาน
ดูดสีทำใหสีเปลี่ยนงาย

เครื่องปอกทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป โดยใชระบบไฮดรอลิก
Porcelain teeth
อายุการใชงานยาวนาน
ไมดูดสีทำใหสีไมเปลี่ยนไดงาย
แข็งและเปราะกวา acrylic

กลาสเซรามิกสชนิดไมกาที่งายตอการกรอแตง
เพื่อใชเปนวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซอมแซม

เครื่องปอกเปลือกหมากในเชิงพาณิชย

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก
274

อากาศยานไรคนรุน Seagulls

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

นวัตกรรมสื่อสารไรสายเพื่อการใชชีวิตยุคดิจิตอล

เทคโนโลยีระบบกริดและคลัสเตอร

การพัฒนาอรรถาภิธานและฐานขอมูลองคความรูเกษตรไทย

ระบบเลือกตั้งออนไลนแบบไรสาย
การตรวจสอบลายนิ้วมือ และการตรวจสอบ
มานตาอัตโนมัติสำหรับเขาถึงสถานที่
รักษาความปลอดภัย
275

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

• โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร

ศักยภาพภูมิปญญาไทย
ดานอาหารสิ่งทอและการละเลนเด็ก

โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง :
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1-2

การพัฒนาเครือขายความรวมมือ “มหาวิทยาลัย-โรงเรียน”
เพื่อจัดการเรียนรูดานเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

ความหนาของ
ไขมันใตผิวหนัง

โครงการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชน
จระเขสามพัน อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นั่งงอตัวไปขางหนา
งอแขนยกน้ำหนัก
30 วินาที

ยืน-นั่ง บนเกาอี้
30 วินาที

การสรางแบบทดสอบสมรรถภาพที่สัมพันธกับสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ
276

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

• โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน

การถายทอดเทคโนโลยีการทำสไลดเนื้อเยื่อพืชสำหรับงานวิจัย

การถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ
ผลิตน้ำชีวจิตสำเร็จรูป
การถายทอดเทคโนโลยีการทำกระดาษสา สับปะรด
และกลวยดวยมือแบบไทย และผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม

การถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ

การบริหารการผลิตออยอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใชเทคโนโลยีแผนใหมในดานการบริหาร
การจัดการ การใชรถแทรคเตอรและ
เครื่องจักรกล และการจัดการพันธุออย
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

• โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การประเมินหลักสูตรวิชาบูรณาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และการสำรวจแนวโนม ความตองการของรายวิชาบูรณาการ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การศึกษาประเมินศักยภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
เชิงเกษตรนิเวศ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการเรียนรูและการทองเที่ยว

ศักยภาพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครู และนักเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศน
ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

• โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันฯ

หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน Catalytic and Bimolecular Design

หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แปรสภาพ และบรรจุภัณฑไมผล

หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานขาวและคารโบไฮเดรต
หนวยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ดานคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงและเครือขายคอมพิวเตอร

หนวยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไขหวัดนก
279

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

เคยู-ไบโอดีเซล

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสูอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการจัดการไมกฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

• โครงการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน

โครงการพัฒนาอุปกรณแยกโลหะหนักจากน้ำเสีย
ดวยตัวกรองเซรามิกผสมไดอะทอไมต

Scrap Lab (ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช)

KU Wax
Collet Extruder กับการแปรรูปขาวในผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป

ตูใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายสาธารณะ
ระบบตรวจจับวัตถุแปลกปลอมใตทองยานพาหนะอัจฉริยะ
Intelligent Under Vehicle Inspection System (IUVIS)

การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีการผลิตภาชนะบรรจุ
ยอยสลายไดทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

กิจกรรมทำบุญครบรอบ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

กิจกรรมการมอบโลแกผูบริหารและมอบทุนการศึกษาแกบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

สวพ. มก. ไดรับรางวัล โครงการแมกไมมิ่งเมือง
สำนักงานเขตจตุจกั ร ไดดำเนินโครงการแมกไมมง่ิ เมือง ตามแนวพระราชเสาวนียใ นสมเด็จพระนางเจาฯ สิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
ตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ.2546 เพือ่ สงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมในการปลูกและดูแลรักษาตนไมบริเวณอาคารบานเรือน และพืน้ ที่
สาธารณะทั่วไป โดยจัดใหมีการประกวดและดำเนินการตัดสินรางวัล ในประเภทตางๆ ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลตามโครงการ
แมกไมมง่ิ เมือง ประจำป 2546 สถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก. ไดรบั รางวัลประเภท อาคารรัฐสะอาดตา พฤกษาสวย ซึง่ ผูอ ำนวย
การสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก. ไดเขารับเหรียญรางวัล ดังกลาว เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2551

กิจกรรมโบวลิ่งการกุศลครบรอบ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จัดการ
แขงขันโบวลิ่งการกุศล สมทบ กองทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมก. เมื่อวันที่
29 พฤศจิ ก ายน 2551 ณ SF Strike
Bowl The Mall งามวงศ ว าน โดยมี
ศาสตราจ ารย ดร.กำพล อดุ ล วิ ท ย
นายกสภา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาส ตร
เปนประธานในพิธีเปดการแขงขัน
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

รายนามผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน
นาม
นางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ
นางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ
(รักษาการ คำสั่ง มก.)
นายรังสิต สุวรรณเขตนิคม
นายรังสิต สุวรรณมรรคา
(สุวรรณเขตนิคม)

ตั้งแตวันที่
9 พฤศจิกายน 2541
16 ตุลาคม 2544

ถึงวันที่
15 ตุลาคม 2544
17 มิถุนายน 2545

18 มิถุนายน 2545
18 มิถุนายน 2549

17 มิถุนายน 2549
17 มิถุนายน 2553

คำสั่ง สภา.มก. ที่
19 / 2541
2535 / 2544
11 / 2545
8 / 2549

รายนามเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน
นาม
นางสุนันทา คัมภีร
นางสุนันทา คัมภีร
(รักษาราชการแทน)
นางพจนันท รมสนธิ์
นางพจนันท รมสนธิ์

ตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2530
6 มกราคม 2543

ถึงวันที่
5 มกราคม 2543
16 มิถุนายน 2545

คำสั่ง มก. ที่
1400 / 2530
2164 / 2544

17 มิถุนายน 2545
17 มิถนุ ายน 2546

16 มิถุนายน 2546
-

2250 / 2545
3798 / 2546

รายนามรองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน
นาม
นายชัยวัฒน ชัยกุล
นายบุญฤทธิ์ สายัมพล
นายสมนึก คีรีโต
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
นายรังสิต สุวรรณเขตนิคม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
น.ส. งามทิพย ภูวโรดม
นายวรวิทย สิริพลวัฒน
นายอวบ สารถอย
นายณิศ กีรติบุตร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายชัยณรงค คันธพนิต
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ตั้งแตวันที่
9 พฤศจิกายน 2541
9 พฤศจิกายน 2541

ถึงวันที่
8 ธันวาคม 2541
8 ธันวาคม 2541

คำสั่ง มก. ที่
2547 / 2541
2547 / 2541

9
4
9
1

ธันวาคม 2541
มกราคม 2542
พฤศจิกายน 2543
เมษายน 2544

3
8
31
30

มกราคม 2542
พฤศจิกายน 2543
มีนาคม 2544
เมษายน 2544

2722 / 2541
2723 / 2541
717 / 2544
873 / 2544

9
9
16
9
9

ธันวาคม 2541
พฤศจิกายน 2543
กันยายน 2544
ธันวาคม 2541
ธันวาคม 2543

8
15
17
8
30

พฤศจิกายน 2543
กันยายน 2544
มิถุนายน 2545
ธันวาคม 2543
กันยายน 2544

339 / 2542
3164 / 2543
2444 / 2544
9 / 2542
7 / 2544

1 ตุลาคม 2544
20 มิถนุ ายน 2545
9 ธันวาคม 2545

17 มิถุนายน 2545
30 กันยายน 2545
30 กันยายน 2548

2614 / 2544
2196 / 2545
121 / 2546

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

นาม
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
นายมงคล กวางวโรภาส
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
นางสุเทวี ศุขปราการ
นายสิทธิชัย เกษตรเกษม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายวิเชียร กีรตินิจกาล
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายพันธุปติ เปยมสงา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นางอุทัยรัตน ณ นคร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
น.ส. บุษบา ตนทอง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายธงชัย สุวรรณสิชณน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายประเดิม ฉ่ำใจ

ตั้งแตวันที่

ถึงวันที่

คำสั่ง มก. ที่

1 ตุลาคม 2548
1 เมษายน 2549
18 มิถนุ ายน 2549

31 มีนาคม 2549
17 มิถุนายน 2549
17 ธันวาคม 2549

3251 / 2548
736 / 2549
2064 / 2549

1
1
9
20

31
8
15
30

357 / 2542
358 / 2542
6 / 2544
2196 / 2545

มกราคม 2542
เมษายน 2542
พฤศจิกายน 2543
มิถุนายน 2545

มีนาคม 2542
พฤศจิกายน 2543
ตุลาคม 2544
มิถุนายน 2546

20 มิถุนายน 2545
18 มิถุนายน 2549

17 มิถุนายน 2549
30 กันยายน 2549

2196 / 2545
2194 / 2549

20 มิถุนายน 2545
18 มิถุนายน 2549

17 มิถุนายน 2549
17 มิถุนายน 2553

2196 / 2545
2194 / 2549

20 มิถุนายน 2545
18 มิถุนายน 2549

17 มิถุนายน 2549
17 มิถุนายน 2553

2120 / 2545
2194 / 2549

20 สิงหาคม 2545
27 สิงหาคม 2545

26 สิงหาคม 2545
31 พฤษภาคม 2548

2458 / 2545
2459 / 2545

1 เมษายน 2548
18 มิถุนายน 2549

17 มิถุนายน 2549
17 มิถุนายน 2553

1138 / 2548
2194 / 2549

2 ตุลาคม 2549
1 กุมภาพันธ 2551
15 พฤศจิกายน 2550

31 มกราคม 2551
17 มิถุนายน 2553
17 มิถุนายน 2553

3203 / 2549
534 / 2551
4339 / 2550

รายนามผูชวยผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตั้งแตป 2547 ถึงปจจุบัน
นาม
นายเรวัต เลิศฤทัยโยธิน

ตั้งแตวันที่
1 มิถุนายน 2547

ถึงวันที่
30 กันยายน 2548

รายนามหัวหนาฝาย ตั้งแต ป 2541 ถึงปจจุบัน

ตำแหน+งหัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป ตั้งแตวันที่
คือ เลขานุการสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก.
นางสุนันทา คัมภีร
1 กันยายน 2530

ถึงวันที่

5 มกราคม 2543

คำสั่ง มก. ที่
1747 / 2547

คำสั่ง มก. ที่
1400 / 2530
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

นาม
ตั้งแตวันที่
นางสุนันทา คัมภีร
6 มกราคม 2543
(รักษาราชการแทน)
นางพจนันท รมสนธิ์
17 มิถุนายน 2545
นางพจนันท รมสนธิ์
17 มิถุนายน 2546
ฝายวิจัยและประเมินผล
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
ครั้งที่ 1
1 สิงหาคม 2541
ครั้งที่ 2
1 สิงหาคม 2543
ครั้งที่ 3
1 สิงหาคม 2545
ครั้งที่ 4
1 สิงหาคม 2547
ครั้งที่ 5
1 สิงหาคม 2549
ครั้งที่ 6
1 สิงหาคม 2551
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย
นางอรวรรณ วงษวานิช
ครั้งที่ 1
9 พฤศจิกายน 2541
ครั้งที่ 2
9 พฤศจิกายน 2542
ครั้งที่ 3
9 พฤศจิกายน 2544
ครั้งที่ 4 (รักษาการ)
9 พฤศจิกายน 2546
ครั้งที่ 5
9 พฤษภาคม 2547
น.ส.บุษบา ตนทอง (รักษาราชการแทน)
ครั้งที่ 1
1 ตุลาคม 2548
ครั้งที่ 2
1 เมษายน 2549
นายรังสิต สุวรรณมรรคา (รักษาราชการแทน)
ครั้งที่ 1
18 มิถุนายน 2549
นางสุไร สุวรรณรัตน
ครั้งที่ 1 (รักษาราชการแทน)
18 ธันวาคม 2549
ครั้งที่ 2 (รักษาราชการแทน)
18 มิถุนายน 2550
ครั้งที่ 3
18 ธันวาคม 2550
ฝายสารสนเทศงานวิจัย
นายสมนึก คีรีโต
ครั้งที่ 1
2 สิงหาคม 2542
ครั้งที่ 2
9 พฤศจิกายน 2543
ครั้งที่ 3
1 เมษายน 2544
นายพันธุปติ เปยมสงา
ครั้งที่ 1
1 มิถุนายน 2544
ครั้งที่ 2
16 ตุลาคม 2544
20 มิถุนายน 2545
ครั้งที่ 3 (รักษาการ)
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ถึงวันที่
16 มิถุนายน 2545

คำสั่ง มก. ที่
2164 / 2544

16 มิถุนายน 2546
-

2250 / 2545
3798 / 2546

31
31
31
31
31
31

กรกฎาคม 2543
กรกฎาคม 2545
กรกฎาคม 2547
กรกฎาคม 2549
กรกฎาคม 2551
กรกฎาคม 2553

1725 / 2541
1886 / 2543
1764 / 2545
2207 / 2547
2287 / 2549
3379 / 2551

8
8
8
8
30

พฤศจิกายน 2542
พฤศจิกายน 2544
พฤศจิกายน 2546
พฤษภาคม 2547
กันยายน 2548

2364 / 2541
2971 / 2542
2692 / 2544
3732 / 2546
1105 / 2547

31 มีนาคม 2549
17 มิถุนายน 2549

2970 / 2548
737 / 2549

17 ธันวาคม 2549

1907 / 2549

17 มิถุนายน 2550
17 ธันวาคม 2550
17 ธันวาคม 2552

3910 / 2549
1706 / 2550
113 / 2551

8 พฤศจิกายน 2543
31 มีนาคม 2544
30 เมษายน 2544

2089 / 2542
718 / 2544
874 / 2544

15 ตุลาคม 2544
17 มิถนุ ายน 2545
-

1323 / 2544
3091 / 2544
2121 / 2545

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

นาม
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
ฝายเคร4องมือวิทยาศาสตรกลาง
นายวิเชียร ยงมานิตชัย
ครั้งที่ 1
1 เมษายน 2542
31 มีนาคม 2544
ครั้งที่ 2
1 เมษายน 2544
31 มีนาคม 2546
ครั้งที่ 3
1 เมษายน 2546
30 กันยายน 2546
น.ส. นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ครั้งที่ 1
1 ตุลาคม 2546
30 กันยายน 2548
ครั้งที่ 2
1 ตุลาคม 2548
30 เมษายน 2549
นางนันทนา ชJนอิ่ม
ครั้งที่ 1 (รักษาราชการแทน)
1 พฤษภาคม 2549 17 มิถุนายน 2549
ครั้งที่ 2 (รักษาราชการแทน) 18 มิถุนายน 2549
17 ธันวาคม 2549
ครั้งที่ 3
18 ธันวาคม 2549
17 ธันวาคม 2551
ฝายตางประเทศ
น.ส.หฤทัย ปุตระเศรณี
8 ธันวาคม 2541
29 เมษายน 2542
นายบดินทร รัศมีเทศ
ครั้งที่ 1
1 มิถุนายน 2542
8 พฤศจิกายน 2543
ครั้งที่ 2
9 พฤศจิกายน 2543 15 ตุลาคม 2544
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายวรวิทย สิริพลวัฒน (รักษาการ)
9 ธันวาคม 2542
31 พฤษภาคม 2543
นายเพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์
ครั้งที่ 1(รักษาการ)
1 มิถุนายน 2543
31 พฤษภาคม 2544
ครั้งที่ 2
1 มิถุนายน 2544
31 พฤษภาคม 2545
ครั้งที่ 3
1 มิถุนายน 2545
30 กันยายน 2546
นายชัยณรงค คันธพนิต (รักษาการ)
1 ตุลาคม 2546
31 มีนาคม 2547
น.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา
ครั้งที่ 1 (รักษาการ)
1 เมษายน 2547
31 มีนาคม 2548
ครั้งที่ 2
1 เมษายน 2548
* 28 กันยายน 2549
ฝายเคร4องจักรกลการเกษตรแหงชาติ
นายมงคล กวางวโรภาส (รักษาการ)
1 เมษายน 2542
18 มิถุนายน 2545
นายประสาร กระดังงา (รักษาการ)
19 มิถุนายน 2545
18 ธันวาคม 2545
นายเสกสรร สีหวงษ (รักษาการ)
19 ธันวาคม 2545
31 มีนาคม 2546
นายประสาร กระดังงา
1 เมษายน 2546
31 ธันวาคม 2548
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ
1 มกราคม 2548
* 28 กันยายน 2549

คำสั่ง มก. ที่
1230 / 2543
648 / 2544
761 / 2546
2878 / 2546
3848 / 2548
1291 / 2549
1920 / 2549
3909 / 2549
20 / 2542
2107 / 2542
953 / 2544
3065 / 2542
1045 / 2543
1037 / 2544
1297 / 2545
2854 / 2546
863 / 2547
234 / 2548
678 / 2542
1652 / 2545
16 / 2546
861 / 2546
233 / 2548
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

รายนามหัวหนาศูนย ตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน
นาม
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ำตาล
นายพูลประเสริฐ ปยะอนันต
ครั้งที่ 1
1 ตุลาคม 2541
30 กันยายน 2543
ครั้งที่ 2
1 ตุลาคม 2543
30 กันยายน 2545
ครั้งที่ 3
1 ตุลาคม 2545
30 กันยายน 2547
ครั้งที่ 4
1 ตุลาคม 2547
30 กันยายน 2548
นายเรวัต เลิศฤทัยโยธิน
1 ตุลาคม 2548
* 28 กันยายน 2549
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฎวิทยาอุตสาหกรรม
นายอวบ สารถอย
26 ธันวาคม 2542
30 กันยายน 2544
นายสมชาย อิสิชัยกุล
ครั้งที่ 1
1 ตุลาคม 2544
30 กันยายน 2546
ครั้งที่ 2
1 ตุลาคม 2546
30 กันยายน 2548
นายสมชาย ธนสินชยกุล
1 ตุลาคม 2548
14 พฤษภาคม 2549
นายถนัด ทัศจันทร
ครั้งที่ 1 (รักษาราชการแทน) 15 พฤษภาคม 2549 17 มิถุนายน 2549
ครั้งที่ 2
18 มิถุนายน 2549 * 28 กันยายน 2549
ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน มก.
นางสุเทวี ศุขปราการ
ครั้งที่ 1
16 ธันวาคม 2541
15 ธันวาคม 2543
ครั้งที่ 2
16 ธันวาคม 2543
15 ธันวาคม 2545
ครั้งที่ 3
16 ธันวาคม 2545
15 ธันวาคม 2547
นางสุเทวี ศุขปราการ (ตอ)
ครั้งที่ 4
16 ธันวาคม 2547
15 กรกฎาคม 2548
น.ส. สิริกุล วะสี
16 กรกฎาคม 2548 * 28 กันยายน 2549
ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอนและเขตกึ่งรอน
นายรวี เสรฐภักดี
ครั้งที่ 1
1 ตุลาคม 2542
30 กันยายน 2544
ครั้งที่ 2
1 ตุลาคม 2544
30 กันยายน 2546
ครั้งที่ 3
1 ตุลาคม 2546
30 กันยายน 2548
ครั้งที่ 4
1 ตุลาคม 2548
* 28 กันยายน 2549
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
นายอภิชาติ วรรณวิจิตร
ครั้งที่ 1
2 มกราคม 2542
1 มกราคม 2544
ครั้งที่ 2
2 มกราคม 2544
1 มกราคม 2546
ครั้งที่ 3
2 มกราคม 2546
1 มกราคม 2548
ครั้งที่ 4
2 มกราคม 2548
* 28 กันยายน 2549

คำสั่ง มก. ที่
2875 / 2541
2788 / 2543
2734 / 2545
3512 / 2547
3631 / 2548
185 / 2543
2468 / 2544
2774 / 2546
3417 / 2548
1471 / 2549
1908 / 2549
2733 / 2541
8 / 2544
158 / 2546
1466 / 2548
2242 / 2548
2990 / 2542
2297 / 2544
2799 / 2546
3298 / 2548
2897 / 2541
2616 / 2544
308 / 2546
199 / 2548

* ปรับโครงสรางหน+วยงาน และจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2549
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 29 กันยายน 2549
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นาม
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
ศูนยชนบทศึกษา
นายสิทธิชัย เกษตรเกษม
ครั้งที่ 1
1 ตุลาคม 2541
30 กันยายน 2543
ครั้งที่ 2
1 ตุลาคม 2543
30 กันยายน 2545
ครั้งที่ 3
1 ตุลาคม 2545
31 พฤษภาคม 2546
นางสมศรี ภัทรธรรม
ครั้งที่ 1
1 มิถุนายน 2546
31 พฤษภาคม 2548
ครั้งที่ 2
1 มิถุนายน 2548
31 พฤษภาคม 2550
ครั้งที่ 3
1 มิถุนายน 2550 ** 17 ธันวาคม 2550
ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ
นายพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
1 มีนาคม 2542
28 กุมภาพันธ 2544
นายธนดล สัตตบงกช
ครั้งที่ 1
20 เมษายน 2544
19 เมษายน 2545
ครั้งที่ 2
20 เมษายน 2545
19 เมษายน 2547
ครั้งที่ 3
20 เมษายน 2547
8 มิถุนายน 2548
น.ส. ศศิวิมล พุทธิรานนท
9 มิถุนายน 2548
8 กันยายน 2548
(รักษาราชการแทน)
นางดวงฤดี ฉายสุวรรณ
ครั้งที่ 1
9 กันยายน 2548
8 กันยายน 2550
9 กันยายน 2550 ** 17 ธันวาคม 2550
ครั้งที่ 2
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม
น.ส. ประเทือง พุฒิซอน
ครั้งที่ 1
1 มกราคม 2542
31 ธันวาคม 2544
ครั้งที่ 2
1 มกราคม 2545
19 มิถุนายน 2545
ครั้งที่ 3
20 มิถุนายน 2545
19 มิถุนายน 2547
นายวิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
20 มิถุนายน 2547
30 มีนาคม 2549
น.ส. มยุรี ดวงเพชร
31 มีนาคม 2549
** 17 ธันวาคม 2550
ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี
นางสิรนุช ลามศรีจันทร
ครั้งที่ 1
1 มีนาคม 2542
28 กุมภาพันธ 2544
ครั้งที่ 2
1 มีนาคม 2544
30 กันยายน 2545
นางอรุณี วงศปยะสถิตย
1 ตุลาคม 2545
31 มีนาคม 2546
(รักษาการ)
นางพรรณี พักคง
1 เมษายน 2546
29 พฤษภาคม 2546
(รักษาการ)
30 พฤษภาคม 2546 30 กันยายน 2546
นางอรุณี วงศปยะสถิตย
(รักษาการ)

คำสั่ง มก. ที่
2875 / 2541
2788 / 2543
2734 / 2545
1270 / 2546
1793 / 2548
1813 / 2550
907 / 2542
1099 / 2544
858 / 2545
2080 / 2547
2025 / 2548
2934 / 2548
3051 / 2550
2830 / 2541
3006 /2544
1875 / 2545
1776 / 2547
1470 /2549
550 / 2542
540 / 2544
2887 / 2545
1027 / 2546
2230 / 2546
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นาม
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
นางพรรณี พักคง
ครั้งที่ 1
1 ตุลาคม 2546
30 กันยายน 2548
ครั้งที่ 2
1 ตุลาคม 2548
23 ตุลาคม 2549
นายสมจิตต ปาละกาศ
24 ตุลาคม 2549
30 สิงหาคม 2550
นางพีรนุช จอมพุก
31 สิงหาคม 2550 ** 17 ธันวาคม 2550
** ปรับโครงสรางโอนยายศูนยฯ ไปสังกัดคณะที่เกี่ยวของ ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2550
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550
นาม
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
นายภุชงค อุทโยภาส
ครั้งที่ 1
2 มกราคม 2542
1 มกราคม 2544
ครั้งที่ 2
2 มกราคม 2544
31 ตุลาคม 2544
นางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ
1 พฤศจิกายน 2544 *** 17 มิถุนายน 2545
(รักษาการ)
*** ยุบหน+วยงาน
ศูนยนาโนเทคโนโลยี
นายจำรัส ลิ้มตระกูล
ครั้งที่ 1
1 เมษายน 2548
16 มิถุนายน 2549
ครั้งที่ 2
18 มิถุนายน 2549
17 มิถุนายน 2551
ครั้งที่ 3
18 มิถุนายน 2551
17 มิถุนายน 2551
ศูนยความหลากหลายชีวภาพ มก.
นายรังสิต สุวรรณมรรคา
22 เมษายน 255121 ตุลาคม 2551
(รักษาราชการแทน)
ศูนยความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช
นายวิเชียร กีรตินิจกาล
12 กันยายน 2548
17 มิถุนายน 2549
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
18 มิถุนายน 2549
17 มิถุนายน 2553

คำสั่ง มก. ที่
2792 / 2546
3814 / 2548
3622 /2549
2768 / 2550
คำสั่ง มก. ที่
2686 / 2541
2821 / 2544
3234 / 2544

1081 / 2548
1264 / 2549
4306 / 2551
1366 / 2551

51 / 2548
34 / 2549

รายนามหัวหนาสถานี ตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน
นาม
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
นายสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
นายกำจัด รJนเริงดี
(รักษาการ)
นายกำจัด รJนเริงดี
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ตั้งแตวันที่

ถึงวันที่

คำสั่ง มก. ที่

1 ตุลาคม 2542

****30 กันยายน 2544

2722 / 2542

1 มกราคม 2542

31 ธันวาคม 2542

1 มกราคม 2543

****30 กันยายน 2544

2804 / 2542
62 / 2543

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

นาม
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
คำสั่ง มก. ที่
สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง จ.สมุทรสงคราม
นายประทักษ ตาบทิพยวรรณ
1 ธันวาคม 2541 ****30 กันยายน 2544
105 / 2542
**** ตัดโอนไปสังกัดคณะประมง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ 2482 / 2544 , ที่ 2585 / 2544 และที่ 3042 / 2544 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2544 , วันที่ 25 ตุลาคม 2544
และวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ตามลำดับ
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด
นายมณฑล จำเริญพฤกษ
ครั้งที่ 1
1 ตุลาคม 2542
30 กันยายน 2544
2389 / 2542
ครั้งที่ 2
1 ตุลาคม 2544
31 พฤษภาคม 2546 2617 / 2544
นายจงรัก วัชรินทรรัตน
ครั้งที่ 1
1 มิถุนายน 2546
31 พฤษภาคม 2548 1773 / 2546
ครั้งที่ 2
1 มิถุนายน 2548
30 มีนาคม 2549
2024 / 2548
นายจงรัก วัชรินทรรัตน
31 มีนาคม 2549
30 กันยายน 2549
1294 / 2549
(รักษาราชการแทน)
นายประทีป ดวงแค
ครั้งที่ 1
1 ตุลาคม 2549
30 กันยายน 2550
3202 / 2549
ครั้งที่ 2
1 ตุลาคม 2550
30 กันยายน 2552
3391 / 2550
สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง
น.ส. จิตติมา อายุตตะกะ
ครั้งที่ 1
1 มกราคม 2542
31 ธันวาคม 2542
2692 / 2542
ครั้งที่ 2
1 มกราคม 2543
31 ธันวาคม 2543
297 / 2543
ครั้งที่ 3
1 มกราคม 2544
17 มิถุนายน 2545
3045 / 2544
ครั้งที่ 4
20 มิถุนายน 2545
19 ธันวาคม 2545
1876 / 2545
ครั้งที่ 5
20 ธันวาคม 2545
19 ธันวาคม 2546
392 / 2546
20 ธันวาคม 2546
19 ธันวาคม 2547
3533 / 2546
นายสมโภชน นิ้มสันติเจริญ
(รักษาการ)
นายสมโภชน นิ้มสันติเจริญ
ครั้งที่ 1
20 ธันวาคม 2547
19 ธันวาคม 2548
3916 /2548
ครั้งที่ 2
20 ธันวาคม 2548
28 กุมภาพันธ 2549 4046 / 2548
นายสิทธิชัย เกษตรเกษม
ครั้งที่ 1 (รักษาราชการแทน)
1 มีนาคม 2549
17 มิถุนายน 2549
458 / 2549
ครั้งที่ 2 (รักษาราชการแทน) 18 มิถุนายน 2549
30 กันยายน 2549
2193 / 2549
น.ส. พวงจันทร พรมมา
1 ตุลาคม 2549
31 ธันวาคม 2549
2944 / 2549
(รักษาราชการแทน)
นายสคาร ทีจันทึก
ครั้งที่ 1
1 มกราคม 2550
31 ธันวาคม 2550
3999 / 2549
ครั้งที่ 2
1 มกราคม 2551 *****12 พฤษภาคม 2551 226 / 2551
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นาม
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
คำสั่ง มก. ที่
ศูนยวิจัยเพ4อการพัฒนาชายฝงอันดามัน
นายรังสิต สุวรรณมรรคา
7 มิถุนายน 2550 *****12 พฤษภาคม 2551
***** โอนยายศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ใหมาเปนหนวยงานภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตั้งแตวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน 2550 และใหรวมสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง และศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝง
อั น ดามั น เป น สถานี วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาชายฝ ง อั น ดามั น ตั้ ง แต วั น ที่ 13 พฤษภาคม 2551 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน
นายสคาร ทีจันทึก
13 พฤษภาคม 2551 30 กันยายน 2551
2318 / 2551
นายกำจัด รื่นเริงดี
1 ตุลาคม 2551
30 กันยายน 2553
3729 / 2551
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รายนามคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตั้งแต ป 2541 จนถึงปจจุบัน
ประธานกรรมการ
นางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ
ผูอำนวยการ สวพ.มก.
ผูรักษาการในตำแหนQงผูอำนวยการ สวพ.มก.
นายรังสิต สุวรรณเขตนิคม
ผูอำนวยการ สวพ.มก.
นายรังสิต สุวรรณมรรคา
ผูอำนวยการ สวพ.มก.
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝายวิจัย
นายสามัคคี บุณยะวัฒน
กรรมการ
คณะเกษตร
นายอำนาจ สุวรรณฤทธิ์
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายเอิบ เขียวรJนรมณ
ครั้งที่ 3
นายณรงค สิงหบุระอุดม
ครั้งที่ 4
นางประภา ศรีพิจิตต
ครั้งที่ 5
นายเอ็จ สโรบล
ครั้งที่ 6
คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวชุลีพร เปยมสมบูรณ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายนิรันดร ทัพไชย
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
คณะประมง
นายนนทวิทย อารียชน
ครั้งที่ 1

ตั้งแตวันที่

ถึงวันที่

9 พฤศจิกายน 2541
16 ตุลาคม 2544

15 ตุลาคม 2544
17 มิถนุ ายน 2545

18 มิถุนายน 2545

17 มิถุนายน 2549

18 มิถุนายน 2549

ปจจุบัน

ตั้งแตวันที่

ถึงวันที่

14 ตุลาคม 2549

ปจจุบัน

ตั้งแตวันที่

ถึงวันที่

ประกาศสภา มก. ลงวันที่

30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543

29 กันยายน 2543
20 มกราคม 2545

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543

21 มกราคม 2545

29 กันยายน 2545

31 มกราคม 2545

30 กันยายน 2545

29 กันยายน 2547

16 กันยายน 2545

30 กันยายน 2547

29 กันยายน 2549

10 กันยายน 2547

30 กันยายน 2549

29 กันยายน 2551

7 กันยายน 2549

30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543

29 กันยายน 2543
29 กันยายน 2545

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543

30 กันยายน 2545
30 กันยายน 2547
30 กันยายน 2549

29 กันยายน 2547
29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2551

16 กันยายน 2545
10 กันยายน 2547
7 กันยายน 2549

30 กันยายน 2541

29 กันยายน 2543

30 กันยายน 2541
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กรรมการ
นายประทักษ ตาบทิพยวรรณ
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
นายนนทวิทย อารียชน
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
นายเกรียงไกร สถาพรวานิชย
ครั้งที่ 7
คณะมนุษยศาสตร
นางวิภาดา อิงคนารถ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นางอรสา ไทยานันท
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
นางปราณี จงสุจริตธรรม
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
คณะวนศาสตร
นายสมคิด สิริพัฒนดิลก
ครั้งที่ 1
นายวุฒิพล หัวเมืองแกว
ครั้งที่ 2
นายสันต เกตุปราณีต
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
นายนิคม แหลมสัก
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
คณะวิทยาศาสตร
นางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
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ตั้งแตวันที่

ถึงวันที่

ประกาศสภา มก. ลงวันที่

30 กันยายน 2543
30 กันยายน 2545

29 กันยายน 2545
27 กรกฎาคม 2546

21 กันยายน 2543
16 กันยายน 2545

28 กรกฎาคม 2546 29 กันยายน 2547
30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549
30 กันยายน 2549 11 กรกฎาคม 2550

13 สิงหาคม 2546
10 กันยายน 2547
7 กันยายน 2549

12 กรกฎาคม 2550 29 กันยายน 2551

19 กันยายน 2550

30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543

29 กันยายน 2543
5 มิถุนายน 2544

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543

6 มิถุนายน 2544
30 กันยายน 2545
30 กันยายน 2547

29 กันยายน 2545
29 กันยายน 2547
6 เมษายน 2548

25 มิถุนายน 2544
16 กันยายน 2545
10 กันยายน 2547

7 เมษายน 2548
30 กันยายน 2549

29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2551

22 เมษายน 2548
7 กันยายน 2549

30 กันยายน 2541

4 สิงหาคม 2542

30 กันยายน 2541

5 สิงหาคม 2542

17 มิถุนายน 2545

5 สิงหาคม 2542

18 มิถุนายน 2545
30 กันยายน 2545

29 กันยายน 2545
29 กันยายน 2547

31 กรกฎาคม 2545
16 กันยายน 2545

30 กันยายน 2547
30 กันยายน 2549

29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2551

10 กันยายน 2547
7 กันยายน 2549

30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543
30 กันยายน 2545

29 กันยายน 2543
29 กันยายน 2545
25 เมษายน 2547

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543
16 กันยายน 2545

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

กรรมการ
นางสาวิตรี ลิ่มทอง
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
นางอรรถธีรา วรยิ่งยง
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
คณะวิศวกรรมศาสตร
นายชัยวัฒน ชัยกุล
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
นายศุภกิจ นนทนันท
ครั้งที่ 4
นายพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
คณะศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร
นางสุนทรี ยิ่งชัชวาลย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายคณพล จุฑามณี
ครั้งที่ 3
นางจุรียรัตน ลีสมิทธ
ครั้งที่ 4
นายพุทธพร สองศรี
ครั้งที่ 5
นางสิริภัทร พราหมณีย
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
คณะศึกษาศาสตร
นางภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท
ครั้งที่ 1
นางเสาวพร เมืองแกว
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

ตั้งแตวันที่

ถึงวันที่

ประกาศสภา มก. ลงวันที่

26 เมษายน 2547
30 กันยายน 2547

29 กันยายน 2547
1 มีนาคม 2549

24 มิถุนายน 2547
10 กันยายน 2547

2 มีนาคม 2549
30 กันยายน 2549

29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2551

15 มีนาคม 2549
7 กันยายน 2549

30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543
30 กันยายน 2545

29 กันยายน 2543
29 กันยายน 2545
30 ตุลาคม 2545

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543
16 กันยายน 2545

31 ตุลาคม 2545

31 มีนาคม 2547

29 พฤศจิกายน 2545

1 เมษายน 2547
30 กันยายน 2547
30 กันยายน 2549

29 กันยายน 2547
29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2551

30 กรกฎาคม 2547
10 กันยายน 2547
7 กันยายน 2549

30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543

29 กันยายน 2543
28 สิงหาคม 2544

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543

29 สิงหาคม 2544

29 กันยายน 2545

13 กันยายน 2544

30 กันยายน 2545

14 มกราคม 2547

16 กันยายน 2545

15 มกราคม 2547

29 กันยายน 2547

30 กันยายน 2547
30 กันยายน 2549

29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2551

10 กันยายน 2547
7 กันยายน 2549

30 กันยายน 2541

29 กันยายน 2543

30 กันยายน 2541

30 กันยายน 2543
30 กันยายน 2545

29 กันยายน 2545
29 กันยายน 2547

21 กันยายน 2543
16 กันยายน 2545

9 กุมภาพันธ 2547
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

กรรมการ
นายวิกร ตัณฑวุฑโฒ
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
นางเรณุมาศ มาอุน
ครั้งที่ 6
คณะเศรษฐศาสตร
นายสมพร อิศวิลานนท
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นางสาวเพ็ญพร เจนการกิจ
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
นางสุมาลี สันติพลวุฒิ
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
นางสาวประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
ครั้งที่ 8
คณะสังคมศาสตร
นายจำรอง เงินดี
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
นายปราโมทย ประจนปจจนึก
ครั้งที่ 4
นางสาวทิพยวัลย สุรินยา
ครั้งที่ 5
นางนิตยา เงินประเสริฐศรี
ครั้งที่ 6
นางสาวโสวัตรี ณ ถลาง
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
คณะสัตวแพทยศาสตร
นายณรงค จึงสมานญาติ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
296

ตั้งแตวันที่
30 กันยายน 2547
30 กันยายน 2549

ถึงวันที่

ประกาศสภา มก. ลงวันที่

29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
6 กรกฎาคม 2551 7 กันยายน 2549

7 กรกฎาคม 2551 29 กันยายน 2551

23 กรกฎาคม 2551

30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543

29 กันยายน 2543
28 มีนาคม 2545

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543

29 มีนาคม 2545
30 กันยายน 2545

29 กันยายน 2545
24 มิถุนายน 2547

13 พฤษภาคม 2545
16 กันยายน 2545

25 มิถุนายน 2547
30 กันยายน 2547
30 กันยายน 2549

29 กันยายน 2547 9 กรกฎาคม 2547
29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
28 พฤษภาคม 2551 7 กันยายน 2549

29 พฤษภาคม 2551 29 กันยายน 2551

16 มิถุนายน 2551

30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543
30 กันยายน 2545

29 กันยายน 2543
29 กันยายน 2545
3 ตุลาคม 2546

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543
16 กันยายน 2545

4 ตุลาคม 2546

29 กันยายน 2547

17 กุมภาพันธ 2547

30 กันยายน 2547

23 พฤศจิกายน 2547 10 กันยายน 2547

24 พฤศจิกายน 2547 31 สิงหาคม 2548

17 ธันวาคม 2547

1 กันยายน 2548
30 กันยายน 2549

29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2551

22 กันยายน 2548
7 กันยายน 2549

30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543

29 กันยายน 2543
28 สิงหาคม 2544

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

กรรมการ
ตั้งแตวันที่
นายธานีรัตน สานติวัตร
ครั้งที่ 3
29 สิงหาคม 2544
ครั้งที่ 4
30 กันยายน 2545
นายณรงค จึงสมานญาติ
ครั้งที่ 5
23 กรกฎาคม 2546
ครั้งที่ 6
30 กันยายน 2547
นายศิริชัย วงษนาคเพ็ชร
ครั้งที่ 7
30 กันยายน 2549
นายทวีศักดิ์ สงเสริม
ครั้งที่ 8
23 กรกฎาคม 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุนีย นิธิสินประเสริฐ
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2541
นางรุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2543
ครั้งที่ 3
30 กันยายน 2545
นางเพ็ญแข วันไชยธนวงศ
ครั้งที่ 4
1 สิงหาคม 2546
นางสาวปาริฉัตร หงสประภาส
ครั้งที่ 5
30 กันยายน 2547
ครั้งที่ 6
30 กันยายน 2549
บัณฑิตวิทยาลัย
นายวันชัย จันทรประเสริฐ
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2541
นางสุดฤดี ประเทืองวงศ
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2543
ครั้งที่ 3
30 กันยายน 2545
นางสาวกัญจนา ธีระกุล
ครั้งที่ 4
24 พฤษภาคม 2547
ครั้งที่ 5
30 กันยายน 2547
ครั้งที่ 6
30 กันยายน 2549
นายสมหวัง ขันตยานุวงศ
ครั้งที่ 7
2 กรกฎาคม 2551
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2541

ถึงวันที่

ประกาศสภา มก. ลงวันที่

29 กันยายน 2545 13 กันยายน 2544
22 กรกฎาคม 2546 16 กันยายน 2545
29 กันยายน 2547
29 กันยายน 2549

22 กันยายน 2546
10 กันยายน 2547

22 กรกฎาคม 2550

7 กันยายน 2549

29 กันยายน 2551

19 กันยายน 2550

29 กันยายน 2543

30 กันยายน 2541

29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
31 กรกฎาคม 2546 16 กันยายน 2545
29 กันยายน 2547

22 กันยายน 2546

29 กันยายน 2549
29 กันยายน 2551

10 กันยายน 2547
7 กันยายน 2549

29 กันยายน 2543

30 กันยายน 2541

29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
23 พฤษภาคม 2547 16 กันยายน 2545
29 กันยายน 2547 10 มิถุนายน 2547
29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
1 กรกฎาคม 2551 7 กันยายน 2549
29 กันยายน 2551

23 กรกฎาคม 2551

29 กันยายน 2543

30 กันยายน 2541
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

กรรมการ
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
ประกาศสภา มก. ลงวันที่
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
นางสาวเกศศิณี ตระกูลทิวากร
ครั้งที่ 3
30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
ครั้งที่ 4
30 กันยายน 2547 30 พฤษภาคม 2548 10 กันยายน 2547
นายปราโมทย ธรรมรัตน
ครั้งที่ 5
31 พฤษภาคม 2548 29 กันยายน 2549 16 มิถุนายน 2548
ครั้งที่ 6
30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กรกฎาคม 2549
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายวิชัย หฤทัยธนาสันต
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
นางยุพา (มงคลสุข) ปานแกว
ครั้งที่ 3
30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
ครั้งที่ 4
30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
ครั้งที่ 5
30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549
สำนักสงเสริมและฝกอบรม
นางสาวนาถ พันธุมนาวิน
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
ครั้งที่ 3
30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
ครั้งที่ 4
30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
ครั้งที่ 5
30 กันยายน 2549 30 กันยายน 2550 7 กันยายน 2549
นางสมศรี ภัทรธรรม
ครั้งที่ 6
28 ธันวาคม 2550 29 กันยายน 2551 30 มกราคม 2551
สำนักหอสมุด
นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
ครั้งที่ 3
30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
ครั้งที่ 4
30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
ครั้งที่ 5
30 กันยายน 2549 21 สิงหาคม 2550 7 กันยายน 2549
นางเพJอนแกว ทองอำไพ
ครั้งที่ 6
22 สิงหาคม 2550 29 กันยายน 2551 19 กันยายน 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
298

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

กรรมการ
ตั้งแตวันที่
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2543
ครั้งที่ 3
30 กันยายน 2545
นางสาวอนงคนาฎ ศรีวิหค
ครั้งที่ 4
30 กันยายน 2547
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
ครั้งที่ 5
30 กันยายน 2549
สำนักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมทางการเกษตร
นายวรชัย วิริยารมภ
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2541
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2543
นางสาวอรไท ผลดี
ครั้งที่ 3
21 มกราคม 2545
ครั้งที่ 4
30 กันยายน 2545
ครั้งที่ 5
30 กันยายน 2547
ครั้งที่ 6
30 กันยายน 2549
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นายเอกรินทร อนุกูลยุทธธน
7 กุมภาพันธ 2545
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2545
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
นายยืน ภูวรวรรณ
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2541
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2543
นายบุญสง คงคาทิพย
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2545
นายจำรัส ลิ้มตระกูล
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2541
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2543
ครั้งที่ 3
30 กันยายน 2547
นางชูศรี ศรีเพ็ญ
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2545
ครั้งที่ 2
30 กันยายน 2547
นายสถาพร จิตตปาลพงศ
ครั้งที่ 1
30 กันยายน 2549
นางบุญเรียง ขจรศิลป
30 กันยายน 2541
ครั้งที่ 1

ถึงวันที่
ประกาศสภา มก. ลงวันที่
29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
29 กันยายน 2549

10 กันยายน 2547

29 กันยายน 2551

7 กันยายน 2549

29 กันยายน 2543
20 มกราคม 2545

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543

29
29
29
29

กันยายน 2545
กันยายน 2547
กันยายน 2549
กันยายน 2551

31 มกราคม 2545
16 กันยายน 2545
10 กันยายน 2547
7 กันยายน 2549

29 กันยายน 2545
29 กันยายน 2547

11 มีนาคม 2545
16 กันยายน 2545

29 กันยายน 2543
29 กันยายน 2545

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543

29 กันยายน 2547

16 กันยายน 2545

29 กันยายน 2543
29 กันยายน 2545
29 กันยายน 2549

30 กันยายน 2541
21 กันยายน 2543
10 กันยายน 2547

29 กันยายน 2547
29 กันยายน 2549

16 กันยายน 2545
10 กันยายน 2547

29 กันยายน 2551

7 กันยายน 2549

29 กันยายน 2543

30 กันยายน 2541
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

กรรมการ
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
นางภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นางอรดี สหวัชรินทร
ครั้งที่ 1
นายสายชล เกตุษา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
นายกองกิติ พูสวัสดิ์
ครั้งที่ 1
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
นายสุทัศน ศรีวัฒนพงศ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายจรูญ คำนวนตา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายพีรเดช ทองอำไพ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
นายสันติ รัตนสุวรรณ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายฉลอง เทพวิทักษกิจ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายพงษเทพ เจียรวนนท
ครั้งที่ 1
300

ตั้งแตวันที่
30 กันยายน 2547
30 กันยายน 2549

ถึงวันที่
ประกาศสภา มก. ลงวันที่
29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549

30 กันยายน 2543
30 กันยายน 2545

29 กันยายน 2545
29 กันยายน 2547

21 กันยายน 2543
16 กันยายน 2545

30 กันยายน 2541

29 กันยายน 2543

30 กันยายน 2541

30 กันยายน 2543
30 กันยายน 2545
30 กันยายน 2547
30 กันยายน 2549

29
29
29
29

กันยายน 2545
กันยายน 2547
กันยายน 2549
กันยายน 2551

21 กันยายน 2543
16 กันยายน 2545
10 กันยายน 2547
7 กันยายน 2549

30 กันยายน 2549

29 กันยายน 2551

7 กันยายน 2549

ผูอำนวยการศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
ผูอำนวยการฝายสนับสนุนการวิจัยภาคอุตสาหกรรม
30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543 30 พฤศจิกายน 2544 21 กันยายน 2543
รองผูอำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1 ธันวาคม 2544 29 กันยายน 2545 13 ธันวาคม 2544
30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549
รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
ผูอำนวยการกองแผนงาน (กรมพัฒนาที่ดิน)
30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
กรรมการรองผูจ ดั การใหญ บริหารอาวุโส วิชาการอาหารสัตว เครือเจริญโภคภัณฑ
30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

กรรมการ
พันตำรวจเอก สุวิระ ทรงเมตตา
ครั้งที่ 1
นางสาวมรกต ตันติเจริญ
ครั้งที่ 1
นายสกุล สุพงษพันธ
ครั้งที่ 1
นายณรงค สกุลศิริรัตน
ครั้งที่ 1
นายธนะพันธุ อินทรเกสร
ครั้งที่ 1
นางสุนันทา สมพงษ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นายวิชัย หิรัญูปกรณ
ครั้งที่ 1
นายสุวัฒน รวยอารีย
ครั้งที่ 1
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
ครั้งที่ 1
เลขานุการคณะกรรมการ
นางพจนันท รมสนธิ์
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5

ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
ประกาศสภา มก. ลงวันที่
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ดานการประชาสัมพันธ (กลุมบริษัท เกษตรรุงเรืองพืชผล)
30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
รองผูอำนวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
ผูอำนวยการศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (กรมประมง)
30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
รองประธาน กลุมอุตสาหกรรมเครJองจักรกลและโลหะการ
30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
บริษัท พาวเวอรพารทเนอร จำกัด
30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
ผูอำนวยการกลุมภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สภาวิจัยแหงชาติ
30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยขาว
30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
นักกีฏวิทยา 9 เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549
รองอธิบดีกรมประมง
30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549

30 กันยายน 2541
30 กันยายน 2543
30 กันยายน 2545
30 กันยายน 2547
30 กันยายน 2549

29
29
29
29
29

กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
กันยายน 2551 คำสั่ง สวพ.มก. 48/2549
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549
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คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ 38/2551
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
------------------------------------------------ด ว ยในวั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2551 เป น วั น ครบรอบ 30 ป แ ห ง การสถาปนาสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ เนื่องในวาระดังกลาว ดำเนินไปดวยความ
เรียบรอย จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนา แหง มก.
ประกอบดวย
คณะกรรมการดำเนินงาน
1. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ประธานกรรมการ
2. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
รองประธานกรรมการ
ฝายบริหาร
3. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
กรรมการ
ฝายประสานงานวิจัย
4. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
กรรมการ
ฝายสารสนเทศงานวิจัย
5. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
กรรมการ
ฝายกิจการพิเศษ
6. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
กรรมการ
ฝายวิเทศสัมพันธ
7. นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
กรรมการ
8. นางสุไร สุวรรณรัตน
กรรมการ
9. นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
กรรมการ
กรรมการ
10. นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย
11. นางสาวมาเรียม กอสนาน
กรรมการ
12. นางเพชรา เปสลาพันธ
กรรมการ
13. นางสาววาสนา บัวจันทร
กรรมการ
14. นางนวรัตน สุวรรณเลิศ
กรรมการ
15. นายชัยชนะ กาญจนอักษร
กรรมการ
16. นายสรศักดิ์ เพิ่มศิลป
กรรมการ
17. นางพจนันท รมสนธิ์
กรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวพวงจันทร พรมมา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
19. นางอัจฉราวรรณ คลองชาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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มีหนาที่วางแผน และแนวทางทางการทำงานและกิจกรรมตางๆ ในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มก. ประสานและติดตามการดำเนินการจัดงานและกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการแตละฝายตลอดจนสรุปผล
การดำเนินงาน
คณะกรรมการฝายจัดงานครบรอบ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
1. นางพจนันท รมสนธิ์
ประธานกรรมการ
2. นางเพชรา เปสลาพันธ
รองประธานกรรมการ
3. นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
กรรมการ
4. นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
กรรมการ
5. นางสาวมาเรียม กอสนาน
กรรมการ
6. นางสาววาสนา บัวจันทร
กรรมการ
7. นายชัยชนะ กาญจนอักษร
กรรมการ
8. นายสรศักดิ์ เพิ่มศิลป
กรรมการ
9. นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย
กรรมการ
10. นางสาวเกล็ดแกว กมลวิมานฐาพร
กรรมการ
11. นางสาวปยวรรณ บุญทา
กรรมการ
12. นางสาววิมลศรี ชาญจารุจิตร
กรรมการ
13. นางสาวหทัยชนก บุญธรรมโชติ
กรรมการ
14. นางสาวอนงคนาถ ทับทอง
กรรมการ
15. นางชุติกาญจน กระจาง
กรรมการ
16. นางสาวผการัตน สารภิรมย
กรรมการ
17. นางสาววิลัยภรณ แสงสุวรรณ
กรรมการ
18. นางสาวจันทิรา สิงหเหม
กรรมการ
19. นางสาวสุภิดา เชากระจาง
กรรมการ
20. นางนงเยาว หอมสวาท
กรรมการ
21. นางวารินทร นามเพ็ง
กรรมการ
22. นางอัมพร ขำประดิษฐ
กรรมการ
23. นางทิม เสาธงนอย
กรรมการ
24. นางสาวชลอ บรรณา
กรรมการ
25. นางสาวพวงจันทร พรมมา
กรรมการและเลขานุการ
26. นางอัจฉราวรรณ คลองชาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
27. นางสาววรนุช แสงสุวรรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ในการจัดงานครบรอบ 30 ปสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประกอบดวยการทำบุญเลี้ยงพระ
พิธีบวงสรวงพระพิรุณ เซนไหวบูรพาจารย พิธีมอบของที่ระลึก และมอบทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรลูกจาง
คณะกรรมการฝายจัดสัมมนา และเลี้ยงขอบคุณ
1. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ประธานกรรมการ
ฝายประสานงานวิจัย
2. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
รองประธานกรรมการ
ฝายสารสนเทศงานวิจัย
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3. นางพจนันท รมสนธิ์
กรรมการ
4. นางเพชรา เปสลาพันธ
กรรมการ
5. นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย
กรรมการ
7. นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน
กรรมการ
8. นางสาวรัชดา คะดาษ
กรรมการ
9. นางกนกพร พูลประพันธ
กรรมการ
10. นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
กรรมการ
11. นางสาววราภรณ ทับชู
กรรมการ
12. นางสาวบุษยา ศรีอนันต
กรรมการ
13. นางสาวอุทุมพร ทับชู
กรรมการ
14. นางสาวนัยนา เขียวเจริญ
กรรมการ
15. นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ
กรรมการ
16. นางสาวนองทราย ทับขัน
กรรมการ
17. นายสุรพงษ รัตตมณี
กรรมการ
18. นางสาวกรกมล แคลวคลอง
กรรมการ
19. นางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข
กรรมการ
20. นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
กรรมการและเลขานุการ
21. นายวิวัฒน นาวานิช
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ดำเนินการจัดสัมมนา และงานเลี้ยงขอบคุณอาจารย นักวิจัย ในวาระ 30 ป
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
คณะกรรมการจัดประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
1. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ประธานกรรมการ
2. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
รองประธานกรรมการ
ฝายประสานงานวิจัย
3. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
รองประธานกรรมการ
ฝายสารสนเทศงานวิจัย
4. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
กรรมการ
ฝายบริหาร
5. รองศาสตราจารย ดร.เอ็จ สโรบล
กรรมการ
6. ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย
กรรมการ
7. ดร.นิคม แหลมสัก
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย ดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง
กรรมการ
9. รองศาสตราจารย ดร.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
กรรมการ
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
กรรมการ
11. รองศาสตราจารย น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ สงเสริม
กรรมการ
12. รองศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส
กรรมการ
13. รองศาสตราจารย ดร.เรณุมาศ มาอุน
กรรมการ
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14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
กรรมการ
15. นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
17. นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
18. นายวิวัฒน นาวานิช
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มี ห น า ที่ กำหนดหลั ก เกณฑ และแนวทางในการพิ จ ารณาประกาศเกี ย รติ คุ ณ /รางวั ล นั ก วิ จั ย
และผลงานวิจัย และดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย และผลงานวิจัยเพื่อมอบโลเกียรติคุณ/เข็มเชิดชูเกียรติ/
เกียรติบัตรเนื่องในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ
1. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ประธานกรรมการ
ฝายบริหาร
2. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
รองประธานกรรมการ
ฝายประสานงานวิจัย
3. หัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป
กรรมการ
4. หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผล
กรรมการ
5. หัวหนาฝายสารสนเทศงานวิจัย
กรรมการ
6. หัวหนาฝายเครJองมือวิทยาศาสตรกลาง
กรรมการ
7. หัวหนาสถานีวิจัยวนเกษตรตราด
กรรมการ
8. หัวหนาสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน
กรรมการ
9. หัวหนาศูนยนาโนเทคโนโลยี
กรรมการ
10. นายชัยณรงค สหัสสานนท
กรรมการ
11. นายสรศักดิ์ เพิ่มศิลป
กรรมการ
12. นายวินัย วิริยะฐานะกุล
กรรมการ
13. นางสาววนิดา รัตตมณี
กรรมการ
14. นางสาวมณฑา ปานทิม
กรรมการ
15. นายสัญชัย ทองขาว
กรรมการ
16. นางสาวรติกาล สุขใจ
กรรมการ
17. นายพนม เกลี้ยงกลม
กรรมการ
18. นายสุไร สุวรรณรัตน
กรรมการและเลขานุการ
19. นางชัชชารีย มากรุน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
20. นางสาวสมพร มณีประสพสุข
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่กำหนดรูปแบบ และดำเนินการจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวาระ 30 ปสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.
คณะกรรมการฝายจัดทำหนังสือที่ระลึก 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
1. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ที่ปรึกษา
2. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ที่ปรึกษา
ฝายบริหาร
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3. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ที่ปรึกษา
ฝายสารสนเทศงานวิจัย
4. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ที่ปรึกษา
ฝายกิจการพิเศษ
5. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ประธานกรรมการ
ฝายวิเทศสัมพันธ
6. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
รองประธานกรรมการ
ฝายประสานงานวิจัย
7. หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผล
กรรมการ
8. หัวหนาฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย
กรรมการ
9. หัวหนาฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง
กรรมการ
10. หัวหนาสถานีวิจัยวนเกษตรตราด
กรรมการ
11. หัวหนาสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน
กรรมการ
กรรมการ
12. หัวหนาศูนยนาโนเทคโนโลยี
13. เลขานุการฝายสารสนเทศงานวิจัย
กรรมการ
14. เลขานุการฝายวิจัยและประเมินผล
กรรมการ
15. นายชัยณรงค สหัสสานนท
กรรมการ
16. นางชัชชารีย มากรุน
กรรมการ
17. นางสาวรติกาล สุขใจ
กรรมการ
18. เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
กรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวพวงจันทร พรมมา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
20. นางอัจฉราวรรณ คลองชาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
21. นางสาวปยวรรณ บุญทา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่กำหนดรูปแบบ เนื้อหา และจัดทำหนังสือที่ระลึก 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
คณะกรรมการฝายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ
1. นายชัยชนะ กาญจนอักษร
ประธานกรรมการ
2. นายวินัย วิริยะฐานะกุล
รองประธานกรรมการ
3. นางอนุรัตน ฑีฆะบุตร
กรรมการ
4. นางชัชชารีย มากรุน
กรรมการ
กรรมการ
5. นายชัยณรงค สหัสสานนท
6. นางสาววนิดา รัตตมณี
กรรมการ
7. นายอุกฤษณ กุลดิลก
กรรมการ
8. นายขวัญชัย แยมสุดใจ
กรรมการ
9. นายสัญชัย ทองขาว
กรรมการ
10. นายพนม เกลี้ยงกลม
กรรมการ
11. นางสาวรติกาล สุขใจ
กรรมการ
12. นางสาวเบญจมาศ หลวงทรง
กรรมการ
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13. นางสาวมณฑา ปานทิม
กรรมการ
14. นายสมพร คันธนูฤทธิ์
กรรมการ
15. นายถาวร พรหมหาญ
กรรมการ
16. นายชัชณัชฏชัย ตึกขาว
กรรมการ
17. นายบุญแทน แพสันเทียะ
กรรมการ
18. นายไพศาล พงษพิทักษ
กรรมการ
19. นายเอกราช วาศนรุงเรือง
กรรมการ
20. นายสุวิทย นารี
กรรมการ
21. นายสรศักดิ์ เพิ่มศิลป
กรรมการและเลขานุการ
22. นายศักดิ์ดาเรศ พรหมยะกลาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ในการจัดเตรียม ตกแตงสถานที่ อุปกรณและโสตทัศนูปกรณตาง ๆ จัดทำปายชื่องาน บันทึกภาพ
งานและกิจกรรมตาง ๆ และอำนวยความสะดวกดานการจอดรถ
คณะกรรมการฝายการเงิน
1. นางนวรัตน สุวรรณเลิศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิมล ราชอุปนันท
กรรมการ
กรรมการ
3. นางสาวศันสนีย สุทธิสังทร
4. นางมนัสนิตย สหัสสานนท
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาววิภาวี สุทธิสังทร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่จัดการดานการเบิกจายเงินของคณะกรรมการฝายตางๆ และเงินกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. การจัดทำบัญชีรับ – จาย และสรุปผลการใชจายเงินในการจัดงานและกิจกรรมตางๆ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนเสร็จสิ้นการดำเนินงาน
สั่ง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
(ศาสตราจารย รังสิต สุวรรณมรรคา)
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ 40/2551
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวาระ 30 ป
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เพิ่มเติม
------------------------------------------------อนุสนธิคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 38/2551 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2551 ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ในวันที่ 2
ตุลาคม 2551 นั้น
เพื่อใหการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จึงให
แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เพิ่มเติม ดังนี้
คณะกรรมการฝายจัดงานครบรอบ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
28. นางสาวสุกฤตา บุญเรือง
กรรมการ
คณะกรรมการฝายจัดสัมมนา และเลี้ยงขอบคุณ
22. นางสาวกรกต ดำรักษ
กรรมการ
23. นางสาวนิศากร ลี้ชาญพาณิชยกิจ
กรรมการ
24. นางสาววัลลิกา จันทรเจริญ
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยใหมีวาระและหนาที่ตามคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ที่ 38/2551 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551
สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551
(ศาสตราจารย รังสิต สุวรรณมรรคา)
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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