
นักวิจัย ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐคิดคน  
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ/ 

รางวัลระดับชาติ บชาต

คนคน

วัลระดับชาติะดวั
บกทไ



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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นักวิจัย ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐคิดคน นักวิจัย ผลงานวิจัย และส่ิงประดิษฐคิดคน 
ที่ ไดรับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลระดับชาติที่ 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  

 - รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ สงเสริม  - รางวัลผลงานวิจัย  

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. 

 - รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ - รางวัลสิ่งประดิษฐนานาชาติ 

 - 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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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

เกียรติคุณประกาศ 
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 

ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ 
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2547 

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนนักวิชาการเกษตรตัวอยางที่ไดอุทิศตนใหกับการเรียนการสอนและวิจัยทางการ

เกษตรนานกวา 25 ป มีผลงานดีเดนในการสรางพันธุมันสำปะหลัง เปนท่ีนิยมมากที่สุดทั้งในประเทศและภูมิภาค 

ทำรายไดเพ่ิมแกเกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมมากกวาปละ 2 พันลานบาท ไดพัฒนาพันธุสับปะรดท่ีใหผลผลิต

และคุณภาพดีขึ้นรวมพัฒนาเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุพืชท่ีมีราคาถูกแตวัดไดสะดวกรวดเร็วและเที่ยงตรงเปนที่

นิยมมากในภูมิภาคนี้ นอกจากน้ียังไดวิจัยสรางโรงงานตนแบบเอทานอลระบบตอเน่ืองจากมันสำปะหลังเพ่ือใชเปน

เชื้อเพลิง  

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย ดร.เจริญศักด์ิ 

โรจนฤทธิ์พิเชษฐ เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2547 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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ประวัติสวนตัว ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ เกิดเมH อวันที่ 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 ไดรับปริญญาบัตรการปองกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัย 

 ปองกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน เขารับราชการเปนอาจารย ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร เมH อป 2519 ไดรับตำแหนTงรองศาสตราจารย  

 ป 2519 และศาสตราจารย ในป 2536 เคยดำรงตำแหนTงที่สำคัญในอดีต เปนหัวหนาภาควิชา

 พืชไรนา คณะเกษตร (ป 2533-2537) เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป 2541- 

 2543) รองอธิการบดีฝายบริหารและพัฒนานิสิต (ป 2541-2543) รองอธิการบดีฝายวางแผน 

 และพัฒนา (ป 2543-2545) กรรมการวิจัยแหงชาติ สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา (ป 2538- 

 2545) ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช (ป 2544-2546) ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ 

 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 

 • นิสิตเกาดีเดนของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ ประจำป พ.ศ.2545  

  สาขานักวิชาการ

 • รางวัลที่ 3 ผลงานประดิษฐคิดคนประจำป 2538 ของสภาวิจัยแหงชาติ เรH อง “มันสำปะหลังพันธุใหม... 

  เกษตรศาสตร 50”

 • ศิษยเกาดีเดนโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2537

 • รางวัลนักวิจัยดีเดนสาขาพืช จากผลงานวิชาการเรH อง “มันสำปะหลังพันธุใหม...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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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

ผลงานวิจัยโดยสรุป 

 ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ เริ่มทำวิจัยตั้งแตป พ.ศ. 2520 โดยเร่ิมทำงานวิจัยเก่ียวกับ

การผลิตและการปรับปรุงพันธุมันสำปะหลัง ขณะน้ันประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังเปนอันดับหน่ึงของ

โลก และเปนสินคาออกหาอันดับแรกของประเทศ คิดเปนมูลคาสงออกประมาณ 7,000 ลานบาทเศษ แตความรู

เกี่ยวกับการเพาะปลูกมันสำปะหลังยังมีอยูจำกัด และพันธุมันสำปะหลังที่เกษตรกรใชอยูคือพันธุพื้นเมืองที่ให

ผลผลิตหัวสดและปริมาณแหงในหัวปานกลางตลอดระยะเวลากวา 25 ป ที่ทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ไดรวมมือทำวิจัยกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ศูนยกลางการเกษตรเขตรอน

นานาชาติ (Centre International de Agriculture Tropical, CIAT) ประเทศโคลัมเบีย มูลนิธิสถาบันพัฒนามัน

สำปะหลังแหงประเทศไทย และเกษตรกรจำนวนมาก 

 ผลการวิจัยกอใหเกิดองคความรูเกี่ยวกับมันสำปะหลังคอนขางสมบูรณ อาทิ การเจริญเติบโต ฤดูปลูก พันธุ 

ระยะปลูก การกำจัดวัชพืช ปุย โรคแมลง ฤดูเก็บเก่ียว และคุณสมบัติแปง เปนตน องคความรูตางๆ เหลานี้ได

เผยแพรสูสังคมอยางแพรหลายในรูปของเอกสารวิจัย ตำราเอกสารเผยแพรทางวิชาการ เอกสารสงเสริมและการ

ฝกอบรม เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการปรับปรุงพันธุมันสำปะหลังไดประสบความสำเร็จในการสรางพันธุ ศรีราชา 1 ใน พ.ศ. 2533 พันธุ

เกษตรศาสตร 50 เม่ือป พ.ศ.2535 พันธุหวยบง 60 เม่ือป พ.ศ. 2546 ปจจุบันนี้พันธุเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุ

มันสำปะหลังท่ีนิยมปลูกมากที่สุดในประเทศไทย และเปนพันธุที่นิยมปลูกมากในประเทศเพ่ือนบาน เชน เวียดนาม 

อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ลาสุดพันธุหวยบง 60 ท่ีเริ่มแนะนำ ในป พ.ศ. 2546 ใหผลผลิตและปริมาณแปงใน

หัวสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 50 ขณะน้ีมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทยไดสนับสนุนใหขยายพันธุ 

แจกจายใหเกษตรกรไปแลวประมาณ 8 ลานตน การที่เกษตรกรใชพันธุใหมปลูกกันอยางแพรหลาย ทำใหความ

สามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยในขณะนี้เขมแข็งยิ่งขึ้น 

 นอกจากนั้น ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ ยังเปนหัวหนา

คณะวิจัยรวมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการวิจัยสับปะรด 

ที่ประเทศไทยเปนประเทศท่ีสงออกมากเปนอันดับหนึ่งของโลก มูลคาสงออกปจจุบัน

ประมาณปละ 15,000 ลานบาท แตพันธุสับปะรดของไทยที่ปลูกในไรมีความสม่ำเสมอนอย 

เมื่อผลสุกจะสุกไมพรอมกัน เสียเวลาในการเขาเก็บเกี่ยวผลผลิต 5-7 คร้ัง นอกจากน้ัน

ยังมีทรงของผลส้ัน กล่ินและรสชาติตำ่กวามาตรฐานตลาด การวิจัยทำใหไดสับปะรด

พันธุ อสย.1 เริ่มขยายพันธุเพื่อทดสอบตั้งแตป พ.ศ.2533 และในปท่ีผานมา 

บริษัทอาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขยายพันธุสับปะรดพันธุ อสย.1 ใหไดจำนวน 2 ลานตน เพ่ือนำไปปลูกและสงเสริมใหมากยิ่งขึ้น 
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 ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ ไดรวมมือกับอาจารยจากภาค

วิชาวิศวกรรมไฟฟา ในการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองวัดความช้ืนเมล็ดพันธุพืชรุนแรก

สำเร็จตั้งแตป พ.ศ. 2527 ในขณะน้ันตองนำเขาเครื่องวัดความชื้นจากตางประเทศ

ราคาประมาณ 30,000-50,000 บาทตอเครื่อง เครื่องวัดความชื้นที่ผลิตขึ้นมีราคาต่ำ

กวาของตางประเทศและวัดคาไดแมนยำ การวิจัยพัฒนาเคร่ืองวัดความช้ืนเมล็ดพันธุ

พืชเปนไปอยางตอเน่ืองเกือบ 20 ป จนสามารถใชไดกับพืชหลายชนิด จึงเปนที่นิยม

อยางกวางขวางในประเทศแถบภูมิภาคน้ี 

 ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ ยังสนใจท่ีจะนำวัตถุดิบทางการเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง 

และออย มาผลิตเอทานอล เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต เพ่ือลดการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ ซึ่งจะทำให

ราคาของสินคาเกษตรมีเสถียรภาพมากขึ้น ตลอดจนมีการสรางงานเพิ่มขึ้น ดวยความรวมมือกับองคการสุรา 

และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบ และสรางโรงงานตนแบบการผลิตเอทานอลจาก

มันเสน โดยระบบตอเนื่อง SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation) ขณะน้ี รัฐบาลมีนโยบาย

ชัดเจนในการใชเอทานอลผสมน้ำมันเบนซิน เปนกาซโซฮอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต ทำใหบริษัท

เอกชนจำนวนมากสนใจขอมาศึกษาและเยี่ยมชมงานของโรงงานตนแบบดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยที่อยูในระหวางดำเนินการ 

 1. งานวิจัยดานการปรับปรุงพันธุพืช พืชที่ปรับปรุงพันธุ ไดแก มันสำปะหลัง ออย สับปะรด 

 2. งานวิจัยทางดานการจัดการ ไดแก การจัดการดินเพH อเพิ่มผลผลิตออย การจัดการดินที่เหมาะสมกับ 

  มันสำปะหลังที่ปลูกในดินชุดตางๆ

 3. งานวิจัยทางดานการแปรรูป ไดแก การผลิตกรดแลคติค (lactic) จากมันสำปะหลัง การผลิตเอทานอล

 4. งานวิจัยทางดานนโยบายการเกษตร ไดแก การศึกษาและวิจัยการปรับปรุงระบบแบงปนผลประโยชน 

  ของอุตสาหกรรมออยและน้ำตาลทราย การศึกษาและวิจัยปรับปรุงระบบการวิจัยพัฒนาของอุตสาหกรรม 

  ออยและน้ำตาล

งานวิจัยในอนาคต 

 - การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มันสำปะหลัง สับปะรดและออย ทั้งนี้จะเนนการพัฒนา

พันธุใหมีคุณภาพและคุณสมบัติพิเศษมากยิ่งขึ้น เพราะในแงผลผลิตที่สูงข้ึนนั้นไดพัฒนาถึงระดับที่นาพอใจแลว 

เชน พันธุมันสำปะหลัง ในอนาคตจะเนนการพัฒนาพันธุที่มีคุณภาพแปงที่เหนียวข้ึน และพันธุที่เหมาะสมสำหรับทำ

เปนแปงฟลาวเพ่ือใชทดแทนแปงขาวสาลี ซึ่งตองการพันธุมันสำปะหลังท่ีมีไซยาไนดในหัวตำ่ลง ทางดานสับปะรด

จะเนนคุณภาพและอัตราการแปรรูป เชน เน้ือของผลมีสีเหลืองทอง ปริมาณกรดและกล่ินดีขึ้น อัตราการแปรรูปให

ไดผลผลิตสับปะรดกระปองเกรดดีมากขึ้น โดยพันธุจะตองมีผลเปนทรงกระบอกและยาวข้ึน พันธุออยเนนในดาน
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

ความสามารถในการไวตอและมีความหวานมากยิ่งขึ้น 

 - งานวิจัยทางดานการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเปนเอทานอลและกรดแลคติค เปนตน

 - งานวิจัยทางดานนโยบายการเกษตรและการพัฒนาประเทศ โดยสนใจเกี่ยวกับนโยบายการวิจัยและพัฒนา

ของประเทศไทย และประเทศในอนุภูมิภาค

ผลงานวิจัยเดนๆ 

 งานวิจัยของศาสตราจารย ดร.เจริญศักด์ิ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ ไดมีการนำไปใชกันอยางแพรหลายเกิด

ประโยชนตอการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอยางแทจริง ไดแก มันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุหวย

บง 60 สับปะรดพันธุ อสย.1 และเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ ดังรายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 - มันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 

 จากขอมูลสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฤดูเพาะปลูก ป 2545/46 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูก

มันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 ประมาณ 3,791,104 ไร คิดเปนรอยละ 60.9 ของพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลังของ

ประเทศ ผลผลิตของพันธุเกษตรศาสตร 50 เฉล่ีย 2,791 กิโลกรัมตอไร สูงกวาผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ

พื้นเมืองไรละ 723 กิโลกรัม พันธุเกษตรศาสตร 50 ทำใหผลผลิตหัวสดเพ่ิมขึ้นเฉพาะป 2545 เพียงปเดียวถึง 2.74 

ลานตัน คิดเปนมูลคากวา 2,000 ลานบาท นอกจากน้ัน การที่ปริมาณแปงในหัวสูงทำใหโรงงานผลิตแปงไดมากข้ึน 

กลาวกันวาในภาวะปจจุบันอุตสาหกรรมแปงมันสำปะหลังไทยเขมแข็งท่ีสุดในโลก ในแงวัตถุดิบและโรงงานพรอมที่

จะแขงขันกับแปงขาวโพดและแปงขาวสาลีมันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 นอกจากจะเปนพันธุที่สำคัญของ

ประเทศไทยแลว ยังเปนพันธุที่ปลูกมากในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และในประเทศเวียดนามเปลี่ยนชื่อ

พันธุเกษตรศาสตร 50 เปน KM 94 ซ่ึงเปนพันธุที่นิยมปลูกมากที่สุดในประเทศเวียดนาม ดังนั้น จึงสามารถกลาว

ไดวาปจจุบันมันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุมันสำปะหลังที่เกษตรกรนยิมปลูกมากที่สุดในโลก 

 - มันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 

 มันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 เปนผลงานรวมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย พันธุนี้

เปนลูกผสมของพันธุเกษตรศาสตร 50 กับพันธุระยอง 5 พันธุหวยบง 60 ใหผลผลิตและปริมาณแปงในหัวสูงกวา

พันธุเกษตรศาสตร 50 ในขณะน้ีมูลนิธิสถาบันฯ ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีท่ัวประเทศ 

ขยายมันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 แจกจายใหแกเกษตรกรตามจังหวัดตางๆ ไปแลวกวา 8 ลานตน ในอนาคตพันธุ

นี้จะมีความสำคัญตออุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยมากขึ้น 

 - สับปะรดพันธุ อสย.1 

 สบัปะรดพันธุ อสย.1 เปนผลงานที่พัฒนารวมกบับริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เปนพนัธุที่ใหผลผลิต

สูง เน้ือมีสีทองและพรุนนอย เหมาะกับการบรรจุกระปอง ขยายพันธุมาตั้งแตป พ.ศ.2533 ขณะนี้มีจำนวนตนปลูก

อยูในไรประมาณ 5 ลานตน และอยูระหวางดำเนินการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีก 2 ลานตน คาดวา

ในอนาคตอันใกลนี้สับปะรดพันธุ อสย.1 จะเปนพันธุสับปะรดที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมของประเทศไทย 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 - เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุพืช 

 เครื่องวัดความช้ืนเมล็ดพันธุพืชเปนผลงานการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ มีสวนรวมเสนอ

แนวคิดและรวมทดสอบในภาคสนาม สรางเคร่ืองวัดความช้ืนรุนแรกสำเร็จเมื่อป พ.ศ. 2527 และพัฒนาตอเนื่อง

มาจนถึงปจจุบัน สามารถใชวัดความช้ืนเมล็ดพันธุขาวโพด ขาว และผักตางๆ เชน ฟกทอง แคนตาลูป พริก 

แตงกวา ฯลฯ เน่ืองจากไดพัฒนามาอยางตอเน่ืองและใชวงจรรวม (Integrated Circuit) ท่ีทันสมัยจึงสามารถ 

วัดความช้ืนไดอยางรวดเร็วและแมนยำ ราคาถูกกวาเครื่องที่นำเขาจากตางประเทศ ทำใหเคร่ืองวัดความช้ืนดังกลาว

เปนที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย และมีการนำไปใชในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พมา ลาว มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และฟลิปปนส เปนตน 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

เกียรติคุณประกาศ 
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป 2547 
รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา 

เรื่อง หุนจำลองยางพาราสื่อประหยัดเพ่ือการศึกษาไทย 
(Production of natural rubber model for education) 

ของ 
รองศาสตราจารย ดร.อภินันท  สุประเสริฐ และคณะ 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวาผลงานประดิษฐคิดคนเร่ือง “หุนจำลองยางพารา
สื่อประหยัดเพ่ือการศึกษาไทย” ของ รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ และคณะ แหงภาควิชากายวิภาค
ศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนส่ิงประดิษฐท่ีมีประโยชน เปนหุนจำลองอวัยวะ
มนุษยและสัตวโดยใชวัสดุธรรมชาติ คือ น้ำยางพาราขนเพ่ือคงรูปเปนหุนจำลองแลวรูปทรงอวัยวะเหมือนอวัยวะจริง 
มีความออนนุมยืดหยุนและสีเหมือนอวัยวะจริง ใหความรูสึกที่ดี เขาใจงาย ตอผูเรียนและผูสอน และมีราคาถูก 
 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องน้ีไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 
ประจำป 2547 รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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หุนจำลองยางพาราสื่อประหยัดเพ่ือการศึกษาไทย 

Production of Natural Rubber Model for Education 

หัวหนาผูประดิษฐคิดคน : รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุขประเสริฐ 

ผูรวมประดิษฐ : นายขจร กอบสันเทียะ 

ที่มาของการประดิษฐคิดคน เปนที่ยอมรับวาสื่อการสอนเปนตัวกลางที่สำคัญในกระบวนการเรียนการสอน ส่ือการ

เรียนการสอนมีหนาที่เปนตัวนำความตองการของอาจารย ครูไปสูตัวนักเรียน นักศึกษาอยางถูกตองรวดเร็ว เปนผล

ใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายการสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม ส่ือการสอนถูกนำมาใชในการ

เรียนการสอนตลอดมา และไดรับการพัฒนาไปตามการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ส่ือการสอนใน

รูปหุนจำลองเปนสื่อวัสดุสามมิติประเภทหนึ่ง ซ่ึงนิยมใชในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะทาง

วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการเกษตรและชีววิทยา ทำใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจไดงาย ครูสามารถ

นำมาใชในกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม และครูสามารถสอนไดตรงตามจุดมุงหมายการเรียน

การสอน 

 สื่อการสอนในรูปหุนจำลองสวนใหญผลิตจากสารสังเคราะหพวกเรซ่ิน และหรือไฟเบอรกลาสซ่ึงตองนำเขา

จากตางประเทศ ราคาท่ีจำหนายในทองตลาดจึงคอนขางสูง จึงมีใชกันอยางจำกัดในสถานศึกษา สถานศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนทางวิทยาศาสตรการแพทยพยายามแกปญหาการนำเขาหุนจำลองจากตางประเทศ 

โดยการสั่งซื้อในรูปของสารสังเคราะหจำพวกเรซิ่นนำมาหลอเปนหุนจำลองใชเอง 

 การนำสารธรรมชาติยางพารามาใชผลิตเปนหุนจำลองทดแทนวัสดุสารสังเคราะหกอใหเกิดประโยชนคุณคาทาง

วิชาการอยางยิ่ง พรอมกับสนับสนุนนโยบายรัฐที่สำคัญ 3 ประการ คือ ดานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ ดานสรางมูลคาเพิ่มใหกับยางพาราไทย และดานการลดปริมาณการนำเขาควบคูกับการเปนสินคาสงออก 

วัสดุที่ใชในการประดิษฐคิดคน ยางพารา

ระยะเวลาในการประดิษฐคิดคน ตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 ถึงวันที่ 30 

มีนาคม 2546

คุณสมบัติและลักษณะเดน มีน้ำหนักเบา มีความนุม และยืดหยุนเสมือนอวัยวะจริง 

ตกไมแตกหัก สามารถเคลH อนยายไดสะดวก

หลักการ วิธีการ และกรรมวิธี

 1. สรางหุนจำลองตนแบบโดยศึกษาจากอวัยวะจริงจากรูป จากตำราโดยใชดินน้ำ

มันปนตนแบบเลียนแบบของจริง

 2. สรางแมพิมพ ดำเนินการเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี

  - หลอชิ้นงานตนแบบเปนปูนปลาสเตอรเพH องายตอการตกแตงรายละเอียด 

   และขัดเรียบ
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

  - จัดทำเปนแมพิมพถาวรจากตนแบบปูนปลาสเตอร

 3. การหลอชิ้นงาน โดยการใชน้ำยางดิบผานขบวนการเทคนิค  

การตีฟองน้ำ (Latex foam from silicofluoride process) ตามสูตร แลว

นำมาเทลงในแมพิมพถาวร ต้ังทิ้งไวประมาณ 30-60 นาที เพ่ือใหยาง

คงรูป แลวนำไปอบไอน้ำ 

 4. ถอดแมพิมพ จากนั้นนำไปอบใหแหง

 5. ระบายสี นำหุนจำลองยางพาราที่ไดมาตัดตบแตงใหสมบูรณ แลวนำมาระบายสี

งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน

 ขึ้นกับความยากงายของช้ินงาน ขนาดของช้ินงาน และจำนวนท่ีผลิต ชิ้นงาน

ขนาดน้ำหนัก 500 กรัม ความยากงายระดับกลาง และจำนวนผลิต 100 ชิ้น ตองใชงบประมาณ 260 บาท/ชิ้นงาน 

ประโยชนที่ไดรับ 

 ในดานการสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการ

ศึกษาในความหมายท่ีแทจริง หมายถึงการปฏิรูปการเรียนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่กลาวไวในมาตรา 24 (5) ของ พ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ 2542 คือ รัฐตองจัดสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน

สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอำนวยความ

สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดังน้ันการเรียนการสอนในยุค

ปฏิรูปการศึกษา นักเรียนคงมิใชเรียนจากกระดาษตำรา หนังสือ 

หรือกระดานดำอยางเดียวอีกตอไป สถานศึกษา 60,000 แหงท่ัว

ประเทศและครูผูสอนควรจัดสภาพแวดลอมสื่อการเรียนการสอนที่

เหมาะสมใหเกิดการเรียนรูดวยส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ 

สื่อหุนจำลองยางพาราจะเปนส่ือการสอนดานวิทยาศาสตรการแพทย 

เกษตรศาสตรและชีววิทยาที่ประหยัด และเหมาะกับนักเรียนไทยอยาง

แทจริง เพราะเปนส่ือที่ผลิตจากสารธรรมชาติ คือ ยางพารามีความ

นุมนิ่มเสมือนของจริง นาเรียน นาใช 

 ในดานการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับยางพาราไทย นับต้ังแตป พ.ศ. 

2534 ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราไปขายตางประเทศเปนอันดับ 

1 ของโลก แตเกษตรกรสวนยางไทยยังคงประสบปญหาราคายางที่

ตกต่ำเปนประจำทุกป จากตัวเลขการผลิตพบวาประเทศไทยสามารถ

ผลิตยางพาราไดในปริมาณ 2.2 ลานตัน/ป สงออกในรูปยางขน 

ยางแผน ปริมาณ 2 ลานตัน ไดมูลคา เทากับ 56,000 ลานบาท ท่ีเหลือ 

0.2 ลานตัน เรานำมาแปรรูป เชน ยางรถยนต ถุงยาง ถุงมือ ยางรัด

ของ ไดมูลคาเทากับ 48,000 ลานบาท การแปรรูปจึงนำมาซ่ึงมูลคาเพิ่ม

ใหกับยางพาราเปนอยางมาก หากเราแปรรูปเพิ่มข้ึนอีก 20-30% 

สงออกยางดิบใหลดลงในประมาณเทากัน เราจะสามารถสรางมูลคาเพ่ิม

ไมต่ำกวา 1 แสนลานบาท ดังนั้นทำไมเราไมคิดคนประดิษฐส่ิงประดิษฐ

ใหมๆ เพ่ือนำยางพารามาใชการประดิษฐสื่อการเรียนการสอนอวัยวะ



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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มนุษยและสัตวจึงมีเปาหมายเบ้ืองตนอยูที่สถานศึกษาทุกระดับท่ัวประเทศ จึงนับเปนแนวทางหน่ึงที่มีศักยภาพสูงย่ิง

ในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับยางพาราไทย 

 ในดานลดการนำเขาและสนับสนุนเปนสินคาสงออก ปหน่ึงๆ รัฐตองใชจายงบประมาณ 100 ลานบาท 

เพ่ือนำเขาสื่อการเรียนการสอนรูปหุนจำลองท่ีทำจากเรซ่ินหรือไฟเบอรกลาส การนำยางพารามาผลิตเปนสื่อการ

เรียนการสอนนอกจากจะชวยลดการนำเขาปละ 100 ลานบาท แลวยังสามารถผลิตเปนสินคาสงออกไดเปนอยางดี 

เนื่องจากคุณสมบัติเดนของสื่อการสอนที่ทำจากยางพารามีราคาถูกกวามาก นำ้หนักเบา ตกไมแตก สามารถเคลื่อน

ยายไดสะดวก มีความเหมาะสมนำมาใชเปนสื่อการสอนไดเปนอยางดี 

การนำผลงานไปใชประโยชน 

 ดานการศึกษา : เปนสื่อการเรียนการสอนราคาประหยัด สถานศึกษาทุกระดับ (60,000 แหง) สามารถนำ

ไปใชได 

 ดานการแพทยสาธารณสุข : สามารถสรางเปนอุปกรณเสริมทางการแพทยและสาธารณสุขสถาน พยาบาล

รัฐ-เอกชนทุกแหงสามารถนำไปใชได 

 ดานการพาณิชย : สามารถจัดทำเปนหุน รูปสัตว เชน ชาง มา รูปท่ีแสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย 

จัดทำเปนของที่ระลึกได 

สถานที่ติดตอ 

โครงการวิจัยและพัฒนาหุนจำลองจากยางพารา 

 ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 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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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

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 ผลงานวิจัยเร่ือง “ประวัติพรรณพืชทางศิลป
วัฒนธรรมไทย โครงการอนุรักษและพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย” ของ นางสาวอรไท ผลดี แหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพสูง เพ่ิมองคความรูใหมดานวิชาการเก่ียวกับประวัติพรรณ
พืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย ที่หักลางกับความเชื่อดั้งเดิมเก่ียวกับแหลงกำเนิดของพรรณไมไทย โดยไดศึกษาคนควา
หาหลักฐานโบราณคดี ศิลาจารึก พงศาวดารจีน ตำรายา และวรรณคดี โดยผลการศึกษาพบหลักฐานใหมเก่ียวกับ
พรรณพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย คือ พรรณพืชสมัยกลาง ไดแก มะซาง มะเยา และขาว เปนตน สมัยหินใหม 
ไดแก ไมไผ และพรรณพืชสมยัโลหะ ไดแก หมอน และกัญชา จึงนับวาผลงานน้ีเปนประโยชนและมีคุณคาเปนอยาง
มากตอวงวิชาการในการศึกษาประวัติของพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยและเปนการยกเกียรติภูมิของชาติดวย 
 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานวิจัยเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำป 
2547 รางวัลชมเชย สาขาปรัชญา 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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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 

ความสำคัญและท่ีมาของการวิจัย 

 พรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยสวนใหญจะเปนพรรณพืชพื้นเมืองที่ขึ้นอยูเองโดยธรรมชาติในเขตของ

ประเทศไทยมาแตด้ังเดิม ซ่ึงถือไดวาพืชพื้นเมืองดังกลาวมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แตยังมีการคนควาวิจัยเกี่ยว

กับถิ่นกำเนิดของพรรณพืชไทยนอยมาก รวมท้ังมีการวิจัยนอยมากเก่ียวกับประวัติของพรรณพืชไทยในดานการอาง

ถึงคร้ังแรก และสมัยท่ีนำพรรณพืชที่มีถ่ินกำเนิดจากที่อื่นเขามาปลูกในประเทศไทย จึงสมควรท่ีจะไดมีการศึกษา

วิจัยเก่ียวกับพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยในดานถ่ินกำเนิดและหลักฐานการอางถึงเปนคร้ังแรกรวมท้ังพรรณพืช

ที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมไทยในดานตาง ๆ อาทิ พรรณพืชทางโบราณคดี ตำนานเมือง พุทธประวัติ จารึก 

วรรณคดี วิถีชีวิตไทย พิธีกรรมเปนตน เพื่อเปนประโยชนตอการอนุรักษพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย  

แหลงเงินทุนสนับสนุนในการทำวิจัย 

 ทนุอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการวิจัยประเภท ข ประจำป 2535 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพH อศึกษาประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยในดานถิ่นกำเนิดและการอางถึงคร้ังแรก

 2. เพH อเสนอรายชH อพรรณพืชที่หายากและควรอนุรักษรวมทั้งพรรณพืชที่สูญพันธุไปแลว

 3. เพH อศึกษาพรรณพืชศิลปวัฒนธรรมไทยในดานเพลงไทย ทำเครH องดนตรีไทย พรรณพืชหอม โบราณคดี  

  ตำนานเมืองและพงศาวดาร พุทธประวัติ วรรณคดี ผาไทและลวดลายไท แหลงอาหาร วถิีชีวิต พิธีกรรม  

  และพรรณพืชสำคัญของชาติไทย 

 4. เพH อศึกษาประโยชนของพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

 5. เพH อสรางอุทยานพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยที่คณะมนุษยศาสตรและที่สำนักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรม 

  การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ระยะเวลาการทำวิจัย 

 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2537 รวมระยะเวลา 3 ป - เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปผลงานวิจัย 
พรรณพืชในตำนานการเกิดมนุษยชาติของชนเผาไท 
 ในตำนานการเกิดมนุษยชาติของชนเผาไท เช่ือวามนุษยชาติกำเนิดจากน้ำเตาปุง ดังปรากฏในพงศาวดาร
ลานชางวาเกิดมนุษยชาติ 5 เผาคือ ไทลม ไทลี ไทเลิง ไทลอ และไทควาง เกิดจากน้ำเตาปุง 3 ลูก ท่ีมีขนาดใหญ
เทาพอม และสวนพงศาวดารเมืองแถง กลาวถึงตำนานชาวผูไทยวา เทวดานางฟา 5 คู ไดเขาไปจุติในน้ำเตาปุง 
แลวแตกออกมาเปนมนุษย เผาตางๆ คือ ขาแจะ ผูไทยดำ ลางพุงขาว ฮอ และแกว 

พรรณพืชในตำนานการสรางโลกของชนเผาไท 
 ตำนานการสรางโลกตามความเชื่อของคนไทยปรากฏในไตรภูมิพระรวง ของพระมหาธรรมราชาลิไทย 
พ.ศ. 1888 กลาวคือ ภูมิ 4 ภูมิ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ในกามภูมิ จะประกอบดวย ภูมิ 4 ภูมิ คือ 
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 ง้ิว ประจำ ครุฑภูมิ 

พรรณพืชดึกดำบรรพในประเทศไทย 

 พรรณพืชท่ีเกาแกท่ีสุดในประเทศไทย คือ ตนกระบาก อายุพันป ที่เขตอุทยานแหงชาติตากสินมหาราช 
จังหวัดตาก ตนไทรใหญที่สุดคือ ตนเลียบ ที่ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 
 ตนสักใหญที่สุดในโลก คือ ตนสักอายุพันป บริเวณปาสงวนลำหวยถ้ำดิน ต. น้ำไคร อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ 

พรรณพืชถิ่นกำเนิดในประเทศไทย 

 มนุษยเร่ิมมีวิวัฒนาการจากลิงคนเม่ือ 2 ลานป ฉะน้ัน พรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยยอมจะมีความเกา
แกถึง 500 ลานป เชนเดียวกับพืชเซลลเดียวของภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะประเทศไทยอยูในเอเชียเขตรอน มีภูมิ

อากาศและภูมิประเทศท่ีเหมาะสมแกการเจริญเติบโตของพรรณพืช มีพ้ืนที่ปาเปนจำนวนมากโดยเฉพาะปาดงดิบ 

พรรณพืชสวนมากจะออกดอกตลอดปไมเหมือนภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็น พรรณพืชจะออกดอกปละครั้ง แมแต

กุหลาบซึ่งพบซากฟอสซิลวามีมาแตดึกดำบรรพเมื่อประมาณ 40 ลานป มาแลว ก็มีกำเนิดในเอเชีย กุหลาบทั่วโลก

พรรณพืชประจำทวีป งิ้ว ประจำ ครุฑภูมิ 

ปาริชาต ประจำ ดาวดึงสภูมิ 

พรรณพืชประจำทวีป หวา ประจำ ชมพูทวีป 

กัลปพฤกษ ประจำ อุตตรกุรุทวีป 
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จะผสมจากกุหลาบเอเชียเพียงไมก่ีชนิด มีหลักฐานการพบพรรณพืชเปนจำนวนมากท่ีมีถ่ินกำเนิดในประเทศไทย 

พืชน้ำ ไดแก โกมุท จงกลนี บุณฑริก บัวผัน บัวเผ่ือน บัวขม ปทุม เปนตน หรือพืชมีดอก เชน กัลปพฤกษ กุมาริกา 

กระดังงาสงขลา การเวก ข้ีเหล็ก คัดเคา แจง นมแมว ปนหยี พวงประดิษฐ พาดไฉน พิมาน มะคาแต มะพลับ 

รวงผึ้ง สารภี รวก รัง อังกาบ เปนตน 

พรรณพืชในโบราณคด ี

 ผลการวิจัยเพื่อศึกษาประวัติพรรณพืชทางศิลป

วัฒนธรรมไทยในดานถ่ินกำเนิด จากหลักฐานทางโบราณคดีพบ

วาพรรณพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยมาตั้งแตสมัยกอน

ประวัติศาสตร ดังนี้ คือ พรรณพืชสมัยหินกลาง จากการคน

พบของ ดร.เชสเตอร กอรแมน ท่ีแหลงโบราณคดีถำ้ผี จังหวัด

แมฮองสอน อายุประมาณ 8,500-13,000 ปพบซากฟอสซิล

ของพืช (botanical macro-fossils) จำนวน 14 ชนิด ไดแก 

กระจับ แตงราน ถั่วเขียว ถ่ัวนอย นางพญาเสือโครง (พืชสกุล

เดียวกับทอ) น้ำเตา พริกไทย พลู มะกอกเลื่อม มะซาง มะเยา 

สมอไทย สมอพิเภก และหมากนอกจากนั้น พรรณพืชที่สำคัญในสมัยหินกลางจากแหลงโบราณคดีถ้ำปุงฮุง จังหวัด

แมฮองสอน เมื่อประมาณ 7,000 ป จากการขุดคนของ ดร.กอรแมน เชนกัน คือ ขาว จากหลักฐานดังกลาวแสดง

วาขาวมีถ่ินกำเนิดในประเทศไทย ไมใชมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและอินเดียตามหลักฐานเดิม นอกจากน้ันจากการ

คนพบหลักฐานเก่ียวกับขาวท่ีแหลงโบราณคดีหลายแหงในประเทศไทย เชน แหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัด

อุดรธานีเม่ือประมาณ 5,600 ป,โนนนกทา จังหวัดขอนแกน เม่ือประมาณ 5,500 ป, โคกเจริญ จังหวัดลพบุร ี

ประมาณ 4,000 ป, บานนาดี จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 3,000-4,000 ป และโคกพลับ จังหวัดราชบุรี ประมาณ 

2,000-3,000 ป โดยเฉพาะการคนพบท่ีถำ้ปุงฮุง จังหวัดแมฮองสอน แสดงวา คนไทยรูจักปลูกขาวเพ่ือเปนอาหาร

ประจำวันมานานถึง 7,000 ป มาแลว กอนจีนและอินเดียถึง 2,000 ป และจากการพบหลักฐานพรรณพืชหลายชนิด

ที่ถ้ำผี จังหวัดแมฮองสอน มีอายุเกาแกถึงประมาณ 10,000 ป ซ่ึงเกาแกกวาพืชชนิดเดียวกันท่ีพบในสวนอ่ืนของ

โลก ทำใหนาเช่ือถือไดวา ประเทศไทยในสมัยกอนประวัติศาสตรอาจจะเปนดินแดนที่ใหกำเนิดการเกษตรกรรมของ

โลกมิใชบริเวณตะวันออกกลางท่ีเรียกกันวา ดินแดนอันอุดมสมบูรณรูปพระจันทรเสี้ยว (The Fertile Crescent) 

ดังที่เคยเชื่อกันมา 

พรรณพืชที่อางถึงครั้งแรก 

 พรรณพืชท่ีพบหลักฐานใหมเกี่ยวกับการอางถึงคร้ังแรก ไดเสนอเฉพาะพรรณพืชสำคัญจำนวน 80 ชนิด 

ดังตอไปนี้ 

 พรรณพืชสมัยกอนสุโขทัย จำนวน 19 ชนิด ไดแก กระวาน ฝาย มะพราว กัลปพฤกษ พิกลุ มะมวง นิลุบล 

กระทุม ไผ งา ถ่ัวสะแตก กำยาน กฤษณา การบูร จันทน สน ออย กุมุท และ โพธ์ิ พรรณพืชสมัยสุโขทัย จำนวน 

24 ชนิด ไดแก พิมเสน ขาวสาลี คราม จงกลนี แตงโม ไทร ถ่ัวราชมาส บัวเผ่ือน 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 

พรรณพืชสมัยหินกลางจากถ้ำผี แมฮองสอน 

คือ มะกอกเกล้ือน นางพญาเสือโครง และมะซาง 

ซึ่งใชเปนน้ำปานะสมัยพุทธกาล 
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พรรณพืชสมัยพุทธกาลจากพุทธประวัต ิ
 ตอนเจาชายสิทธัตถะประสูติ คือ สาละอินเดีย ตอนเจาชายสิทธัตถะในปฐมวัย คือ หวา ตอนทรงบำเพ็ญ
ทุกรกิริยา คือ มะมวง ชมพูพฤกษ หรือ หวา ตอนการบูชาพระพุทธองค คือ นิโครธ ตอนตรัสรู คือ พระศรีมหาโพธ์ิ 
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 

ตนพระศรีมหาโพธ์ิของพระพุทธเจา 28 พระองค 

พระพุทธมงคละ : กระทิง พระพุทธสิทธัตถะ : กัณณิการอินเดีย 

พระพุทธอโนมทัสสี : รกฟา พระพุทธเมธังกร : ทองกวาว 

ตนพระศรีมหาโพธ์ิของพระพุทธเจา 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) 

 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) 

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 

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) 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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พรรณพืชในวรรณคดี 

 พรรณพืชสำคัญสมัยกอนสุโขทัย มิลินทปญหา 

(พ.ศ. 500) กลาวถึงเมืองตักโกละ (กระวาน) สันนิษฐานวา

คือ เมืองตะก่ัวปา พงศาวดารราชวงศชุง (พ.ศ. 1560) 

กลาวถึงอาณาจักรศรีวิชัย ผลิตกำยานเปนสินคาออก 

 พรรณพืชสำคัญสมัยสุโขทัย ไตรภูมิพระรวง (พ.ศ. 

1888) กลาวถึงพรรณไมประจำทวีปแบงตามทิศจาก

ศูนยกลางคือเขาพระสุเมรุ ทิศเหนือ (อุตตรกุ รุทวีป) 

กัลปพฤกษ, ทิศใต (ชมพูทวีป) หวา, ทิศตะวันออก (บุพพวิ

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, กัณณิการท่ีไตรภูมิพระ

รวงระบุวาเหลืองงามดั่งทองเนื้อสุก ผูวิจัยพบวา คือ ตนกัณณิการของอินเดีย ซ่ึงมีชื่อวิทยาศาสตรตรงกับตนหู

พรรณพืชในตำนานเมืองและพงศาวดาร 
 พรรณไมในตำนานกรุงสุโขทัย คือ ตาล พรรณไมในตำนานกรุง
ศรีอยุธยา คือ หมัน, พรรณไมในตำนานกรุงธนบุรี คือ ทองหลาง, 
พรรณไมในตำนานกรุงรัตนโกสินทร คือ ราชพฤกษ, พรรณไมใน
ตำนานเมืองเชียงใหม คือ ไทร พรรณไมในตำนานเมืองหริภุญไชย 
คือ ยางทราย, พรรณไมในตำนานเมืองฝาง คือ ฝาง พรรณไมใน
ตำนานเมืองเงินยางเชียงแสน คือ พุทรา, พรรณไมในตำนานดอยสุ
เทพ คือ ออย, พรรณไมในตำนานพระธาตุหริภุญไชย คือ สมอ, 
พรรณไมในตำนานพระปฐมเจดีย คือ พระศรีมหาโพธ์ิ, พรรณไมใน
พงศาวดารเหนือ คือ น้ำเตา หมาก, พรรณไมในตำนานพระนางจาม
เทวี คือ มะตูม สักสองพ่ีนอง, พรรณไมในพงศาวดารลานชาง คือ 
น้ำเตา, พรรณไมในตำนานพระรวง คือ ไมแกงข้ีพระรวง (ตนหาด
เยือง), พรรณไมในตำนานพระยามังราย คือ มะเด่ือ โพธ์ิลังกา 
พรรณไมในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
คือ พุทรา (ดอนพุทรากระแทก) 

พรรณพืชในจารึก 
 จารึกวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช (พ.ศ. 1318) กลาวถึงมะมวงและพิกุล, จารึกวัดศรีชุม หลักท่ี 2 (พ.ศ. 
1900) กลาวถึง พระศรีมหาโพธิ์ , กระทิง อินทนิล ซึก ดอกซอน (มะลิซอน) ดอกพุด, จารึกวัดอโสการาม 
(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 สารภ ี

ประดู ไทร สาละ มะพราว กอปทุม อุบล 

พรรณพืชในตำนานเมือง เมืองฝางสัณฐานยาวดังฝกฝาง 

ไมชำระกนพระรวง ตนหมันประจำกรุงศรีอยุธยา 

พรรณพืชสมัยสุโขทัยจากไตรภูมิพระรวง 

จวง จันทน กฤษณา และสะเอง 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

พรรณพืชสำคัญท่ีใชทำเครื่องดนตรีไทย 

 วัฒนธรรมการดนตรีของไทย มีความเกาแกมาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรดังปรากฏหลักฐานการพบ

เครื่องดนตรีไทย อายุราว 2,100 ป ในหลุมฝงศพนางพระยาเผาไทท่ี ต.หมาหวังตุย อ.ฉางชา มณฑลหูหนาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน อยูในสมัยราชวงศฮั่น เปนเครื่องดนตรีทำดวยไมไผ มีขลุย และแคน รวมท้ังเครื่องดนตรีขิม 

 ไมในฝนที่หายากมากที่สุดของชางทำเคร่ืองดนตรีไทย อยูในสกุลไมมะเกลือ คือไมมะริด ใชทำเคร่ืองดนตรี

ที่ถือวาศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหมือนชื่อ ปจจุบันเกือบจะสูญพันธุไปแลว เม่ือครั้งทำระนาดถวายสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังตองไปนำมาจากเมืองพมา ทำเครื่องดนตรีไดหลายชนิด เชน ซอดวง ซออู กลอง 

โทน รำมะนา ฯลฯ ท่ีนิยมทำมาแตโบราณ คือ ทำรางระนาดมักนิยมใชงาชางประกอบ ดังเชนเคร่ืองดนตรี

ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 5- 6 เปนรางระนาดไมมะริด 

มีงาชางแบบไมตอประกอบ ในภาพลูกระนาดทำดวยไมชิงชัน มีสมญาวาผืนทับทิม เปนผืนที่จางวางศร 

ศิลปบรรเลง ไดบรรเลงถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จนไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเปนหลวง

ประดิษฐไพเราะ 

 ไมสกุลไมมะเกลืออีกชนิดหนึ่ง ท่ีใชทำเครื่องดนตรีไทย คือ ไมมะเกลือ ทำซอดวง ซออู ขลุย กลอง 

สวนประกอบของระนาด เชน ค้ิว คันทวนซอสามสาย ฯลฯ ดังเชน กลองชาตรี ไมมะเกลือของหลวงประดิษฐ

ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ยังมีไมอีกสกุลหน่ึงที่หายากเพราะเปนไมหวงหาม คือ สกุลไมชิงชัน ไมสกุลน้ีนิยมนำ

มาทำเครื่องดนตรี เพราะมีเนื้อไมและแกนท่ีสวยงาม ไดแก ชิงชัน และพะยูง 

 ชิงชัน ทำเครื่องดนตรีไดหลายชนิด เชน ลูกระนาด ซอดวง ซออู จะเข ขลุย กลอง โทน รำมะนา กรับ 

ขาฆองวง ฯลฯ ดังตัวอยางลูกระนาดไมชิงชันท่ีเรียกวา ผืนทับทิม ของหลวงประดิษฐไพเราะ ซ่ึงเคยบรรเลงถวาย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจาอยูหัว จนไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนหลวงประดิษฐไพเราะ นอกจากนั้น

เครื่องดนตรีไทยที่ทำดวยไมชิงชันของหลวงประดิษฐไพเราะ ยังมีกลองทัด กลองชาตรี กลองแขก เปนตน 

พรรณพืชทำเคร่ืองดนตรี 

ขลุยและแคนท่ีหมาหวังตุย อายุ 2,100 ป 

รางระนาดไมมะริด ลูกระนาดไมชิงชันของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร  ศิลปบรรเลง) 

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) 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 พะยูง ทำเคร่ืองดนตรี คือ ลูกระนาด ซอดวง ซออู ขลุย กลอง โทน รำมะนา ฯลฯ ตัวอยางเชน 

กลองแขก ไมพะยูง อายุราวรัชกาลที่ 7 สมบัติของอาจารยสุบิน จันทรแกว ลูกระนาดเอกไมพะยูงราวสมัยรัชกาลท่ี 

8 รางระนาดไมสัก ฝมือเจกฝน ชางทำระนาดมีชื่อเสียงมาตั้งแตยุครัชกาลที่ 5 เปนตน 

 ไมในสกุลไมสัก ท่ีนิยมทำเครื่องดนตรี คือ รางระนาด กลอง โทน รำมะนา ขาฆองวง ฯลฯ ดังตัวอยาง

เคร่ืองดนตรีของหลวงประดิษฐไพเราะ อาทิ รางระนาดเอกและทุม ทำดวยไมสักแกะสลักลงรักปดทอง ระนาด

มโหรี ไมสัก ตะโพนไทยไมสักมีเทาไมมะริดฝงงา 

 ไมในฝนที่สำคัญลำดับสุดทายที่จะกลาวถึง คือ สกุลไมไผ ไดแกไมไผบง ไผบงท่ีมีคุณภาพจะมาจากจังหวัด

ตราด บริเวณคลองใหญ แหลมงอบ และ เกาะชาง จะมีเน้ือแกรงดีมาก นิยมนำมาทำลูกระนาด เพราะใหเสียง

ไพเราะมาก ลูกระนาดผืนไผบงท่ีมีชื่อเสียง คือ ผืนจำปา ของหลวงประดิษฐไพเราะ นอกจากน้ียังมีระนาดเอกผืน 

ย.ท. ซ่ึงสมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศร โปรดใหสลักพระนามยอยุคลทิฆัมพร ประทานใหแกหลวงประดิษฐ

ไพเราะเปนพิเศษ และมีระนาดทุมคูกับระนาดเอกทำดวยไผบง 

พรรณพืชในเพลงไทย 

 พรรณไมในเพลงพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตับชมสวนขวัญ   ดอกไมไทร 

เพลินชมสายหยุดพุทธชาด ชมนาดหอมรH นชH นนาสา กุหลาบหลากสีมีปลูกไว อยูใกลกับพุมมะลิหอม

การะเกดแกมแกวกระดังงา กรรณิการสารภีจำปพะยอม กรองเปนมาลัยไดดมดอม นำนอมโนมหทัยใหชH นบาน

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 - 

ชยัพฤกษ สะเดา ขนุน พกุิล, ทศิประจิม - มะขาม มะยม, ทศิพายัพ - มะกรดู, ทิศอดุร - พุทรา หวัวาน, ทศิอสีาน- ทเุรียน 

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 ม่ิงขวัญอยูที่ มะพราว กลวย, ปฉลู มิ่งขวัญอยูที่ ตาล, ปขาล มิ่งขวัญอยูที่ ขนุน รัง, ปเถาะมิ่งขวัญอยูที่ 

มะพราว ง้ิว, ปมะโรง ม่ิงขวัญอยูที่ งิ้ว ตนไผ, ปมะเส็ง ม่ิงขวัญอยูที่ โพธ์ิ รัง, ปมะเมีย มิ่งขวัญอยูที่ตะเคียน 

กลวย, ปมะแม ม่ิงขวัญอยูที่ ปาริชาต ไผปา, ปวอก ม่ิงขวัญอยูที่ ขนุน, ประกา ม่ิงขวัญอยูที่ ยาง ฝายเทศ, ปจอ 

มิ่งขวัญอยูที่ สำโรง บัวหลวง, ปกุนมิ่งขวัญอยูที่ บัวหลวง บัวบก 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

พรรณพืชในศิลปะไทย ลาดลายศิลปะสมัย

หินใหม  - ลายดอกหญา ลายปลองออย 

ลายมะลิ เลื้อย ลายกาบไผ ลายหวีกลวย 

ลายตนสนและตนดอกไม ลายตาสับปะรด 

ลายหมากจับ ลายดอกมะลิ ลวดลายศิลปะ

สมัยโลหะ -ลายบักโม (แตงโม) ลายเครือเถา

กานขด ลายผักกูด ลายกระหนกชอ ลายบัว

ควำ่บั วหงาย ลายดอกแก ว  (ดอกพิกุล ) 

ลาย พุ มข า ว บิณฑ ,  ลวดลาย ศิลปะส มัย 

กอนทวารวดี - ลายประจำยามดอกจันทน, 

ลวดลายศิลปะสมัยทวารวดี - ลายดอกบัว 

ลายพวงมาลัย, ลวดลายศิลปะสมัยสุโขทัย - 

ลายดอกกานแยง ลายดอกสรอย ลายกรวยเชิง (บัวสัตตบุษย), ลวดลายศิลปะสมัยอยุธยา - ลายดอกไมรวง 

ดอกลำดวนลายใบเทศ (ตนฝายเทศหรือพุดตาน) ลายดอกชัยพฤกษ ลายดอกรัก ลายดอกสายหยุด ลายดอกจอก 

ลายรวงขาว 

 2. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 1. มีคุณคาในการศึกษาประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยในดานถิ่นกำเนิดและการอางถึงคร้ังแรก 

 2. มีคุณคาในการศึกษาพรรณพืชที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมไทย ในดานเพลงไทย ทำเครื่องดนตรีไทย 

พรรณพืชหอม พรรณพืชทางโบราณคดี พรรณพืชในตำนานเมืองและพงศาวดาร พรรณพืชในพุทธประวัติ 

พรรณพืชในวรรณคดี พรรณพืชในผาไทและลวดลายไท พรรณพืชที่เปนแหลงอาหาร พรรณพืชในวิถีชีวิตไทย 

พรรณพืชในพิธีกรรมไทย พรรณพืชสำคัญของชาติไทย 

 3. มีคุณคาในการศึกษาประโยชนของพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย 

 4. มีคุณคาในการกระตุนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงดำเนินการอนุรักษพรรณพืชที่กำลังจะสูญพันธุกอนที่

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 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาสามารถทางดานการประพันธเพลง

ชมพรรณพืชไทยไวเปนจำนวนมาก อาทิ ตับชมสวนขวัญ มีเพลงดอกไมไทร ดอกไมไพร และดอกไมรวง เพลงเตา

กินผักบุง 2 ช้ัน เถา เพลงอาทิตยชิงดวง และเพลงน้ำลอดใตทราย 

 3. ศักยภาพในการพัฒนาไปสูภาคอุตสาหกรรม 

  พรรณพืชที่ ใชทำเคร่ืองดนตรีที่มีศักยภาพสูงสามารถจะพัฒนาสูภาคอุตสาหกรรมคือ ไมมะริด 

(Diospyros discolor Willd.) ลักษณะของเน้ือไมมะริด เปนไมที่มีคุณภาพดีมาก ดีกวาไมชิงชัน ประโยชนของไม

พรรณพืชในศิลปะไทย 

ผาไหมไทโบราณลายผักกูด ที่หมาหวังตุย (2,100 ป) 

ผาลายอยาง ดอกพิกุล ลายดอกใบเทศ ลายกรวยเชิง 

ผายกลายพุมขาวบิณฑ ลายราชวัติประจำยาม 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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มะริด นอกจากใชทำเคร่ืองเรือนช้ันดี หีบประดับมุก ไมแกะสลัก ยังใชทำเคร่ืองดนตรีไดหลายชนิด ไมมะเกลือ 

(Diospyros mollis Griff.) ลักษณะเน้ือไม เปนแกนดำปลอดเนื้อละเอียด แข็งมาก ทนทาน ตกแตงไดเรียบรอย 

ขัดชักเงาเปนมันดีมาก ประโยชนนอกจากทำเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชชั้นดี ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble) 

ลักษณะของเน้ือไมจะมีสีตั้งแตสีมวงออน ถึงมวงแก มีเสนแทรกสีดำออนหรือแกกวาสีพื้น เน้ือละเอียดปานกลาง 

แข็งเหนียว ทนทาน ชักเงาไดดี ประโยชนนอกจากนี้ใชทำเครื่องเรือนอยางดี ทำเครื่องดนตรีไดหลายชนิด พะยูง 

(Dalbergia cochinchinensis Pierre) ลักษณะของเน้ือไมมีสีแดงอดมวงถึงมวง หรือสีเลือดหมูแก เปนมันเลื่อม 

มีริ้วสีดำหรือสีน้ำตาลออนผาน เน้ือละเอียด เหนียว แข็ง ทนทาน ขัดและชักเงาไดดี มีน้ำมันในตัว ประโยชนใชทำ

เคร่ืองเรือนช้ันดี ทำเคร่ืองดนตรี ไมสัก (Tectona grandis Linn.) ลักษณะเปนสีเหลืองทอง นานเขากลายเปนสี

น้ำตาลหรือสีน้ำตาลแก มีเสนสีแกแทรก เนื้อหยาบ แข็ง เดงพอประมาณ แข็งแรงทนทานท่ีสุด ประโยชนของไม

สัก ทำเคร่ืองเรือน เครื่องแกะสลักแลว ยังใชทำเครื่องดนตรี ไมไผบง (Bambusa tulda Roxb.) ลักษณะมีลำสี

เขียว เม่ือแกจะมีสีเขียวอมเทา และบางทีจะมีทางหรือแถบสีเหลืองตามยาวของลำ จะมีเนื้อแกรงดีมาก นิยมนำ

มาทำลูกระนาด เพราะใหเสียงไพเราะมาก ยังใชทำเครื่องจักสาน เพราะสามารถจักตอกทำเปนเสนไดงาย 

 ฉะนั้นไมในฝนของชางทำเคร่ืองดนตรีทั้ง 6 ชนิด คือ มะริด มะเกลือ ชิงชัน พะยูง สัก และไผบง จึงเปนไมที่

มีคุณคา ควรแกการปลูกเปนพืชเศรษฐกิจเปนอยางดียิ่ง เพราะนอกจากจะใชประโยชนอยางอ่ืนแลว ยังนำมาใชทำ

เคร่ืองดนตรีไทยที่มีคุณภาพของเสียงไพเราะอีกดวย เทากับไดชวยสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรีไทยใหคงอยูตลอดไป 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

เกียรติคุณประกาศ 
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 

รางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2547 
รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา 

เรื่อง การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเร่ืองการเลี้ยงโคนม 
ไปประยุกตใชในตางบริบท 

(The Application of the Local Curriculum Development Process  
in Dairy Farming to Various other Contexts)  

ของ 
รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป และคณะ 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา ผลงานวิจัยเร่ือง “การนำกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นเร่ืองการเลี้ยงโคนมไปประยุกตใชในตางบริบท” ของ รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป 
และคณะ แหงคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนงานวิจัยที่เพิ่มองคความรูในแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่เปนประโยชนในสาขาการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาและสามารถขยายผลสูทองถิ่น โดยมีการนำ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่นแตละทองถิ่น และเปนการเผยแพร
สูระดับสากล 
 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ  จึงมีมติใหผลงานวิจัยเร่ืองน้ี ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำ
ป 2547 รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

124124

การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการเล้ียงโคนมไปประยุกตใชในตางบริบท 

The Application of the Local Curriculum Development Process in Dairy Farming to Various 

other Contexts. 

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

ความสำคัญและท่ีมาของการวิจัย 
 สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (องคการมหาชน) (2542: 6-14) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ สรุปไดวา 
 1. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาไมใชภาระหนาท่ีของสถานศึกษาเทานั้น 
แตสถาบันภายนอกสถานศึกษา ไดแก ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ ใหมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับผลประโยชน 



125125

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

รวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2. กระบวนการจัดการเรียนรู ใหจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน 
รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผู
สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
ซึ่งการจัดการเรียนรูสามารถจัดใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  
 3. การประเมินผูเรียนใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และจากการทดสอบ ท้ังหมดนี้ใหจัดกระทำควบคู
กันไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ 
 จากขอกำหนดดังกลาวขางตน สถานศึกษาจึงจำเปนตองมีหลักสูตรเปนของตนเอง ที่เรียกวา “หลักสูตร
สถานศึกษา” ซึ่งเปนแผนหรือแนวทางหรือขอกำหนดของการจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาใหผูเรียนมีความรู 
ความสามารถ โดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลำดับขั้นของมวลประสบการณ
ที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนนำความรูไปสูการปฏิบัติได ประสบความสำเร็จในการเรียนรูดวย
ตนเอง รูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอยางมีความสุข ดังน้ันหลักสูตรสถานศึกษาจึงเปน
หลักสูตรที่ เ กิดจากการท่ีสถานศึกษานำสภาพตางๆ ท่ีเปนปญหา จุดเดน เอกลักษณของชุมชน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ มากำหนดเปนสาระและจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลาง
และเพ่ิมเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู หรือรายวิชาไดตามความถนัด ความสนใจของผูเรียน โดยความรวมมือ
ของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน มีการกำหนดวิสัยทัศนและแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือนำไปสูการออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ (กรมวิชาการ, 2545: 5-6) 
 แนวคิดในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาดังกลาวขางตน เปนแนวคิดเดียวกันกับการจัดทำ “หลักสูตรของ
ทองถิ่น” หรือ “หลักสูตรทองถ่ิน” ที่ เรียกใช กันอยูตามหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ถาจะนำมาเปรียบเทียบกันใหเห็นชัดเจน หลักสูตรทองถ่ินใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 เทียบไดกับรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษานั่นเอง  
 โครงการวิจัยเรื่อง “การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง การเลี้ยงโคนมไปประยุกตใชในตาง
บริบท” เปนงานขยายผลตอเนื่องจากโครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินที่เอื้อตอการ
พัฒนาการเลี้ยงโคนม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี” ซึ่งบุญเรียง ขจรศิลป และคณะ (2543) ไดพัฒนากระบวนการจัด
และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจัดหลักสูตรทองถ่ินที่เอื้อตอการเล้ียงโคนม และมีการนำไปใชเปนเวลา 2 
ปการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน มีการสอนแบบบูรณาการ มีการทำงาน
เปนกลุมและเปนทีม ใชวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีการประเมินผลจากแฟมผลงาน นอกจากนี้ 
ปราชญทองถิ่น ชุมชน และองคกรทองถิ่นยังไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสงผลใหนักเรียนรูจักการ
ทำงานเปนทีม กลาแสดงออก สามารถสรุปประเด็นท่ีไดจากการเรียนรูตอหนาชุมชน มีความรู มีเจตคติตอการเล้ียง
โคนมในทางที่ดีมากขึ้น มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความสุขที่ไดเรียนเร่ืองโคนม รวมทั้งไดรับการ
ยอมรับจากผูปกครองวาเปนหลักสูตรที่ใหเน้ือหาพ้ืนฐานและทักษะเบ้ืองตนท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจได
งาย ทำใหนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน และจะสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมตอไป 
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ผลการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา กระบวนการจัดหลักสูตรทองถ่ินที่เอื้อตอการพัฒนาการเล้ียงโคนมที่
คณะผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานั้น สามารถนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่อาศัยอยู
ในชุมชนท่ีมีการเล้ียงโคนมอยางหนาแนน และมีสหกรณโคนมที่เขมแข็ง แตการวิจัยดังกลาวยังไมไดแสดงใหเห็น
วาถาจะนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดังกลาวไปใชกับนักเรียนระดับช้ันอื่นๆ และ/หรือในชุมชนอื่นจะใชได
ผลเชนเดียวกันหรือไม ประกอบกับจังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดท่ีมีศิลปวัฒนธรรมเกาแก มีแหลงทองเท่ียว ประชาชน
ประกอบอาชีพหลากหลาย มีชีวิตความเปนอยูที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ ดังน้ัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยจึงใหทุนสนับสนุนแก บุญเรียง ขจรศิลป และคณะ เพื่อศึกษาการนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง
การเล้ียงโคนมไปใชในตางบริบท ในเน้ือหา ระดับช้ัน และชุมชนอื่นๆ ท่ีไมใชเนื้อหาการเล้ียงโคนม ไมใชระดับชั้น
ประถมศึกษาเพียงอยางเดียว และไมใชชุมชนที่มีความเขมแข็งเชนเดียวกับชุมชนในอำเภอโพธาราม 

แหลงเงินทุนสนับสนุนในการทำวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝายการศึกษากับ
ชุมชน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 วัตถุประสงคของการวิจัยระยะที่ 1 
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพและความตองการ ในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนและชุมชนที่
ไดรับการคัดเลือกในจังหวัดราชบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเน้ือหาที่ควรนำมาจัดทำหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนและชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกใน
จังหวัดราชบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและการจัดการ
เรียนการสอน 
 4. เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบศักยภาพและความตองการ เน้ือหาท่ีควรนำมาจัดทำหลักสูตรทองถิ่น 
และแนวทางการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและการจัดการเรียนการสอนระหวางโรงเรียน
และชุมชนในบริบทใหมกับโรงเรียนและชุมชนในบริบทที่เลี้ยงโคนม รวมท้ังเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนและชุมชน 4 
แหงที่อยูในบริบทใหม เพือ่นำผลที่ไดมาพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนท่ีจะศึกษาตอไปในระยะที่ 2 
 วัตถุประสงคของการวิจัยระยะที่ 2 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพของชุมชนและโรงเรียน 
โดยใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนมเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
 2. เพ่ือศึกษาผลที่ไดจากการนำหลักสูตรทองถิ่นไปใช โดยพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้ 
  2 .1 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ ในการเ รียน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ทักษะท่ีพึงประสงค เจตคติตออาชีพเกษตรกรรม เจตคติตอวัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนนาโค และความ
คิดเห็นของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.2 ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศกตอการนำหลักสูตรทองถิ่นไปใช 
  2.3 ความคิดเห็นของคนในชุมชนตอการนำหลักสูตรทองถิ่นไปใช 
 3. เพ่ือศึกษาระบบบริหารจัดการในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
 4. เพS อศึกษาปจจัยและเงS อนไขการนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรS องการเลี้ยงโคนมไปปรับใช 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) สภาพและปญหาของชุมชน  คนในชุมชนตนโพ ธ์ิ  ชุมชนท ากระทุม ชุมชนบ านแตม 
และชุมชนนาโค สวนใหญมีอาชีพทำไร ทำสวน ทำนา และรับจาง ชุมชน 4 แหงน้ีจัดแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 
กลุมที่มีจุดเดนทางดานการเกษตร ไดแกชุมชนบานแตม และชุมชนนาโค และกลุมที่มีจุดเดนทางดานวัฒนธรรม
ประเพณีคือ ชุมชนตนโพธิ์ และชุมชนนาโค ชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาชุมชนอื่น คือ ชุมชนตนโพธิ์ รองลง
มาคือ ชุมชนทากระทุมและชุมชนบานแตม สวนชุมชนนาโคมีความพรอมในเชิงเศรษฐกิจดอยที่สุด แตจุดแข็งคือมี
ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ชุมชนมีปญหาเรื่องขาดแคลนน้ำเพื่อ
การเกษตร ไมมีท่ีดินของตนเองเพื่อทำการเกษตร ตองเชาท่ีดินทำกิน ทั้ง 4 ชุมชนมีปญหายาบา ยาเสพติด 
แตชุมชนนาโค มีปญหาเร่ืองนี้นอยกวาชุมชนอื่น อยางไรก็ตามชุมชนนาโคมีปญหาความยากจน โรคมาลาเรีย 
ไขเลือดออกชุกชุม และปญหาทุพโภชนาการ ในขณะที่ชุมชนอ่ืนไมเปนปญหา 
  2) สภาพและปญหาของโรงเ รียน  โรงเ รียนที่คณะผู วิ จั ยศึกษาในค ร้ังนี้  เปนโรงเ รียน
ขนาดใหญ 2 โรง คือโรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธ์ิ เปดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 และโรงเรียนจอม
ราช สอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรง คือ โรงเรียนบานนาโคบน สอนระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรง คือ โรงเรียน วัดสมานกิจ สอนระดับอนุบาลถึงประถม
ศึกษาปที่ 6 
   โรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธิ์และโรงเ รียนวัดสมานกิจ ครูสวนใหญเปนคนในทองถิ่น 
สวนโรงเรียนบานนาโคบน และโรงเรียนจอมราช ครูสวนใหญไมใชคนในทองถิ่น โรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธ์ิ 
โรงเรียนบานนาโคบน และโรงเรียนวัดสมานกิจ ครูสวนใหญใชวิธีสอนแบบครูเปนศูนยกลาง สวนโรงเรียนจอมราช 
ครูสวนใหญเนนการสอนที่ใหนักเรียนทำกิจกรรม โรงเรียนบานนาโคบนและโรงเรียนจอมราช ครูสวนใหญไมมีความ
รูและประสบการณในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โรงเรียนไมเคยพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน สวนโรงเรียนวัดสมานกิจ 
มีครู 1 คนที่ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่องขาวซอมมือโดยสอนแบบบูรณาการในรายวิชาตางๆ แตปจจุบันครูทานนี้
ไดลาออกไปแลว โรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธิ์มีครู 2 คนท่ีผานการอบรมหลักสูตรทองถ่ิน และโรงเรียนเคย
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในลักษณะทำหนังสือเสริมประสบการณโดยปรับเนื้อหาและกิจกรรม   
   โรงเรียนวัดสมานกิจและโรงเรียนบานนาโคบน มีความสัมพันธระหวางครูดี โรงเรียนจอม
ราชความสัมพันธระหวางครูคอนขางดี สวนโรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธ์ิครูมีปญหาขัดแยงกันมานาน 
   โรงเรียนทั้ง 4 โรง นักเรียนมีปญหาความยากจนและครอบครัวแตกแยก 
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  3) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนและชุมชนท้ัง 4 แหง มีความสัมพันธที่ดีและ
ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี ประเด็นท่ีแตกตางคือชุมชนตนโพธิ์ คนในชุมชนจะใหความ
สนับสนุนทั้งทางดานกำลังทรัพยและกำลังกาย ชุมชนทากระทุม คนในชุมชนใหความสนับสนุนโรงเรียนโดยใหทุน
การศึกษาและจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนใหกับโรงเรียน ชุมชนนาโค คนในชุมชนใหความชวยเหลือโรงเรียนใน
ดานแรงงานมากกวาดานเงินทอง สำหรับชุมชนบานแตม ความชวยเหลือที่ชุมชนใหกับโรงเรียนนั้นคอนขางหนักไป
ทางวัตถุ สิ่งของ และเงินมากกวาการใหความคิดเห็น   
  4) ความตองการหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนและชุมชน โรงเ รียนและชุมชน 4 แหง 
มีความตองการจัดหลักสูตรทองถ่ินที่เกี่ยวกับการเกษตร 2 แหง คือ โรงเรียนวัดสมานกิจและชุมชนทากระทุมมี
ความตองการใหจัดหลักสูตรทองถิ่นเรื่องขาวซอมมือ ไรนาสวนผสมและการเลี้ยงนกกระทา โรงเรียนจอมราชและ
ชุมชนบานแตมมีความตองการใหจัดหลักสูตรทองถิ่นเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาการ
เกษตร และสหกรณการเกษตร โรงเรียนและชุมชนอีก 2 แหงมีความตองการจัดหลักสูตรทองถ่ินที่เกี่ยวกับศิลป
วัฒนธรรมดังนี้ คือ โรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธิ์และชุมชนตนโพธ์ิมีความตองการใหจัดหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง
เครื่องจักสานตนโพธ์ิ โรงเรียนบานนาโคและชุมชนนาโคมีความตองการใหจัดหลักสูตรทองถิ่นเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ชาวไทยตะนาวศรี 
  5) ความพรอมของโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนและชุมชนที่อยู ในบริบทใหมทั้ง 4 แหง 
มีความพรอมทั้งดานบุคลากร อาคารสถานที่ แหลงศึกษาเพิ่มเติม สื่อ วัสดุอุปกรณ และงบสนับสนุน  
 2. เน้ือหาท่ีควรนำมาจัดหลักสูตรทองถิ่นในระดับตางๆ ผลจากการวิจัยพบวาเน้ือหาที่สมควรนำมาจัด
หลักสูตรทองถิ่นแบงไดเปน 2 กลุมดังนี้ คือ กลุมเน้ือหาที่เกี่ยวของกับการเกษตร คือ เร่ืองขาวซอมมือของ
โรงเรียนวัดสมานกิจ และเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหมของโรงเรียนจอมราช และกลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับศิลป

วัฒนธรรมประเพณี คือเร่ืองเครื่องจักสานตนโพธิ์ของโรงเรียนชุมชนวัดใหญตนโพธ์ิ และเรื่องศิลปวัฒนธรรมชาว
ไทยตะนาวศรีของโรงเรียนบานนาโคบน 
 3. แนวทางในการใหชุมชนเขามามีสวนรวม ผลจากการวิจัยพบวา แนวความคิดของบุคลากรใน
โรงเรียนและคนในชุมชนที่อยูในบริบทใหมทั้ง 4 แหงเก่ียวกับแนวทางการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นและการจัดการเรียนการสอนน้ันมีบางแนวทางที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนและ
ชุมชนท่ีมีบริบทของการเล้ียงโคนม ซ่ึงแนวทางดังกลาวไดแก การเปดโอกาสใหผูรูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอน การชี้แจงทำความเขาใจกับคนในชุมชน การประชาสัมพันธ และการขอความรวมมือโดยติดตอผานผูนำชุมชน 
นอกเหนือจากแนวทางดังกลาวแลวขางตน ยังมีแนวทางอ่ืนๆ ท่ีบุคลากรในโรงเรียนและคนในชุมชนที่อยูในบริบท
ใหมไดนำเสนอ ซ่ึงเปนแนวทางท่ีควรนำมาพิจารณาและปฏิบัติในการดำเนินงานระยะท่ี 2 ของโครงการวิจัย เพื่อให
ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มที่ แนวทางดังกลาว
ไดแก การเห็นคุณคาและใหความสำคัญกับคณะกรรมการโรงเรียน การยอมรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชน 
ภาวะผูนำที่ดีและการสรางศรัทธาตอชุมชนของผูบริหารโรงเรียน การใชบทบาทเชิงรุกโดยโรงเรียนเปนฝายริเริ่ม
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชนกอนและไมรอใหชุมชนเขามาหาโรงเรียนเพียงฝายเดียว ควรมีการกำหนดแผนงานและ
กิจกรรมตางๆ ใหชัดเจนและแจงใหคนในชุมชนทราบวันเวลาที่ตองการความชวยเหลือลวงหนาเพื่อการเตรียมตัว
ใหพรอม  
 4. ผลการคัดเลือกโรงเรียนและชุมชน ผลจากการวิจัยพบวาโรงเรียนวัดสมานกิจและชุมชนทากระทุม
กับโรงเรียนบานนาโคบนและชุมชนนาโค ไดรับการคัดเลือกใหนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไปทดลองใช
ในระยะที่ 2 เนื่องจากโรงเรียนและชุมชนทั้งสองแหงน้ันมีลักษณะสอดคลองกับเงื่อนไขที่ตองการศึกษาตอในระยะ
ที่ 2 คือ โรงเรียนสองโรงนั้นจัดการเรียนการสอนกันคนละระดับการศึกษา บริบทของโรงเรียนและชุมชนทั้งสอง
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แหง มีความเขมแข็งตางกันในบางประเด็น นอกจากนั้นโรงเรียนทั้งสองโรงนี้เปนโรงเรียนขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ซ่ึงสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของประเทศ คือ โรงเรียนสวนใหญจะเปนโรงเรียนขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ดังนั้นผลการวิจัยที่จะเกิดข้ึนในระยะที่ 2 นั้น จะทำใหไดขอสรุปที่ชัดเจนและเปนแนวทางใหกับโรงเรียนสวน
ใหญในประเทศไทย ไดนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การเลี้ยงโคนม ไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม 

สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2 

 1. บริบทของชุมชนและโรงเรียน 

  1) บริบทของชุมชนทากระทุมและโรงเรียนวัดสมานกิจ 
   ชุมชนทากระทุมมีลักษณะเปนสังคมเกษตร คนในชุมชนมีทั้งคนไทยที่มี เชื้อสายไทย ลาว 
และเขมร ลักษณะความเปนอยูของคนในชุมชนจะอยูรวมกันแบบเครือญาติ ไปมาหาสูชวยเหลือซึ่งกันและกัน เม่ือ
ชุมชนจัดกิจกรรมจะใหความรวมมือกันเปนอยางดี ปญหาสำคัญของชุมชนน้ีคือเรื่องยาเสพติด 
   โรงเรียนวัดสมานกิจเปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 
1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญเปนคนทองถิ่น นักเรียนมีปญหาครอบครัวแตกแยก
เพราะบิดาหรือมารดาหรือท้ังสองคนถูกจับเพราะขายยาเสพติด  
   โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือชุมชน
มีการจัดกิจกรรมตางๆ โรงเรียนก็จะใหความรวมมือกับชุมชนเปนอยางดี และในขณะเดียวกันชุมชนก็ใหความ
รวมมือในกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัด 
  2) บริบทของชุมชนนาโคและโรงเรียนบานนาโคบน 
   ชุมชนนาโค มีลักษณะเปนสังคมเกษตร มีคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเปนสวนใหญ นอกน้ัน
เปนคนเช้ือสายไทย จีน ลาว และมอญ ประเพณีและกิจกรรมของชุมชนนาโค ท่ีชุมชนจัดขึ้นทุกปมีทั้งประเพณีไทย 
กะเหรี่ยง และจีน จากการศึกษาเครือญาติของคนในชุมชนพบวา ชุมชนนี้มีระบบเครือญาติที่สวนใหญเปนญาติกัน
เกือบทั้งหมูบาน  
   โรงเรียนบานนาโคบนเปนโรงเรียนขยายโอกาส มีตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 บุคลากรของโรงเรียนสวนใหญไมใชคนทองถิ่น ดังน้ันบุคลากรในโรงเรียนน้ีจะมีการโยกยายอยูเปนประจำ 
   ความสัมพันธ ระหว าง บุคลากรในโรงเ รียนบ านนาโคบนกับชุมชนนาโค พบว า มีความ
สัมพันธที่ดีและใหความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ท้ังการใหขอมูลกับโรงเรียนและใหความรวมมือในการพัฒนา
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือผูปกครองนักเรียน ทุกคนมักจะใหความรวมมือ ชวยเหลือดาน
แรงงานเปนสวนใหญ 
 2. ผลของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพของชุมชน และโรงเรียน

  โรงเรียน ชุมชน และคณะผูวิจัย รวมกันพัฒนาหลักสูตรฉบับราง 2 หลักสูตร คือ “หลักสูตร

เกษตรผสมผสานครบวงจร” สำหรับโรงเรียนวัดสมานกิจ และ “หลักสูตรวัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนนาโค” 

สำหรับโรงเรียนบานนาโคบน หลังจากน้ันไดนำหลักสูตรเกษตรผสมผสานครบวงจร ไปทดลองใชท่ีโรงเรียนวัดสมาน
กิจ และหลักสูตรวัฒนธรรม ทองถ่ินชุมชนนาโคไปทดลองใชที่โรงเรียนบานนาโคบน เปนเวลาหน่ึงภาคการศึกษา 
แลวนำผลการใชหลักสูตรมาพิจารณาปรับปรุงแกไข ไดหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2 หลักสูตร โดยหลักสูตรเกษตร
ผสมผสานครบวงจรประกอบดวย 8 หนวยการเรียน ไดแก เกษตรกรรมในชุมชนหนองกระทุม สาระสำคัญเก่ียวกับ
เกษตรผสมผสานครบวงจร การเตรียมการ การผลิตและการดูแลรักษา การเก็บเก่ียวผลผลิต การแปรรูปและการ
นำผลผลิตไปใชประโยชน การจำหนายผลผลิต อาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทำเกษตรผสมผสานครบวงจร 
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และหลักสูตรวัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนนาโคประกอบดวย 5 หนวยการเรียน ไดแก สภาพท่ัวไปของชุมชน/ทองถ่ิน 
ภูมิปญญาทองถิ่นกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตรของชุมชน/ทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถิ่น 
การดำเนินชีวิต: อดีต ปจจุบัน อนาคต 
 3. ผลที่ไดจากการนำหลักสูตรทองถิ่นไปใช 

  1) ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

   จากการนำหลักสูตรทองถิ่ น เ ร่ือง เกษตรผสมผสานครบวงจร และเ ร่ือง วัฒนธรรม
ทองถิ่นชุมชนนาโค ไปใชท้ังสองรอบ พบวาหลังจากท่ีเรียนหลักสูตรทองถ่ินแลว นักเรียนมีความรูในเน้ือหาเกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียนมากข้ึน และจากการประเมินช้ินงาน พบวานักเรียนมีพัฒนาการในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
ตามลำดับ นักเรียนมีแนวโนมการพัฒนาทักษะที่พึงประสงคในดานทักษะการสื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรู 
ทักษะการแกปญหา และทักษะการทำงานรวมกับผูอื่นไปในทางท่ีดีขึ้นทุกดาน นักเรียนมีแนวโนมการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคในดานความรับผิดชอบ ความกลาแสดงออก ความมีนิสัยรักการทำงาน และความคิดริเริ่ม
สรางสรรคไปในทางท่ีดีขึ้นทุกดาน นักเรียนมีเจตคติตออาชีพเกษตรกรรม และวัฒนธรรมทองถ่ินชุมชนนาโค 
ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนจากกอนเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีประโยชน มีกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลาย ไดฝกปฏิบัติจริง และไดเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนของตนเองทำใหไดรับความรูที่ไมเคยไดรับมากอน 
นอกจากนั้นยังสามารถนำความรูที่เรียนมาไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน รวมท้ังไดพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ของตนเองใหเปนคนกลาคิด กลาทำ กลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ รักการทำงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และเกิดความรักและผูกพันกับชุมชน จึงอยากใหหลักสูตรคงอยูตอไปเพื่อใหรุนนองรุนตอๆ ไปไดเรียนหลักสูตรดัง
กลาวดวย 
  2) ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศก ตอการนำหลักสูตรไปใช 

   2.1) หลักสูตรเกษตรผสมผสานครบวงจร 

    จากการสนทนากลุม และการสัมภาษณผูบริหาร ครูผูสอนหลักสูตรทองถิ่น ครูผูสอนวิชาอS นๆ 
ที่นำมาบูรณาการ และศึกษานิเทศกอำเภอ พบวาผูบริหาร ครูผูสอน และศึกษานิเทศกมีความคิดเห็นตอการใช
หลักสูตรนี้วา การนำหลักสูตรทองถ่ินมาใชในโรงเรียนเปนส่ิงที่ดีและทำใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน ครูผูสอน 
นักเรียนและชุมชนในหลายดานดวยกันคือ โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธกันมากข้ึนซึ่งจะสงผลตอการจัด
กิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน ผูปกครองและคนในชุมชนไดเขามารวมกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น ครูกับผูปกครอง 
และนักเรียนกับครูมีความใกลชิดกันมากขึ้น บรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนไมเครียด นักเรียนมีความสุข
ในการเรียน ทำใหเกิดการเรียนรูไดดี นักเรียนไดพัฒนาทักษะดานตางๆ ของตนเอง ไดเรียนรูจากสิ่งที่เกิดข้ึนจริง 
ไดปฏิบัติจริง สามารถนำสิ่งที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชน และสามารถชวยเหลือผูปกครองประกอบการงานตางๆ 
ที่บานได ตลอดจนนำไปใชในชีวิตประจำวันได นักเรียนมีนิสัยรักการทำงานมากขึ้น ความสามัคคีระหวางนักเรียนมี
มากขึ้น ครูตื่นตัวและไดพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ครูไดรับ
ความรูเกี่ยวกับวิธีการในการวัดและการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง วิธีการและกระบวนการในการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และไดรับความรูเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นมากขึ้น ซึ่งจะสามารถนำความรูที่ไดมา
ใชประโยชนในการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาตอไป รวมท้ังไดใกลชิดกับนักเรียนจึงไดรับรูปญหาของนักเรียน
และสามารถแกไขไดทันเวลา นอกจากน้ันการประชาสัมพันธหลักสูตรยังทำใหครูมีโอกาสพบผูปกครองเปนราย
บุคคลทำใหครูและผูปกครอง ครูกับชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกันมากข้ึน ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ยินดีและ
เต็มใจที่ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ไดรูจักใกลชิดกับครูมากข้ึน ผูปกครองมีความภาคภูมิใจในตัว
ลูก ผูปกครองมีความใกลชิดกับนักเรียน และนักเรียนเห็นคุณคาของผูปกครองในเชิงวิชาการมากขึ้น 
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   2.2) หลักสูตรวัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนนาโค 
    จากการสนทนากลุม และการสัมภาษณผูบริหาร ครูผูสอนหลักสูตรทองถิ่น ครูผูสอนวิชาอS นๆ 
ที่นำมาบูรณาการ และศึกษานิเทศกอำเภอ พบวาผูบริหาร ครูผูสอน และศึกษานิเทศกมีความคิดเห็นตอการใช
หลักสูตรนี้วา การนำหลักสูตรทองถ่ินมาใชในโรงเรียนเปนส่ิงที่ดีและทำใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน ครูผูสอน 
นักเรียนและชุมชนในหลายดานดวยกันคือ โรงเรียนเกิดการเรียนรูกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน และเห็น
ชองทางการปรับปรุง รวมท้ังการดำเนินการรวมไปกับกลุมโรงเรียน ซ่ึงคาดวาทางโรงเรียนบานนาโคบนจะเปนแกน
หลักใหกับโรงเรียนใกลเคียงได นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทำงานช้ินหลังๆ ไดตรงเวลามากขึ้น ครูผูสอนได
พัฒนาตนเองมากขึ้น และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดีขึ้น 

  3) ความคิดเห็นของคนในชุมชนตอการนำหลักสูตรทองถิ่นไปใช 

   3.1) หลักสูตรทองถิ่นเรื่องเกษตรผสมผสานครบวงจร 
    คนในชุมชนมีความคิดเห็นที่ดีตอการนำหลักสูตรไปใช โดยผูรู ในชุมชน เกษตรกร และผูปกครอง
มีความรูสึกยินดี เต็มใจ และภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ต้ังแตการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลหลักสูตร รูสึกภูมิใจที่โรงเรียนเห็นคุณคาและความสามารถใหมีสวนรวมทำประโยชน
ใหแกนักเรียนและโรงเรียนได คนในชุมชนไดรับทราบความเคล่ือนไหวและการดำเนินกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการ
เรียนการสอน โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดมากข้ึน ผูปกครองมีความสนิทสนมกับครูที่โรงเรียน
มากขึ้น หลักสูตรนี้ชวยปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการทำอาชีพเกษตรกรรม ทำใหเด็กไดฝกฝนการทำเกษตร จะไดมีวิชา
ติดตัวไวในอนาคตขางหนาถาหากไมมีอาชีพนักเรียนจะไดมาทำเกษตรกรรม นักเรียนมองเห็นคุณคาของผูปกครอง
ในเชิงวิชาการมากขึ้น นักเรียนสนใจเรียนมากข้ึน รับผิดชอบงานบานมากขึ้น ผูปกครองและนักเรียนมีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิดมากขึ้น  
   3.2) หลักสูตรทองถิ่นเรื่อง วัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนนาโค 
    ผูนำในชุมชน วิทยากรและผูปกครอง มีความเห็นวาการจัดหลักสูตรนี้มีขอดีมากกวาขอเสีย ขอด ี

คือนักเรียนท่ีไดเรียนรูวัฒนธรรมของทองถิ่นและเปนผูสืบทอดความรูไปยังคนรุนหลัง ซ่ึงหลักสูตรที่ใชสอนอยูใน
โรงเรียนอาจไมไดครอบคลุมเรื่องท่ีเกี่ยวกับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู แตวิชาน้ีเปนวิชาท่ีทำใหนักเรียนไดเรียนรู
ชุมชนของตนอยางจริงจัง มีประสบการณในชีวิตเพ่ิมขึ้น หัดสังเกตวาชุมชนมีอะไรดี อะไรเปนปญหา หัดวิเคราะห 
และมองเห็นวาคนรุนกอนตนไดเผชิญกับอะไรมาแลวบาง มีอะไรเหลือเปนบทเรียนของชุมชนบาง เปนการเรียนรู
บทเรียนที่เกิดข้ึนในบริบทของตนเอง ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวดีข้ึน ความสัมพันธของโรงเรียนกับ
ชุมชนดีข้ึน ขอเสีย คือการนำความรูไปใชโดยไมเขาใจชัดเจนอาจกอใหเกิดผลเสียได การมุงความสนุกมากกวา
ความรูทำใหนักเรียนบางคนไมไดรับประโยชนเต็มที่ นักเรียนบางคนอาจไมสนใจ ในเนื้อหาสาระและเกิดการตอตาน
ในจิตใจ 
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  4. การบริหารจัดการในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
   คณะผูวิจัยได ใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของบุญเรียง ขจรศิลป และคณะ (2543) ผสมผสาน
กับการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงชุมชนและโรงเรียนไดมีสวนรวม ต้ังแตการรวมคิด 
การรวมวางแผน การรวมปฏิบัติ การรวมประเมินผล การรวมรับประโยชน ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงเรียกกระบวนการน้ี
วากระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หรือเรียกยอๆ วา 
LCD-PAR (Local Curriculum Development through Participatory Action Research) 
ซึ่งประกอบดวย 10 ข้ันตอน ดังภาพที่แสดงในหนาถัดไป  
  5. ปจจัยและเงื่อนไขการนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไปใชในตางบริบท 
   คณะผูวิจัยพบวาปจจัยและ/หรือเง่ือนไขที่ทำใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่ เนน
การมีสวนรวมของชุมชน ประสบความสำเร็จ มีดังน้ี 
   1) การนิเทศอยางตอเนE อง การที่คณะผูวิจัยเขาไปรวมปรึกษาหารือกับโรงเรียนและชุมชนนั้น เปนการ
ใหความรูและสรางความมั่นใจใหกับครู โรงเรียน และชุมชนในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรทองถิ่น การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผล ซ่ึงหลังจากท่ีครู โรงเรียน และชุมชนไดรับความรูจากการปฏิบัติ และเกิดความ
มั่นใจมากขึ้นแลว โรงเรียน และชุมชนสามารถที่จะดำเนินการตอไปเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2)  การพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู การดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมนั้นเปนกระบวนการ
ที่เนนใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยตั้งแตตนจนจบ โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนางานที่กำลังปฏิบัติอยู 
ดังนั้นคณะครูที่เขารวมในโครงการน้ีจึงไมเกิดความรูสึกวาเปนภาระของนักวิจัยที่นำมาเพิ่มใหกับครู แตเปนภาระ
ของครูหรือโรงเรียนโดยมีคณะผูวิจัยเปนผูใหคำปรึกษา  
   3) ความรูสึกตอการเปนเจาของหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนและชุมชน หลักสูตรทองถิ่นที่โรงเรียน
ชุมชน และคณะผูวิจัย รวมมือกันพัฒนาข้ึนมานั้น เปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
เปนหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันของคนในชุมชนซึ่งโรงเรียนและ ชุมชนรวมกันพัฒนาขึ้นมา ดังนั้น
โรงเรียนและชุมชนจึงเกิดความรูสึกเปนเจาของหลักสูตรทองถิ่น เม่ือความรูสึกของการเปนเจาของเกิดขึ้นความ
เต็มใจที่จะจัดทำใหดีใหมีประสิทธิภาพก็จะมีมากกวาที่จะรูสึกวาไมใชธุระของตนเอง 
   4) การไดรับประสบการณตรงในเรE องของการสอน การเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจะชวยใหครู
ผูสอนเกิดความเขาใจไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากการสังเกตของคณะผูวิจัยพบวาครูผูสอนหลักสูตรทองถ่ินทั้งสอง
โรงเรียนมีพัฒนาการเก่ียวกับวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การสอนแบบบูรณาการ การประเมินผลตามสภาพ
จริง และวิธีการกำหนดเกณฑการประเมินอยางเห็นไดชัดเจน ครูผูสอนมีความมั่นใจมากขึ้น มองเห็นภาพชัดเจน
มากขึ้นหลังจากท่ีไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
   5) การเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการ การเปดโอกาสใหคนในชุมชน
ไดมีสวนรวมทุกข้ันตอนทำใหคนในชุมชนมีความรูความเขาใจและมีความยินดีและเต็มใจในการมีสวนรวมทุกข้ันตอน 
นอกจากนั้นยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมีความใกลชิดกันมากขึ้น มีความเขาใจซ่ึงกัน
และกันมากข้ึน จึงทำใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นประสบความสำเร็จ  
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   6) การทำงานเปนทีม การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนจะประสบความสำเร็จ
ถาโรงเรียนและชุมชนมีการทำงานเปนทีม จากผลการวิจัยพบวาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูบริหารโรงเรียน
สามารถแตงตั้งใหครูทุกคนในโรงเรียนเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ดังน้ันครูทุกคนในโรงเรียนไดรับรู
และมีสวนรวมในการนำหลักสูตรไปใช สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง การท่ีจะใหครูทุกคนมีสวนรวมโดย
แตงตั้งใหเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นคงจะไมเหมาะสม สิ่งที่เปนไปไดคือครูที่สอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนระดับชั้นที่นำหลักสูตรไปใชมีสวนรวมทุกคน 
   7) การมีวิสัยทัศนและการใหความสำคัญของผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูนำทางความคิด
ของครูในโรงเรียน เปนผูที่มีบทบาทสำคัญอยางมากในการที่จะสงเสริมใหการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินประสบความ
สำเร็จ ถาผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มองเห็นความสำคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
ใหการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการจัดตารางสอน การจัดหาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก การเชิญ
วิทยากร และการใหกำลังใจแกครูผูสอน จะทำใหการดำเนินการพัฒนาทองถ่ินที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนประสบ
ความสำเร็จไดมากยิ่งขึ้น 
   8) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวมของ
ชุมชนจะประสบความสำเร็จไดดวยดี ถาโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน 
   9) การใหความสำคัญกับคนรุนใหม ผลจากการวิจัยที่โรงเรียนบานนาโคบน พบวาเยาวชนรุนใหม
ที่พึ่งสำเร็จการศึกษามีบทบาทที่สำคัญอยางยิ่งในการนำหลักสูตรไปใช เน่ืองจากบุคคลเหลาน้ีเปนผูที่มีวัยไมตางจาก
นักเรียนมากนัก วิธีการนำเสนอสาระความรูใหแกนักเรียนเปนที่นาสนใจ ไมเกิดชองวางระหวางวัย ในขณะเดียวกัน
กลุมบุคคลเหลานี้ยังสามารถทำงานประสานกับผูรูในชุมชน โดยทำหนาที่เปนวิทยากรรวมกัน 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

  1. ประโยชนในดานวิชาการ  
   ผลงานวิจัยชิ้นนี้ไดยืนยันใหเห็นวากระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้น
สามารถนำไปใชไดในตางระดับการศึกษา ตางเน้ือหา และตางบริบท พรอมทั้งใหแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการท่ีเอื้อตอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รวมทั้งปจจัยและเงื่อนไขการนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินไปใชในตางบริบทดังนั้นผลการวิจัยชิ้นนี้จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอวงการศึกษาเปนอยางมาก เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ระบุใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสำหรับทองถิ่นของตนเอง 
ดังนั้นสถานศึกษาตางๆ สามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนแบบอยางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในชุมชนอื่นๆ 
ตอไปได 
  2. ประโยชนตอครูผูสอน  
   ครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการไดมีประสบการณตรงในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
การสอนแบบรวมมือ การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบสตอรี่ไลนการประเมินผลตามสภาพจริง และการกำหนด
เกณฑการประเมิน นอกจากนั้นยังเปนประโยชนกับครูผูสอนอS นๆ ในแงของการไดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ดังกลาวแลวขางตน
  3. ประโยชนตอนักเรียน 
   นักเรียนไดมีโอกาสไดฝกทักษะการทำงานรวมกับผูอS น ทักษะการสS อสาร ทักษะการแสวงหาความรู ทกัษะ
การแกปญหา ไดเรียนรูวิธีการสรางองคความรูดวยตนเอง และไดรับการสรางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก 
ความรับผิดชอบ การกลาแสดงออก การมีนิสัยรักการทำงาน และความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะเปนการ
ชวยใหนักเรียนไดเปนบุคคลที่มีคุณคาตอสังคมตอไปในอนาคต 
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  4. ประโยชนตอโรงเรียน 
   โรงเรียนไดมีประสบการณตรงในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนและมีการ
ดำเนินการอยางเปนระบบ ซึ่งหลักสูตรทองถิ่นน้ันเทียบไดกับหนวยการเรียนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาน่ันเอง 
ดังน้ันโรงเรียนจะไดแนวทางท่ีจะไปพัฒนาหนวยการเรียนสำหรับระดับช้ันอื่นๆ ตอไป และโรงเรียนยังสามารถเปน
แกนนำในเร่ืองของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหกับโรงเรียนอื่นๆ ในกลุมเดียวกัน นอกจากน้ัน สิ่งที่ไดประโยชนกับ
โรงเรียนเปนอยางมาก คือการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
  5. ประโยชนตอชุมชน 
   ชุมชนไดมีโอกาสมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ไดรับทราบความเคลS อนไหวตางๆ ของโรงเรียน 
ซึ่งจะชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับโรงเรียน อันจะนำมาซึ่งความเขมแข็งของชุมชนตอไป
  6. ประโยชนตอนิสิตปริญญาโท 
   นิสิตปริญญาโทที่มาทำหนาที่เปนผูชวยวิจัยในระยะที่ 1 จำนวน 4 คน และระยะที่ 2 จำนวน 5 คน 
รวมจำนวนท้ังสิ้น 9 คน ไดเรียนรูกระบวนการวิจัยในภาคสนาม ไดมีประสบการณตรงกับการทำวิจัยที่ไดใชเทคนิค
วิธีที่หลากหลาย ซึ่งการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในลักษณะดังกลาวน้ี จะเปนพ้ืนฐานใหกับนิสิตเหลานี้ไดเปนนักวิจัย
ที่มีศักยภาพตอไปในอนาคต และสามารถท่ีจะนำความรูที่ไดไปปรับใชกับการปฏิบัติงานของตนเอง ซ่ึงนิสิตเหลาน้ี
เปนขาราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งสิ้น 

ศักยภาพในการพัฒนาไปสูภาคอุตสาหกรรม 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดเนนเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา โดยเนนใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผลผลิตที่ไดคือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเมื่อทรัพยากรมนุษยมีศักยภาพมากขึ้นก็สามารถท่ีจะนำความรูความสามารถไปพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศใหมีความเจริญกาวหนามากขึ้น 
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เกียรติคุณประกาศ 
รางวัลสภาวิจัยแหงชาต ิ

ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย 
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2548 

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย แหง 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูที่มีจริยธรรมของความเปนนักวิจัย โดยอุทิศตนให

กับการวิจัยมาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทำดวยจิตวิญญาณของนักวิจัย ทำการวิจัยหลักดานไซโตโลยีของพืชสวน 

ศึกษาโครโมโซมของสมและกลวย ทำการรวบรวมกลวยในประเทศไทยตามแนวเศรษฐกิจ เพ่ือปองกันการสูญหาย

ของสายพันธุ ทำการขยายพันธุกลวยดวยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ และการใชประโยชนจากการปรับปรุงพันธุโดยใช

รังสี (Mutation breeding) นำเอาความรูขั้นสูงมาใชปรับปรุงพันธุ และนำผลงานสูการคาเชิงพาณิชย ถือเปนกระ

บวนการที่ครบถวน เปนประโยชนตอสังคม ท้ังทางวิชาการและการกำหนดนโยบาย สามารถระบุงานขอมูลและการ

วิเคราะหปญหาตางๆ อยางเปนระบบ จนเปนท่ียอมรับในวงการวิจัย ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย เปนผูอุทิศ

ตนเพื่องานวิจัยอยางตอเนื่องตลอดมา สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักวิจัยอื่น  

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย 
เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2548 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

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

ประวัติการทำงาน ตำแหนXงในปจจุบัน : ศาสตราจารย ระดับ 11 ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย  

     เกษตรศาสตร 

 ตำแหนXงในอดีต : อาจารยผูชวย ป 2512-2514 อาจารยโท ป 2514-2522 ผูชวยศาสตราจารย  

     ป 2522-2526 รองศาสตราจารย ป 2526-2535 ศาสตราจารย ระดับ 10 ป  

     2535-2545 ศาสตราจารย ระดับ 11 ป 2545-ปจจุบัน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 

 • มหาปรมาภรณชางเผือก (พ.ศ.2545) 

 • มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ.2540) 

 • ประถมาภรณชางเผือก (พ.ศ.2537) 

 • ประถมาภรณมงกุฏไทย (พ.ศ.2534) 

ผลงานวิจัยโดยสรุป 

 ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย ไดเร่ิมทำการวิจัยในเร่ืองไซโตโลยีของพืชสวน โดยทำการศึกษา

โครโมโซมของสมและกลวย เมื่อ พ.ศ.2512 และในป 2523 ไดรับทุนวิจัยจาก IBPGR/FAO เพื่อรวบรวมพันธุ

กลวยในประเทศไทย จึงไดทำการรวบรวมกลวยในประเทศไทยตามแนวเกษตรเศรษฐกิจของประเทศไทย จาก 38 

จังหวัด ไดพันธุกลวย 323 accessions และนำมาปลูกไวท่ีสถานีวิจัยปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือทำการ

จำแนกพันธุโดยศึกษาลักษณะตาง ๆ ของกลวย เริ่มตั้งแตสีของลำตนเทียม ใบ กานใบ ดอก และผล ดวยวิธีของ 

Simmonds and Shepherd (1955) และของ IBPGR ปรากฏวาจากกลวย 323 accessions จำแนกออกได 59 

พันธุ ซึ่งไดปลูกไวท่ีแปลงรวบรวมพันธุ สถานีวิจัยปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และพันธุกลวยสวนหน่ึงไดนำมา

เก็บรวบรวมไวในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพของตนออนในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอีกชุดหน่ึงได

เก็บรวบรวมพันธุปลูกไวที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้บางพันธุไดมีการนำไปรวบรวมไวท่ี

ประเทศฟลิปปนส บราซิล ฝร่ังเศส และเบลเย่ียม ท้ังน้ี เพื่อปองกันการสูญหายของสายพันธุ ขณะนี้สถานีวิจัยปาก

ชองยังคงรักษาแปลงรวบรวมพันธุอยู และการรวบรวมพันธุยังคงทำตอมาเร่ือย ๆ จนกระท่ังปจจุบัน โดยมีกลวยปา

และกลวยปลูก ซ่ึงปลูกอยูรวมทั้งสิ้นไมต่ำกวา 93 พันธุ 

 การศึกษาเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไดกระทำกับกลวยหลายชนิด โดยมีการเปรียบเทียบอาหารที่ใชเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อ พบวา กลวยแตละพันธุมีความตองการอาหารตางกันบางเล็กนอยในระดับของฮอรโมน แตสวนใหญใช

อาหารสูตร MS นอกจากน้ียังไดมีการใชวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อรวมกับการปรับปรุงพันธุกลวยในการปรับปรุงพันธุ 

โดยใชสารเคมีและรังสีแกมมากับตนออนของกลวยในสภาพการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อทั้งกลวยหอมทอง กลวยไข ซึ่งไดรับ

ทุนสนับสนุนจาก IAEA/FAO และเงินรายไดจากภาควิชาพืชสวน ในการใชสารเคมี พบวา การใชสาร oryzalin 45 

μM กับกลวยไข ทำใหไดตนที่เตี้ยแคระ ใบมีรูปรางเปล่ียนไปจากใบที่เรียว ยาว เปนใบที่ปอม เปนมัน มีเสนใบนูน 

ซึ่งเหมาะท่ีจะใชเปนไมประดับ จึงไดจดทะเบียนพันธุเปนกลวยประดับไวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือป 2543 
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วา ”เบพ” (ภาพท่ี 1-2) สำหรับการใชรังสีไดเริ่มทำการทดลองตั้งแตป 2533 โดยเร่ิมศึกษาจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ

กลวยไข และนำมาหาปริมาณของรังสีแกมมา ที่ทำใหตนออนกลวยตายไดที่ 50 เปอรเซ็นต ซ่ึงสวนใหญจะไมเกิน 30 

เกรย จากน้ันนำมาทดลองฉายรังสีแกมมา ที่ปริมาณรังสี 0 10 20 30 เกรย กับตนออนที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หลังจาก

นั้นทำการขยายพันธุจนกระทั่งถึงรุนที่ 6 เพ่ือใหแนใจวาตนที่อาจเกิดการกลายพันธุนั้นมีความคงที่แลวจึงนำออกมาปลูก 

และนำไปปลูกในสภาพธรรมชาติท่ีจังหวัดนครสวรรค ใหการดูแลเชนเดียวกับการเลี้ยงดูกลวยไขของเกษตรกร 

ในจังหวัดนครสวรรค แลวทำการคัดเลือกพันธุ พบวา ท่ี 10 เกรย มีลักษณะของผลมีการเรียงกันเปนระเบียบต้ังแตหวี

แรกจนหวีสุดทาย เม่ือดูลักษณะของผล พบวา ผลเรียว หรือผอมลงเล็กนอย จึงทำใหผลไมเบียดกันเชนกลวยไขปกติ 

สวนท่ี 20 เกรย พบวา ผลปอม กานยาว จึงทำใหการเรียงของผลเปนระเบียบเชนกัน รสชาติของกลวยทั้ง 2 

การทดลองเหมือนเดิม มีความแนนของเน้ือขึ้นเล็กนอย แตที่ 30 เกรย ใหผลที่มีขนาดเล็กมากและไมสม่ำเสมอ ดังนั้น 

จึงไดคัดตนที่ฉายรังสีที่ 10 และ 20 เกรย ไว และใหช่ือวา กลวยไขเกษตรศาสตร 1 และ 2 (Kasetsart Banana 1 

and 2) ตามลำดับ นอกจากน้ีแลวยังพบวาตนท่ีไมไดฉายรังสีเลยมีการเปล่ียนแปลงท่ีผิวของเปลือก ไดผิวที่มันเงา 

จึงไดคัดไว ใหชื่อวา กลวยไขเกษตรศาสตร 3 และยังไดพันธุเกษตรศาสตร 4 และ 5 ซึ่งเกิดจากการฉายรังสีที่ปริมาณ

รังสี 20 เกรย คือ เกษตรศาสตร 4 มีผลเปนเงาเชนเดียวกับเกษตรศาสตร 3 สวนเกษตรศาสตร 5 มีขนาดผลส้ันกวา

เกษตรศาสตร 1 เล็กนอย แตปลายผลมีลักษณะแหลม (ภาพท่ี 3-6) หลังจากน้ันไดนำตนที่คัดไวทุกการทดลองมา

ขยายพันธุดวยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ และนำมาปลูกทดสอบความคงท่ี ท่ีสถานีวิจัยปากชอง พบวา ทุกพันธุที่คัดเลือก

ไวมีความคงท่ีและเม่ือนำมาตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของยีน โดยตรวจสอบ DNA ดวยเทคนิค SRAP พบวาทุกสาย

พันธุมีความแตกตางกัน ยกเวนเกษตรศาสตร 4 แสดงใหเห็นวากลวย เกษตรศาสตร 1, 2, 3 และ 5 มีการ

เปล่ียนแปลงจากกลวยไขกำแพงเพชรพันธุเดิม และมีความคงที่ของพันธุ จึงไดข้ึนทะเบียนพันธุไวท่ีกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ในป พ.ศ. 2547 และไดรับหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช 

พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เลขท่ี 223/2548-226/2548 ณ วันท่ี 

4 กรกฎาคม 2548 

ภาพที่ 1 ศ.เบญจมาศ  ศิลายอย กับกลวย เบพ (จากหนังสือพิมพ Bangkok ภาพท่ี 1 ศ.เบญจมาศ  ศิลายอย กับกลวย เบพ (จากหนังสือพิมพ Bangkok 
Post ฉบับประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2544)Post ฉบับประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2544) ภาพที่ 2 กลวยเบพ อายุ 4 ปภาพที่ 2 กลวยเบพ อายุ 4 ป

ภาพที่ 3-6 กลวยไขเกษตรศาสตรภาพที่ 3-6 กลวยไขเกษตรศาสตร
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 สำหรับโครงการ Branding Project-Thai 

Produce and Grains ซ่ึงอยูภายใตกำกับของ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดมีความเห็น

ชอบใหมีการสนับสนุนวิจัยเพื่อนำสินคาเกษตรไทยไป

สงเสริมการขายในตลาดโลกโดยเรงกำหนดตลาดหลัก

ทำการวิจัยพัฒนาแบรนดและโลโก และพัฒนาการ

ตลาดใหสามารถขายสูตลาดโลกได กลวยไขเปนผลไม

ช นิ ด ห นึ่ ง ที่ ส ม ค ว ร ท่ี จ ะ ต อ ง ส ง เ ส ริ ม  ดั ง นั้ น 

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติจึงไดใหทุนอุดหนุนวิจัย

กลวยไขเกษตรศาสตร 2 ใหเปนกลวยไขสำหรับสง

ออกไปจำหนายตางประเทศตอไป เพราะกลวยไข

เกษตรศาสตร 2 มีเปลือกหนากวากลวยไขปกติ 

เหมาะในการสงออกและในการบรรจุกลอง สามารถ

ซอนกันไดดีทำใหลดตนทุนในการผลิต เนื่องจาก

สามารถใชกลวยไดเกือบทุกหวีใน 1 เครือ ไมตองคัด

ทิ้งหวีท่ีมีการเรียงตัวเกะกะไมเปนระเบียบออกมาก 

โครงการนี้ไดเร่ิมตั้งแตเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกลวยไข

เกษตรศาสตร 2 เพ่ือเพิ่มปริมาณใหมากพอที่จะนำไป

สงเสริมใหกลุมเกษตรกรพันธมิตรปลูก จัดระบบการ

ปลูกใหมีผลผลิตไดทั้งป เพื่อใหปริมาณเพียงพอในการ

สงออก จะตองทำการจดทะเบียนพันธุในระดับนานา

ชาติ และสรางแบรนดของกลวยไขเกษตรศาสตร 2 

ในตลาดตางประเทศ (ภาพที่ 7-13) 

 ผลจากการทำการ วิจัย เ ร่ืองกลวยมานาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและบริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) ไดมอบใหศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย 

และคณะ ใหทำการวิจัยเชิงสงเสริมกับเกษตรกรที่ทำการ
ปลูกกลวยหอมทองแถบรังสิต ใหทำการปลูกกลวยหอมเพ่ือสงใหกับบริษัท การบินไทย โดยตรงโดยไมตองผานคนกลาง 

อนึ่ง คุณภาพของผลไมที่ขายใหการบินไทยนั้นจะตองมีคุณภาพที่สูงมากเพราะทางบริษัท การบินไทย จะใชบริการเฉพาะ

ผูโดยสารชั้นที่ 1 และชั้นธุรกิจเทานั้น การที่จะไดกลวยหอมทองที่มีคุณภาพที่สูงนั้น จะตองมีการปลูกและดูแลที่ดี มีการ

เก็บเกี่ยวและมีการบมที่ปราณีตถูกตอง จึงจะไดผลของกลวยหอมที่สวย มีคุณภาพดี ซ่ึงศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย 

ไดทำโครงการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตกลวยหอมทองที่มีคุณภาพใหกับกลุมเกษตรกร ขณะนี้กลุมเกษตรกรดังกลาว

สามารถผลิตกลวยหอมทองที่มีคุณภาพสูง โดยมีการผลิตตามระบบ GAP ผลท่ีไดคือผูโดยสารบนเคร่ืองบินที่รับบริการ

อาหารจากครัวการบินไทยจะมีกลวยหอมทองที่มีคุณภาพสูงและปราศจากสารพิษ ซ่ึงเปนการเผยแพรกลวยหอมทองไทย

ใหกับชาวตางชาติ และในขณะเดียวกันบริษัท การบินไทย สามารถลดตนทุนในการซื้อกลวยหอมทองจากคนกลาง และยัง

ไดกลวยที่มีคุณภาพดีและมีการผลิตท่ีมีการควบคุม GAP และสิ่งที่สำคัญอีกประการหน่ึงคือเกษตรกรสามารถขายตรงให

กบัผูซือ้ไดราคามากขึน้กวาขายใหกบันายหนามาก อนัเปนการยกฐานะเศรษฐกิจของเกษตรกร ใหสงูข้ึนดวย (ภาพที ่14-15) 

ภาพที่ 7 ตนออนกลวยไขเกษตรศาสตร 2 ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ภาพที่ 8 เกษตรกรกำลังทำการชำตนออนกลวยไขเกษตรศาสตร 2 ลงกระบะ  

ภาพที่ 9 ตนกลวยไขเกษตรศาสตร 2 ในแปลงปลูกของเกษตรกรที่กิ่งอำเภอวังเจา จังหวัดตาก ทำการ      

 ปลูกเมื่อ 11 กรกฎาคม 2548 (อายุ 47 วัน)  

ภาพที่ 10 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย ในแปลงปลูกกลวยไขเกษตรศาสตร 2 ที่กิ่งอำเภอวังเจา จังหวัดตาก     

 ซึ่งปลูกเม= อ 19 สิงหาคม 2548 (อายุ 10 วัน) 

ภาพที่ 11 ศ.เบญจมาศ  ศิลายอย กำลังใหสัมภาษณกับสื่อมวลชน ที่แปลงกลวยไข เกษตรศาสตร 2 

 สถานีวิจัยปากชอง 

ภาพที่ 12 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย และผูรวมงานกำลังใหสัมภาษณกับส= อมวลชนในแปลงทดลอง  

 ที่สถานีวิจัยปากชอง

ภาพที่ 13 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย ในแปลงกลวยไขเกษตรศาสตร 2 ที่สถานีวิจัยปากชอง

ภาพที่ 7 ภาพที่ 7 ภาพที่ 8 ภาพที่ 8 

ภาพที่ 9 ภาพที่ 9 ภาพที่ 10 ภาพที่ 10 

ภาพที่ 11 ภาพที่ 11 ภาพที่ 12 ภาพที่ 12 

ภาพที่ 13 ภาพที่ 13 
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 ในแตละคร้ัง ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย ไดทำการผลิตตนออนของกลวยพันธุตาง ๆ ดวยวิธีเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อใหเกษตรกรและผูที่สนใจในการปลูกกลวยประมาณปละ 50,000 ตน ดังนั้น จึงมีการปลูกกลวย

กันมากข้ึน มีทั้งปลูกเปนการคาและปลูกตามสวนหลังบานดวยใจรัก ทำใหมีการอนุรักษพันธุกลวยของไทยเรามิให

สูญหายอีกหนทางหนึ่ง 

 ในป 2542-2545 ศาสตราจารยเบญจมาศ ศิลายอย ไดทำการปรับปรุงพันธุกลวยบัวสีสมซ่ึงเปนกลวย

ประดับ ดวยการใชรังสีแกมมากับตนออนที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดวยวิธีการเชนเดียวกับกลวยไข ทำใหไดกลวยบัวสีสม

ที่มีกลีบประดับหนาข้ึนและมีสีที่สดใสข้ึนกวาเดิมเหมาะในการตัดมาปกแจกันหรือถาปลูกประดับดอกสามารถบานอยู

บนตนไดนานถึง 2 เดือน (ภาพที่ 16) และในชวงป 2544-2547 ไดทดลองฉายรังสีแกมมากับกลวยรัตกัทลีซึ่งมี 

สีแดง ทำใหไดตนที่ดอกมีสีเหลืองอมสมและสีสม (ภาพที่ 17-18) 

ภาพที่ 14 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย ในแปลงกลวยหอมทองของเกษตรกร ในการภาพที่ 14 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย ในแปลงกลวยหอมทองของเกษตรกร ในการ
ปลูกเพื่อสงบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่รังสิต ปลูกเพื่อสงบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่ีรังสิต 

ภาพที่ 15 กลวยหอมทองที่ตัดจากแปลงของเกษตรกร เพื่อสงบริษัท การบินไทยภาพท่ี 15 กลวยหอมทองท่ีตัดจากแปลงของเกษตรกร เพื่อสงบริษัท การบินไทย  
จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) 

ภาพที่ 16 กลวยบัวที่กลายพันธุเน= องจากรังสีแกมมา

ภาพที่ 17 กลวยรัตกัทลีที่กลายพันธุเปนสีเหลืองอมสม 

 เน= องจากรังสีแกมมา 

ภาพท่ี 18 กลวยรัตกัทลีที่กลายพันธุเปนสีสมเน= องจาก 

 รงัสีแกมมาภาพที่ 16 ภาพที่ 16 ภาพที่ 18 ภาพที่ 18 

ภาพที่ 17 ภาพที่ 17 

งานวิจัยที่อยูในระหวางดำเนินการ 
 1. การสรางกระบวนการผลิตท่ีเปนหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม ประเภทท่ีได

รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grain : กรณีกลวยไข 

 2. การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอกลวย 

 3. การตรวจหาสายพันธุแมและสายพันธุพอของกลวยกลุม AAB โดยใชเทคนิค Specific-PCR,RAPD และ RFLP
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 4. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลวยหอมสงครัวการบินไทย 

งานวิจัยในอนาคต 

 ทำการปรับปรุงพันธุกลวยปลูกหรือกลวยกินไดยังคงดำเนินการตอไปโดยใชการกลายพันธุ ทั้งนี้เพราะ

กลวยเปนพืชท่ีไมคอยมีเมล็ด ผลของกลวยสามารถเกิดไดโดยไมตองมีการผสมพันธุ ที่เรียกวา parthenocarpy 

ทำใหการผสมพันธุดวยวิธี conventional คอนขางยากและชา 

 ทำการวิจัยทางดานโมเลกุล ตรวจสอบดีเอ็นเอเพ่ือตรวจสอบการวิวัฒนาการของกลวยทำใหทราบกำเนิด

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 ประเภทท่ีไดรับการคัดเลือก

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 โดยใชรังสีแกมมารวมกับการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

 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 เขารับราชการเปนอาจารยในภาควิชาพืชสวน 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 ปจจุบนัดำรงตำแหนXง 

 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 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 
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 • นักวิจัยดีเดน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 • รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตราฐานสากล สูงสุด ป 2546 สาขาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย 

  เกษตรศาสตร

 • ภาคีสมาชิกในสำนักวิทยาศาสตร สาขาพืชศาสตร พ.ศ. 2546  ราชบัณฑิตยสถาน

 • เมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2548 สาขาวิทยาศาสตรเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

 • ศิษยเกาดีเดนคณะเกษตร พ.ศ. 2549  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 • รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตราฐานสากล สูงสุด ป 2549 สาขาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย 

  เกษตรศาสตร

 • ศิษยเกาดีเดนภาควิชาพืชสวน พ.ศ. 2550  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 • บุคลากรดีเดนสายวิชาการ ดานวิจัย พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 • รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตราฐานสากล สูงสุด ป 2550 สาขาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย 

  เกษตรศาสตร

ผลงานวิจัยโดยสรุป 

 ศ.ดร. สายชล เกตุษา ไดทำงานวิจัยอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน ในดานสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยวของผัก ผลไม และดอกไม ท่ีมีถิ่นกำเนิดในเขตรอน และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตอประเทศไทย 

มีการวิจัยทั้งการประยุกตเพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดใหมีอายุการใชงาน

นานขึ้น ขณะเดียวกันมีการวิจัยพื้นฐานเพื่อหาองคความรูใหมซ่ึงนำไปสูการแกไขปญหาหลังการเก็บเกี่ยวของ

ผลิตผลสดอยางยั่งยืนและใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น งานวิจัยโดยทั่วไปสามารถสรุปได 3 ประเด็น 

การผิดปกติของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว 
 ผลิตผลพืชสวนหลังการเก็บเก่ียวหลายชนิดมีการผิดปกติเกิดข้ึนทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ และเกิดจาก

การกระทำของมนุษย ทำใหผลิตผลมีการเส่ือมสภาพหรือคุณภาพลดลง ซ่ึงนำไปสูการสูญเสีย และในท่ีสุดผูซื้อหรือ

ผูบริโภคไมยอมรับผลิตผลนั้นๆ เชน การตกกระของผลกลวยไขสุก การแข็งของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ 
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การหลุดรวงของกลวยระหวางการบมใหสุก การพัฒนาสีผิวที่ไมสม่ำเสมอของเปลือกผลกลวยหอมระหวางการสุก 

เปนตน การศึกษาวิจัยปจจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีทำใหเกิดการผิดปกติตางๆ ของผลิตผลเหลานี้ ทำใหทราบ

กลไกในการทำใหผลิตผลมีการผิดปกติเกิดข้ึน และสามารถนำขอมูลเหลาน้ีมาประยุกตใชในการปองกันหรือลดการ

ผิดปกติตางๆ ของผลิตผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเสียหายของผลิตผลเน่ืองจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ 
 ผัก ผลไม และดอกไม ท่ีมีถิ่นกำเนิดในเขตรอนและปลูกอยูในประเทศไทย เมื่อเก็บเกี่ยวมาแลวและเก็บ

รักษาไวท่ีอุณหภูมิต่ำเหนือจุดเยือกแข็ง (1 – 10 oซ.) ทำใหผลิตผลเหลาน้ีไดรับความเสียหายเน่ืองจากอุณหภูมิต่ำ

ในลักษณะของอาการตางๆ กัน ไดแก การเกิดสีผิดปกติ การยุบตัวของเน้ือเยื่อ การเนาเสีย การสุกท่ีผิดปกติ 

และการเกิดรสชาติหรือกลิ่นที่ผิดปกติ การศึกษาวิจัยปจจัยตางๆ ท้ังภายในและภายนอกทำใหทราบกลไกของการ

เกิดความเสียหายในลักษณะตางๆ และสามารถนำขอมูลเหลานี้ไปประยุกตใชในการปองกันหรือลดการสูญเสียของ

ผลิตผลระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำเหนือจุดเยือกแข็งไดัอยางมีประสิทธิมากยิ่งขื้น 

การเสื่อมสภาพของดอกไม 
  การวิจัยเกี่ยวกับดอกไมโดยเนนในดอกกลวยไมสกุลหวาย  เพราะดอกกลวยไมสกุลหวายเปนดอกไมที่มีความ

สำคัญทางเศรษฐกิจตอประเทศไทยมากกวาดอกไมชนิดอื่นๆ ดอกกลวยไมที่เก็บเกี่ยวโดยตัดจากตนแลว จะมีอายุ

การปกแจกันสั้นกวาขณะท่ีอยูบนตนเดิม  และเม่ือดอกกลวยไมไดรับการผสมเกสรยิ่งจะทำใหดอกกลวยไมมีการ

เสื่อมสภาพเร็ว  และมีอายุการปกแจกันสั้นมาก  การศึกษาปจจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีทำใหดอกกลวยไมมีการ

เสื่อมสภาพในสภาพปกติ  และการเส่ือมสภาพของกลวยไมที่ไดรับการผสมเกสรและเอทิลีนจากภายนอก ทำให

ทราบกลไกในการเส่ือมสภาพของดอกกลวยไมหลังการตัดจากตนทั้งที่ไดรับการผสมเกสรหรือเอทิลีนจากภายนอก 

ซึ่งนำไปประยุกตใชในการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการปกแจกันของดอกกลวยไมหลังการตัดไดมีประสิทธิมาก

ยิ่งขึ้น 

งานวิจัยในอนาคต 

  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานสรีรวิทยาและชีวเคมีของผัก ผลไม และดอกไม หลังการเก็บเก่ียวนำไปสูการ

สูญเสียและการเส่ือมคุณภาพที่เกี่ยวของกับกระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกิดข้ึนภายในผลิตผล และกระบวนการ
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เมแทบอลิซึมสวนมากเหลาน้ีมีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาของการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ัน งานวิจัยในอนาคตจึงเนน

ศึกษาวิจัยเพ่ือหาเอนไซมหลัก (key enzyme) ท่ีมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึมที่นำไปสูการเส่ือม

คุณภาพและการสิ้นชีวิตของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว  เชน  การแข็งของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ  

การแข็งของเปลือกผลมังคุดเนื่องจากการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ำ  การหลุดรวงของดอกกลวยไม  การเห่ียวของ

ดอกกลวยไมหลังการผสมเกสรหรือไดรับเอทิลีนจากภายนอก  การหลุดรวงของผลกลวยระหวางการสุก  

การพัฒนาสีผิวไมสมบูรณของเปลือกผลกลวย การพัฒนาสีผิวของผลไมทั้งปกติและผิดปกติของผลไมบางชนิด

ระหวางการเจริญเติบโตและหลังการเก็บเกี่ยว การเกิดสีผิดปกติของผักและผลไมระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ

ต่ำ  เปนตน  นอกจากน้ีงานวิจัยในอนาคตยังจะมีการใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือตรวจสอบยีนที่เกี่ยวของกับ

เอนไซมหลักที่ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงตอกระบวนการตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว  

การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
  เน่ืองจากประเทศไทยมีรายไดจากการสงออกผัก ผลไม และดอกไมปละหลายพันลานบาท อยางไรก็ตาม ผัก 

ผลไม และดอกไม  มีการเส่ือมสภาพอยางรวดเร็วหลังการเก็บเก่ียว และระหวางการขนสงไปยังตลาดภายในและ

ตางประเทศ การศึกษาวิจัยทั้งสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน ทำใหทราบสาเหตุ

ของการสูญเสีย  และการเสื่อมคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ขอมูลที่ไดจากการวิจัยในแนวลึกขององค

ความรูใหมจะทำใหมีความเขาใจในการเปล่ียนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวและสามารถนำไปประยุกตใชในการลดการ

สูญเสียและปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การศึกษาวิจัย

ในเรื่องตางๆ ดังกลาว ทำใหสามารถสรางนักวิจัยรุนใหมที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอกหลายคน

รวมทั้งฝกนักวิจัยผูชวยท่ีรวมโครงการวิจัยนี้ดวย ที่สำคัญคือผลงานวิจัยตางๆ เหลาน้ีมีการตีพิมพในวารสารวิจัย

นานาชาติที่มีชื่อเสียงและมี Impact Factor สูง ซ่ึงชวยใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาษสตรนำไปใชในการจัดลำดับของ

มหาวิทยาลัยทั้งภายในและตางประเทศไดสูงขึ้น 
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 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
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ผลงานวิจัยโดยสรุป
 ไรศัตรูพืชเปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กแตมีบทบาทมากในดานการเกษตร เพราะหลายชนิดเปนศัตรูสำคัญของ
พืชทั้งในระบบการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยว ขณะเดียวกันยังมีไรอีกหลายชนิดที่เปนประโยชนตอเกษตรกร โดยจับ
ไรศัตรูพืชและแมลงตัวเล็กๆ รวมท้ังไขแมลงกินเปนอาหาร อยางไรก็ดีในประเทศไทยมีผูสนใจศึกษาเก่ียวกับไรนอย
มาก ดังน้ัน ศาสตราจารย ดร.อังศุมาลย จันทราปตย จึงมีความต้ังใจที่จะสงเสริมใหมีผูศึกษา คนควาวิจัยเกี่ยวกับ
ไรตางๆ โดยเฉพาะไรศัตรูพืชในประเทศไทยใหมากข้ึน ดวยการเปนวิทยากรพิเศษใหความรูเรื่องไรกับนิสิต 
นักศึกษาในสถาบันตางๆ และเปนกรรมการวิทยานิพนธของผูสนใจงานวิจัยดานนี้ในหลายสถาบัน อยางไรก็ดี
เนื่องจากการศึกษาดานไรตองอาศัยความรักในงานและความอดทนอยางสูง จึงจะประสบความสำเร็จได จึงมีผูให
ความสนใจกับศาสตรสาขานี้นอยมาก การสรางบุคลากรดานนี้จึงเปนไปไดดวยความยากลำบาก ผลที่ตามมาก็คือ
ประเทศไทยมีบุคลากรดานนี้อยูคอนขางจำกัด  

 งานวิจัยที่กระทำติดตอกันมาอยางตอเนื่องแบงออกเปน 4 ประเภทไดแก  
 1) ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของไร สวนใหญจะทำการวิเคราะหชนิดของไรสี่ขาซ่ึงเปนไรศัตรูพืช
ที่มีขนาดเล็กท่ีสุดและมีผูเชี่ยวชาญดานนี้นอยมาก ปจจุบันไดตีพิมพผลการคนพบไรส่ีขาชนิดใหมของโลกไวเปนจำนวน
ถึง 42 สกุล (Genus) 165 ชนิด (Species) และยังมีไรส่ีขาอีกเปนจำนวนมากท่ีจะตองทำการวิเคราะหชนิดตอไป 
ผลงานการวิเคราะหชนิดของไรส่ีขาไดรับการนำไปอางอิงเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะในการจัดทำแนวทางวินิจฉัยไรส่ีขา
ของโลก ไดมีการอางอิงถึงผลงานของ ศาสตราจารย ดร.อังศุมาลย จันทราปตย ไวเปนจำนวนมาก นอกจากน้ันยังทำ
หนาที่วิเคราะหชนิดของไรตางๆ ท่ีเกษตรกรหรือผูประกอบการประสบปญหาอยูเสมอ เชน ไรศัตรูพืช ไรในโรงเก็บ 
ไรเห็ด ไรจ้ิงหรีด ไรฝุน และไรที่พบตามอาหารทะเลแหง หรือไรที่เปนปญหาในระบบการปลูกพืชแบบไรดิน เปนตน 
 2) การควบคุมไรศัตรูพืชโดยชีววิธี ไดเร่ิมทำการวิจัยเก่ียวกับการใชเช้ือรากำจัดไรศัตรูพืชในประเทศ
ไทยเปนคนแรก โดยมุงเนนที่ไรสี่ขาเปนหลัก และตอมาไดขยายผลไปยังไรศัตรูพืชชนิดอื่น ปจจุบันสามารถรวบรวม
สายพันธุของเช้ือรา Hirsutella thompsonii ซ่ึงเปนเช้ือราท่ีกอโรคกับไรส่ีขาและไรศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ไวถึง 265 
สายพันธุ งานวิจัยดานนี้มีทั้งการขยายพันธุเชื้อราใหมีปริมาณมากโดยเทคนิคการหมักในอาหารแข็ง การทดสอบ
ประสิทธิภาพของเชื้อราสายพันธุตางๆ ในการทำลายไรส่ีขา การเก็บรักษา และการทดสอบประสิทธิภาพของ toxic 
metabolite ใน crude filtrate ที่มีตอหนอนกระทูผัก และหนอนผีเส้ือไขผ้ึง เปนตน นอกจากน้ันยังไดศึกษาการใช
ไรตัวห้ำชนิดตางๆ ในการควบคุมปริมาณไรศัตรูพืชอีกดวย 
 3) การใชสารสกัดจากพืชควบคุมศัตรูพืช ไดเร่ิมทำการวิจัยดานนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยเนนการ
พัฒนาสารสกัดจากพืชเพ่ือใชในการควบคุมปริมาณไรแมงมุมซึ่งเปนศัตรูสำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดใน
ประเทศไทย พืชที่อยูในความสนใจในชวงแรกคือนอยหนา และลำไย เปนหลัก 
 4) สัณฐานวิทยาของไรและแมลง เน่ืองจากงานวิจัยดานนี้เปนพื้นฐานสำคัญของการศึกษากลไกการอยู  
รอดและพฤติกรรมของแมลงและไร จึงเลือกทำงานวิจัยเก่ียวกับอวัยวะที่เก่ียวของกับการมองเห็นและการรับสัมผัส 
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 โดยมุงเนนท่ีการ 
นำมาใชเปนสารกำจัดศัตรูพืช สารตานอนุมูลอิสระ และปุย รวมทั้งงานดานอนุกรมวิธานของไรสี่ขาของประเทศไทย

การนำผลงานไปใชประโยชน
 ผลงานสวนใหญ โดยเฉพาะทางดานอนุกรมวิธานของไร เปนการสรางองคความรูใหม ซ่ึงนับเปนรากฐานท่ี
สำคัญตอการศึกษาดานไรในแงมุมตางๆ ตอไป ปจจุบันผลงานดานอนุกรมวิธานไดรับการอางอิงอยูเสมอ 
โดยเฉพาะนักวิเคราะหชนิดของไรสี่ขาในพิพิธภัณฑตางๆ ไดอาศัยขอมูลเหลานี้ในการเปรียบเทียบชนิดของไรที่พบ
ในประเทศของตน นอกจากน้ันยังมีผูนำผลงานไปใชในการจัดทำแนวทางวินิจฉัยไรส่ีขาของโลกอีกดวย 
สวนผลงานดานการใชเชื้อรา ไรตัวห้ำ หรือสารสกัดจากพืชในการปองกันกำจัดศัตรูพืชน้ัน เปนขอมูลที่กอประโยชน
ใหกับเกษตรกรโดยตรง เพราะจะชวยใหเกษตรกรใชสารกำจัดศัตรูพืชนอยลง และเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทั้งผูผลิตและผูบริโภคใหดีขึ้น 

ผลงานวิชาการระหวางป ค.ศ. 2000-ปจจุบัน
บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ
 1. Baker GT, Davis J, Monroe W, Chandrapatya A. Cuticular sensory receptors on the antenna 
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 8. Boczek J, Chandrapatya A. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). XXXVII. 
Acarologia. 2000; 49-2436.  
 9. Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). XXIX. Bull 
Pol Acad Sci 2000; 48 (2): 125-33. 
 10.  Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). XXXI. Bull 
Pol Acad Sci. 2000; 48 (2): 145-55. 
 11.  Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). XXXIII. Bull 

Pol Acad Sci. 2000; 48 (3): 211-23. 
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 12. Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). XXXVI. Bull 
Pol Acad Sci. 2000; 48 (3): 255-67. 
 13. Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea).XXXVIII. Bull 
Pol Acad Sci. 2000; 48 (4): 305-18. 
 14. Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). XLII. Bull Pol 
Acad Sci. 2000; 48 (4): 359-70.
 15. Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). XLIV. Bull 
Pol Acad Sci. 2000; 48 (4): 383-94. 
 16. Baker GT, Chandrapatya A. Morphology of the chorion of Diapheromera femorata (Say) 
(Phasmida: Heteronemiidae). Proc. Entomol. Soc. Wash. 2001; 103 (4): 849-853.  
 17. Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). XLVI. Bull 
Pol Acad Sci. 2001; 49 (2): 91-102. 
 18. Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). XLVII. Bull 
Pol Acad Sci. 2001; 49 (2): 103-14. 
 19. Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). XLVIII. Bull 
Pol Acad Sci. 2001; 49 (2): 115-26. 
 20. Thongtab T, Chandrapatya A, Baker GT. Biology and efficiency of the predatory mite, 
Amblyseius longispinosus (Evans) (Acari, Phytoseiidae) as a biological agent of Eotetranychus 
cendanai Rimando (Acari,Tetranychidae). J Appl Ent. 2001;125: 543-49. 
 21. Boczek J, Chandrapatya A. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). XLIX. Bull. Pol. 
Acad. Sci. 2002; 50 (1): 25-36.  
 22. Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). L. Bull Pol 
Acad Sci. 2002; 50 (2): 123-34. 
 23. Chandrapatya A, Boczek J. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). A-I. Bull Pol 
Acad Sci. 2002; 50 (2): 135-47.  
 24. Maimala S, Tartar A, Boucias D, Chandrapatya A. Detection of the toxin Hirsutellin A from 
Hirsutella thompsonii. J Invert Pathol. 2002; 80: 112-26.  
 25. Thongtab T, Chandrapatya A, Baker GT. Bionomics of the citrus yellow mite, Eotetranychus 
cendanai Rimando. J Syst Appl Acarol. 2002; 7: 57-68. 
 26. Sakunwarin S, Chandrapatya A, Baker, GT. Biology and life table of the cassava mite, 
Tetranychus truncatus Ehara (Acari: Tetranychidae). J Syst Appl Acarol. 2003; 8: 13-24.  
 27. Sakunwarin S, Baker GT, Chandrapatya A. Structure of sensilla on the palptarsus and the 
tarsus I of Tetranychus truncatus Ehara (Acari: Tetranychidae). J Syst Appl Acarol. 2004; 9: 133-40. 
 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. 
บทความวิชาการท่ีเสนอในการประชุมวิชาการ 
 1. Thongtab, T., Chandrapatya, A. and G.T. Baker. 2000. Bionomics of Amblyseius longispinosus 
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(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. ชตุิมา 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 ที่มตีอหนอนกระทูผัก Spodoptera litura. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 36 (3-4): 125-134. 
 5. นวรัตน นุศาสตรเลิศ และอังศุมาลย จันทราปตย.2005. การเจริญและสัณฐานวิทยาของเช้ือรา 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 

ประวัติสวนตัว 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  

 ล้ิมตระกูล

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) 

เกียรติยศและรางวัลที่ไดรับ
 • 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 จากมูลนิธสิงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน 

  พระบรมราชูปถัมภ

 • นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ป 2546 สาขาวิทยาศาสตรกายวิภาพและ 

  วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2547)

 • เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป 2548
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ผลงานวิจัยโดยสรุป 

 ศาสตราจารย ดร. จำรัส  ล้ิมตระกูล เปนผูบุกเบิกงานวิจัยดานการออกแบบตัวเรงปฏิกิริยาและวัสดุที่มี

โครงสรางระดับนาโนเมตร ศึกษากระบวนการและกลไกการเรงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนบนพื้นผิว หรือในรูพรุนของ

ซีโอไลต และสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตท่ีมีรูพรุนขนาดนาโนเมตร งานวิจัยที่ผานมาเนนการใชระเบียบทางเคมีเชิง

ทฤษฎีเพ่ือศึกษาและอธิบายกลไกของการเกิดปฏิกิริยาเคมีในระดับโมเลกุล และออกแบบตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมี

คุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับแตละปฏิกิริยา นอกจากน้ันยังไดพัฒนาระเบียบวิธีใหมทางดานเคมีคอมพิวเตอรที่มี

ความถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยหลักการทาง electronic structure theory เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการศึกษาทางเคมีเชิงทฤษฎีใหสามารถจำลองแบบโมเลกุลท่ีมีโครงสรางขนาดนาโนเมตรได 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 ซ่ึงความรูเหลาน้ีเปนประโยชนอยางมากตอการ

พัฒนาสารประกอบใหมีโครงสรางที่จำเพาะตอการเกิดปฏิกิริยาหรือมีสมบัติจำเพาะที่ตองการได โดยผลงานท่ีผาน

มาไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติชั้นนำ เชน Journal of Catalysis, Chemical Physics, Journal of 

Physics Chemistry ซ่ึงผลงานวิจัยดังกลาวไดรับการอางอิงและนำไปประยุกตใชโดยกลุมนักวิจัยสถาบันช้ันนำจาก

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  ล้ิมตระกูล ยังเปนผูริเริ่มกอตั้งหองปฏิบัติการทางเคมีคอมพิวเตอรและเคมี

ประยุกต จนเปนหองปฏิบัติการท่ีทันสมัยแหงหนึ่งและยังมีสวนสำคัญในการทำใหเกิดโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา

และวิจัยดานเคมีเชิงฟสิกส (Postgraduate Education and Research Programs in Physical Chemistry) 

เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยขั้นสูงทางดานเคมีซีโอไลตและวิศวกรรมตัวเรงเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเปน

โครงการรวมในประเทศ ระหวางภาควิชาเคมีและภาควิชาวศิวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยช้ันนำในตางประเทศ คือ Uppsala University (Sweden), University of Utah (USA), Bordeaux 

University (France), University of Karlsruhe (Germany) นอกจากน้ีดวยวิสัยทัศนวา ปจจุบันนาโนเทคโนโลยี

กำลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และในอนาคตอันใกลจะสงผลตอการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางมหาศาลจึงไดรวบรวมกลุมวิจัยและผูกอตั้งศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งดานนาโนเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย และสรางรากฐาน

งานวิจัยและการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการในการผลิตกำลังคนในการพัฒนาประเทศตอไป  

งานวิจัยในอนาคต 

 งานวิจัยในอนาคตมุงเนนเพ่ือสรางองคความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่เปนพ้ืนฐานสำคัญตอการ

พัฒนาดานตัวเรงปฏิกิริยานาโน  วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีในดานตางๆ และสงเสริมกลุมวิจัยที่ประกอบดวย

นักวิจัยรุนใหม สรางบรรยากาศการวิจัยในกลุมนักวิจัยรุนใหมที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา จากหลาย

สถาบันการศึกษาในประเทศ ไดแก คณะวิทยาศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือใหเกิดความ
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รวมมือกัน และการบูรณาการงานวิจัยในดานการออกแบบ การวิเคราะหสมบัติ การผลิต และการประยุกตใชงาน

วัสดุในระดับนาโน 

 ศึกษาการพัฒนาโครงสรางระดับโมเลกุลของวัสดุขนาดนาโนเมตรและตัวเรงปฏิกิริยาอยางเปนระบบ

ประกอบดวยข้ันตอนที่เชื่อมโยงเปนเครือขายการวิจัยอยางครบวงจรเร่ิมตั้งแตการวิจัยทฤษฎีพื้นฐานในระดับ

โครงสรางโมเลกุลเพ่ือทำนายสมบัติของวัสดุนาโนการออกแบบวัสดุนาโนที่มีสมบัติตามตองการ และพัฒนาการ

สังเคราะหและข้ึนรูปไดเปนผลิตภัณฑ และการทดสอบความสามารถในการทำงานและการจำแนกลักษณะเฉพาะ

ของผลิตภัณฑ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถกับโครงสรางของผลิตภัณฑที่สังเคราะหข้ึน 

การศึกษาวิจัยแบงเปน 4 กลุมหลัก ไดแก  

 • ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวรองรับ (Ordered mesoporous microporous aluminosilicates) 

 • คารบอนนาโน (Carbon nanostructures nanotubules) 

 • อนุภาคนาโนและสารประกอบไฮบริดอินทรีย/อนินทรีย (Organic nanotubules Organic/ 

inorganic composite nanoparticle) 

 • การพัฒนาระเ บียบวิ ธีทางทฤษฎี เ พ่ือการศึกษาและการจำลองแบบโมเลกุลระดับนาโน 

(Development of new methodologies for nanoscale modeling and simulation) 

การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 ผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล เปนประโยชนอยางยิ่ง ในดานพ้ืนฐานทางเคมีเชิงฟสิกส 

และในเชิงประยุกต โดยมุงเนนการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับกลไกการเรงปฏิกิริยาระดับโมเลกุลบนสารประกอบท่ี

มีโครงสรางระดับนาโนเมตรโดยเฉพาะปฏิกิริยาท่ีมีความสำคัญในทางอุตสาหกรรมและปฏิกิริยาที่เปนพ้ืนฐานของ

ปฏิกิริยาตางๆ เพื่อนำไปใชประโยชนเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตรตอไป นอกจากนี้ยังเกิดการสรางเครือขาย

ของการวิจัยที่เขมแข็ง สงเสริมนักวิจัยรุนใหม และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ

ดานเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการพัฒนาท่ียั่งยืนของชาติ 

บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาต ิ

 1. Thana Maihom, Supawadee Namuangruk, Tanin Nanok and Jumras Limtrakul*. Theoretical 
Study on Structures and Reaction Mechanisms of Ethylene Oxide Hydration over H-ZS-5: Ethylene 

Glycol Formation. Journal of Physical Chemistry C 2008, 112(33); 12914-12920. 

 2. Saowapak Choomwattana, Thana Maihom, Pipat Khongpracha, ichael Probst and Jumras 
Limtrakul* . Structures and Mechanisms of the Carbonyl-ene Reaction between MOF-11 

Encapsulated Formaldehyde and propylene: An ONIOM Study. Journal of Physical Chemistry C 

2008, 112, 10855-10861. 

 3. Bavornpon Jansang, Tanin Nanok and Jumras Limtrakul*. Structure and Reaction Mechanism 
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Chemistry C2008, 112, (2), 540-547. 
 4. Chompunuch Warakulwit, Thi Nguyen, Jerome Majimel, Marie-Helene Delville, Veronique 

Lapeyre, Patrick Garrigue, Valerie Ravaine, Jumras Limtrakul* and Alexander Kuhn*. Dissymmetric 

Carbon Nanotubes by Bipolar Electrochemistry. Nano Letters 2008, 8, (2), 500-504. 
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nanotubes using phosphomolybdic acid. Journal of Materials Chemistry 2008, 18, 4056 - 4061 
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Electronic Properties of “DNA-Gold-Nanotube” Systems: A Quantum Chemical Analysis. Journal of 

Molecular Graphics & Modelling 2008, 26, (7), 1066-1075. 
 7. Piboon Pantu, Bundet Boekfa, Boonruen Sunpetch and Jumras Limtrakul*. Nanocavity Effects 

on N
2
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A Combined Theoretical and Experimental Study. Chemical Engineering Communications 2008, 195: 
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 8. Pipat Khongpracha, Michael Probst and Jumras Limtrakul*. The Interaction of a Gold Atom 

with Carbon Nanohorn and Carbon Nanotube Tips and Their Complexes with a CO Molecule: A 

First Principle Calculation. The European Physical Journal D 2008, 48, 211-219. 
 9. Artit Ausavasukhi, Suratsawadee Suwannaran, Jumras Limtrakul and Tawan Sooknoi*. 
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 10. Fabio Zappa, Manuel Beikircher, Andreas Mauracher, Stephan Denifl, Michael Probst, Natcha 

Injan, Jumras Limtrakul, Arntraud Bacher, Olof Echt, Tilmann D. Maerk, Paul Scheier*, Thomas A. 
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เกียรติคุณประกาศ 
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป 2548 
รางวัลดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 

เรื่อง โคเนื้อพันธุกำแพงแสน 
(Kampaengsaen Beef Breed) 

ของ 
นายปรีชา อินนุรักษ และคณะ 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวาผลงานประดิษฐคิดคน เร่ือง “โคเนื้อพันธุกำแพง
แสน (Kampaengsaen Beef Breed)” ของ นายปรีชา อินนุรักษ และคณะ แหงศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิต
กระบือและโค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลงานการประดิษฐนี้เปนการ
สรางและปรับปรุงพันธุขึ้นใหมของโคเน้ือซึ่งเปนพันธุแรกของประเทศไทย โดยการผสมพันธุระหวางพันธุพื้นเมือง
บราหมันและชารโรเลส ซ่ึงมีความเดนในเร่ืองกลามเนื้อ การเจริญเติบโต ไดเน้ือคุณภาพสูง คือ เนื้อโคมีไขมันแทรก
ในกลามเนื้อ ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนในการจำหนายโคขุนและโคพันธุ 
 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 
ประจำป 2548 รางวัลดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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โคเน้ือพันธุกำแพงแสน 
KampaengSaen Beef Breed 

หัวหนาผูประดิษฐ นายปรีชา อินนุรักษ 

ผูรวมประดิษฐ  ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา 

   รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา พฤกษะศรี 

   รองศาสตราจารยสมิต ยิ้มมงคล 

ที่มาของการประดิษฐคิดคน 

 ในอดีต ประเทศไทยยังไมมีโคพันธุเนื้อที่สามารถเลี้ยงเปนโคขุน

ในเชิงธุรกิจเหมือนโคเนื้อพันธุตางประเทศ เชน ยุโรป และอเมริกา 

สวนโคพื้นเมืองของประเทศไทย แมวามีคุณสมบัติดีเดนหลายประการ 

แต ก็มีขนาดเล็กและโตชา ดังนั้น นักวิชาการของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรจึงไดพัฒนาโคพันธุใหมข้ึนมาเพื่อใชเปนโคเนื้อพันธุแรกของ

ประเทศ ช่ือวาพันธุกำแพงแสน ซ่ึงปรับปรุงพันธุมาจากโคพ้ืนเมืองกับโค

พันธุบราหมัน และโคพันธุ ชาโรเลส โดยไดรับลักษณะที่ดีจากโคพ้ืนเมือง

ไทย คือ การปรับตัวไดดีในสภาพอากาศรอนช้ืน ทนตอเห็บและแมลงรวม

ทั้งโรคและพยาธิ และสามารถเจริญเติบโตไดในสภาพที่อาหารสัตวมี

คุณภาพต่ำและปริมาณจำกัด ไดรับโครงรางใหญจากโคพันธุบราหมัน 

แลวเพ่ิมเติมความสามารถในการสรางเนื้อคุณภาพดีและโตเร็วจากโคพันธุ

ชาโรเลส  

 ลำดับการดำเนินงานเกี่ยวกับการสรางโคเนื้อพันธุกำแพงแสน

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีดังนี้ 

 • พ.ศ. 2507-2512 เร่ิมโครงการโคเน้ือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ณ สถานีฝกนิสิตทับกวาง และวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ศาสตราจารย 

ดร.จรัญ จันทลักขณา เปนหัวหนาโครงการไดสั่งน้ำเช้ือแชแข็งพันธุชาโรเลส 

เฮอรฟอรด แองกัส และบราหมัน มาผสมกับแมโคพื้นเมือง โดยศึกษา 

สมรรถภาพของโคพันธุผสมตางๆ เพ< อตัดสินใจใชพันธุที่เหมาะสมที่สุด

 • พ.ศ. 2517 เร่ิมโครงการปรับปรุงพันธุโคเน้ือระดับหมูบาน โดย

ดำเนินการรวมกับกลุมเกษตรกรรอบๆ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • พ.ศ. 2527 เร่ิมจัดฝกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเน้ือใหแกเกษตรกรและผูสนใจจากทั่วประเทศ
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 • พ.ศ. 2530 จากผลงานวิจัย สรุปไดวาโคที่มีสายเลือดพื้นเมือง 

25% บราหมัน 25% ชาโรเลส 50% มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สุดในสภาพ 

อากาศรอนชื้น คือโตเร็ว เล้ียงงาย และเนื้อมีคุณภาพสูง แลวตั้งช< อโควา โคเน้ือ 

พันธุกำแพงแสน ตามช< อของสถานที่ตั้งวิทยาเขต

 • พ.ศ. 2534 กอตั้งสมาคมโคเนื้อพันธุกำแพงแสน นายกสมาคม 

คนแรก คือ นายสุนทร นิคมรัตน ไดขยาย งานปรับปรุงพันธุออกไปสูฟารม

เอกชนในหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศ

 • พ.ศ. 2536 กอตั้งสหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด เพ< อทำหนาที่ 

สงเสริมธุรกิจจำหน=ายเนื้อโคขุนพันธุกำแพงแสนไปยังศูนยการคา ภัตตาคารตางๆ

 • พ.ศ. 2539 พอพันธุโคเนื้อพันธุกำแพงแสน ช< อ ขุนแผน K 11-36/241  ชนะการประกวดโคเนื้อ ไดรับ

รางวัลสุดยอดโคเนื้อของประเทศไทย (Super Grand Champion) ในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 

WORLDTECH’95 Thailand ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 • พ.ศ. 2540 เริ่มโครงการปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุกำแพงแสน

อยางเขมขนและกวางขวาง โดยมี ศาสตราจารยปรารถนา พฤกษะศรี เปนหัวหนาโครงการฯ  ไดรับงบประมาณ

จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการน้ีดำเนินการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรกับสมาคมโคเนื้อพันธุกำแพงแสน   และสหกรณโคเน้ือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีกรมปศุสัตว

ใหการสนับสนุนดานการสงเสริมและเผยแพร 

 • พ.ศ. 2543 นายปรีชา อินนุรักษ เปนหัวหนาโครงการปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการ

ผลิตโคเนื้อพันธุกำแพงแสนสืบตอมา และผลิตน้ำเชื้อแชแข็งจากพอโคท่ีผานการทดสอบคุณภาพแลว กระจายให

แกสมาชิกในโครงการและเกษตรกรทั่วประเทศ 

ระยะเวลาในการประดิษฐคิดคน 

 ตั้งแตการดำเนินงานที่วิทยาเขตกำแพงแสน คือ พ.ศ. 2512 ถึงปจจุบัน รวมประมาณ 35 ป 

คุณสมบัติและลักษณะเดน 

 1. สามารถใชเปนโคขุนในสภาพอากาศรอนของประเทศไทยไดดี 

ทนตอเห็บ และแมลง ขณะน้ีมีเกษตรกรนำไปเล้ียงได ในทุกภาคของ 

ประเทศไทย ชวยใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น

 2. เปนโคพันธุเนื้อที่มีโครงรางและการเจริญเติบโตดี มีประสิทธิ

ภาพการใชอาหารสูง ไมแพโคเนื้อพันธุตางประเทศ แตโคพันธุตางประเทศ

ไมสามารถอยูรอด ในสภาพแวดลอมของประเทศไทย 

 3. คุณภาพซากและเนื้อดี ทัดเทียมกับเนื้อที่นำเขาจากตางประเทศ 

เนื้อนุม และปลอดจากโรควัวบา หากเลี้ยงถูกวิธีจะมีไขมันพอดี ไมทำใหคน 

เปนโรคอวน

 4. มีสมาคมโคเนื้อพันธุกำแพงแสนและสหกรณโคเนื้อรับรอง 

คุณสมบัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือ

และโค เปนผูทดสอบ คุณภาพ
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หลักการ วิธีการ และกรรมวิธ ี
 การสรางโคเน้ือพันธุ “กำแพงแสน” เปนการปรับปรุงพันธุโค

พื้นเมืองของไทย คุณสมบัติที่ดีเลิศของโคพื้นเมืองที่ไมมีโคพันธุใดเทียบ

ได คือความสมบูรณพันธุ ไดแก การเปนสัดเร็ว ผสมติดงายไดลูกทุกป

ทั้งๆ ที่ไดรับอาหารตามสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรไทย แตเน่ืองจากโค

พื้นเมืองมีขนาดเล็กโตชา ไมสามารถนำมาเลี้ยงเปนโคขุนในระบบธุรกิจได 

จึงไดมีการปรับปรุงโคพ้ืนเมือง โดยการนำโคพันธุบราหมันมาผสมเพื่อให

ไดลูกที่มีขนาดใหญและโตเร็วข้ึน เนื่องจากโคบราหมันเปนโคพันธุ 

เอเซียจึงผสมกันไดดีกับโคไทย ทำใหไดลูกผสมตัวใหญข้ึน และใหลูกดก

อันเปนขอดีของโคพื้นเมืองไทยที่ถายทอดมา ดังนั้น โครงการปรับปรุง

พันธุกรรมโคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงพยายามรักษาเลือดโค

พื้นเมืองไว 25% เพื่อใหคงความดีของความสมบูรณพันธุ และจำกัดเลือด

พันธุบราหมัน ไวเพียง 25% เพ่ือใหไดโครงสรางใหญข้ึน แลวนำพันธุโค

ชาโรเลสมาชวยเสริมเรื่องการใหเน้ือนุม และการเจริญเติบโตเร็ว แตโค

ชาโรเลสเปนพันธุโคเมืองหนาว ซ่ึงไมสามารถทนตออากาศรอนบานเราได จึงจำกัดเลือดพันธุชาโรเลสไวเพียง 

50% ทำใหโคลูกผสมมีสัดสวนของลักษณะเดนผสมกันพอดีและเหมาะสม 

      สรุปไดวา การสรางโคพันธุ “กำแพงแสน” เปนการสรางพันธุโคเพ่ือใหมีคุณสมบัติเปนโคเน้ือที่ดีครบ

ถวนสำหรับเลี้ยงในสภาพทั่วไปของประเทศไทย โดยใชทรัพยากรที่มีอยู (โคพื้นเมือง) เปนพันธุพื้นฐาน นอกจากจะ

เหมาะสมกับประเทศไทยแลว ยังใชไดดีในสภาพแวดลอมของประเทศในเอเซียอาคเนยอีกดวย 

ตาราง คุณสมบัติทางเศรษฐกิจของโคพันธุตางๆ ที่ใชสรางโคพันธุกำแพงแสน  

 คุณสมบัติ ระดับคะแนนของโคพันธุตางๆ  

  พื้นเมือง บราหมัน ชาโรเลส กำแพงแสน

 ความสมบูรณพันธุ 5 2.5 4 4

 การคลอดงาย 5 5 3 4

 นำ้หนักแรกคลอดต่ำ 5 5 3 4

 การเติบโตในคอกขุน 1 3 5 4

 ประสิทธิภาพการใชอาหาร 2 3 5 4

 ความดีของซาก 1 3 4.5 4

 คณุภาพเนื้อ 3 3 4 4

 เล้ียงงายในเมืองไทย 5 4 1 4

 ความคึกในการผสมพันธุ 5 3 4 3.5

 อารมณดี ไมดุ 3 3 4 3.5

 อายุยืนยาว 5 3.5 3 4 

หมายเหตุ   5 = ดีที่สุด   1 = ดอยที่สุด 

ที่มา : ปรารถนา 2544 
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 ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาโคเนื้อพันธุกำแพงแสน แบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนคือ 

 ขั้นตอนที่ 1 แผนการผสมพันธุเพื่อสรางโคพ้ืนฐาน (D1 หรือ Foundation grade) โดยเร่ิมตนจากโค

พื้นเมือง หรือโคลูกผสมบราหมัน ใหเริ่มตนครั้งแรกคือ นำแมโคพ้ืนเมืองมาผสมเทียมโดยใชน้ำเชื้อหรือพอพันธุ

บราหมันพันธุแท แตถาจะลดข้ันตอนโดยเร่ิมจากแมโค บราหมันลูกผสม 50 เปอรเซ็นต ก็ได แตตองเปนแมโคที่มี

ลักษณะดี แลวผสมเทียมโดยใชน้ำเชื้อโคพันธุชาโรเลส เม่ือไดลูกโคที่มีเลือดพื้นเมือง 25 เปอรเซ็นต บราหมัน 25 

เปอรเซ็นต ชาโรเลส 50 เปอรเซ็นต แลว เจาของโคตองขอจดทะเบียนรับรองพันธุจากสมาคมโคเน้ือพันธุกำแพงแสน 

เปนโคพื้นฐานในระดับ D1 หรือ Foundation grade 

ขั้นตอนท่ี 1 แผนการผสมพันธุเพื่อสรางโคพื้นฐาน

 ขั้นตอนที่ 2 แผนการผสมพันธุเพ่ือใหเกิดพันธุแท  เมื่อมีการสรางพันธุใหมจากการเอาโคพันธุดั้งเดิม 2 

พันธุ หรือมากกวามารวมกัน ลูกที่เกิดมาในชวงแรก ๆ จะมีความผันแปรในเร่ืองรูปรางและสี แตลักษณะหลักทาง

เศรษฐกิจ เชน อัตราการเจริญเติบโตและนำ้หนักเม่ือหยานมมีความผันแปรนอยมาก เพราะลักษณะเหลาน้ีถูก

ควบคุมดวยยีนหลายคู อยางไรก็ตาม ถาจะใหไดคุณสมบัติทุกๆ อยาง จะตองเอาสัตวที่เหมือนกันผสมกับสัตวที่

เหมือนกันหลายๆ ชั่วก็จะไดสัตวที่มีลักษณะคงที่ 

 ทางศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 

และสมาคมโคเน้ือพันธุกำแพงแสน ไดต้ังกฎหรือแผนผสมพันธุเพื่อใหเกิดพันธุแทขึ้นทำนองเดียวกับท่ีใชในพันธุ 

เดราทมาสเตอร และพันธุแบรงกัส โดยเร่ิมจากโคเพศเมียท่ีมีลักษณะตรงตามมาตรฐานพันธุกำแพงแสน จะไดรับ

การจดทะเบียนพันธุกำแพงแสน D1 เม่ือได D1 เพศเมีย ผสมพันธุกับพอพันธุกำแพงแสนท่ีจะทะเบียนแลว ลูกท่ี

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) เพ่ือใหไดพอพันธุที่มีพันธุกรรมที่ดีเดน (Elite bull) หรือ พอที่พิสูจนคุณภาพแลว (Proven sire)    

 การพัฒนาพันธุกรรมของสัตวจำเปนตองมีการทดสอบและมีการคัดเลือกท่ีถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึง
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มีดวยกันหลายวิธี แตละวิธีอาศัยบันทึกจากการทดสอบที่แตกตางกันแบงออกเปนบันทึกของลักษณะตัวสัตวเอง 

(Performance record) บันทึกจากญาติพ่ีนอง (Relalive  record)   บันทึกของพันธุประวัติ   (Pedigree record)   

บันทึกของการแสดงออกของลักษณะลูก (Progeny record) ฯลฯ  สำหรับการทดสอบสมรรถภาพ (Performance 

test) เปนการพิจารณาถึงลักษณะท่ีแสดงออกรวมกับสภาพแวดลอมและการจัดการท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดย

อาศัยบันทึกของลักษณะตัวสัตวเองเปนขอมูลพื้นฐานในการคัดเลือกสัตวเพื่อการปรับปรุงพันธุ เพ่ือใหเกิดความ

แมนยำตองคัดเลือกจากอิทธิพลของพันธุกรรม (Genotype) ถึงจะบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงพันธุอยางรวดเร็ว 

โดยการลดความแตกตางทางสภาพแวดลอมทำการคัดเลือกภายในกลุมสัตวท่ีไดรับอาหาร โรงเรือน และการจัดการ

เหมือนกัน วัตถุประสงคในการทดสอบสมรรถภาพเปนการประเมินการเจริญเติบโตชวงหลังหยานมของพอพันธุและ

เปนการปรับปรุงลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับโคเน้ือ ขั้นตอนการดำเนินงานและรายละเอียดดังแสดงในภาพ 

วัสดุที่ใชในการประดิษฐคิดคน 
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 โคพ้ืนเมือง ท่ีมีเลี้ยงอยูในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โคพันธุบราหมัน โคพันธุชาโรเลส พอพันธุและ

น้ำเชื้อแชแข็ง ของกรมปศุสัตว หนวยบัญชาการทหารพัฒนา  และบริษัทเอกชนที่นำเขาน้ำเชื้อพอโค 

งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน จำนวน 2 ลานบาท/ป 

ประโยชนที่ไดรับ 

 1. ได โคเนื้อพันธุ ใหมซึ่งเหมาะสมกับประเทศไทยรวม

ทั้งประเทศขางเคียง

 2. ลดการนำเขาโคพอ-แมพนัธุจากตางประเทศ

 3. เพ่ิมผลผลิตเนื้อโคของประเทศ และเพิ่มรายได ให 

แกเกษตรกร เพราะไดโคที่เลี้ยงงายและโตเร็ว โดยที่เกษตรกร

สามารถยึดเปนอาชีพหลักได

การนำผลงานไปใชประโยชน 
 เกษตรกรทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมปศุสัตว 

สมาคมโคเนื้อกำแพงแสน สหกรณโคเ น้ือมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด 

สถานที่ติดตอ 

 * ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน  

  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 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจำป 2548 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เรื่อง ความรูความเขาใจไขหวัดนกเพ่ือสุขภาพของคนไทย 
ของ 

รองศาสตราจารย น.สพ. ดร. ทวีศักดิ์  สงเสริม และคณะ 

 คณะกรรมการบริหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดพิจารณาผลงานวิจัยที่ไดใหการ
สนับสนุน ในโครงการวิจัยเรื่อง “ไขหวัดนก” โดยในสวนท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพของคนไทยซ่ึงตองการความรูความ
เขาใจในเร่ืองของโรคนี้ โดย รองศาสตราจารย น.สพ. ดร. ทวีศักดิ์ สงเสริม และคณะ ไดขอมูลจากการศึกษาวิจัย
เรื่อง “ความคงอยูคงทนของเช้ือไขหวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 ในสภาพแวดลอมตางๆ และความไวตอการถูกทำลาย
ดวยน้ำยาฆาเช้ือ” ในสวนน้ีเปนขอมูลที่ หนวยงานของรัฐ เอกชน สาธารณสุข ตลอดจนชุมชน หมูบาน จำเปนตอง
ทราบและเรงดวนที่สุดในชวงท่ีมีการระบาดของโรคไขหวัดนก เพ่ือเปนองคความรูที่จะนำไปปองกันและกำจัดเชื้อ
ไขหวัดนกที่มีการระบาดในขณะนั้น และยังคงใชผลงานวิจัยนี้เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 
 คณะกรรมการบริหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดมีมติใหผลงานวิจัยนี้ไดรับรางวัล
วิจัยดีเดน สกว. ประจำป พ.ศ. 2548
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ความรูความเขาใจไขหวัดนกเพ่ือสุขภาพของคนไทย

หัวหนาโครงการวิจัย รศ. น.สพ. ดร. ทวีศักด์ิ  สงเสริม 

ผูรวมวิจัย  น.สพ. นำดี  แซเฮง 

   น.สพ. รุงโรจน  แจมอน 

   น.สพ. นพดล  มีมาก 

ที่มาของการวิจัย 

 ในชวงท่ีมีการระบาดของโรคไขหวัดนกสายพันธุรุนแรง H5N1 

ในประเทศไทยและตางประเทศมากกวา 65 ประเทศ นอกจากจะทำใหสัตว

ปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบางชนิด เชน แมว เสือ สุนัข ติดเช้ือไขหวัดนก

นี้และตายแลวพบวา คนสามารถติดเช้ือไขหวัดนกชนิดนี้และเสียชีวิต

จำนวนไมนอยทั่วโลก ทำใหเกิดการวิตกกังวลทั่วไปเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อ

และผลิตภัณฑสัตวปกในขณะน้ัน ตลอดจนการระบาดของโรคนี้ไดลุกลาม

ไปมากในประเทศไทยในชวงป 2547-2548 ไมเพียงแตสงผลใหสูญเสียการ

สงออกเนื้อสัตวปก แตทำใหการบริโภคเนื้อสัตวปกภายในลดลงอยางมากใน

ชวงแรกๆ ซึ่งผูคนสวนใหญไมทราบ ธรรมชาติของโรคน้ีอยางเพียงพอ 

ภาครัฐและเอกชนตองเรงสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคไขหวัดนก 

และหาแนวทางปองกัน กำจัดโรคน้ีโดยเร็วท่ีสุด แตยังขาดขอมูลเกี่ยวกับ

เชื้อไวรัสชนิดนี้อยูมาก ประกอบกับ ประเทศไทยยังไมเคยมีประสบการณ

เกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกรุนแรงชนิดนี้มากอน ทำใหการ

แกไขปญหาในชวงแรกในสวนที่ทำความเขาใจกับสาธารณะเกี่ยวกับไวรัส 

คอนขางมีอุปสรรคบางพอสมควร เนื่องจากเปนโรคใหมที่คนสวนใหญไม

ทราบมากอน  และดวยโรคน้ีสามารถติดตอไปสูถึงคนได ทำใหมีปญหามาก

ขึ้น เมื่อพบวามีรายงานคนเสียชีวิตจากการติดเช้ือไวรัสชนิดนี้ในหลายๆ 

ประเทศรวมถึงประเทศไทยดวย ทำใหตองการขอมูลที่เกี่ยวของกับการแพร

กระจาย การติดเช้ือนี้ ระหวางสัตวดวยกัน และจากสัตวสูคน เพ่ือใหได

ขอมูลเรงดวนที่จะนำไปทำความเขาใจตอสาธารณชนและเปนแนวทางใน

การกำจัดโรค ปองกันโรคนี้ จึงไดเกิดงานวจิัยเรงดวนในเร่ืองดังกลาว 
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ผลงานวิจัยโดยสรุป 

 งานวิจัยนี้ไดช้ีใหเห็นถึงความคงอยูคงทนของเชื้อนี้ในสภาพแวดลอม

ตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศในเขตรอนช้ืน โดยพบวา เช้ือสวนใหญจะ

ถู กขับออกทางอุ จจาระและนำ้มู กน้ำลายของสัตวป ก ท่ีป วยด วยโรค น้ี 

จากผลงานวิจัยพบวาการปลอยเชื้อออกจากรางกายสัตวปกในแตละชวงของวันไม

เทากัน แตจะปลอยออกมาปริมาณมากเมื่อสัตวปกใกลตาย โดยปกติในไกท่ัวไปท่ี

ติดเชื้อไวรัสไขหวัดนกชนิดรุนแรง จะมีระยะฟกตัวประมาณ 3-5 วันและเมื่อ

แสดงอาการปวยแลวมักจะตายภายใน 24 ช่ัวโมง นอกจากน้ีแลวเชื้อจะอยูในเน้ือ

สัตวปกและอวัยวะภายในของสัตวปวยจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือสัตวปก

ใกลตายลง เช้ือนี้สามารถติดตอกันระหวางสัตวหรือจากสัตวไปสูคนไดแก 

การหายใจ การกิน หรือการสัมผัสโดยตรงผาน เย่ือบุตา ฯลฯ ในสัตวลี้ยงลูกดวยนม เชน เสือ สุนัข และแมว 

ติดเชื้อนี้โดยการกินซากสัตวปกท่ีมีเชื้อนี้อยูและระหวางการกินซากน้ัน จะมีโอกาสท่ีจะหายใจเอาเช้ือจากซากเขาไป

ดวย อยางไรก็ตามความคงทนของเช้ือที่ขับออกมาจากตัวสัตวปกที่ปวยน้ัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ณ เวลาน้ัน 

โดยพบวา ย่ิงอุณหภูมิสูงข้ึน และความแหงในสภาพแวดลอม ณ บริเวณนั้นมีมากขึ้น จะทำใหเชื้อไวรัสไมสามารถ

คงทนอยูไดนาน เชน ท่ีอุณหภูมิ 32-36 °C เช้ือไขหวัดนกปริมาณที่ทำใหแมไกตายภายใน 72 ช่ัวโมง ท่ีปลอยออกมา

ในอุจจาระหรือน้ำมูกน้ำลายสัตวปกสามารถอยูกลางแดดไดไมเกิน 30 นาที หรือในที่รมอุณหภูมิ 25-32 °C 

คงทนอยูไดไมเกิน 7 วัน เชื้อที่ปะปนอยูกับเน้ือไก สามารถถูกทำลายดวยความรอนดวยวิธีการปรุงอาหารแบบไทยๆ 

ได และไมเปนอันตรายตอผูบริโภค เม่ือบริโภคอาหารจากเน้ือหรือผลิตภัณฑสัตวปกท่ีปรุงสุกอยางดีแลว โอกาสท่ี

ทำใหคนติดเช้ือไขหวัดนกมากท่ีสุดไดแก การสัมผัสกับสัตวปกที่ปวยหรือมีเชื้อโดยตรง โดยไมระมัดระวังปองกันตัว

เอง เชนไมสวมถุงมือ ไมปดปากปดจมูกในขณะที่สัมผัสกับสัตวปก ไมอาบน้ำชำระรางกายหลังปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ

สัตวปก สำหรับการบริโภคไขไก ไขเปด ถือวามีความเส่ียงนอยมากที่จะติดเช้ือ เม่ือเปรียบเทียบกับการสัมผัส

โดยตรงกับสัตวปกที่มีเช้ืออยูในตัว เน่ืองจากแมไกที่ติดเชื้อไขหวัดนกชนิดรุนแรง จะปวย ไมกินอาหาร ไมวางไข 

และตายในเวลาตอมา ดังนั้นโอกาสท่ีเชื้อจะอยูในไขมีนอยมาก จากการทดลองฉีดเช้ือไขหวัดนกปริมาณที่สามารถ

ทำใหแมไกตายภายใน 72 ช่ัวโมง เขาไปในฟองไขและนำไขมาปรุงอาหารโดยวิธีทั่วไป เชน ตม ทอด นึ่ง 

นั้นสามารถทำลายเช้ือไดแนนอน ถาใชวิธีลวกไข ตองลวกใหไขขาวสุก จึงจะทำลายเช้ือได นอกจากน้ีไดมีการศึกษา

วิจัยวา ถาเชื้อติดอยูกับเปลือกไข เชื้อจะอยูไดนานเทาใด พบวาโดยท่ัวไปแลว นอกจากแมไกท่ีปวยจะไมวางไขแลว 

โอกาสที่เปลือกไขจะมีเชื้อปนเปอนก็นอยลงดวย และดวยข้ันตอนการ คัด รวบรวมและสงไขไปตลาดสดทั่วไปน้ัน 

โอกาสที่จะพบเช้ือไขหวัดนกท่ีเปลือกไขยิ่งมีนอยลงไปอีก ยิ่งไปกวาน้ันผูบริโภคนิยมเลือกซื้อแตไขที่เปลือกสะอาด 

นอกจากน้ีผลงานวิจัยไดช้ีใหเห็นวา การทำลายซากสัตวโดยการฝงซากในหลุมท่ีกระทำกันทั่วไปขณะมีการระบาดน้ัน 

พบวาภายใน 2 สัปดาหหลังการฝงซากไมสามารถแยกเช้ือไดจากซากสัตวปกที่อยูในหลุมที่ฝง และไมพบเช้ือไขหวัด

นกในน้ำบาดาลที่อยูใกลกับหลุมที่ฝง มีการศึกษาแยกเชื้อไวรัสจากปลาท่ีเล้ียงใตโรงเรือนไกที่ติดเช้ือและตายดวย
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ไขหวัดนก พบวามีโอกาสนอยมากที่จะพบเชื้อไขหวัดนกในปลา เน่ืองจากปริมาณน้ำที่อยูใตโรงเรือนที่เลี้ยงตองมี

ปริมาณมาก มิฉะน้ันปลาจะตายเน่ืองจากน้ำเนาที่เกิดจากมูลไก ชี้ใหเห็นวาปริมาณของไวรัสท่ีพบในน้ำ ขึ้นอยูกับ

ปริมาณน้ำและไวรัสในขณะน้ัน สำหรับการคงอยูของเชื้อไขหวัดนกในน้ำในทุงนาที่เลี้ยงเปดไลทุงที่ตายดวยไขหวัด

นก ที่ศึกษาจากสถานท่ีจริง พบวาเช้ือไมสามารถอยูไดเกิน 3 วันและมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับน้ำและดินท่ีอยู

บริเวณน้ัน เนื่องจากแสงแดดและความรอนจะทำลายเช้ือไขหวัดนกในทุงนา อยางไรก็ตามหากแสงแดดไมจัดพอ

และฝนตกตอเน่ืองจะทำใหไวรัสคงอยูไดนานข้ึน ซ่ึงไดมีการศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของการกระจายเช้ือไขหวัดนกใน

เปดไลทุง ซึ่งกำลังดำเนินการอยูตอเนื่องในปจจุบัน สำหรับโอกาสท่ีหอยเชอรรี่ซึ่งเปนแหลงโปรตีนของเปดไลทุงนั้น 

พบวาหอยสามารถปนเปอนเช้ือไขหวัดนกได แตยังไมสามารถเปนท่ีเพิ่มจำนวนเช้ือไวรัสน้ีได นอกจากน้ียังไดศึกษา

ชนิดและประสิทธิภาพการทำลายเช้ือไขหวัดนกของน้ำยาฆาเช้ือโรคและสารเคมีตางๆ พบวาน้ำยาฆาเช้ือที่ใชกัน

ทั่วไปไดแก กลุม กลูตารอัลดีไฮด (glutaraldehyde) แอมโมเนียมคลอไรด (Ammonium chloride) กรดแก 

สามารถทำลายเช้ือไขหวัดนกได สวนปูนขาวหรือดางออนใหผลตอการทำลายเช้ือไขหวัดนกไดคอนขางนอย เพ่ือลด

โอกาสท่ีจะแพรกระจายเช้ือไขหวัดนกในส่ิงแวดลอมและติดตอไปถึงคนนั้น ตองไมเคล่ือนยายสัตวปกที่ปวย ไมทิ้ง

ซากสัตวลงในแมน้ำลำคลอง อยาปลอยทิ้งซากโดยไมไดทำการฝงหรือเผา เม่ือพบเห็นการตายผิดปกติในสัตวปก 

ตองรีบแจงหนวยงานทองถ่ิน และกรมปศุสัตวโดยเร็วที่สุด ทุกคนควรใหความสำคัญตอสุขบัญญัติ 10 ประการใน 

ชีวิตประจำวัน การลางมือหลังจากหยิบจับสิ่งสกปรก และกอนรับประทานอาหาร จะชวยปองกันการเกิดโรคตางๆ ไดด ี

ผลวิจัยที่นำไปใชประโยชนและอางอิง 
 ผลงานไดถูกนำไปอางอิงและเปนขอมูลในการปองกันควบคุมโรคไขหวัดนก ทั้งภายในและตางประเทศ 

เชน กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข องคการโรคระบาดสัตวนานาชาติ (Office 

International des Epizootics, OIE) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization, FAO) องคการอนามัยโรค (World Health Organization, WHO) 

 ผลตอเน่ืองจากการทำวิจัยทำใหเกิดการศึกษาและการพัฒนาการปองกันโรคเพ่ือเลี้ยงสัตวใหปลอดภัยจาก

ไขหวัดนกตามมา เชนการสำรวจหาเชื้อไขหวัดนกจากเนื้อสัตวปก ในตลาดเพื่อการบริโภค ระบาดวิทยาของเช้ือ

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

ขยายสูผูผลิตและผูบริโภค ศึกษาความหลากหลายของสายพันธุขาวทางโภชนาการ เปนผูที่มีความเพียร 

ความอุตสาหะ เปนแบบอยางของผูอุทิศตนเพื่องาน ทำงานโดยไมเห็นแกเหน็ดเหน่ือย เพื่อประโยชนสูงสุดแก

ประเทศชาติ ผลงานจำนวนมากเก่ียวกับพันธุขาวสามารถนำมาใชในงานปรับปรุงพันธุขาวใหมองเห็นเปนรูปธรรมย่ิง

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) ท่ี University of Georgia

ประวัติการทำงาน เขารับราชการเปนอาจารย เม@ อป 2526 ไดรับตำแหนBงผูชวยศาสตราจารย ป 2538 และ 

  รองศาสตราจารย ในป 2545 ดำรงตำแหนBงท่ีสำคัญ เปนหัวหนาศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

 ชีวภาพทางการเกษตร (ป 2537-ปจจุบัน) ผูอำนวยการหนBวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชน 

 ยีนขาว (ป 2546-ปจจุบัน) ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรขาว (ป 2548-ปจจุบัน) และเลขานุการ 

 ศนูยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหงชาติ (ป 2548-ปจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 

 • ประถมาภรณชางเผือก (พ.ศ. 2546) 

 • ทวีติยาภรณชางเผือก (พ.ศ. 2543) 

ผลงานวิจัยโดยสรุป 

 1. การหาลำดับเบสจีโนมขาว 

  ประเทศไทย โดยการนำของ รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ไดเขารวมกับ The 

International Rice Genome Project เพ่ือหาลำดับเบสจีโนมในขาว โดยประเทศไทยไดใหคำมั่นในการหาลำดับ

เบสในโครโมโซมที่ 9 

  • เปนโอกาสครั้งแรกของประเทศไทยในการเขารวมโครงการจีโนมขนาดใหญ เปนการเพิ่มศักยภาพการ

วิจัยดาน Whole-Genome-Sequencing ของประเทศไทยใหสูงขึ้น และสามารถใชโอกาสในการเขารวมกับกลุมวิจัย

จีโนมขาวนานาชาติ เพ@ อพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีตางๆ ในการหายีนจากจีโนมขนาดใหญ ซึ่งเปนแนวทางทำให 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันน้ีไดดวยตนเอง 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

ฐานขอมลูขาวท่ีเชือ่มโยงกันท้ังหมดสำหรบัใหนกัวจัิยไดเขาถงึขอมูลเหลานี ้และนำไปใชในการพัฒนาพนัธขุาวตอไป 

  • สามารถประยุกตขอมูลลำดับเบสท่ีไดใหเปนประโยชนตอการหายีนทุกชนิดในขาวโดยเฉพาะขาว

พื้นเมืองและขาวปา เชน ยีนท่ีเกี่ยวของกับความทนแลงและทนน้ำทวม ความหอม คุณภาพหุงตม ความตานทาน

โรคไหม เพล้ียกระโดดสีน้ำตาล และความทนทานดินเค็มและใชเปนตนแบบสำหรับการคนหายีนในพืชเศรษฐกิจ

อื่นๆ เชน ขาวโพด ออย ซึ่งเปนเครือญาติของขาวในอนาคต 



181181

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

  • สามารถนำขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการสรางเคร@ องหมายโมเลกุลที่ดีที่สุด สำหรับชวยในการ 

ปรับปรุงพันธุ โดยการเคล@ อนยายยีนเหลานี้ดวยวิธีการผสมขาวตามธรรมชาติ หรือโดยวิธีการถายยีน ซึ่งจะนำไปสู 

การพัฒนาพันธุขาว เพ@ อใหไดพันธุขาวซึ่งใหผลผลิตสูงคุณภาพดี สามารถแขงขันในตลาดโลกได ซ่ึงผลลัพธสุดทาย

ก็คือการยกระดับความเปนอยูของเกษตรกรผูปลูกขาวใหดีขึ้นโดยตรงน่ันเอง

 2. การคนพบและศึกษาหนาที่ของยีนความหอม 

  • คุณคาที่โดดเดนของขาวขาวดอกมะลิ คือ ความหอม กลิ่นหอมขาวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะคลาย 

กลิ่นใบเตย สารหอมระเหยหลักนี้มีช@ อทางเคมีวา 2-อะเซทิล-1ไพโรลีน หรือเรียกสั้นๆ วา 2 เอพี (2-acetyl-1-

pyrroline; 2AP) ขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวหอมอ@ นๆ ผลิต 2 เอพี และเก็บไว ในทุกสวนยกเวนราก ขาวไมหอม

ผลิตสารชนิดนี้ไดเล็กนอย

  • ในป พ.ศ. 2548 รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร ไดเปนผูนำทีมวิจัยจนคนพบยีนความหอม

ที่สามารถพบได ในขาวหอมทุกชนิด และตั้งช@ อวา โอเอส 2 เอพี (OS2AP) จากการศึกษาโครงสรางและการทำงาน 

ของยีนนี้พบวาในขาวหอม ยีนนี้มีความผิดปกติแตกตางไปจากยีนรูปแบบที่พบในขาวไมหอม (เกิดกลายพันธุในขาว 

ขาวดอกมะลิ 105) ความผิดปกตินี้กลับเปนประโยชนตอขาวหอมโดยการสรางสารหอมขึ้น ในขณะที่ขาวสายพันธุ 

ไมหอม ยีนปกติกลับเปลี่ยนไปสรางสารอ@ น ทำใหสรางสารหอมไดนอยลง

  • เพ@ อเปนการพิสูจนวา ถายีน OS2AP เกิดความผิดปกติ จะทำใหขาวสรางสารหอมไดมากขึ้น จึงทำการ 

พิสูจนโดยใชขาวญี่ปุนสายพันธุนิพพอนบาเรที่สรางสารหอมไดนอย มายับยั้งการทำงานของยีน (RNA Interference, 

RNAi) OS2AP ของขาวนิพพอนบาเรไดผลสำเร็จและพบวาขาวนิพพอนบาเรท่ียีนดังกลาวถูกยับยั้งสรางสารหอมได

มากกวาขาวนิพพอนบาเรปกติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • เทคโนโลยีการยับยั้งหรือกฎการทำงานของยีนโอเอส 2 เอพี สามารถนำไปใชในการเปล่ียนขาว

ไมหอมอีกหลายๆ สายพันธุได นอกจากน้ียังสามารถนำยีน OS2AP ไปใชประโยชนในการผลิตสารหอมในส่ิงมีชีวิต

อื่นๆ ไดอีกดวย 

  • เพื่ อ เปนเค ร่ืองมือในการปกปองทรัพยสินทางปญญา รองศาสตราจารย  ดร .อภิชาติ  

วรรณวิจิตร ไดเปนผูนำในการจดสิทธิบัตรยีน OS2AP ในประเทศท่ีเปนคูแขงในการสงออกขาวและคูคาประเทศท่ี

สงขาว จำนวน 9 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส จีน เวียดนาม ออสเตรเลีย ญี่ปุน อินเดีย ฟลิปปนส 

และไทย โดยไดยื่นจดสิทธิบัตรยีนความหอม กับ USPTO (United State Patent Office) เปนแหงแรก ในช่ือ 

กรดนิวคลีอิกที่สงเสริมการสราง 2 AP ในพืชและฟงไจ (Nucleic Acid that Enhance the Synthesis of 2-
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acetyl-1 pyrroline in Plants and Fungi) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 และยื่นจดสิทธิบัตร ณ ประเทศ

ออสเตรเลีย เมื่อเดือนกันยายน 2548 และจะดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรดังกลาวในประเทศท่ีเหลือใหแลวเสร็จ

ภายในสิ้นป 2549 ย่ืนเปนสิทธิบัตรยีนในตางประเทศชิ้นแรกของไทย 

 3. การคนพบและศึกษาหนาที่ของยีนทนน้ำทวม 

  • น้ำทวมแบบฉับพลันมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการทำเกษตรกรรมทั้งในภูมิภาคแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและประเทศไทย ในทุกๆ ป พ้ืนที่ที่ใชในการทำนาขาวตองเผชิญกับปญหาดังกลาวเสมอมา สงผล

ตอปริมาณการผลิตขาว จากการศึกษาท่ีผานมาพบวาการตอบสนองของขาวทนน้ำทวมตอสภาวะน้ำทวมเกิดข้ึนจาก

การทำงานของกลุมยีนที่วางตัวอยูบริเวณโครโมโซม คูที่ 9 โดย รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เปนผูนำ

ในการศึกษามานานกวา 10 ป 

  • พบวามากกวาลานเบส ของขอมูลลำดับเบสที่อยูในตำแหนง QTL หลัก ของลักษณะทนน้ำทวม

ในขาว มีขนาดครอบคลุมประมาณ 1,350 กิโลเบส ประกอบดวยยีนมากกวา 200 ยีน การควบคุมหรือการ

แสดงออกของกลุมยีนดังกลาวนาจะเกี่ยวของกับ transcription regulation, signal transduction pathway, 

ubiquitination และ proteolysis 

  • การทำ Map-based cloning ในบริเวณน้ีไดใหกำเนิดสายพันธุคูแฝดท่ีใชเปนขอมูลสงเสริมใน

การเลือกยีนที่คาดหมาย ซ่ึงความแปรปรวนเหลาน้ียังมีความสัมพันธกันอยางมากกับลักษณะทางกายภาพของขาว

ในการทนน้ำทวมฉับพลัน ไดแกการยับยั้งการยืดตัว ความสามารถในการคงความเขียวของใบ และการเจริญเติบโต

ไดอีกคร้ังหลังน้ำลดเขาสูสภาวะปกติ จากการตรวจสอบพบวา มีเพียง 2 ยีนเทาน้ันจากขาวพันธุทนน้ำทวม 

(FR13A) ที่ใหผลการแสดงออกของยีนที่แตกตางกันภายใตสภาวะนำ้ทวมเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะปกติ 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) ดวยวิธีการถายยีนในขาวท่ีออนแอตอน้ำทวมแบบฉับพลัน ไดแก JHN และ 

Nipponbare ดวยเทคนิคการใชขาวจำลองพันธุแบบมีการแสดงออกของยีนเปาหมายมากกวาปกติและแสดงออก

ตลอดเวลา (Over-expression) ของยีนเปาหมายคือยีน OsRAS และ OsEREBP1 ในขาวที่ออนแอตอสภาวะน้ำทวม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. การคนพบขาวโภชนาการสูง 

  • ขาวเปนสวนหน่ึงของชีวิตคนไทยมายาวนานดังจะเห็นไดจากวัฒนธรรมของไทย และแนวความ

คิดที่มักมีขาวหรือสวนประกอบของขาวเปนองคประกอบท่ีสำคัญในทางโภชนาการขาวเปนธัญพืช 1 ใน 3 ชนิด 

ที่คนบริโภคมากท่ีสุด และเปนธัญพืชชนิดเดียวท่ีคนนิยมบริโภค “เมล็ดขาว” โดยตรง ดังน้ัน “เมล็ดขาว” 

จึงเปรียบเสมือน “เม็ดยา” ท่ีทุกคนยินดีรับประทาน ดังน้ันจึงมีความพยายามในการปรับปรุงโภชนาการที่เกี่ยวกับ

ขาวและพันธุขาวเพื่อใหประสบผลสำเร็จอยางจริงจัง 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

  • รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร ไดเปนผูนำในงานดานการปรับปรุงพันธุขาว 

ไดประสบความสำเร็จในการสรางพันธุขาวธาตุเหล็กสูงระดับ 1.6-2.1 มก./100 กรัม ท่ีมีลักษณะดี และคุณภาพการ

หุงตมดีและมีกล่ินหอม จากคูผสมขาวขาวดอกมะลิ 105 กับขาวเจาหอมนิล พันธุบริสุทธ์ิเหลาน้ีมีทั้งสีขาวและสีมวง 

นับเปนคร้ังแรกที่มีการสรางพันธุขาวสีขาวใหมีความหนาแนนของธาตุเหล็กสูงถึง 2.1 มก./100 กรัม ท่ีมีกลิ่นหอม

คลายขาวหอมมะลิไดสำเร็จ 

  • ไดมีการปรับปรุงขาวสีมวงข้ึนมาใหมเปนคร้ังแรกของประเทศไทยท่ีมีปริมาณธาตุเหล็กสูงกวา

ขาวหอมนิลเดิม และใหผลผลิตดีอีกดวย นอกจากน้ีขาวสีมวงยังมีขอไดเปรียบจากขาวพันธุอื่นๆ คือมีปริมาณสาร 

B-carotene สูงท่ีสุดถึง 63 μg/100 g และไวตามินอีถึง 680 μg/100 g ซึ่งนาจะมีผลใหขาวสีมวงนี้มีความ

สามารถในการกำจัดสารอนุมูลอิสระ (antioxidant) ที่มีมาก โดยเฉพาะเมื่อศึกษาเฉพาะรำ พบวาอัตราการยับยั้ง

อนุมูลอิสระสูงกวาน้ำองุนสีมวง 100% อีกดวย นอกจากน้ีการปรับปรุงพันธุโดยการชักนำใหเกิดการกลายพันธุทำให

พบขาวเจาหอมนิลที่มีปริมาณไฟเทตต่ำกวาปกติ และนาจะสงผลใหความเปนประโยชนของธาตุอาหารในขาวกลาย

พันธุนี้สูงขึ้น 

  • ในสวนของงานโภชนาการ ไดมีการพัฒนาการตรวจความเปนประโยชนของธาตุอาหาร โดยใช 

CaCo-2 cells รวมทั้งมีการวิเคราะหทางดานโภชนาการในสายพันธุขาวจำนวนมาก จนพบวามีขาวที่มีลักษณะ

พิเศษเปนท่ีตองการ ท้ังในพันธุขาวท่ีมีลักษณะพิเศษเปนที่ตองการ ท้ังในพันธุขาวสีขาวและสีมวงเพ่ือทำ clinical 

test การทดสอบ glycemic index กับผูปวยโรคเบาหวาน พบวาในขาวกลองของขาวท้ังสองน้ี มีคา glycemic 

index ต่ำกวา glucose อยางมีนัยสำคัญทางสถิติแสดงใหเห็นวา ในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 polysaccharides 

หรือ complex carbohydrate ของขาวชวยชะลอขบวนการยอยและดูดซึมของอาหารไดเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำตาล

เชิงเดี่ยว (glucose) 

  • การสูญเสียคุณคาทางอาหารนับเปนประเด็นท่ีสำคัญทางโภชนาการซึ่งทำใหผูบริโภคไมไดรับ

สารอาหารจากขาวท่ีมีโภชนาการสูง ดังนั้นความเขาใจถึงสาเหตุของความสูญเสียจะนำไปสูแนวทางปองกันที่

เหมาะสม เพ่ือใหธาตุอาหารถึงผูบริโภคมากท่ีสุด สารอาหารสวนใหญสูญเสียไปกับการขัดสีเน่ืองจากแหลงสะสม

สารอาหารที่สำคัญอยูในสวนของ pericarp นอกจากน้ี กระบวนการหุงตมก็ทำใหเกิดการสูญเสียสารอาหารท่ีไวตอ

ความรอน ไดแก B-carotene และ Vitamin E การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียสารอาหารจากการขัดสี 

จึงไดทำการเปรียบเทียบวิธีการนำขาวไปแชน้ำเพ่ือกระตุนใหมีการกระจายของสารอาหารเขาไปภายในเน้ือแปง 

(endosperm) กอนการขัดสี ทำใหพบวาปริมาณสารบางตัว เชน B-carotene และวิตามินอีในขาวขัดท่ีผานการแช

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 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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ผลงานวิจัยเดนๆ 

 - เปนผูคนพบยีนความหอม และศึกษาหนาท่ีของยีนในการกำหนดปริมาณสารหอมในขาว ขณะน้ีอยูระหวาง 

จดสิทธิบัตร ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุน เวียดนาม ฟลิปปนส

 - เปนผูคนพบยีนที่ทำใหขาวทนน้ำทวมและนำมาใช ในการปรับปรุงพันธุขาวหอมมะลิ 105 ใหสามารถทน

น้ำทวมไดนานกวา 2 สัปดาห และเปนผูที่ทำใหงานวิจัยดานกระบวนการที่ทำใหขาวทนน้ำทวมเกิดขึ้นอยางตอเน@ อง

 - เปนผูคนพบพันธุขาวที่มีโภชนาการสูง มีกล่ินหอม 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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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

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 เร่ือง มันสำปะหลังพันธุ
ใหม “หวยบง 60” ของ รองศาสตราจารย ดร.วิจารณ วิชชุกิจ และคณะ แหงคณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เปนผลงานประดิษฐที่มีความแปลกใหม คือ มันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 เปนพันธุสำหรับเกษตรกร
ปลูกเพ่ือสงเขาโรงงานมันเสน หรือโรงงานแปง สำหรับใชเปนอาหารสัตว และอุตสาหกรรมตางๆ (ที่ใชแปง) และใน
อนาคตสามารถใชเปนวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล สามารถนำไปใชในกิจการอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน 
 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 
ประจำป 2549 รางวัลดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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มันสำปะหลังพันธุใหม “หวยบง 60” 

A new cassava variety, “Huay Bong 60” 

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

ที่มาของการประดิษฐ 
 การพัฒนาสรางพันธุมันสำปะหลังที่ใหผลผลิตและคุณภาพสูงเปนส่ิงที่จำเปนเรงดวนเน่ืองจากมันสำปะหลัง
เปนพืชที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศไทยเปนอยางมาก ในป 2550 มีพ้ืนที่ปลูก
มันสำปะหลัง 7.62 ลานไร กระจายอยู 45 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือได
ผลผลิตหัวสด 26.92 ลานตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) ท้ังน้ีมีเกษตรกรกวา 5 แสนครัวเรือนปลูกมัน
สำปะหลังเปนอาชีพ ทำรายไดเขาประเทศแตละปกวา 2 หม่ืนลานบาท ท้ังนี้ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออก
ผลิตภัณฑมันสำปะหลังมากที่สุดในโลกตลอดมา 
 พันธุมันสำปะหลังท่ีมีความสำคัญตอวงการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย ไดแก พันธุระยอง 1 เปนพันธุท่ีนัก
วิชาการของกรมวิชาการเกษตรคัดเลือกมาจากพันธุพื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกกันอยู และต้ังชื่ออยางเปนทางการวาพันธุ
ระยอง 1 เมื่อ พ.ศ. 2518 (โสภณ, 2526) พันธุระยอง 1 ในอดีตเปนพันธุเดียวที่เกษตรกรท่ัวประเทศปลูกเปนการคา
สำหรับอุตสาหกรรม จึงกลาวไดวาพันธุนี้เปนสวนหน่ึงที่ทำใหอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยประสบความสำเร็จ 
หรืออาจกลาวไดวาพันธุระยอง 1 เปนมันสำปะหลังที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในอดีต (Kawano et., 1990) 
 ตอมากรมวิชาการเกษตรไดแนะนำพันธุใหมๆ อีกหลายพันธุ ไดแก พันธุระยอง 3 เม่ือ 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 เม่ือ พ.ศ. 2533 (เจริญศักด์ิ 
และคณะ, 2533) และเกษตรศาสตร 50 เม่ือ 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)  
 การประดิษฐคิดคนเพ่ือพัฒนามันสำปะหลังพันธุใหมที่ใหผลผลิตหัวสดและปริมาณแปงในหัวสดสูงกวาพันธุ
ที่เกษตรกรนิยมใชอยูเปนความจำเปนที่ตองดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยให
ยังคงเปนผูสงออกอันดับหนึ่งของโลกตลอดจนเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมใหมๆ เชน เอทานอล เพ่ือใชเปน

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 ปริมาณแปงในหัว เฉ ล่ีย 25 .4 เปอร เ ซ็นต  ซ่ึ งสู งกว า พันธุ

เกษตรศาสตร 50 เล็กนอย 

 4.3 ผลผลิตและปริมาณแปงในหัวสูง ทำใหผลผลิตแปงตอพื้นที่สูงกวา

พันธุเกษตรศาสตร 50 ประมาณ 8 เปอรเซ็นต 

 4.4 มีปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมใชแปง ท่ีละลายไดในน้ำ (เชน 

น้ำตาล) อยูต่ำ ซ่ึงจะทำใหไดปริมาณแปงในหัวสูง เพราะการมีน้ำตาลมาก 

จะทำใหแปงที่สกัดไดจากหัวมันสำปะหลังลดลง 

 4.5 แปงมีความหนืดสูง สามารถนำไปใชในอุตสาหกรรม

ตอเนื่องไดหลายชนิด 

 4.6 ทอนพันธุงอกดี เก็บไวไดนาน 

 4.7 ตานทานตอโรคใบไหม (CBB) และใบจุดปานกลาง 

หลักการ วิธีการ และกรรมวิธ ี

 มันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 นี้พัฒนาโดยความรวมมือของนัก

วิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมูลนิธิสถาบันพัฒนามัน

สำปะหลังแหงประเทศไทย โดยมีขั้นตอนของการพัฒนาพันธุ ดังน้ี 

 5.1 การผสมพันธุ (Hybridization)  

 สายพันธุ MKUC 34-114-206 เกิดจากการผสมพันธุระยอง 5 

(พันธุแม) และพันธุเกษตรศาสตร 50 (พันธุพอ) โดยผสมพันธุท่ีสถานี

วิจัยศรีราชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2534-2535 

ไดเมล็ดคูผสมน้ีจำนวน 1,046 เมล็ด 

 5.2 การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ (Selection and 

Yield Trial) 

 การคัดเลือกพันธุปที่ 1 (Seedling Selection) เพาะเมล็ดที่

ผสมไดจำนวน 1,046 เมล็ด ซ่ึงไดตนงอก 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 

 การคัดเลือกพันธุปที่ 2 (Single Row Selection) ดำเนินการที่สถานีวิจัยศรีราชา ในป พ.ศ. 2536 

โดยปลูกสายพันธุที่คัดเลือกไว 204 สายพันธุ สายพันธุละหน่ึงแถว แตละแถวจะมี 10 ตน และในทุกๆ 10 แถว 

จะปลูกพันธุเกษตรศาสตร 50 และระยอง 1 เปนพันธุเปรียบเทียบ (Checks) ทำการคัดเลือกโดยเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 

12 เดอืน 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 ทั้งน้ีใชพันธุเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุเปรียบเทียบ ขนาดแปลงของแตละพันธุ 

(Plot Size) เทากับ 5 x 10 ตารางเมตร เก็บเก่ียวตนที่ปลูกกลางแปลงขนาดพ้ืนที่เก็บเก่ียว 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 สายพนัธุ  

 การคัดเลือกพันธุปที่ 5, 6 และ 7 เปนการคัดเลือกพันธุมาตรฐาน (Standard Yield Trial) วางแผนการ

ทดลองแบบ RCB (Randomized Complete Block Design) มี 4 ซ้ำ ขนาดแปลงยอย 5x10 ตารางเมตร พ้ืนที่

เก็บเก่ียว 3x8 ตารางเมตร ใชพันธุระยอง 1 และเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุเปรียบเทียบ เก็บเก่ียวเม่ืออายุ 12 

เดือน มีสายพันธุเขาทดสอบ 10 สายพันธุ โดยทำการทดลองในป พ.ศ. 2538/39 2539/40 และ 2540/41 

คัดเลือกสายพันธุเหลือ 5 สายพันธุ สำหรับทดลองในทองถิ่นซ่ึงสายพันธุ MKUC 34-114-206 เปน 1 ในสายพันธุ

ที่คัดเลือกไว 

 5.3 การเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่น (Regional Yield Trial)  

 ทำการทดลอง 3 ป (ป พ.ศ. 2541-2544) ใชพันธุทดสอบ 5 พันธุ โดยมีพันธุระยอง 5 ระยอง 72 

เกษตรศาสตร 50 เปนพันธุเปรียบเทียบ โดยทำการทดสอบท้ังหมด 30 การทดลอง ใน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัด

ชัยภูมิ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี ขอนแกน สระแกว ปราจีนบุรี จันทบุรี และระยอง  

 เสร็จการทดสอบ รวบรวมขอมูลวิเคราะหนำเสนอการประชุมวิชาการคร้ังที่ 41 ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ระหวางวันท่ี 3-7 กุมภาพันธ 2546 เสนอเปนผลงานวิจัยเรื่อง มันสำปะหลังพันธุใหม “MKUC 34-

114-206” และไดรับประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย สาขาพืช ในการประชุมวิชาการดังกลาว รวมถึงไดรับรอง

พันธุเปนพันธุพืชรับรองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546 และไดขอจดทะเบียนรับรอง

พันธุจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2547 นอกจากน้ียังไดรับรางวัล

ผลงานวิจัยดีเดน ดานเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวาระ 25 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ 29 ตุลาคม 2547 

 และไดรับพระราชทานช่ือพันธุ MKUC 34-114-206 วา “หวยบง 60” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปนสิริมงคล เม่ือ 2 พฤษภาคม 2546 โดย “หวยบง” เปนช่ือตำบลท่ีตั้งของศูนยวิจัยมัน

สำปะหลัง อำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมาของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปนสถานท่ีหลักในการพัฒนา 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 ท่ีนิยมปลูกอยู 

350-750 กิโลกรัม/ไร จะทำใหผลผลิตตอไรสูงขึ้นประกอบกับหัวมีปริมาณแปงสูงข้ึนทำใหวัตถุดิบมีคุณภาพดี

สามารถเปลี่ยนเปนแปงและเอทานอลไดสูงขึ้นสงผลให 

 6.1 แกปญหาความยากจนของเกษตรกร หากราคามันสำปะหลังสดเฉล่ียที่ 1.20 บาท/กิโลกรัม 

เกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 จะมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณไรละ 420-900 บาท ครัวเรือนหน่ึงมีพื้นที่

ปลูกมันสำปะหลังประมาณ 20 ไร จะมีรายไดเพิ่มครัวเรือนละ 8,000 -18,000 บาท ท้ังประเทศ 7.6 ลานไร 

จะทำรายไดเพิ่มขึ้นปละ 3,192 – 6,840 ลานบาท 

 6.2 เพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมแปง 

และอุตสาหกรรมเอทานอล เน@ องจากพันธุหวยบง 60 มีแปงในหัวเฉล่ีย 25.4% ในขณะที่พันธุอ@ น ๆ ท่ีเกษตรกรปลูก

กันอยูมีแปงในหัวเฉลี่ย 23 – 25% เม@ อใชหัวของพันธุหวยบง 60 เปนวัตถุดิบยอมผลิตแปงหรือเอทานอลไดสูงขึ้น 

ยอมทำใหการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยสูงขึ้น

 6.3 เพ่ิมความมั่นคงพลังงานของประเทศ การใชเอทานอลจากมันสำปะหลังเพื่อผสมกับน้ำมัน

เบนซินในอัตรารอยละ 10 เพ่ือทดแทนสารเพ่ิมคาออกเทน MTBE จะทำใหลดการใชน้ำมันเบนซินลง 10% และใน

อนาคตจะใชเอทานอลทดแทนน้ำมันเบนซิน 91 ในอัตรา 10 % จะทำใหความตองการเอทานอลวันละ 3 ลานลิตร 

ตองการผลผลิตมันสำปะหลังวันละ 18,000 ตัน หรือปละประมาณ 5.4 ลานตัน (ใชมันสำปะหลังอยางเดียว) 

ชวยลดการพ่ึงพาน้ำมันจากตางประเทศ และเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องอีกมากมาย และในอนาคตสามารถใช 

เอทานอลผสมในเบนซินไดถึง 20% เชนในประเทศบราซิล จะทำใหความตองการวัตถุดิบเพ่ือผลิตเอทานอลอยาง 

มหาศาล เศรษฐกิจการเกษตรของไทยจะมีความมั่นคงข้ึน เพราะสินคาเกษตรลดการพ่ึงพาตลาดตางประเทศ 

และลดการพึ่งพาน้ำมันจากตางประเทศ ตลอดจนสรางงานเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนำผลงานไปใชประโยชน 

 การนำพันธุหวยบง 60 เผยแพรสูเกษตรกรน้ัน ไดเร่ิมเมื่อตุลาคม 2545 โดยไดรับการสนับสนุนและดำเนิน

งานจากมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย ท่ีเอื้อเฟอชวยขยายพันธุและจัดซ้ือพันธุจากแหลงขยาย

พันธุตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการกระจาย และสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานตางๆ มารวมมือใน

การขยายและกระจายพันธุมันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 สูเกษตรกร ซ่ึงไดแก สมาคมโรงงานผลิตภัณฑมัน

สำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการคาอุตสาหกรรมแปงมัน

สำปะหลังไทย สมาคมการคามันสำปะหลังไทย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและ

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 ซึ่งลำหน่ึงจะตัดเปนทอนปลูกไดประมาณ 5 ทอน แตละทอนจะปลูกได 1 ตน ดังนั้นใน 6 ปท่ี

ผานมาไดขยายพันธุแจกเกษตรกรปลูกไดประมาณ121 ลานตน หากเฉล่ียแลวเกษตรกรรายหน่ึงไดรับทอนพันธุ 

1,000 ลำ จะมีเกษตรกรกวาหน่ึงแสนรายท่ีไดรับพันธุหวยบง 60 ไปปลูก คิดเปนพ้ืนที่ปลูกไมต่ำกวา 5 แสนไร ท้ังนี้

ยังไมคิดพื้นที่ที่เกษตรกรไดรับพันธุหวยบง 60 ในป 2545 และ 2546 ท่ีขยายพันธุและแจกจายกันเองอีก 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 

เรือ่ง หุนจำลองยางพาราอเิลก็ทรอนกิส สือ่ผสมหุนและเสียงเพือ่การเรยีนรูดวยตนเอง 
(Combination of para rubber model with descriptive sound for self-learning) 

ของ 
รองศาสตราจารย ดร.อภินันท  สุประเสริฐ และคณะ 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา ผลงานประดิษฐคิดคน เร่ือง “หุนจำลอง
ยางพาราอิเล็กทรอนิกส สื่อผสมหุนและเสียงเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง” ของ รองศาสตราจารย ดร.อภินันท 
สุประเสริฐ และคณะ แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผลงานประดิษฐที่เปนการปรับปรุงและพัฒนาหุนจำลอง
ยางพาราแบบเดิม เปนหุนจำลองยางพารามนุษยท้ังตัว แสดงรายละเอียดอวัยวะระบบตางๆ เชน ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต กระดูก กลามเนื้อ เปนตน และทำการฝงระบบอิเล็กทรอนิกส
เขาไปในหุนเพ่ือใหสามารถพูดอธิบายในอวัยวะจุดที่ตองการได ผลงานน้ีเปนประโยชนอยางมากในการใชเปนสื่อการ
เรียนการสอนผสมระหวางโครงสรางทางกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา และเสียง เพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
ในสถาบันการศึกษาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาของผูพิการทางสายตา นับเปนผลงานที่มีคุณคาทางวิชาการ
เปนประโยชนตอสังคมและการศึกษาของไทย 
 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องน้ีไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 
ประจำป 2549 รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา
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หุนจำลองยางพาราอิเล็กทรอนิกส สื่อผสมหุนและเสียง  เพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

Combination of para rubber model with descriptive sound for self-learning center 

หัวหนาผูประดิษฐคิดคน รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ 

ผูรวมประดิษฐคิดคน  นายศักรินทร กลาหาญ 

   รองศาสตราจารยมาลีวรรณ เหล่ียมศิริเจริญ 

   ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ พราพงษ 

   ผูชวยศาสตราจารยศิริรักษ จันทครุ 

ที่มาของการประดิษฐคิดคน จากการที่ ไดประดิษฐหุนจำลองจาก

ยางพาราจนประสบความสำเร็จมาแลว มีแนวคิดตอไปที่จะพัฒนายก

ระดับหุนจำลองยางพาราใหสูงขึ้น และเปนประโยชนย่ิงขึ้น จึงคิดนำ

เอาอิเล็กทรอนิกสมาผสมผสานเขากับหุนยางพาราดังกลาว 

ระยะเวลาที่ใชในการประดิษฐคิดคน ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 

ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2548 

ลักษณะของผลงานประดิษฐคิดคน เปนส่ิงที่คิดคนขึ้นใหม โดยมีความ

แปลกใหมคือ เปนคร้ังแรกท่ีนำยางพารามาประดิษฐเปนหุนมนุษยท้ังตัว 

แสดงอวัยวะระบบทางเดินอาหาร, ระบบหมุนเวียนโลหิต, หายใจ, สมอง และสามารถพูดอธิบายสวนตางๆ ได 

เปนส่ิงที่ไดปรับปรุงแกไขใหม คือ ผลงานอ่ืนที่ใชอยูในปจจุบันเปนหุนแข็งทำจากสารสังเคราะห 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 ดังน้ี 

 ออกแบบหุนมนุษยท้ังตัว เพื่อแสดงรายละเอียดอวัยวะระบบตางๆ 

คือ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ, ระบบหมุนเวียนโลหิต, 

กระดูก, กลามเนื้อ, สมอง และโครงสรางบริเวณศีรษะ จากน้ัน ดำเนินการ

ปนดวยดินน้ำมัน ใชเวลา 2 เดือน ตรวจสอบความถูกตองแลวจึงจัดทำ

แมพิมพ แลวตกแตงแมพิมพใหเรียบรอย พรอมตรวจสอบความถูกตอง 

 ออกแบบระบบ sensor โดยปกติการจัดทำหุนจำลองยางพาราจะมี

ขั้นตอนที่สำคัญในการทำงาน ที่จัดเปนขั้นตอนที่ตองคำนึงถึงอยางมากใน

การจัดหา sensor เพ่ือประกอบการทำงานของโครงการน้ีคือการอบน้ำยางพาราหลังจากท่ีเทหลอเขากับแบบ 

(Mold) ดวยอุณหภูมิ 70-90 Co เปนระยะเวลาประมาณ 1-2 ชม. ดังน้ันอุปกรณ sensor ท่ีควรคำนึงในการ

ออกแบบคือเปนอุปกรณที่มีคุณสมบัติทนตออุณหภูมิสูงๆ ไดดี 

 ในการทำงานโครงการน้ีใช sensor ที่เรียกวา Reed Switch มาทำงานดวยเหตุผลคือ  

  1. ทนตออุณหภูมิสูง 

  2. มีราคาถูก 

  3. เปนอุปกรณประเภท passive กลาวคือไมตองใชแหลงจายพลังงานภายนอกในขณะทำงาน

 ในการประกอบเชากับหุนยางพารากอนข้ันตอนการเทยางน้ัน 

เราจะนำ reed switch มาทำการเช่ือมตอกนัในลักษณะ Or logic ออกเปน

วงกวางตามขนาดอวัยวะในแตละสวนที่ตองการ จากน้ันเม่ือจะทำการเท

ยางพารา จะทำการปูนำ้ยางพาราบางๆ เขากับ Mold กอนเล็กนอยเพ่ือให

เคลือบ sensor ไวในผิวดานใน จากน้ันจึงจัดวาง sensor ที่เปนกลุมสวิทช 

เขาไปยังอวัยวะในแตละสวนตามตองการละจึงเทหลอนำ้ยางพาราทั้งหมด

ตามข้ันตอนปกตขิองการจัดทำหุนยางพาราปกติตอไป 
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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 มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. สวน Switch Input เปนสวนที่จะใชเปนชุด sensor  

 2. Micro Controller Unit (MCU) สวนน้ีทำหนาที่ เปน Central Processor หลักสำหรับการ

ควบคุมการ เลน หยุด หรือการใหจังหวะสัญญาณควบคุมอื่นๆ ที่จำเปนไปยัง ไอซีเสียง ซ่ึงในโครงงานน้ีเลือกใช 

AT89C51 เปน Processor หลัก เนื่องจากมีราคาถูกและมี port ใหเลือกใชไดมาก 

 3. สวนไอซี จัดการเสียง (IC ChipCoder) ในสวนน้ีเลือกใช อุปกรณไอซี ISD 4004-08 MP 

เนื่องจากมี sampling rate ประมาณ 8 kHz ซึ่งเปนการสุมสัญญาณเสียงที่สามารถฟงไดชัดเจน 

 4. สวนภาคขยายเสียงในโครงการน้ีเลือกใช 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 หรือ Master Out Slave In เปนชุดขาท่ีอุปกรณควบคุมหลักสงชุดขอมูลตอไปยังชุด

ควบคุมอื่นๆ (Slave)  

 - MISO หรือ Master In S lavbe Out เปนขารับ ชุด

ขอมูลมาจากอุปกรณอื่นๆ ที่มิใชอุปกรณหลัก ในโครงงานน้ีไมไดใชขานี้

ทำงาน 

 - SCLK หรือ Serial Clock เปนขาสัญญาณนาฬิกาขา

เขาสำหรับ ISD ถูกสรางโดยอุปกรณหลักหรือตัว MCU มีหนาที่สราง

จังหวะการทำงานใหกับไอซี 

รูปวงจรจริงท่ีจัดทำ 
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 - SS หรือ Chip Select เปนขาสัญญาณที่บงบอกใหไอซี เริ่มทำงานหรือหยุดทำงาน (Enable or 

Disable) โดยจะทำงานที่สภาวะ LOW และ หยุดทำงานที่สภาวะ High 

 หลักการทำงานของการเลนและเก็บเสียงของไอซีตระกูลนี้คือ การจัดเก็บขอมูลเสียงจะเก็บขอมูลออกเปน

สวนๆ เรียงกันไปตาม address ท่ีมีในแตละเบอร ในกรณี 4004-08 MP จะมีอยูทั้งสิ้น 000 H – 960 H 

โดยแตละ Address บรรจุได 200 mSec และจะมีขาชุดเอาทพุทอีก 1 

ขาเพื่อสงสัญญาณการใชงานของแถวแตละแถวเรียกวา RAC Pin 

มีสถานะเปน High 175 mSec และสถานะ Low ท่ี 25 mSec ในทุกๆ 

Row 

ตรวจสอบคุณภาพ พนสีและตรวจสอบคุณภาพหุนจำลองตามท่ีออกแบบไว 

เพ@ อให งายตอการศึกษา ดังรูป แลวตรวจสอบคุณภาพของยางพารา  

อิเล็กทรอนิกส

การเผยแพรผลงานประดิษฐคิดคน 

 26 ส.ค. 47 ผลงานหุนยางพาราพูดได นำเผยแพรเปนคร้ังแรกในงานวันยางพาราแหงชาติ 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

 

 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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เกียรติคุณประกาศ 
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนประจำป 2549 
รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา 

เรื่อง โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง : “ภาษาญ่ีปุนขั้นพื้นฐาน 1” 
(CAI Program for Self-Learning : Basic Japanese I) 

ของ 
รองศาสตราจารยปราณี  จงสุจริตธรรม และคณะ 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวาผลงานประดิษฐคิดคน เร่ือง “โปรแกรมมัลติมีเดีย
เรียนรูดวยตนเอง : “ภาษาญ่ีปุนขั้นพื้นฐาน 1” ของ รองศาสตราจารยปราณี จงสุจริตธรรม และคณะ แหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลงานน้ี เปนการประดิษฐโปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง : ภาษาญ่ีปุนขั้นพ้ืนฐาน 
เปนผลงานท่ีมีความคิดสรางสรรค และเปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาภาษาญ่ีปุนทั้งในระบบและนอกระบบ 
เปนผลงานท่ีจัดทำข้ึนโดยเฉพาะสำหรับคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ ท่ีสนใจเรียนรูภาษาญ่ีปุนในระดับ
พื้นฐานดวยตนเองในเวลาและสถานที่ตามสะดวก แผนโปรแกรมเปนแผนซีดีรอม 2 แผน ที่บางเบา สามารถพกพา
ไปไดทุกหนทุกแหง และใชงานไดสะดวกกับทั้งคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะและแบบพกพา และสามารถเรียนรูจากท้ัง
อักษรภาษาญ่ีปุนและอักษรโรมันภายในเวลาเพียง 30 ช่ัวโมง และสามารถหยุดเรียนไดในทุกเวลาท่ีตองการหยุดพัก 
นับเปนการเสริมสรางและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน ชวยใหติดตอสื่อสารหรือศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนไดอยางราบร่ืน 
และสามารถรับการถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการใหแกสถาบันการศึกษาและประเทศไทย ใหมีความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศได 
และหากไดเผยแพรสูสาธารณชนก็จะเปนประโยชนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ 
 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องน้ีไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 
ประจำป 2549 รางวัลชมเชย สาขาการศึกษา
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง: ภาษาญี่ปุนขั้นพ้ืนฐาน 1 

CAI Program for Self-Learning : Basic Japanese 1 

หัวหนาผูประดิษฐ รองศาสตราจารยปราณี จงสุจริตธรรม 

ผูรวมประดิษฐ   นายอรรถพล กาญจนเตมีย 

   นางสาวนิศาชล จงสุจริตธรรม  

ที่มาของการประดิษฐ 

 เปนที่ตระหนักกันทั่วไปวา ภาษาตางประเทศเปนสิ่งที่มีความสำคัญอยางยิ่งในการใชติดตอสื่อสารระหวาง

บุคคลตางเช้ือชาติและตางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน การรูภาษาตางประเทศเปนปจจัยนำมา

ซึ่งการเรียนรูและการพัฒนาเพื่อกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ภาษาญ่ีปุนเปนภาษาตางประเทศหน่ึงที่มีความสำคัญเปน

อยางยิ่ง ในปจจุบันมีบริษัทญี่ปุนมาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยเปนจำนวนมาก คนไทยมีความสนใจท่ีจะเรียนภาษา

ญี่ปุนมากข้ึน และจากการท่ีภาษาญ่ีปุนเปนวิชาเลือกวิชาหน่ึงในการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา สงผลให

สถาบันการศึกษาตางๆ ท้ังในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเปดสอนภาษาญี่ปุนมากขึ้นและในหลายระดับ 

อยางไรก็ตาม ปราณี จงสุจริตธรรม และคณะ (2545) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาภาษาญ่ีปุนขั้นพื้นฐานในประเทศไทย” 

พบวา การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุนข้ันพื้นฐานในสถาบันการศึกษาของไทยยังมีปญหาอยู เชน ทางดานการเรียนการ

สอน เน้ือหาซ้ำซอน มาตรฐานหลากหลาย เวลาเรียนจำกัด จำนวนผูเรียนแตละหองมีมาก การฝกฝนในชั้นเรียน

มีนอย ขาดการฝกฝนนอกช้ันเรียน ขาดความต้ังใจ ภาษาญ่ีปุนยาก ทางดานอาจารยผูสอน มีประสบการณการสอน

นอย เนื้อหาที่สอนแตกตางไปตามผูสอน อาจารยชาวญ่ีปุนมีนอย บางสถาบันไมมี ทางดานตำราและส่ือการเรียน

การสอน ไมนาสนใจ ราคาแพง ไมไดผลิตขึ้นเฉพาะสำหรับคนไทย 

ถวาย “โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง:ภาษาญ่ีปุนขั้นพื้นฐาน 1-2”  
แดสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 26 มกราคม 2550 

ถวาย “โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง:ภาษาญ่ีปุนขั้นพื้นฐาน 1-2” 
แดพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 30 มกราคม 2549 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 จากสภาพปญหาตางๆ เหลาน้ี ทำใหผูเรียนไมคอยมีเวลาฝกฝน ขณะเดียวกันผูสอนก็ไมสามารถติดตาม

แกไขขอบกพรองเปนรายบุคคลไดอยางทั่วถึง นอกจากน้ี ผูเรียนแตละคนจะมีจุดออนทางทักษะภาษาท่ีแตกตางกัน 

มีอัตราการเรียนรูภาษาชาเร็วตางกัน และมีความสนใจเน้ือหาตางกัน การเรียนการสอนในหองเรียนอยางเดียว 

จึงไมเอื้ออำนวยใหผูเรียนมีทักษะในการฟงและพูด ตลอดจนมีความสามารถในการใชภาษาญ่ีปุน ส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามเจตนารมณของปรัชญาการศึกษาของสถาบันการศึกษาของไทย ในโลกแหงการศึกษาไรพรมแดน 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการศึกษามากท่ีสุดอยางหนึ่ง การเรียนรูผานสื่อดวยตนเองเพิ่มเติมนอก

ชั้นเรียนเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหานี้ไดและเปนการศึกษาที่ตรงตามนโยบายของประเทศ ดังพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่วา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียน

รูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ”  

 แตสื่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุนก็ยังมีจำนวนนอยมากและมีราคาแพง สวนใหญจะผลิตโดยชาวญ่ีปุนซึ่ง

เปนเจาของภาษาหรือผลิตโดยสำนักพิมพในลักษณะของธุรกิจ ผูประดิษฐจึงคิดผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียพรอมหนังสือคูมือสำหรับการเรียนรูภาษาญี่ปุนระดับพ้ืนฐานดวยตนเองโดยจัดทำเนื้อหาใหเหมาะกับการ

เรียนรูของผูเรียนชาวไทยและครอบคลุมเนื้อหาภาษาญี่ปุนระดับพ้ืนฐาน นอกจากนักเรียน นิสิตนักศึกษาจะไดใช

เพิ่มพูนความรูและทักษะดวยตนเองนอกช้ันเรียนแลว บุคคลท่ัวไปทุกวัย และทุกอาชีพก็สามารถใชพัฒนาทักษะ

การฟงและพูดภาษาญี่ปุนในระดับพื้นฐานดวยตนเองไดตามอัธยาศัย เปนการพัฒนานำผลงานวิจัยไปใชในวงกวาง 

 โปรแกรมท่ีผลิตขึ้นเปนโปรแกรมมัลติมีเดีย เปนสื่อประสมปฏิสัมพันธ (Interactive Multi-media) ท่ีนำ

เสนอดวยเทคนิคทันสมัย ผูเรียนสามารถเรียนเน้ือหาที่เปนตัวอักษร ดูภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ฟงเสียงบรรยาย 

เสียงประกอบ และดนตรีซึ่งสามารถควบคุมไดดวยตนเอง จึงชวยใหเรียนรูไดอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงหาก

ผูเรียนมีพื้นฐานที่ดี มีความรักความเขาใจในภาษา ก็จะชวยใหสามารถติดตอสื่อสารหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได

อยางราบร่ืน และสามารถรับถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการพัฒนาและเสริม

สรางความเขมแข็งทางวิชาการใหสามารถแขงขันระหวางประเทศได 

ระยะเวลาในการประดิษฐคิดคน 

 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2547 - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2548 

คุณสมบัติและลักษณะเดน  

 โปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้เปนโปรแกรมท่ีใชงานผานซีดีรอม ประกอบดวยแผนซีดี 2 แผนท่ี

บางเบา สามารถพกพาไปไดทุกหนทุกแหง ใชงานไดสะดวกเพราะเปนระบบ Autorun ไมตองเสียเวลาและเสีย

พื้นที่ในการติดตั้งโปรแกรม ผูที่ไมถนัดการติดตั้งโปรแกรมก็สามารถใชงานได มีคำอธิบายวิธีการใชงานโปรแกรม 

เมนูตางๆ และชุดคำส่ังที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับคนไทย และไดประสิทธิภาพตามที่ตองการ มีรูปแบบการนำเสนอท่ี

ไมซับซอน เนนการเขางายออกงาย มีภาพการตูน การเคล่ือนไหว และเสียงเพลงประกอบเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

ทำใหเรียนไดอยางสนุกสนาน เรียนรูและฝกฝนก่ีครั้งก็ได และสามารถเรียนขามบทเรียนหรือออกจากโปรแกรมได

ทุกเวลาท่ีตองการโดยไมตองรอใหจบเนื้อหาทั้งหมด  

  โปรแกรมนี้เปนผลงานที่คิดคนขึ้นสำหรับใชในวงการการศึกษาภาษาญี่ปุนทั้งในระบบและนอกระบบ 

เปนการเรียนภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานแบบลัดในรูปแบบใหม เรียนไดจากทั้งอักษรภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษในเวลา

เพียง 30 ช่ัวโมง เรียนรูไดทุกวัยและทุกอาชีพ สถานศึกษาหรือหนวยพัฒนาภาษาดวยตนเองสามารถใหนักเรียน 

นิสิตนักศึกษาใชเรียนรูดวยตนเองในเวลาท่ีสะดวก บุคคลท่ัวไปก็สามารถนำไปใชงานในคอมพิวเตอรสวนตัวไดอยาง

งายดาย  
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

หลักการ วิธีการ และกรรมวิธ ี

  งานประดิษฐคิดคนนี้เปนผลจากการวิจัยโดยมีระเบียบวิธีตามลำดับขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศึกษารูปแบบและโปรแกรมของซอฟตแวรผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุนดวยคอมพิวเตอรท่ีผลิต

ในประเทศญ่ีปุนและประเทศไทยจำนวน 15 ชุด พบวา โปรแกรมท่ีผลิตในประเทศญี่ปุน มีขอดีคือ มีรูปแบบ การใช

ภาพ สี เทคนิค และเสียงประกอบท่ีนาสนใจ ดึงดูดใจผูเรียน เน้ือหาเปนสถานการณในประเทศญี่ปุน บรรยายเปน

ภาษาญี่ปุนหรือภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผูที่มีความรูภาษาญี่ปุนในระดับหน่ึงหรือใชเปนแบบฝกหัดทบทวน 

ขอเสียคือ มีราคาแพง สำหรับโปรแกรมท่ีผลิตในประเทศไทย จะมีขอดอยกวา คือ รูปแบบ การใชภาพ สี เทคนิค 

และเสียงประกอบนาสนใจนอยกวา บางโปรแกรมเขางายออกยาก ไมมีภาพเคลื่อนไหว และยังไมมีโปรแกรมที่มี

เนื้อหาครอบคลุมภาษาญี่ปุนขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะที่แสดงทั้งอักษรภาษาญ่ีปุน อังกฤษ และไทยบนหนาจอของ

วินโดวสในโปรแกรมเดียวกัน  

 2. กำหนดโปรแกรมและรูปแบบของส@ อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนดวยคอมพิวเตอร ผูประดิษฐไดเลือกใช

โปรแกรม Macromedia Flash MX Professional 2004 ซึ่งเปนรุนใหมลาสุดที่พัฒนาขึ้นมาจากโปรแกรม 

Macromedia Flash MX เปนรุนที่ครอบคลุมการทำงานทุกอยางตั้งแตการเขียนโปรแกรมที่สามารถโตตอบ 

(Interaction) กับผูใชงานได ดวยภาษา Action Script สามารถสรางและตกแตงรูปภาพทั้งภาพน่ิงและภาพ

เคลื่อนไหวไดอยางละเอียด สามารถใสเสียง พรอมทั้งควบคุมเสียงได และมี Media Components ในการควบคุม

การทำงานของเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงกวารุน Macromedia Flash MX นอกจากน้ียังสามารถเขียนโปรแกรมท่ี

ซับซอนกวาโปรแกรม Authorware ซ่ึงนิยมใชผลิตโปรแกรมการเรียนรูภาษาตางประเทศ และยังสามารถแสดงผล

ตัวอักษรภาษาญี่ปุน อังกฤษ และไทยที่หนาจอไดอยางงดงาม  

 3. จัดทำบทเรียนภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 1 พรอมเฉลย โดยนำผลการวิจัยของปราณี จงสุจริตธรรม และคณะ 

(2545) เร่ือง “การศึกษาภาษาญ่ีปุนขั้นพื้นฐานในประเทศไทย” มาเปนขอมูลในการวางเน้ือหา คำศัพท คันจิ 

และรูปประโยคภาษาญี่ปุนของโปรแกรม 

 4. ใหผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุนตรวจสอบความถูกตองของภาษาญี่ปุนทั้งหมด 

 5. บนัทึกเสียงบทเรียนภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 1  

 6. สรางโปรแกรม “โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง : ภาษาญี่ปุนข้ันพื้นฐาน 1” ที่เนนทักษะการฟง

และพูด สามารถเรียนรูไดจากอักษรญี่ปุนและอังกฤษในเวลาที่สั้นกวาการเรียนรูในหองเรียน 

 7. จัดทำหนังสือคูมือประกอบการใชงานโปรแกรมที่สรางขึ้น  

 8. เผยแพรโปรแกรมและทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน โดยจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ

โปรแกรมในดานรูปแบบและเน้ือหา รวมท้ังใหแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม กลุมที่ 1 

ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เรียนวิชา 358111 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 1 จำนวน 50 คน กลุมที่ 2 ไดแก 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เรียนวิชาภาษาญี่ปุน จำนวน 20 

คน และกลุมที่ 3 ไดแก ประชาชนทั่วไปที่เขาชมงานนิทรรศการของคูหา “โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง : 

ภาษาญี่ปุนข้ันพื้นฐาน 1” ในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจำป 2548 คร้ังที่ 4 ภาคใต จัดโดยสำนักงานคณะ

กรรมการวิจัยแหงชาติ วันท่ี 16-18 กันยายน 2548 ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน  

 9. วเิคราะหและสรุปผล  

 10. พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมขั้นสุดทาย 

 11. จดลิขสิทธิ์ (ขอหมายเลขมาตรฐานสากล ISBN) 

 12. เผยแพรโปรแกรมและคูมือที่ผลิตขึ้นสูสาธารณชน 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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วัสดุที่ใชในการประดิษฐคิดคน  
 อุปกรณคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและซอฟตแวรผลิตส่ือโปรแกรม 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 : ภาษาญ่ีปุนขั้นพื้นฐาน 1” 

แด ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีสุวัจน  ลิปตพัลลภ 26 มกราคม 2549 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันวิจัย 

และพัฒนาแหง มก. รวมแสดงความยินดี 

ประโยชนที่ไดรับ 
เชิงวิชาการ 
 1. นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปท้ังผูที่มีและไมมีความรูภาษาญ่ีปุนสามารถใชเรียนรูและฝกฝน

ภาษาญ่ีปุนขั้นพื้นฐานดวยตนเองนอกช้ันเรียน ใหมีความเขาใจในไวยากรณระดับพ้ืนฐาน และเสริมสรางทักษะทาง
ดานการฟงและพูด 
 2. สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน หนวยงานพัฒนาภาษาดวยตนเอง ตลอดจนหองสมุด สามารถ
นำโปรแกรมน้ีไปใหบริการแกผูที่สนใจศึกษาภาษาญ่ีปุนไดใชเรียนรูดวยตนเอง เปนการเผยแพรและนำผลงาน
ประดิษฐไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและตอวงการศึกษาภาษาญี่ปุนในวงกวาง  

 3. การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุนจะพัฒนากาวหนาและทันสมัยดวยส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้น
สำหรับผูเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ 
 4. เปนการตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถทาง

ภาษาตางประเทศใหแขงขันกับตางประเทศได 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

เชิงเศรษฐกิจ 

 1. เปนการประหยัดคาใชจายในวงการศึกษาภาษาญ่ีปุนที่จะตองสั่งซื้อโปรแกรมจากประเทศญ่ีปุนในราคาท่ี

แพง อีกทั้งไมไดผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนไทย 

 2. ไดตนแบบโปรแกรมท่ีสามารถนำไปเผยแพร จำหนาย หรือพัฒนาสรางโปรแกรมชวยสอนภาษาญ่ีปุน

หรือภาษาตางประเทศอื่น 

การนำผลงานไปใชประโยชน 

 1. ใหนิสิตที่เลือกเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนเปนวิชาเอก วิชาโท และวิชาเลือกเสรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่เรียนวิชาภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 1 จำนวน 50 คน   และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เรียนวิชาภาษาญ่ีปุน จำนวน 20 คน ทดลองใชงาน ณ ศูนยพัฒนาภาษาดวยตนเอง 

หองปฏิบัติการทางภาษา 1 และหองคอมพิวเตอร คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นิสิตและ

นักเรียนมีความพึงพอใจโปรแกรมทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหาในระดับมากและมากท่ีสุด และแสดงความคิดเห็นวา  

เปนโปรแกรมที่มีประโยชนมาก ทำใหเขาใจภาษาญี่ปุนเปนอยางดี ไดฝกการฟงและพูดดวยตนเอง ทำใหมีความ

มั่นใจในการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น 

 2. จัดแสดงนิทรรศการผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจำป 2548 คร้ังที่ 4 ภาคใต จัดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ระหวางวันท่ี 16-18 กันยายน 2548 ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  มีประชาชนทั้งเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคคลทั่วไปสนใจเขามาชม

ผลงานในคูหาเปนจำนวนมาก จากแบบสอบถาม 100 ชุด สรุปไดวาผูเขาชมมีความพึงพอใจโปรแกรมทั้งในดานรูป

แบบและเนื้อหาในระดับมากและมากท่ีสุด และแสดงความคิดเห็นวา เปนโปรแกรมท่ีนาสนใจ เขาใจงาย 

เปนประโยชนอยางยิ่ง สามารถฝกทักษะการฟงและพูดกับเจาของภาษา เปนการเปดโอกาสใหผูที่ไมไดอยูในสถาบัน

การศึกษาไดเรียนรูภาษาญี่ปุน  นอกจากน้ียังมีผูเสนอแนะวา ควรสรางโปรแกรมเรียนภาษาญ่ีปุนระดับกลางและสูง

ตอไปดวย และรอยละ 95 ของผูตอบแบบสอบถามแสดงความจำนงจะซื้อโปรแกรมนี้หากมีการจัดจำหนาย 

 3. เผยแพรโดยวิธีบรรยาย ใน “โครงการประเมินผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำ

ปงบประมาณ 2547”  ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2548 ณ หองประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร 

 4. เผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนไทยทีวีชอง 2 และสถานีโทรทัศนเพ่ือ

การศึกษา ETV ไทยคม 75  ในรายการเกษตรศาสตรนำไทย ขณะน้ีไดรับการติดตอจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อถายทำเปนวีดิเทปสำหรับถายทอดผานสื่อโทรทัศน 

 5. นำเสนอในการประชุมทางวิชาการคร้ังที่ 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  



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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ภาพผลงานประดิษฐคิดคน 

ภาพท่ี 1 ภาพโปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง: ภาษาญ่ีปุนขั้นพื้นฐาน 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 เพ่ือใชในการเปดปด 

หรือหยุดพักเสียงตามแตตองการ มีเวลากำกับใหทราบความยาวของเน้ือหา 

ภาพที่ 5 ภาพของหนาตางแบบฝกฝน 

ในแตละบทจะมีแบบฝกฝน 4-5 ขอ ในแตละขอจะมีโจทยใหลองฝกทำ และมีคำเฉลย 

ใหตรวจสอบความถูกตองดวยตนเองโดยสามารถพูดตาม และฝกฝนกี่ครั้งก็ไดตามแตตองการ 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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เกียรติคุณประกาศ 
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 

ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร 
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2550 

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนนักวิจัยที่อุทิศตนเพื่องานวิจัยอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 20 ป เปนผูบุกเบิก

ดานงานวิจัยพันธุศาสตรสัตวน้ำ การใชวิธีการจัดการชุดโครโมโซมเพ่ือปรับปรุงพันธุปลา ศึกษาความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมของปลากลุม Clarias (ปลาดุก) โดยศึกษาท้ังความหลากหลายภายในชนิดและระหวางชนิด กอให

เกิดความรูความเขาใจในทรัพยากรอยางไมเคยมีมากอน เปนผูที่ริเริ่มนำเคร่ืองหมายพันธุกรรมมาใชประโยชนใน

การจัดการพันธุกรรมของพอแมพันธุสัตวน้ำในประเทศไทย โดยใชในการวางแผนการผสมพันธุปลาบึก ทำใหได

ขอมูลที่เปนประโยชนในการรักษาสายพันธุ เปนตน สงผลใหงานวิจัยดานพันธุศาสตรสัตวน้ำในประเทศไทยพัฒนา

อยูในระดับแนวหนา ในภูมิภาค และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ 
นคร เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2550 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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ประวัติสวนตัว ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร เกิดเม< อวันท่ี 22 เมษายน 2597 ท่ีอำเภอแวง 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)

เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 
 • มหาปรมาภรณชางเผือก (พ.ศ. 2549) 
 • มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ. 2544) 

 
 
 
 
 
ผลงานวิจัยโดยสรุป 
 เน่ืองจากเปนอาจารยที่สอนดานพันธุศาสตรสัตวน้ำคนแรกในประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็
รับผิดชอบงานดานการเพาะขยายพันธุปลาดวย งานวิจัยของศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน จึงเก่ียวกับการสรางองค
ความรู เพ่ือพัฒนาศาสตรดานพันธุศาสตรสัตวน้ำ และชีววิทยาการสืบพันธุของสัตวน้ำของประเทศไทย จนสามารถ
เขียนตำราที่ใชสอนกันแพรหลาย และเปนคัมภีรแกนักวิชาการทั่วประเทศ เกิดประโยชนตอการพัฒนาวงการ
วิชาการ และการสรางกำลังคนของประเทศอยางสูง อยางไรก็ตาม ก็ไมไดทิ้งงานที่จะเปนประโยชนตอเกษตรกร 
โดยมีงานหลายช้ินที่เกษตรกรสามารถนำไปใชประโยชนไดโดยตรง รวมท้ังหนังสือที่เกิดจากประสบการณในการวิจัย 

ซึ่งเขียนสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะ  



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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ผลงานวิจัยที่เดนๆ ประกอบดวย 
1. การศึกษาพันธุศาสตร และการปรับปรุงพันธุปลาดุก 
 ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร ไดศึกษาพันธุกรรมของปลาดุกอุย อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
กวา 20 ปมาแลว เน่ืองจากตระหนักวาเปนปลาน้ำจืดพื้นเมืองที่สำคัญ ทั้งในดานเศรษฐกิจ และดานวัฒนธรรม 
โดยเปนปลาที่คนไทยนิยมใชประกอบอาหารมาตั้งแตสมัยโบราณ จากการศึกษาท่ีตอเนื่องจึงไดรับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติวาเปนผูเชี่ยวชาญดานปลาดุก ทั้งในดานพันธุศาสตรและการเพาะเลี้ยง 
 ในระยะแรกไดศึกษาผลการผสมขามชนิดระหวางปลาดุกอุยและปลาสวาย จนทราบวาลูกผสมที่เกิดขึ้นมีถึง 
3 แบบทั้งที่เปนลูกผสมธรรมดาซึ่งมีโครโมโซม 2 ชุด (diploid) 3 ชุด (triploid) และ ลูกที่เกิดจากการเจริญเปนตัว
ของไขโดยไมเกิดการปฏิสนธิ (gynogenesis) ซึ่งความรูที่ได ไดนำไปสูการเหนี่ยวนำ gynogenesis โดยใน
ปลาดุกโดยใชน้ำเชื้อจากปลาตางชนิด ซึ่งชวยใหตรวจสอบความสำเร็จในการเหนี่ยวนำไดโดยไมตองใชเทคนิค
ซับซอน 

ภาพตัดขวางแสดงการพัฒนาของเช้ือตัวผูในปลาตะเพียนขาวท่ีมีโครโมโซม 2 ชุด  

 (ปลาปกติ-สังเกต spermatozoa สีน้ำเงินเขม (ภาพ A) และปลาท่ีมีโครโมโซม 3 ชุด ซึ่งเปนหมัน 

เปนปลาเพศเมียลวน เทียบกับปลาครอกเดียวกันที่ไมผานการเหนี่ยวนำ (ซาย) 

ปลาดุกที่เกิดจากการพัฒนาของไข โดยไมเกิดการปฏิสนธิ (ขวา)  

ลูกปลาดุกอุยวัยออน ที่เกิดจากการปฏิสนธิตามปกติ (บน) 

และลูกปลาที่มีโครโมโซมชุดเดียวกัน (ลาง) 

 จากความรูที่วาปลาท่ีมีโครโมโซม 3 ชุด จะเปนหมันและควรจะเจริญเติบโตดีขึ้นเนื่องจากไมตองใช
พลังงานในการสืบพันธุ จึงไดริเริ่มทดลองเหนี่ยวนำใหปลาดุก และปลาตะเพียนขาวเพิ่มชุดโครโมโซมเปน 3 ชุด 
โดยใชความเย็น สามารถเหน่ียวนำใหเกิดปลาที่มีโครโมโซม 3 ชุด ซ่ึงพบวาปลาเพศเมียเปนหมันอยางสมบูรณ 
แตปลาเพศผูสามารถสรางเชื้อตัวผูไดเล็กนอย เทคนิคนี้ไดนำไปเหนี่ยวนำใหลูกผสมระหวางปลาดุกอุยกับปลาดุก
ยักษ เปนหมัน ทั้งนี้เพ่ือปองกันไมใหลูกผสมดังกลาวซ่ึงสามารถสรางไข-น้ำเชื้อ ไปผสมขามกับปลาดุกอุยใน
ธรรมชาติ ผลการเหนี่ยวนำทำใหปลาลูกผสมมีระดับความเปนหมันเพ่ิมขึ้น  
 การเหน่ียวนำ gynogenesis เปนวิธีการหนึ่งในการผลิตปลาเพศเมียลวน นอกจากน้ันปลาเหลานี้จะมียีนใน
สภาพโฮโมไซโกตเพ่ิมขึ้น ทำใหยีนแฝงแสดงลักษณะออกมา เปนประโยชนในการคัดพันธุ ไดเหน่ียวนำ 
gynogenesis ในปลาดุกอุยโดยใชน้ำเช้ือปลาสวายฉายรังสี สามารถเหน่ียวนำปลาเพศเมียลวน ซ่ึงมีการเจริญ
เติบโตไมตางจากปลากลุมควบคุม ประโยชนของงานวิจัยนี้คือ 1) สามารถสรางประชากรปลาเพศเมียลวนเพ่ือใชใน
การทดลอง และเล้ียงเปนแมปลา; 2) ทำใหทราบแบบแผนการควบคุมเพศของปลาดุกอุยวาเปนแบบ female 
homogamous เปนประโยชนตอการ manipulate เพศของปลาดุกดวยวิธีอื่น; 3) ใชปลา gynogenesis น้ีในการ
ศึกษา gene-centromere mapping; 4) เทคโนโลยีการผลิตลูกปลา gynogenesis ไดถูกนำไปใชในการสราง 
mapping family ในการศึกษาแผนที่ยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุแบบ Marker Assisted Selection ตอไป 
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 ไดศึกษา gene-centromere mapping  ในปลาดุกอุย gynogenesis โดยศึกษา ยีนควบคุมการสราง

เอนไซม 5 ตำแหนง และ microsatellite loci 4 ตำแหนง พบยีน 3 ตำแหนงซึ่งอยูชิดติดกับ centromere 

ยีนเหลาน้ีจะเปนประโยชนในการสรางแผนที่ยีนของปลาดุกอุย นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงพันธุปลาดุกอุย ซึ่งแมจะไม

เกิดปลาสายพันธุใหม แตทำใหมีการรวบรวมปลาดุกอุยที่มีพันธุกรรมบริสุทธ์ิ สามารถใชเปนตัวอยางอางอิง 

และเปนแหลงที่เกษตรกรสามารถมาซื้อไปขยายพันธุได 

ประโยชนที่ไดรับ 

 (1) ไดองคความรูดานพันธุศาสตรสัตวน้ำ ท่ีนำไปประมวลเขียนเปนตำราพันธุศาสตรสัตวน้ำ และนำไปใช

สอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ เกิดผลกระทบในการสรางกำลังคนทาง 

ดานพันธุศาสตรสัตวน้ำ 

 (2) เกิดองคความรูดานพันธุกรรมของปลากลุมปลาดุก เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ทำใหสามารถ

ทำการศึกษาตอยอดได เชนนำความรูที่ไดไปใชสราง mapping family ซ่ึงจะนำไปสูการใชประโยชนดานการ

ปรับปรุงพันธุในที่สุด 

 (3) ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 13 เร่ือง มีผลกระทบในการยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

 (4) เก็บรักษาปลาดุกอุยที่มีพันธุกรรมบริสุทธ์ิ สามารถใชเปนตัวอยางอางอิง และเปนแหลงท่ีเกษตรกร

สามารถมาซื้อไปขยายพันธุได 

2. การผลิตลูกกุงกามกรามเพศผูลวน 

 กุงกามกรามเปนสัตวน้ำจืดที่เลี้ยงกันแพรหลาย และมีศักยภาพที่จะขยายการสงออกใหเพิ่มข้ึน โดยที่กุง

เพศผู เจริญเติบโตดีกวาเพศเมีย ทำใหมีความตองการลูกกุงเพศผูลวนมากข้ึนเปนลำดับ เทคโนโลยีผลิตกุงเพศผู

ลวน ที่เกษตรกรใชอยูใหผลไมถึง 100% จากขอมูลเหลานี้ ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร รวมกับ ผศ.วิกรม 

รังสินธุ จึงไดศึกษาหาวิธีผลิตกุงเพศผูลวน โดยไดทำลาย androgenic gland ของกุงเพศผู กุงจะเปล่ียนเปนเพศ

เมีย (neofemale)  เม่ือนำกุง neofemale ไปผสมกับกุงเพศผูปกติ ก็จะไดลูกเพศผูลวน ผลการวิจัยนี้ไดรับความ

สนใจจากเกษตรกรและนักวิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง โดยเกษตรกรจำนวนหน่ึงไดเขา

รับการอบรม และนำเทคโนโลยีไปใชงานในฟารมแลว นอกจากน้ันในขณะนี้บริษัท Power Prawn กำลังเจรจา

ทำการวิจัยรวม เพื่อการขยายผลการวิจัยไปสูเชิงพาณิชย 

กุงกามกรามเพศผูที่เกิดจากการแปลงเพศโดยฝงตอมแอนโดรเจนิค เขาสูกุงเพศเมีย (เทียบกับกุงเพศเมียปกติ)

ประโยชนที่ไดรับ 

 (1) เทคโนโลยีในการผลิตกุงเพศผูลวน ซ่ึงจะทำใหเกษตรกรสวนใหญ หันมาเลี้ยงกุงเพศผูลวนและจะมีผล 

  ในการยกระดับผลผลิตกุงกามกรามของประเทศไทย ไมต่ำกวา 30%
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 (2) รายงานการวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

3. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาบึก และการจัดการพันธุกรรมพอแมพันธุปลาบึกโดยใชเคร: องหมาย 
   พันธุกรรม
 ปลาบึกเปนปลากลุม catfish ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก และใกลสูญพันธุอยางยิ่ง แมกรมประมงสามารถ

เพาะพันธุปลาบึกจากพอแมพันธุธรรมชาติได และในปจจุบันมีพอแมปลาบึกท่ีเจริญพันธุแลวประมาณ 200 ตัว 

(และที่ยังไมเจริญพันธุอีกประมาณ 20,000 ตัว) ปลาเหลานี้ไมมีการทำเครื่องหมายจำแนกครอบครัวที่แนนอน 

จึงนาเปนหวงวาอาจทำใหเกิดการผสมเลือดชิดได ซ่ึงจะทำใหพันธุกรรมของปลาบึกเส่ือมโทรมไปจนหมดทางแกไข 

ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร ไดริเริ่มพัฒนาเคร่ืองหมายพันธุกรรม microsatellite ข้ึนจำนวน 10 คู และได

รวมกับนิสิตปริญญาเอก (น.ส.เกตุนภัส ศรีไพโรจน) ใชเครื่องหมายพันธุกรรมดังกลาว ศึกษาความหลากหลายของ

พอแมพันธุปลาบึกจำนวน 129 ตัว ซ่ึงเปนพอแมพันธุที่มีความพรอมเทาที่มีทั้งหมดในประเทศไทย นำขอมูลที่ไดมา

คำนวณคา genetic relatedness ซ่ึงเปนคาที่บอกวาพอแมพันธุแตละคูมีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด จากน้ัน 

ทำการศึกษาจนไดคา genetic relatedness มาตรฐาน (ต่ำกวา 0.07) ท่ีแสดงวาปลาคูนั้นๆ ไมเปนเครือญาติกัน 

สามารถผสมพันธุกันได และจะสามารถดำรงความหลากหลายทางพันธุกรรมไวไดอยางยั่งยืน 

 ผลการศึกษาดังกลาวไดถายทอดใหโรงเพาะฟกท่ีเปนเจาของปลา ไดนำไปปฏิบัติ โดยการจัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ไดรับความสนใจจากนักวิชาการ เอกชน และส่ือมวลชนจำนวนมาก และจากผลการศึกษาดังกลาว 

Darwin’s Initiative รวมกับ University College of London, Network of Aquaculture Centres in Asia-

Pacific, กรมประมง และ FAO ไดใหทุนสนับสนุนเพ่ือศึกษาความหลากหลายของพอแมพันธุปลาบึก อีก 200 ตัว 

โดยศึกษาทั้ง nuclear DNA และ mitochondrial DNA และจัดทำแผนอนุรักษปลาบึกเสนอใหกรมประมงตอไป  

 นอกจากนี้ยังใชเคร่ืองหมายพันธุกรรมที่ไดพัฒนาขึ้น ศึกษาความหลากหลายของปลาบึกในธรรมชาติ ทำใหทราบ

วาปลาบึกท่ีจับไดในประเทศไทย และท่ีจับในประเทศกัมพูชาเปนปลาประชากรเดียวกัน ผลงานนี้ มีผลกระทบอยางยิ่งตอ

การจัดทำมาตรการอนุรักษปลาบึก ซึ่งขณะน้ีกำลังดำเนินการอยู โดยโครงการ Development of a conservation 

strategy of the critically endangered Mekong giant catfish (Darwin Initiative project 14/053) 

 นอกจากนั้นยังไดศึกษาลำดับเบสของยีนบน mitochondrial DNA เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธเชิง

วิวัฒนาการของปลาครอบครัว Pangasiidae ไดขอมูลที่เปนประโยชนตอความเขาใจดานวิวัฒนาการของปลา

ครอบครัวน้ี  

 

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) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 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 และไดพัฒนาเคร่ืองหมายพันธุกรรมในปลาดุก และปลาบึก องคความรู และความชำนาญท่ีเกิดขึ้นไดนำ
ไปใชประโยชนในการศึกษาการจัดการพันธุกรรมในโรงเพาะฟก จนไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาค เนื้อหาการวิจัย
ดานพันธุศาสตรประชากรของสัตวน้ำโดยยอ มีดังน้ี 
 (1) ปลากลุมปลาดุก โดยศึกษาความผันแปรของอัลโลไซม พบวาปลาดุกอุยในประเทศไทยแบงออกเปน
ประชากรยอยๆ ท่ีมีพันธุกรรมแตกตางกัน ระดับความหลากหลายภายในประชากรมีคาสูงในประชากรจากแมน้ำ
เจาพระยา ปลาประชากรอ่ืนๆ มีความหลากหลายภายในประชากรต่ำ นอกจากน้ียังพบยีนจากปลาดุกยักษ ปนเปอน
ในปลาดุกอุยจำนวนเล็กนอยใน 7 ประชากรจากลุมแมน้ำเจาพระยา 

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

 นอกจากน้ีแลวการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระหวางปลาดุกตางชนิด พบยีนเคร่ืองหมายที่
สามารถใชแยกชนิดปลาเหลานี้ได ซ่ึงทำใหตรวจพบการปนเปอนทางพันธุกรรมในปลาดุกอุยดังที่กลาวไวขางตน 
นอกจากน้ันยังคนพบปลาดุกชนิดใหมจากการศึกษาครั้งน้ี  
 ไดพัฒนาเคร่ืองหมายพันธุกรรม microsatellite ในปลาดุกอุยขึ้นเปนคร้ังแรก และใชศึกษาความ
หลากหลายของประชากรปลาดุกอุย นอกจากนั้นเครื่องหมายนี้เปนประโยชนในการศึกษาแผนที่ยีน  
 (2) ปลากัด เนื่องจากปลากัดจีน เปนทรัพยากรที่เกิดจากการพัฒนาของภูมิปญญาไทย ในปจจุบันมีการ
เลี้ยงเพ่ือการสงออก ท้ังนี้โดยไมไดใชความรูทางพันธุศาสตรในการปองกันการสูญเสียความหลากหลายทาง
พันธุกรรม และการผสมเลือดชิด จึงไดศึกษาความหลากหลายของอัลโลไซมในปลากัดจีน ที่เลี้ยงในจังหวัดนครปฐม 
พบวายังมีความหลากหลายในระดับสูง และแตละสายพันธุมีความเปนเอกลักษณทางพันธุกรรม ซ่ึงจำเปนที่จะตอง
รักษาไว เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงพันธุ  



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

210210

 (3) ปลาเกา ศึกษาความหลากหลายของปลาเกาในประเทศไทยและอินโดนีเซีย โดยใชเครื่องหมาย 
microsatellite พบความสัมพันธระหวางกระแสน้ำและความคลายคลึงทางพันธุกรรมระหวางประชากร นอกจากน้ัน
ยังไดศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระหวางชนิดปลาเกา คนพบเครื่องหมายพันธุกรรม ที่สามารถใชแยก
ชนิดปลาเกาได 
 (4) หอยเชลล จากแนวพระดำริใน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี ในอันที่จะเขาใจทรัพยากรหอยเชลลในประเทศไทย เพ่ือประโยชนในการจัดการทรัพยากร และการ
จัดการเก่ียวกับพอแมพันธุ เพ่ือลดผลกระทบจากการเล้ียงหอยในอนาคต ไดศึกษาความหลากหลายของ 16SrRNA 
ในหอย Amusium pleuronectes และศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของหอยเชลลในประเทศไทย นอกจากน้ี
ยังไดพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรม microsatellite ในหอยเชลล Mimachlamys senatoria และศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของหอยชนิดนี้ 
 การศึกษาทางพันธุศาสตรประชากรเหลาน้ีนอกจากจะเกิดองคความรูแลว ยังมีการสรางกำลังคนที่มีความ
รูความชำนาญในการวิจัยดานพันธุศาสตรประชากร ซ่ึงขณะนี้เปนศาสตรที่มีความสำคัญยิ่งท้ังในแงการอนุรักษ 
การจัดการพันธุกรรม การวางแผนการผสมพันธุ การจำแนกชนิดและอ่ืนๆ 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) เกิดความเขาใจการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีเกิดในโรงเพาะฟกของประเทศไทย เปนประโยชนตอ
การวางแผนการจัดการพอแมพันธุ เพื่อรักษาคุณภาพเชิงพันธุกรรมของพอแมพันธุ 
 (4) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 10 เรื่อง 

แผนภูมิความสัมพันธทางพันธุกรรมของหอยเชลล 9 ชนิดในประเทศไทย
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

งานวิจัยที่กำลังอยูในระหวางดำเนินการ 
 1. การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตระดับฟารม เพื่อการผลิตลูกกุงกามกรามเพศผูลวน และการ
ควบคุมโรค เนื่องจากในขณะน้ีมีปญหาโรคไวรัสระบาดในกุงกามกราม ทำใหลูกกุงตายกอนคว่ำ วิธีการแกไขใน
ระยะแรกคือการผลิตลูกกุงปลอดโรค อยางไรก็ตามระบบการผลิตลูกกุงในปจจุบัน ไมเอื้อตอการควบคุมโรค 
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน รวมกับ ผศ.วิกรม รังสินธุ จะวิจัยพัฒนาระบบการเพาะพันธุกุงกามกราม ท่ีสามารถ
เพาะลูกกุงจากพอแมชุดเดิมอยางตอเนื่อง โดยใชแมกุงแปลงเพศ มีการควบคุมสิ่งแวดลอม เพ่ือใหกุงมีการผสม
พันธุตามเวลาที่ตองการ  
 2. การศึกษาขอมูลทางพันธุกรรมของลักษณะท่ีเกี่ยวของกับความตานทานโรค สายพันธุตานทานโรค 
เปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการเล้ียงสัตวน้ำแบบหนาแนน ดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันการปรับปรุง
พันธุตานทานโรค ยังไมไดผลเทาที่ควร เพราะขาดวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ การทดสอบความตานทานโดยการฉีดเช้ือ 
เปนวิธีที่รุนแรงเกินไป จนอาจบดบังกลไกความตานทานโรคบางประเภท เชน เมือก  
 ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน จึงรวมกับ ดร.ประพันธศักด์ิ ศรีษะภูมิ ศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมตอลักษณะ
ที่ เ ก่ียวของกับความตานทานโรค เชน ลักษณะการตอบสนองตอวัคซีน ความหลากหลายของ Major 
histocompatibility complex class I ฯลฯ เพื่อนำไปใชในการปรับปรุงพันธุปลาดุกและกุงกามกรามตานทานโรค  
 3. การศึกษาเคร่ืองหมายพันธุกรรมท่ีใชจำแนกชนิดปลากลุม Pangasiidae และนำไปศึกษาผลกระทบ
ของการผสมขามชนิด ตอความบริสุทธิ์ของแหลงพันธุกรรมปลากลุมน้ี เนื่องจากในปจจุบัน เกษตรกรไทยทำการ
ผสมขามชนิดปลาในครอบครัว Pangasidae อยางแพรหลาย โดยมีแรงกระตุนจากความสำเร็จในการสงออกปลา 
กลุมนี้ของประเทศเวียดนาม การผสมขามดังกลาวทำอยางไมเปนระบบ ทำใหเกิดความกังวลวา ในที่สุดอาจสงผล
ใหพันธุกรรมของประชากรพอแมพันธุในฟารมเกิดการปนเปอนได เชนที่เคยเกิดในปลาจีน ซ่ึงมีผลใหผลผลิตตกต่ำ
ในที่สุด การศึกษานี้จะสำรวจการผสมขามที่เกิดขึ้นในฟารม และจะใชเครื่องหมายพันธุกรรมตรวจสอบการปนเปอน
ดังกลาว นอกจากนี้จะทำการศึกษา 

งานวิจัยในอนาคต 
 การปรับปรุงพันธุปลาดุกอุย และกุงกามกรามท่ีมีความตานทานตอโรค 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 

ดูงานการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ ประเทศเกาหลี 

ทีมวิจัย 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร 
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป พ.ศ. 2550 

สาขาพันธุศาสตรสัตวน้ำ 

ประวัติสวนตัว 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 ก็ไดยายไปเขาเรียนที่ 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 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 ความสามารถพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวศิวกรรมศาสตร 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 และรองศาสตราจารยในป พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2530 ตามลำดับ และ 

 ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหดำรงตำแหนQงศาสตราจารยในป 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 ศูนยพันธ ุ

 วศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

 งานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษาเพ< อปรับปรุงพันธุปลา ในระยะหลังไดเนนการประยุกตใชพันธุ 

 ศาสตรประชากร เพ< อการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรสัตวน้ำในธรรมชาติ  

 และโรงเพาะฟก ตลอดจนการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ< อการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำ การ 

 ศกึษาทำในสัตวน้ำหลายชนิด โดยเนนปลาดุก ปลาบึก กุงกามกราม และหอยเชลล

 ในป พ.ศ. 2526 ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 ในฐานะผูรวมวิจัยเร< อง การเล้ียงปลาดุกดานในบอคอนกรีตกลมระบบน้ำหมุนเวียน (โดยม ี

  ศาสตราจารยวิทย ธารชลานุกิจ เปนหัวหนาโครงการ) และไดรับรางวัลผลงานวิจัยชมเชย ในการ 

 ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2544 ในฐานะผูรวมวิจัยเร< องความหลากหลาย 

 ทางพันธุกรรมของปลาดุกดานโดยเทคนิคไอโซไซม 

 ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ไดรับคัดเลือกเปน “เมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2546” และ “เมธ ี

 วิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2550” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และในป พ.ศ. 2550 ได 

 รับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ของสำนักงานคณะกรรมการ 

 วจิัยแหงชาติ 

 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 

 กรรมการท่ีปรึกษาประจำพระองค ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  

 อัครราชกุมารี ในการทรงศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา  

 2545-2549
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ผลงานวิจัยโดยสรุป 

 ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ทำการวิจัยสรางองคความรู เพื่อพัฒนาศาสตรดานพันธุศาสตรสัตวน้ำ 

และชีววิทยาการสืบพันธุของสัตวน้ำในประเทศไทย จนสามารถเขียนตำราที่ใชสอนกันแพรหลาย และเปนคัมภีร

แกนักวิชาการท่ัวประเทศ เกิดประโยชนตอการพัฒนาวงการวิชาการ และการสรางกำลังคนของประเทศอยางสูง 

นอกจากนั้นมีผลงานงานหลายชิ้นที่เกษตรกรสามารถนำไปใชประโยชนไดโดยตรง รวมทั้งหนังสือที่เกิดจาก

ประสบการณในการวิจัย ซึ่งเขียนสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะ  

ผลงานวิจัยที่เดนๆ ประกอบดวย 

 • การศึกษาพันธุศาสตร และการปรับปรุงพันธุปลาดุก ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร ไดศึกษา

พันธุกรรมของปลาดุกอุย อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานกวา 20 ปมาแลว เนื่องจากตระหนักวาเปนปลาน้ำจืด

พื้นเมืองที่สำคัญ ทั้งในดานเศรษฐกิจ และดานวัฒนธรรม ในระยะแรกไดศึกษาผลการผสมขามชนิดระหวาง

ปลาดุกอุยและปลาสวาย จนทราบวาลูกผสมที่เกิดขึ้นมีถึง 3 แบบทั้งที่เปนลูกผสมธรรมดาซ่ึงมีโครโมโซม 2 ชุด 

และ 3 ชุด และยังเกิดลูกจากการเจริญเปนตัวของไขโดยไมเกิดการปฏิสนธิ (gynogenesis) ซึ่งความรูที่ได ไดนำ

ไปสูการเหนี่ยวนำ gynogenesis ในปลาดุกอุยซึ่งทำใหไดปลาเพศเมียลวน จากน้ันไดริเริ่มเหนี่ยวนำใหปลาดุก 

และปลาตะเพียนขาวเพิ่มชุดโครโมโซมเปน 3 ชุด โดยใชความเย็น ในระยะตอมาไดทำการปรับปรุงพันธุปลาดุกอุย

เพื่อเพ่ิมความตานทานโรคและการเจริญเติบโต โดยการคัดพันธุดวยวิธี mass selection และการปรับปรุงพันธุ

โดยวิธีผสมขามภายในชนิด งานวิจัยเหลาน้ีมีคุณูปการณ คือ ไดองคความรูดานพันธุศาสตรสัตวน้ำ ที่นำไปประมวล

เขียนเปนตำราพันธุศาสตรสัตวน้ำ และนำไปใชสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ นอกจากน้ันยังสรางองคความรูที่เปนพ้ืนฐานสามารถทำการศึกษาตอยอดได เชนนำความรูที่ไดไปใชสราง 

mapping family ซึ่งจะนำไปสูการใชประโยชนดานการปรับปรุงพันธุในที่สุด สิ่งสำคัญอีกประการหน่ึงคือ การเก็บ

รักษาปลาดุกอุยที่มีพันธุกรรมบริสุทธิ์ สามารถใชเปนตัวอยางอางอิง และเปนแหลงที่เกษตรกรสามารถมาซื้อไป

ขยายพันธุได 

 • การผลิตลูกกุงกามกรามเพศผูลวน เนื่องจากกุง

กามกรามเพศผู เจริญเติบโตดีกวาเพศเมีย ดังนั้นเกษตรกรจะ

ตองการลูกกุงเพศผูลวน จึงไดรวมกับ ผศ.วิกรม รังสินธุ ศึกษา

หาวิธีผลิตกุงเพศผูลวน โดยการทำลาย androgenic glands 

ของกุงเพศผู กุงจะเปลี่ยนเปนเพศเมีย (neofemale)  เมื่อนำกุง 

neofemale ไปผสมกับกุ งเพศผูปกติ ก็จะไดลูกเพศผูลวน 

ผลการวิจัยนี้ไดรับความสนใจจากเกษตรกรและนักวิชาการ ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง เกษตรกรจำนวนหน่ึง 
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ไดนำเทคโนโลยีไปใชงานในฟารมแลว นอกจากน้ันแลวไดเซ็นสัญญา

ทำการวิจัยตอยอดกับบริษัท POWER PRAWN เพ่ือนำผลงานไปใชเชิง

การคาตอไป 

 • การจัดการพอแมพันธุปลาบึก
โดยใชเคร: องหมายพันธุกรรม ปลาบึก เปนปลา 

ขนาดใหญ และใกลสูญพันธุอยางยิ่ง ขณะนี้ 

กรมประมงมีพอแมปลาบึกที่เจริญพันธุแลว

ประมาณ 200 ตัว ปลาเหลานี้ไมมีการทำเคร่ืองหมายจำแนกครอบครัวที่แนนอน จึงนา

เปนหวงวาอาจทำใหเกิดการผสมเลือดชิดได ซึ่งจะทำใหพันธุกรรมของปลาบึก

เสื่อมโทรมไปจนหมดทางแกไข ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ไดริเริ่มพัฒนาเคร่ืองหมาย

พันธุกรรม microsatellite ขึ้นจำนวน 10 คู และไดรวมกับนิสิตปริญญาเอก (น.ส.เกตุนภัส ศรีไพโรจน) 

ใชเคร่ืองหมายพันธุกรรมดังกลาว ศึกษาความหลากหลายของพอแม

พันธุปลาบึก นำขอมูลที่ไดมาใชวางแผนการผสมพันธุปลาบึก ท่ีจะ

สามารถดำรงความหลากหลายทางพันธุกรรมไวไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้

ยังใชเคร่ืองหมายพันธุกรรมที่ไดพัฒนาขึ้น ศึกษาความหลากหลายของ

ปลาบึกในธรรมชาติ ทำใหทราบวาปลาบึกที่จับไดในประเทศไทย และท่ี

จับในประเทศกัมพูชาเปนปลาประชากรเดียวกัน ผลงานน้ี มีผลกระทบ

อยางยิ่งตอการจัดทำมาตรการอนุรักษปลาบึก  

 • พันธุศาสตรประชากรของสัตวน้ำ ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ไดศึกษาความหลากหลายพันธุกรรมของ

สัตวน้ำหลายชนิด ทำใหเกิดความเขาใจในทรัพยากรทางพันธุกรรมของสัตวน้ำพื้นเมือง เชนปลาบึก ปลาสวาย 

หอยเชลล กุงกามกราม นอกจากนี้ไดคนพบการปนเปอนทางพันธุกรรมในปลาดุกอุย และไดพัฒนาเครื่องหมาย

พันธุกรรมในปลาดุก และปลาบึก องคความรู และความชำนาญท่ีเกิดขึ้นไดนำไปใชประโยชนในการศึกษาการ

จัดการพันธุกรรมในโรงเพาะฟก จนไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาค  

งานวิจัยในอนาคต 

 • การวจัิยและพฒันาระบบการผลิตระดบัฟารม เพือ่การผลติลกูกุงกามกรามเพศผูลวน และการควบคุมโรค 
เนื่องจากในขณะน้ีมีปญหาโรคไวรัสระบาดในกุงกามกราม ทำใหลูกกุงตายกอนคว่ำ วิธีการแกไขในระยะแรกคือการ

ผลิตลูกกุงปลอดโรค อยางไรก็ตามระบบการผลิตลูกกุงในปจจุบัน ไมเอ้ือตอการควบคุมโรค ศาสตราจารย ดร.อุทัย

รัตน รวมกับ ผศ.วิกรม รังสินธุ จะวิจัยพัฒนาระบบการเพาะพันธุกุงกามกราม ท่ีสามารถเพาะลูกกุงจากพอแมชุด

เดิมอยางตอเน่ือง โดยใชแมกุงแปลงเพศ มีการควบคุมสิ่งแวดลอม เพื่อใหกุงมีการผสมพันธุตามเวลาที่ตองการ  

 • การศึกษาขอมูลทางพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวของกับความตานทานโรค สายพันธุตานทานโรค 

เปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการเล้ียงสัตวน้ำแบบหนาแนน ดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันการปรับปรุง

พันธุตานทานโรค ยังไมไดผลเทาที่ควร เพราะขาดวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ การทดสอบความตานทานโดยการฉีดเช้ือ 

เปนวิธีที่รุนแรงเกินไป จนอาจบดบังกลไกความตานทานโรคบางประเภท เชน เมือก  

 ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน จึงรวมกับ ดร.ประพันธศักด์ิ ศรีษะภูมิ ศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมตอลักษณะ

ที่ เ ก่ียวของกับความตานทานโรค เชน ลักษณะการตอบสนองตอวัคซีน ความหลากหลายของ Major 

histocompatibility complex class I ฯลฯ เพื่อนำไปใชในการปรับปรุงพันธุปลาดุกและกุงกามกรามตานทานโรค  

 • การศึกษาเคร่ืองหมายพันธุกรรมท่ีใชจำแนกชนิดปลากลุม Pangasiidae และนำไปศึกษาผลกระทบ
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ของการผสมขามชนิด ตอความบริสุทธิ์ของแหลงพันธุกรรมปลากลุมนี้ เนื่องจากในปจจุบันเกษตรกรไทยทำการผสม

ขามชนิดปลาในครอบครัว Pangasidae อยางแพรหลาย โดยมีแรงกระตุนจากความสำเร็จในการสงออกปลากลุมนี้

ของประเทศเวียดนาม การผสมขามดังกลาวทำอยางไมเปนระบบ ทำใหเกิดความกังวลวา ในท่ีสุดอาจสงผลให

พันธุกรรมของประชากรพอแมพันธุในฟารมเกิดการปนเปอนได เชนที่เคยเกิดในปลาจีน ซึ่งมีผลใหผลผลิตตกต่ำใน

ที่สุด การศึกษานี้จะสำรวจการผสมขามท่ีเกิดขึ้นในฟารม และจะใชเครื่องหมายพันธุกรรมตรวจสอบการปนเปอนดังกลาว  

 • การปรับปรุงพันธุปลาดุกอุย และกุงกามกรามที่มีความตานทานตอโรค จากขอมูลที่จะไดจากการศึกษาที่

กลาวมา จะนำมาปรับปรุงพันธุปลาดุกและกุงกามกรามตอไป 

คาดการนำผลงานไปใชประโยชน
 งานวิจัยสวนใหญมุงเปาหมายสุดทาย เพ< อใหเกษตรกรนำไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชย เชนระบบการผลิตกุงกามกรามเพศผูลวน และ 

การปรับปรุงพันธุกุงกามกรามและปลาดุก การศึกษาผลการผสมขามใน

ปลากลุม Pangasiid อาจนำไปสูนโยบายการเลี้ยงปลาลูกผสมของไทย
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บทความวิชาการที่ตีพิมพในประเทศ
  สุภาวดี พุมพวง, วงศปฐม กมลรัตน และอุทัยรัตน ณ นคร. 2545. แผนที่โครโมโซมเบื้องตนของ 

   ปลาดุกอุย. หนา 597-604, ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

   คร้ังที่ 40, สาขาประมง. 4-7 กุมภาพันธ 2545. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.

  สุดาวัลย ศรีไพโรจน และอุทัยรัตน ณ นคร. 2546. การพัฒนา ไมโครแซเทลไลทไพรเมอรในปลากัด.  

   หนา 55-60, ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 41,  

   สาขาประมง. 3-7 กุมภาพันธ 2546. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

  ชวิน ตันพิทยคุปต และอุทัยรัตน ณ นคร. 2548. ความแตกตางทางพันธุกรรมของปลากัด (Betta spp.)  

   ในประเทศไทยดวยเทคนิค RAPD-PCR. หนา 185-192, ใน เร< องเต็มการประชุมทางวิชาการ 

   ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 43: สาขาประมง กรุงเทพฯ.

  อุทัยรัตน ณ นคร, ศรีจรรยา สุขมโนมนต, ศิราวุธ กลิ่นบุหงา, นฤพล สุขุมาสวิน, สุภาวดี พุมพวง  

   และวงศปฐม กมลรัตน. 2548. ความหลากหลายและความสัมพันธทางพันธุกรรมของปลาบึก  

   และปลากลุมเดียวกันอีกสองชนิดโดยการใชลำดับนิวคลีโอไทดของ mtDNA 16S rRNA. หนา  

   193-200, ใน เร< องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 43:  

   สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ.

  วิกรม รังสินธุ และอุทัยรัตน ณ นคร. 2549. การเจริญของระบบสืบพันธุ และ ผลของ andrectomy  

   ในกุงกามกรามเพศผู. หนา 172-179, ใน เร< องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

   เกษตรศาสตร ครั้งที่ 44 สาขาประมง. กรุงเทพฯ. 

หนังสือ
  อุทัยรัตน ณ นคร และวงศปฐม กมลรัตน (บรรณาธิการ). พันธุศาสตรประชากรเพ< อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.  218 หนา
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รองศาสตราจารย ดร.สุภา หารหนองบัว 
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป พ.ศ. 2550 

สาขาเคมีคอมพิวเตอร  

ประวัติสวนตัว รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว เกิดเม� อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2507 ที่จังหวัดรอยเอ็ด เปนบุตรีของ 

 นายสุดใจ และนางสังวาลย พลมั่น สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน 

 สามเสนวิทยาลัย เม� อป พ.ศ. 2525 จากนั้นเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี  

 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 และนำเอาการจำลองโครงสรางเอนไซมที่เปนโมเลกุลเปาหมายเพ� อการใชยาใน 

 การรักษาโรคตางๆ และเปนเปาหมายในการพัฒนายาใหม และสนใจการพัฒนาวิธีทดสอบฤทธิ์ 

 ทางชีวภาพและการทำนายความเปนพิษของสาร นอกจากนี้ยังมีความสนใจการศึกษาสมบัติ 

 ของสารพอลิเมอรกึ่งตัวนำเพ� อนำไปสูการพัฒนาวัสดุชนิดใหมที่ใชประโยชนดานการนำไฟฟา 

 และวัสดุทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติจำนวนมาก 
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 กวา 60 เร� อง บทความปริทรรศนและตีพิมพในหนังสือจำนวน 3 เร� อง 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  

 เพ� อสตรีในงานวิทยาศาสตร 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  

 (T
2
C

2
S) 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) การศึกษาอันตรกิริยาของตัวยับย้ังกับโพรงการจับของโมเลกุลโดยวิธีเคมีควอนตัม  
 ผลการอันตรกิริยาของตัวยับยั้งเนวิราพีน กับบริเวณโพรงการจับของเอนไซมการถายแบบเอช ไอ วี-1 

โดยวิธีทางเคมีควอนตัมแบบผสม นับเปนวิธีใหมที่ไดศึกษาในระบบของเอนไซม โดยการคำนวณทางเคมีควอนตัมแบบ

ผสม โดยใชวิธี HF/6-31G(d), B3LYP/6-31G(d), และ MP2/6-31G(d) ในบริเวณที่เกี ่ยวของกับอันตรกิริยา 

และบริเวณโครงสรางที่เหลืออาศัยวิธีคำนวณที่ต่ำกวา สามารถนำมาประยุกตใชกับตัวยับยั้งภายในบริเวณโพรงการจับ

ได และเม่ืออาศัยการศึกษากับโมเดลของ pyridine-methyl phenol complex ซ่ึงใชเปนตัวแทนของเนวิราพีนกับไธโร

ซีน 181 แสดงใหเห็นวามีอันตรกิริยาแบบ off-centered parallel stacking และมีลักษณะของ H-π interaction 

อยางไรก็ตาม เมื่อศึกษากับระบบที่มีขนาดใหญขึ้น นั่นคือ pyridine-phenol โดยระเบียบวิธี ONIOM3(MP2/6-

31G(d):HF/3-21G:PM3) พบวามีความแตกตางไป และสามารถนำไปสูขอสรุปวา เนวิราพีนกับไธโรซีน 181 มีอันตร

กิริยาที่เปน repulsive interaction อยางออน โดยอันตรกิริยาจากบริเวณโพรงการจับมีอิทธิพลตออันตรกิริยาดังกลาว 

สวนที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การศึกษาในเรื่องนี้ทำใหเกิดแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหวางตัว

ยับยั้งกับเอนไซมโดยวิธีออนเนียม และจะไดนำไปประยุกตกับตัวยับยั้งอื่นๆ หรือโมเลกุลเปาหมายอื่นๆ ตอไป วิธีการ

คำนวณเคมีควอนตัมแบบผสมอีกวิธีหนึ ่งคือ 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
โมเลคิวลารดอกก้ิง  
 ในสวนของการคำนวณดวยระเบียบวิธีโมเลคิวลารไดนามิกส ซิมูเลชัน มุงศึกษาความยืดหยุนของเอนไซมการ

ถายแบบเอชไอวี-1 ที่มีการกลายพันธุ ณ ตำแหนง 181 จากไทโรซีนเปนซีสเตอีน และนำเสนอตัวยับยั้งใหมซึ่งเปนอนุ

พันธของเนวิราพีนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไดออกแบบดวยระเบียบวิธี 3D-QSAR หรือ CoMFA ผลการศึกษา



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

222222

พบวาสวน palm ของเอนไซมเปนสวนที่มีความยืดหยุนมากที่สุด ซึ่งโครงสรางนี้ไดนำมาใชศึกษาตอในกระบวนการ

โมเลคิวลาร ดอกกิ้งอนุพันธของเนวิราพีนกับเอนไซมการถายแบบเอชไอวี-1 ที่มีการกลายพันธุ นอกจากนี้ยังทำการ

โมเลคิวลาร ดอกกิ้งกับเอนไซมการถายแบบเอชไอวี-1 ที่ไมมีการกลายพันธุดวย ผลที่ไดจากกระบวนการ dock พบวา 

การวางตัวของเนวิราพีน ในเอนไซมการถายแบบเอชไอวี-1 ที่มีการกลายพันธุ มีความสอดคลองเปนอยางดีกับ

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

ตัวยับย้ังท่ีมีประสิทธิภาพสูงตอไปได  

 5) การศึกษาโครงสรางเอนไซมเปาหมาย, ชีวสารสนเทศ และเคมีสารสนเทศ 

 การพัฒนายาจำเปนที่จะตองคนหาสารออกฤทธิ์ใหมๆ รวมทั้งการคนหาโมเลกุลที่เปนเปาหมายการของรักษา

โรค (molecular target) ทั ้ งนี ้  การว ิจ ัยด านช ีวสารสนเทศ (Bio informat ics) และเคม ีสารสนเทศ 

(Cheminformatics) จะนำไปสูการคนพบโมเลกุลเปาหมายใหมๆ เพื่อการพัฒนาวิธีและยาใหมๆ ดวย ดังนั้น 

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

ของโรคไขหวัดนก เอนไซม Acetylchlorine esterase ซึ ่งเปนเปาหมายของโรคอัลไซเมอร และ เอนไซม 

Topoisomerase II ซ่ึงเปนเปาหมายของโรคมะเร็ง 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 

 ในงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยูในปจจุบันนี้นั ้น มุงสูการคนหาสารออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพในการเปนตัวยับยั้ง

เอนไซมการถายแบบ เอช ไอ วี-1 ที่มีการกลายพันธุ โดยใชนวัตกรรมงานวิจัยบนพื้นฐานของการประสานความรูแบบ

สหสาขา (multidisciplinary) โดยการสรางองคความรู ดานเคมีทฤษฎี เคมีทางยา เคมีคอมพิวเตอร ชีวเคมี 

จุลชีววิทยา ไบโอฟสิกส โมเลคิวลาร โมเดลลิ่ง และสารสนเทศทางจีโนมและโปรตีน (innovative drug discovery 

research based on genomics and proteomics information) ดังแสดงความเชื่อมโยงของงานวิจัยดานตางๆ 

ดังภาพ 

 สืบเนื่องจากการกลายพันธุของไวรัสเปนปญหาที่สำคัญในการใชยารักษาโรค ทางโครงการวิจัย จึงสนใจที่

จะศึกษาโครงสรางเอนไซมที่มีการกลายพันธุของเอนไซมแบบตางๆ เพ่ือเปนเปาหมายในการคนหายาตานไวรัส 

ดังนั้น การวิจัยโดยวิธีผลึกศาสตนร (X-ray crystallography) ของ HIV-1 RT/inhibitor complex จะนำไปสูความ

เขาใจเก่ียวกับการยับยั้งและกลไกการออกฤทธิ์ของสารยับยั้ง 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 นอกจากน้ีแลว ทางโครงการและทีมนัก

วิจัยยังไดจัดตั้ง experimental platform โดยมุงทำการทดลองดาน biophysical techniques เพื่อสนับสนุนการ
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ศึกษาทางทฤษฎี เชน การดำเนินการพัฒนา biological activity assay และ enzyme kinetics study 

ของเอนไซม HIV-1 RT โดยเร่ิมจาก 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 โดยขณะน้ียังไมมีผลการทดลองกับเอนไซม HIV-1 RT 

มากนัก การทดลองท่ีมีความสำคัญอีกดานหนึ่งคือการหาคาพลังงานการจับของ HIV-1 RT/inhibitor complex 

และ protein-protein/DNA complex โดยวิธี isothermal titration calorimetry (ITC) และโครงการวิจัยได

ดำเนินการศึกษาเบ้ืองตนสำหรับ protein/DNA complex แลว และไดพัฒนา MD Simulations protocol 

ที่สามารถทำนายคา binding energy ไดถูกตองตรงกับผลของการทดลอง นับวาเปนการพัฒนาวิธี computer 

simulations techniques ที่มีความสำคัญมากไดเปนครั้งแรก เมื่อนำเอาความรูทาง chemical biology ที่เกิดข้ึน

จากการวิจัยพ้ืนฐานแลว โครงการวิจัยยังมุงที่จะทำการศึกษาหาวัสดุพอลิเมอรที่มีสมบัติเปน fluorescence 

resonance energy transfer materials สำหรับการพัฒนาพอลิเมอรที่ใหแสง fluorescence สำหรับการทดสอบ

ฤทธิ์ทางชีวภาพ ซ่ึงอาจนำไปสูการพัฒนาวิธี high throughput screening technology เพ่ือการคัดสรรสาร

ออกฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม HIV-1 RT bioassay แนวทางใหม ท่ีใหผลการทดสอบท่ีถูกตอง แมนยำ และมีราคาถูก 

ดังนั้น จึงตองนำเอาการศึกษาทางเคมีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ Molecular recognition on host-guest interaction 

มารวมในโครงการวิจัย จะเห็นไดวา จากโครงการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสรางองคความรูใหมในสาขาวิชาตางๆ ดังกลาวมาแลว 

โครงการวิจัยยังมุงที่จะสรางทีมวิจัยกลุมยอยที่มีความสามารถสูงและเปนนักวิจัยมืออาชีพ โดยแตละกลุมจะมีการ

เชื่อมโยงความรูเฉพาะทางเขารวมกัน ประกอบกับการสรางนักวิจัยรุนใหมทั้งในสวนของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

และบัณฑิตศึกษาทั้งในระดบัปริญญาโท-เอก อีกดวย 

คาดการณนำผลงานไปใชประโยชน 
 โครงการนวัตกรรมวิจัยเพ่ือคนหายาตานเอดสนี้ มุงสูการวิจัยและพัฒนาสารยับยั้งเอนไซมการถายแบบ 

เอช ไอ วี-1 ท่ีมีการกลายพันธุ โดยนำเอาวิธีวิจัยแบบสหสาขาที่มีความทันสมัยและมีความกาวหนาเทียบเทาการ

วิจัยชั้นนำในระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสูสารตนแบบที่มีศักยภาพสูงเพ่ือการจดสิทธิบัตรและเพ่ือพัฒนาเปนยาใหม

ตอไป องคความรูใหมจะไดรับการพัฒนาขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาขา Computer aided 

molecular design for drug discovery อยางครบถวนทุกดาน รวมทั้งดาน Computational ADME/Toxicity 

prediction ซึ่งการทดลองในสัตวทดลองในประเทศไทยยังมีขอจำกัดอยูมาก การศึกษาวิจัยทางดานนี้จะชวยใหเกิด

ความรวดเร็ว และลดคาใชจาย เพ่ือการคัดสรรสารท่ีมีสมบัติที่เหมาะสมในการพัฒนายาไดมากย่ิงขึ้น รวมท้ังจะนำ

ไปสูการพัฒนาวัสดุพอลิเมอรเพ่ือใชประโยชนดานเทคโนโลยีชีวภาพและอาจเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป 

ทางคณะนักวิจัยมีความเช่ือมั่นวาหากมีความเขมแข็งดานวิจัยพื้นฐานอยางดีแลว นาที่จะนำไปสูความรวมมือกับ

ภาคเอกชนท่ีเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนายาข้ึนในประเทศ ท่ีสำคัญที่สุดจะนำไปสูการพัฒนาประเทศให

มีความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได  

ผลงานทางวิชาการ ระหวางป 2003 - ปจจุบัน 

1) บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาต ิ

 1. Pungpo, P., and Hannongbua, S.* and Wolschann, P., Hologram Quantitative Structure-Activity 

Relationships Investigations of Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, Curr.Med.Chem. 10, 
1661-1677 (2003). (IF 2006 = 5.207). 
 2. Lee, V.S., Wittayanarakul, K., Remsungnen, T., Parasuk, V., Sompornpisut, P., Chantratita, W., 
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Sangma, C., Vannarat, S., Srichaikul, P., Hannongbua, S., Saparpakorn, P., Treesuwan, W., 
Aruksakulwong, O., Pasomsub, E., Promsri, S., Chuakheaw, D., and Hannongbua, S.*, Structure and 
Dynamics of SARS Coronavirus Proteinase: The Primary Key to the Designing and Screening for 
Anti-SARS Drugs, Sci.Asia, 23, 181-188 (2003). 
 3. Saen-oon, S., Wolschann, P., and Hannongbua, S.*, Structural Flexibility of Non-nucleoside HIV-
1 Reverse Transcriptase Inhibitor: 9-Cl TIBO as Explained by Potential Energy Surface and 13C and 
1H-NMR Calculations, based on Ab-initio and Density Functional Study. J.Chem.Inf.Comp.Sci., 43, 
1412-1422 (2003). (IF 2006 = 3.423) 
 4. Kuno, M., Palangsuntikul, R. and Hannongbua, S.*, Interaction Energy of the Water Molecule 
with Amino Acids in the Active Site of HIV-1 Reverse Transcriptase, Based on Quantum Chemical 
Calculations, J.Chem.Inf.Comp.Sci, 43, 1584-1590 (2003). (IF 2006 = 3.423) 
 5. Kuno, M., Hannongbua, S.*, and Morokuma, K., Theoretical Investigation on Nevirapine and HIV-
1 Reverse Transcriptase Binding Site Interaction, Based on ONIOM Method, Chem.Phys.Letts, 380, 
456-463 (2003). (IF 2006 = 2.462) 
 6. Lawtrakul, L.*, Beyer, A., Hannongbua, S., and Wolschann, P., Quantitative Structural 
Rearrangement of HIV-1 Reverse Transcriptase on Binding to Non-Nucleoside Inhibitors, Monatsh. 
Chemie., 135, 1033-1046 (2004). (IF 2006 = 0.92) 
 7. Beyer, A., Lawtrakul, L.*, Hannongbua, S., and Wolschann, P., Systematic Investigation of Non-
Nucleoside Inhibitors of HIV-1 Reverse Transcriptase (NNRTIs), Monatsh. Chemie., 135, 1047-1059 
(2004). (IF 2006 = 0.92) 
 8. Rungrotemongkol, T., Hannongbua, S.* and Mulholland, A., Mechanistic Study of Mechanistic 
Study of HIV-1 Reverse Transcriptase at the Active Site Based on QM/MM Method, J. Theo. & 
Comput. Chem., 3(4), 491-500 (2004). (IF 2006 = 1.009) 
 9. Poolmee, P. and Hannongbua, S.* Theoretical Investigation on Energy Gap of Fluorene-
Thiophene Copolymer, J. Theo. & Comput. Chem., 3(4), 481-489 (2004). (IF 2006 = 1.009) 
 10. Nunrium, P., Kuno, M., Saen-oon, S., and Hannongbua, S.*, Particular interaction between 
efavirenz and the HIV-1 reverse transcriptase binding site as explained by the ONIOM2 method, 
Chem.Phys.Letts., 405, 198-202 (2005). (IF 2006 = 2.462) 
 11. Kongkathip, B., Sangma, C.*, Kirtikara, K., Luangkamin, S., Hasitapan, K., Jongkon, N., 
Hannongbua, S., and Kongkathip, N.*, Inhibitory Effects of 2-substituted-1-naphthol derivatives on 
cyclooxygenase I and II, Biorg.Med.Chem., 13, 2167-2175 (2005). (IF 2006 = 2.629) 
 12. Weinzinger, P.*, Hannongbua, S., and Wolschann, P., Molecular Mechanics PBSA ligand binding 
energy and interact ion of Efav i renz der ivat ives with HIV-1 reverse transcr iptase, J. 
Enz.Inh.Med.Chem. 20, 129-134 (2005). (IF 2006 = 1.636) 
 13. Sangma, C.*, Cheukeaw, D., Jongkon, N., Saenbandit, K., Nunriam, P., Uthayopas, P., and 
Hannongbua, S., Virtual Screening for Anti-HIV-1 RT and HIV-1 PR inhibitors from Thai Medicinal 
Plants Database: A Combined Docking with Neural Networks Approach, Comb. Chem. High 
Through. Screen., 8, 417-429 (2005). (IF 2006 = 2.555) 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

226226

 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…  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 1H-

NMR 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., 

Lou i s i r i r o tchanaku l ,  S . ,  Hannongbua ,  S . ,  and Techasaku l ,  S . *  Nove l  2 -Ch lo ro -8-

arylthiomethyldipyridodiazepinone 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 

Transit ion 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 Resistance-

Associated 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 (Neu5Ac 2, 3Gal 1, 4GlcNAc and 

Neu5Ac 2, 6Gal 1, 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 Strcuture- 

  Activity 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. 
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 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 
educat ional 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



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

232232

เกียรติคุณประกาศ 
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป 2550 
รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 

เรื่อง เครื่องผาทุเรียนดิบเพ่ือการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค 
(Unripe Durian Cutting-open Machine for Processing Using Hydraulic System) 

ของ 
นายเสกสรร สีหวงษ 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวาผลงานประดิษฐคิดคน เร่ือง “เครื่องผาทุเรียนดิบ
เพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค” ของ นายเสกสรร สีหวงษ แหงศูนยเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปนผลงานประดิษฐที่ปรับปรุงข้ึนใหม 
เพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค สามารถผาทุเรียนดิบและสุกไดทุกขนาด ชวยอำนวยความสะดวกและผอน
แรงในการทำงาน เพราะสามารถลดตนทุนการจางแรงงานไดถึง 50% มีโครงสรางสวนประกอบไมซับซอน การใช
งานและบำรุงรักษาทำไดงาย มีความเหมาะสมในการใชงาน ซ่ึงสามารถที่จะพัฒนาเครื่องใหสามารถทำงานแบบกึ่ง
อัตโนมัติไดในโอกาสตอไป 
 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 
ประจำป 2550 รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

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 ทำการผาแยกออกเปนพูดวยมีดขาวบางหรือมีดท่ีทำขึ้น

เปนพิเศษและปอกแยกเอาเนื้อทุเรียนออกแปรรูปตอไป ในขั้นตอนการผาทุเรียนดิบแยกออกเปนพูๆ น้ัน จะตองใช 

แรงงานที่แข็งแรง มีความชำนาญและมีดผาที่ดีจึงจะสามารถผาทุเรียนดิบแยกออกเปนพูๆ ไดตามตองการ เน< องจาก 

ทุเรียนดิบที่ผามีความเหนียวและหนามแหลม ถาผูปฏิบัติไมมีความชำนาญ และแข็งแรงพอ อาจจะไดรับบาดเจ็บจาก 

หนามแหลมของทุเรียนได จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดมีแนวคิดที่จะทำการศึกษาออกแบบและสรางเคร< องผา 

ทุเรียนดิบเพ< อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิคเพ< อเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยอำนวยความสะดวกและผอนแรงใน 

การทำงานของกลุมเกษตรกร

ระยะเวลาที่ใชในการประดิษฐคิดคน

 1 ป (2 ตุลาคม 2543 ถึง 28 กันยายน 2544)

คุณสมบัติและลักษณะเดน

 เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิคมีคุณสมบัติดังนี้คือ 

ตนกำลังใชมอเตอรไฟฟา 220 โวลท ขนาด 1 แรงมา ความสามารถในการทำงาน 435 

กิโลกรัมตอชั่วโมงความสูญเสียของเน้ือทุเรียนที่ติดไปกับพูอื่น 3.80 เปอรเซ็นต ใชกำลัง

ไฟฟาในการทำงาน 529 วัตต-ชัว่โมง เครือ่งมนีำ้หนกั 95 กโิลกรมัและใชผูปฏบิตังิาน 1 คน 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 เคร่ืองผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิคมีลักษณะเดนดังน้ีคือ สามารถผาทุเรียนดิบและ

สุกไดทุกขนาด (ซึ่งผลงานของผูอื่นสามารถผาทุเรียนสุกไดเพียงอยางเดียว)มีความคลองตัวและสะดวกสบายใน

การทำงาน สามารถลดตนทุนคาจางแรงงานผาทุเรียนดิบลงไดถึง 50 เปอรเซ็นต 

หลักการ วิธีการและกรรมวิธ ี

 งานวิจัยและพัฒนาน้ีเปนการศึกษาเพ่ือออกแบบและทดสอบ โดยมีข้ัน

ตอนการทำงาน ดังน้ี 

  1. ศึกษาและออกแบบเคร< องผาทุเรียนดิบโดยใชระบบไฮดรอลิค 

  2. ทดสอบความสามารถและประสิทธิภาพของเคร< องผาทุเรียนดิบ เพ< อเก็บขอมูล

  3. ปรับปรุงแกไขจุดบกพรองและวิเคราะหขอมูล

  4. เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี

  ศึกษาและออกแบบเคร< องผาทุเรียนดิบเพ< อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค มีดังนี้

 การออกแบบชุดใบมีดผาทุเรียนดิบ มีรายละเอียดคือ 

  1. ลักษณะการผาทุเรียนดิบ การผาทุเรียนดิบที่งายตอการ

ออกแบบกลไกชุดใบมีดผา คือการผาบริเวณรอยตอระหวางพูของทุเรียนใน

ลักษณะท่ีทุเรียนถูกจับตั้งผลในแนวดิ่งและมีการผาจากก่ึงกลางข้ัวผลลงไป

ตามแนวดิ่งตลอดความสูงของผล  

  2. การหาคาแรงกดที่ผาทุเรียนดิบ คาแรงกดท่ีใช 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 ล้ินควบคุมน้ำมัน  3.6 ถังน้ำมัน

โครงสรางเคร; องผาทุเรียนดิบ มีรายละเอียดดังนี้

 1. โครงสรางทำจากเหล็กฉากขนาด 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 นิ้ว ประกอบเปนรูปทรง เพ่ือใชติดตั้งสวนประกอบ

ทั้งหมดของเครื่อง 

 2. ชดุผาผลทุเรียนดิบ 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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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

  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 ทำหนาที่สงกำลังงานท่ีไดจากการทำงานของปมน้ำมันไฮดรอลิคไปยังอุปกรณตางๆ เพ< อ

ใหระบบทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.7 ลิ้นควบคุมการทำงาน ทำหนาท่ีบังคับควบคุมแรงดันน้ำมันไฮดรอลิค ภายในกลุมอุปกรณใหไปยัง

ทิศทางการทำงานที่ตองการและไดทำการดัดแปลงคันโยกใหสามารถบังคับการทำงาน โดยใชเทาเหยียบไดโดยงาย

 ในการทำงานผูปฏิบัติงานจะตัดขั้วผลทุเรียนกอน แลวจึงนำทุเรียนวางบนแทนผาโดยตั้งผลขึ้นตามแนวดิ่ง

และใหรอยตอระหวางพูของผลอยูกึ่งกลางแทนผา จับผลใหแนนและใชเทาเหยียบแปนบังคับลิ้นควบคุมการทำงาน

ซึ่งจะทำใหกานกระบอกไฮดรอลิคและใบมีดเลื่อนลงมาผาตรงรอยตอระหวางพูตลอดความสูงของผลทุเรียนและ

เมื่อปลอยเทาเหยียบแปนคันบังคับออกจะทำใหกานกระบอกไฮดรอลิคและใบมีดเล่ือนข้ึนมาจนสุด หลังจากน้ันจะใช

มือหมุนผลทุเรียนใหรอยตอระหวางพูของผลทุเรียนตอไปอยูกึ่งกลางแทนผาจับผลใหแนนและปฏิบัติดังที่กลาวมา

จนกระท่ังผาทุเรียนไดหมดทุกพู 

 เคร่ืองผาทุเรียนดิบเพ่ือการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค มีความสามารถในการทำงาน 435 กิโลกรัมตอ

ชั่วโมง ความสูญเสียของเน้ือทุเรียนที่ติดไปกับพูอื่น 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 จะทำใหความสามารถในการทำงานมีสูงและคาความสูญเสียของเน้ือ

ทุเรียนที่ติดไปกับพูอื่นขณะทำการผานั้นมีนอยลง 

  2. รูปทรงความบิดเบี้ยวของผลทุเรียนมีมากนอยตางกัน ถาผลทุเรียนมีความบิดเบี้ยวของทรงผล

นอย จะทำใหการผาทุเรียนทำไดงาย สะดวก และใชเวลาในการผานอย ตลอดรวมถึงจะทำใหคาความสูญเสียของ

เนื้อทุเรียนที่ติดไปกับพูอื่นขณะทำการผานั้นมีนอยลงไปดวย 

  3. ความแตกตางของความสูงผลทุเรียน ถาผลทุเรียนมีความสูงของผลมากจะทำใหตองใชเวลาใน

การผามากกวาผลทุเรียนที่มีความสูงของผลนอยกวา 

 เครื่องผาทุเรียนดิบเพ่ือการแปรรูป โดยใชระบบไฮดรอลิค สามารถชวยอำนวยความสะดวกและผอนแรง

ในการทำงาน มีโครงสรางสวนประกอบไมซับซอน การใชงานและบำรุงรักษางายมีความเหมาะสมในการใชงานซ่ึง

สามารถที่จะพัฒนาเครื่องใหสามารถทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติไดในโอกาสตอไป 

วัสดุที่ใชในการประดิษฐคิดคน 

 1. เหล็กรูปพรรณ ตนกำลัง กระบอกไฮดรอลิค ใบมีด เปนสวนประกอบที่ผลิตไดภายในประเทศ 

 2. ปมไฮดรอลิค ลิ้นควบคุมการทำงานและทอน้ำมันไฮดรอลิค เปนสวนประกอบที่ผลิตจากตางประเทศ 

แลวนำมาจำหนายในประเทศ 

งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน 

 จำนวน 120,000 บาท จากการสนับสนุนงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2544 
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ประโยชนที่ไดรับ 

 1. ดานเศรษฐกิจ ทำใหมีเคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีเหมาะสมชวยอำนวยความสะดวกและผอนแรงในการ

ผาทุเรียนดิบเพื่อทำทุเรียนทอด และสามารถเพ่ิมมูลคาทุเรียนนอกเกรดที่ราคาต่ำใหมีราคาสูงข้ึนไดโดยนำมาทำการ

แปรรูป ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 2. ดานสังคม ชวยแกปญหาผลผลิตทุเรียนลนตลาดไดระดับหน่ึง โดยนำมาแปรรูปและทำใหเกิดการจาง

แรงงานภายในทองถิ่นเขามาชวยในขบวนการแปรรูปทุเรียนทอด 

การนำผลงานไปใชประโยชน 

  1. เกษตรกรแปรรูปทุเรียนทอด 

  2. บริษัท/หางราน จำหนายทุเรียนสดเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 

  3. บริษัท สงออกผลิตภัณฑทุเรียนสดแชแข็ง 

สถานที่ติดตอ 

 ศูนยเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ 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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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

เกียรติคุณประกาศ 
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 

รางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2550 
รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 

เรื่อง ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas) 
และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอรม 

ของ 
รองศาสตราจารย ดร.อำนวย  จรดวง และคณะ 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา ผลงานวิจัยเร่ือง “ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ
ทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas) และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอรม” 
ของ รองศาสตราจารย ดร.อำนวย จรดวง แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนงานวิจัยที่สมบูรณ วิเคราะหลำดับ
นิวคลีโอไทดทั้งหมดในไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ และวิเคราะหความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาบึกโดยอาศัยขอมูล
โปรตีนในไมโตคอนเดรีย และเพ่ือสืบคนความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาวงศอ่ืนๆ 15 วงศ จากท้ังหมด 33 
วงศ ในอันดับซิลูริฟอรม มีประโยชนในการสงเสริมการเลี้ยงปลาบึกในเชิงพาณิชยตอไป 
 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานวิจัยเรื่องนี้ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำป 
2550 รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอท้ังหมดของปลาบึก  (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 

 

ความสำคัญและท่ีมาของปญหา: 

 ปลาบึก (Pangasianodon gigas Chevey) เปนปลาน้ำจืดชนิดไมมีเกล็ดที่ใหญที่สุดในโลก มีช่ือสามัญ

วา “Mekong giant catfish” หรือ “huge fish” มีขนาดโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 3 เมตร หรือน้ำหนักตัวอาจถึง 

250 – 300 กิโลกรัม (เสนห, 2526) ปลาบึกเปน endemic species ที่แพรกระจายเฉพาะในลุมแมนำ้โขงและลุมนำ้สาขา 

เชน แมน้ำมูล แมน้ำมหาสารคาม และ แมน้ำสงคราม (Hogan et al. 2004) เน่ืองดวยปลาบึกเปนปลาท่ีมีเนื้อรสชาติ

ดีเปนที่นิยมของประชาชน จึงกอใหเกิดการจับเปนจำนวนมาก (กรมประมง, 2527) สงผลใหจำนวนปลาในธรรมชาติ

ลดลงอยางรุนแรงในชวงป ค.ศ. 1930-1940 ดังน้ัน The World Conservation Union(IUCN) จึงจัดใหปลาบึกเปน

ปลาที่เสี่ยงตอการสูญพันธุอยางสูง หรือ critically endangered species (IUCN, 2005) และขอมูลการจับปลาบึก

ไดที่บริเวณหาดไคร จ.เชียงราย ตั้งแตป 2529 – 2537 จะยืนยันไดวาจำนวนปลาบึกในธรรมชาติไดลดลงอยางรุนแรง 

 ดวยเหตุผลความสำคัญของปลาบึก กรมประมงจึงไดทำการศึกษาชีวประวัติ ทดลองเลี้ยงในบอ 

และประสบความสำเร็จในการผสมเทียมปลาบึกในป 2526 (เสนห, 2526) โดยไดผสมเทียมปลาบึกพอแมพันธุที่จับ

ไดจากแมน้ำโขงและดำเนินการมาเร่ือยๆ ตั้งแตป 2526 ถึงป 2542 ไดลูกปลาบึกเพ่ือทำการเพาะเล้ียงประมาณ 3 

ลานตัว และกรมประมงไดสงไปเล้ียงตามสถานีประมงตางๆ บอเล้ียงของเอกชน และปลอยลงแหลงน้ำธรรมชาต ิ

ขณะน้ีเวลาลวงเลยมากวา 20 ปแลวซึ่งปลาบึกเหลานี้ (ถายังมีชีวิตอยู) ก็นาจะเปนพอแมพันธุไดแลว ทรัพยากร

ปลาบึกเหลานี้เปนทรัพยากรปลาบึกท่ีมีคุณคาย่ิง เพราะอาจใชเปนพอแมพันธุผลิตลูกปลาเพ่ือการเพาะเล้ียงหรือ

ผลิตลูกปลาปลอยสูแมน้ำโขงในอนาคต การจะจัดการทรัพยากรปลาบึกเหลานี้เพื่อการใชอยางย่ังยืนในอนาคตนั้น 

มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองรูขอมูลทางพันธุกรรม เชน ยีโนไทป ความแปรปรวนทางพันธุกรรม (genetic 

variability) ของปลาท่ีมีอยูตามแหลงเล้ียงตางๆ สำหรับใชเปนขอมูลในการวางแผนการผสมพันธุและจัดการ

พันธุกรรมปลาบึกในอนาคต แตปรากฏวาขอมูลทางพันธุกรรมท่ีกลาวแลวยังไมมี ดังนั้นขอมูลไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ 

(mitochondrial DNA-mtDNA) จะเปนขอมูลเบื้องตนเฉพาะของปลาบึกและสามารถนำไปใชเปนเคร่ืองมือในการ

ศึกษาพันธุศาสตร พันธุศาสตรประชากรหรือความสัมพันธทางวิวัฒนาการของปลาบึกและปลาอื่นๆ ที่ใกลเคียงกัน

ในอนาคตได ซ่ึงก็แลวแตจุดประสงคของการศึกษานั้นๆ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดเลือกดำเนินการศึกษา ไมโตคอนเดรียดี

เอ็นเอของปลาบึกไวเปนเบื้องตน กอนการศึกษาพันธุศาสตรปลาบึกดานอื่นๆ 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย: 

 กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง “การจำแนกพันธุกรรมระหวางประชากร

ปลาบึก (Pangasianodon gigas Chevey) จากบอเลี้ยง” 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือการโคลนและวิเคราะหลำดับนิวคลีโอไทดทั้งหมดในไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอของปลาบึก(เปน

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

สัมพันธ เชิงวิวัฒนาการของปลาบึกกับปลากระดูกแข็งอื่นๆ โดยใชขอมูลจากไมโตคอนเดรียดี เอ็นเอ 

พบวาวงศปลาบึก/สวาย มีความสัมพันธใกลชิดกับปลาวงศ ซิลูริด้ี (Siluridae) มากกวาจะใกลชิดกับปลาวงศ

ปลากด/ปลาแขยง (Bagridae) (รูปที่ 2.) 

รูปท่ี 1. แผนผัง แสดงmitochondrial genome ของปลาบึก
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย  

 ขอมูลพันธุกรรมดังกลาวน้ีจะเปนเคร่ืองมือสำคัญเพื่อ (1) การศึกษาประวัติครอบครัว เพื่อประโยชนในการ

วางแผนการผสมพันธุในอนาคต (2) ใชเปนขอมูลพื้นฐานประจำตัวปลา ซึ่งสามารถบอกถึงแหลงท่ีมา (ฟารมเพาะ

เลี้ยง) ของปลาบึก ขอมูลนี้จะเปนประโยชนในการสงออกในอนาคต (3) การสืบสวนชีวประวัติแหลงที่มาของ

ปลาบึก เพ่ือประโยชนในการวางแผนการอนุรักษ และรวมทั้งการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการกับปลาอื่นๆ 

ในวงศเดียวกัน ซ่ึงขอมูลทั้งหมดไดนำไปฝากไวที่ GenBank (Accession Number ;AY 762971 และ 

NC_006381)สหรัฐอเมริกา เพ่ือใหนักวิทยาศาสตรผูสนใจจะไดนำขอมูลไปใชในงานวิจัย และมีนักวิทยาศาสตรจาก

หลายสถาบันนำขอมูลไปใชบางแลว  

ศักยภาพในการพัฒนาไปสูภาคอุตสาหกรรม 

 การวิจัยนี้เปนงานวิจัยพื้นฐาน การนำขอมูลที่เปนผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมจะมีอยูนอย 

แตการนำไปใชเพื่อการศึกษายังมีโอกาสมาก ทั้งน้ีเพราะวาเปนผลงานแรกๆ ในกลุมปลามีหนวด 

รูปที่ 2. สายสัมพันธทางวิวัฒนาการของปลาบึกกับปลากระดูกแข็งอ่ืนฯโดยใชขอมูลนิวคลีโอไทดในไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

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

ไดรบัการปรับปรงุขึ้นมาใหม มีผลผลิตสูงกวาทั้งขาวขาวดอกมะลิและขาวบาสมาติ ดงัน้ัน การชวงชิงตลาดที่มีมูลคา

กวา 2,000 ลานดอลลารสหรัฐ นาจะมีความเขมขนขึ้นเรื่อยๆ 

การเพิ่มมูลคาขั้นท่ี 1 : 

ปรับปรุงพันธุขาวหอม 

 ผลผลิตของขาวขาวดอกมะลิในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ยประมาณ 300 – 500 กก. เทานั้น 

ดังนั้น จึงมีความพยายามในการปรับปรุงผลผลิตขาวขาวดอกมะลิเร่ิมขึ้นโดยการใช marker - assisted 

backcrossing ซึ่งเปดโอกาสใหทดแทนตำแหนงยีนที่ออนแอดวยยีนที่ตานทาน โดยไมแตะตองยีนที่ควบคุม

คุณภาพของขาวขาวดอกมะลิเลย ปจจุบันขาวขาวดอกมะลิพันธุใหมไดรับยีนทนน้ำทวม , โรคขอบใบแหง , โรคไหม 

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหลังขาว ทนเค็ม ตลอดจนทนแลง ยิ่งไปกวาน้ันยีนทั้งหมดจะถูกนำมารวมกับในพันธุ

เดียวกันเปน “Super Jasmine Rice” ขาวขาวดอกมะลิพันธุใหมนี้จะยังคงใหผลผลิต เมื่อเกิดโรค-แมลงระบาด

หรือน้ำทวมก็จะไมกระทบผลผลิตขาวขาวดอกมะลิมากนัก  
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ยีนความหอม 

 กล่ินหอมของขาวถือเปนมนตเสนหที่ชวนรับประทานท่ีสุด ดวยเพราะความนุมและความหอมหวานทำให

ความนิยมในขาวหอมมะลิ มีมากขึ้นเรื่อยๆ กลิ่นหอมหวานของขาวชนิดน้ีเกิดจากการผสมผสานของสารระเหย

มากกวา 200 ชนิด แตมีสารท่ีเปนองคประกอบหลักคือสาร 2 เอพี (2-acetyl-1-pyrroline) ท่ีผลิตเฉพาะในขาว

หอม ใบเตย ดอกชมนาถ เช้ือราและแบคทีเรียบางชนิด ในเชิงวิทยาศาสตร ยังไมทราบแนชัดถึงบทบาทของสาร

หอม 2 เอพีในพืชและจุลินทรีย แตเชิงโภชนาการแลว กลิ่นหอมของขาวชวยทำใหอยากรับประทานอาหารมากขึ้น  

 การผลิตสารหอมระเหยน้ี เปนผลมาจากการทำงานของขบวนการทางชีวเคมีใดยังไมเปนที่แนชัด จนในป 

พ.ศ. 2547 กลุมนักวิทยาศาสตรไทยนำโดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ไดคนพบรหัสพันธุกรรมหรือยีนที่เปนกุญแจ

สำคัญในการสรางสารหอมในขาวหอมมะลิไทย และเปนยีนเดียวกันที่ในขาวหอมทุกพันธุตองมี ดังน้ัน เม่ือรหัส

พันธุกรรมของยีนความหอมที่ไดถูกคนพบและมีความเขาใจหนาที่ของมันในระดับหน่ึง คณะวิจัยกลุมนี้จึงไดขอจด

สิทธิบัตรการใชยีนความหอมที่คนพบในประเทศสหรัฐอเมริกา, จีน, ญ่ีปุน, อังกฤษ, ฝร่ังเศส, เวียดนาม, 

ออสเตรเลีย, ฟลิปปนส ฯลฯ การคนพบครั้งนี้จะนำไปสูการสรางขาวท่ีมีความหอมกวาปกติในขาวผลผลิตสูง 

ตานทานโรคและแมลงอยางเชนในขาวลูกผสมของจีนที่มีไดผลผลิตกวา 2 ตัน/ไร ดังน้ันในอนาคตจะทำใหคูแขง

ตลาดขาวหอมมีเพิ่มขึ้น และน้ันก็จะสงผลกระทบถึงเกษตรกรไทยเปนอยางมาก ดังน้ันการจดสิทธิบัตรยีนความหอม

จึงเปนเคร่ืองมือทางกฎหมายที่ควบคุมความเปนเจาของและการนำไปใชในระยะเวลาถึง 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 ที่ใชในการเพ่ิมปริมาณสารหอมในขาวดัด

แปรพันธุกรรมซึ่งครอบคลุมถึงการเพิ่มข้ึนของปริมาณ

สาร 2- acetyl-1-pyrroline ในขาวดัดแปรพันธุกรรม

โดยมีขาวสายพันธุดั้งเดิมเปนตัวเปรียบเทียบ โดยการลด

ระดับของ mRNA ในขาวดังกลาว ซึ่ง mRNA นั้นถอดรหัสมาจากยีนที่มีลำดับเบสดังแสดงตาม SEQ ID NO: 5 

และซึ่ง mRNA ที่ถูกทำใหลดระดับลงไปนั้นเปนผลเนื่องมาจากการทำใหมีแสดงออกของกรดนิวคลีอิกที่มีลำดับเบส

ในทิศทางตรงขามกับลำดับเบสของยีนหรือโดยการทำใหมีการแสดงออกของโครงสรางท่ีสามารถรบกวนการทำงาน 
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mRNA (RNA interference; RNAi) ซ่ึงโครงสรางดังกลาวครอบคลุมลำดับนิวคลีโอไทดที่

ตรงกับยีนความหอมที่เรียงติดกันอยางนอยที่สุด 20 คูเบส วิธีการดังกลาวขางตน

ครอบคลุมไปถึงขั้นตอนของการคนหาตนพืชท่ีมีการเพิ่มปริมาณของสารหอมคลาย

ขาวโพดค่ัวหรือการเพ่ิมปริมาณของสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในขาวดัดแปรพันธุกรรม

โดยมีขาวสายพันธุดั้งเดิมเปนตัวเปรียบเทียบ 

2. วิธีการตามท่ีอางสิทธิในขอหนึ่ง คือการทำใหระดับของ mRNA ของกรดนิวคลีอิกดังกลาวขาง

ตนลดลงดวยการทำใหเกิดการแสดงออกของกรดนวิคลีอกิในลกัษณะกลบัทิศกบัลำดับเบสของยนี 

3. วิธีการที่อางสิทธิในขอหนึ่ง คือการทำใหระดับของ mRNA ของกรดนิวคลีอิกขางตนลดลงโดยการทำใหมีการ

แสดงออกของโครงสรางที่สามารถรบกวนการทำงาน mRNA (RNA interference; RNAi) 

4. วิธีการท่ีอางสิทธิในขอหนึ่ง คือโครงสราง RNAi ดังกลาวท่ีประกอบไปดวยนิวคลีโอไทดที่ 609 ถึงนิวคลีโอไทดที่ 

867 ของยีนความหอม (SEQ ID NO: 5.). 

การเพิ่มมูลคาขั้นท่ี 2 :  

ปรับปรุงโภชนาการขาวหอม 

 ปจจุบันประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทย

ไดประสบกับอุบัติการณโรคไมติดตอ(non-

infectious diseases) อันเกิดจากการบริโภค

อาหา ร ท่ี ไ ม ส มดุ ล ย  โ ร คที่ สำ คัญ  ได แ ก 

โรคความดันโลหิต โรคอวน โรคเบาหวาน 

กับความหิวโหยท่ีซอนเรน (hidden hunger) 

เชนโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก, โรคตาฟาง (ขาดวิตามิน A) และโรคเหน็บชา (ขาดวิตามิน B) เปนตน 

ขาวเปนธัญพืช 1 ใน 3 ชนิด ที่คนทั้งโลกบริโภคมากท่ีสุด แนวความคิดเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจึงไดรับ

ความนิยมมากขึ้น หากพิจารณาวาโดยเฉลี่ยคนบริโภคขาวถึง 250 – 300 กรัมตอวัน การพัฒนาพันธุขาวใหมี

คุณคาทางโภชนาการสูงข้ึนดูเปนทางแกท่ีมี cost-benefit สูงมาก ย่ิงไปกวาน้ันการปรับปรุงโภชนาการขาวไทย 

นาจะชวยวางตำแหนงขาวไทยในตลาดอาหารเชิงบำบัด (nutra ceutica) ไดอีกดวย 

 จากความสำเร็จในการสรางพันธุขาวใหมีธาตุเหล็กและมีสารตอตาน

อนุมูลอิสระสูง จนนำไปสูการวิจัยคลีนิกเบื้องตนแลวพบวามีความเปนไปไดสูงใน

การปรับปรุงพันธุขาวใหมีลักษณะพิเศษ เพื่อสะสมสารอาหารที่มีประโยชนในเชิง

บำบัด (nutraceutical) ตอกลุมผูปวยโรคโลหิตจาง, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, 

โรคหลอดเลือดตีบตัน และโรคมะเร็ง  

ขาวจำเพาะทาง (Specialty rice)  

 ขาวที่มีคุณภาพสูงมักมีผลผลิตไมดี เนื่องจากสวนใหญเปนขาวพื้นเมือง ขาวเหลาน้ีมักไวตอชวงแสง ตนสูง 

ฟางออน บางสวนไมตานทานโรค แมลง และส่ิงแวดลอมจำกัด ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะผลิตขาวเหลาน้ีมากพอ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ย่ิงถานำไปเปนวัตถุดิบในการผลิตและแปรรูปแลวตนทุนและวัตถุดิบก็จะสูง

เกินไป ดังนั้นจึงมีความพยายามตลอดมาในการจะปรับปรุงพันธุขาวเหลานี้ แตมักไมประสบผลสำเร็จจริงๆ 

เนื่องจากขาดขอมูลแหลงความแปรปรวนตามธรรมชาติ ที่สำคัญคาใชจายในการประเมินลักษณะก็สูงมาก และไม

อาจทำไดพรอมกันครั้งละมากๆ ได ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่แนวความคิดนี้จึงถูกละเลยในขาวปรับปรุงพันธุ 
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 เพ่ือเปนแบบอยางในการปรับปรุงพันธุขาวใหสงผลกระทบตอหวงโซทางเศรษฐกิจ (Value chain) จึงขอยก
ตัวอยางความพยายามและความสำเร็จของโครงการปรับปรุงพันธุขาวคุณภาพสูงเพื่อใหเกิดภาพที่ชัดเจนขึ้น 

ขอจำกัดของการปรับปรุงพันธุขาวโภชนาการสูง 
 กอนอื่นตองทำความเขาใจกอนวาการปรับปรุงพันธุขาวโภชนาการสูงมีขอจำกัด คือเราจะหาความ
หลากหลายทางโภชนาการในขาวไดหรือไม? และเราสามารถคนพบขาวตนใหมที่รวมเอาลักษณะดีเดนทาง

โภชนาการเอาไวไดหรือไม? พันธุขาวแตละพันธุมีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกตางกัน แตยังไมมีขาวพันธุไหน
ที่มี “โภชนาการที่สมดุล” การนำเอาลักษณะท่ีดีเหลาน้ันมารวมกัน ตองผานกระบวนการคัดเลือก (selection) เพื่อ
ใหไดลักษณะใหม ปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพไดเจริญรุดหนาไปเปนอยางมากในขาว เร่ิมต้ังแตการถอดรหัสจีโนม 
จนสำเร็จ จนสามารถพัฒนาเทคนิคติดตามพัฒนาการแสดงออกของยีนทั้งจีโนมไดทุกระดับ (functional genomics) 
จึงนาจะเปนเวลาอันเหมาะสมที่จะกลับมาปรับปรุงพันธุขาวท่ีมีคุณภาพและโภชนาการสูงใหมีความคุมคาในการผลิต
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 ทั้งน้ีโรคโลหิตจางกอใหเกิดปญหาตางๆ 
มากมาย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก มีการพัฒนาทางดานสมองลาชา มีระดับ IQ ตำ่กวาเด็กปกติ สมาธิสั้น และการ
เจริญเติบโตผิดปกติ ในผูใหญทำใหมีสมรรถภาพการทำงานต่ำ มีภาวะการติดเช้ือไดงาย ในหญิงต้ังครรภอาจทำให
คลอดกอนกำหนด น้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำ แทงบุตรและการตายของแมหลังคลอด เน่ืองจากมีการเสียเลือดมาก
ในระหวางการคลอด 
 พนัธุขาวทีน่ยิมบรโิภคโดยทัว่ไปมธีาตเุหลก็ต่ำกวา 1.3-1.5 มก./100 ก. ความสำเร็จในกาวแรก ไดคนพบขาวสีขาว 
ที่มีธาตุเหล็กในขาวกลอง 1.6-2.1 มก./100 ก. พันธุบริสุทธิ์ที่ไดใหชื่อวา สินเหล็ก เปนขาวท่ีมีกลิ่นหอม มีอะมัยโลส
ปานกลาง ตอมาไดคนพบขาวเจาสีขาวธาตุเหล็กสูงระดับ 2.2-2.8 มก./100 ก. จากคูผสมระหวางขาวไร หอมพมาและ
กลำ่ดอยชาง สวนพันธุขาวท่ีมีธาตุเหล็กสูงสุดระดับ 4.0 มก./100 ก. ไดจากการผสมพันธุระหวางขาวปานิวาราและ

เจาหอมนิล การปรับปรุงพันธุ ในขั้นตอไปคือการเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุเหล็กในเมล็ดใหสูงขึ้น 

ภาพ การทดสอบขาวสินเหล็กในโรงเรียนเด็กกำพราวัดดอนจันทร

การปรับปรุงพันธุขาวดัชนีน้ำตาลต่ำ 
 สถานการณโรคเบาหวานของประเทศไทย จากการสำรวจ ขณะนี้คนไทย 3.2  ลานคนกำลังปวยเปนโรค
เบาหวาน โดยพบวาผูใหญอายุ 35 ปข้ึนไป 10 คน จะมีคนปวยเปนโรคเบาหวาน 1 คน ในจำนวนนี้มีผูปวยท่ี

ควบคุมเบาหวานไดดีเพียง 400,000 คน สวนท่ีเหลือยังควบคุมไมได ทำใหเกิดโรคแทรกซอน เชน โรคหัวใจ, 
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ไตวาย, ไขมันในเสนเลือดและโรคอวน นอกจากน้ีในการ

สำรวจยังพบวามีประชากร ประมาณ 2 ลานคนท่ีมีระดับ

น้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ  ซ่ึงจัดเปนกลุมเส่ียงตอการ

เปนโรคเบาหวาน ปญหาสุขภาพเหลานี้เกิดจากการ

บริโภคอาหารไมสมดุลย ขาวซึ่งเปนอาหารท่ีใหพลังงาน

หลักของคนไทย  จึงนาจะมีบทบาทสำคัญแกปญหานี้ 

 การปรับปรุงพันธุขาวใหมี Glycemic Index 

(GI) ต่ำ เปนสิ่งที่ทาทาย ดวยสาเหตุที่ทำให GI ต่ำ อาจเกิดจากขาวมี amylose สูงกวา การมีโครงสรางของ amylopectin 

แบบพิเศษที่เอนไซมในกระเพาะไมสามารถยอยไดงาย เม็ดแปงอาจมีโครงสรางที่กันการเขาถึงของเอนไซมไดดี หรืออาจ 

เกิดจากปริมาณ  phytate ในเมล็ดสูงก็เปนได

 การให GI เปนดัชนีการคัดเลือกโดยตรง ไมสามารถทำได  

เพราะเปนการทดสอบท่ีตองทำกับตัวอยางคนไขจำนวนมาก และใช

เวลาและคาใชจายสูงมาก ดัง น้ันการพัฒนาวิธีการตรวจวัด

โครงสรางแปงโดยออมจึงเปนหนทางเดียวท่ีจะพบยีนท่ีเกี่ยวของกับ 

GI เพื่อนำมาพัฒนาเปนตัวตรวจวัดในการคัดเลือกขาวที่ดีตอไป  

 จากการศึกษา ดัชนีน้ำตาล (Glycemic 

Index; GI) ของขาวโภชนาการสูงท่ีไดรับการปรับปรุง

พันธุ โดยสถาบันโภชนาการ ม. มหิดล และคณะ

แพทยศาสตร รพ. รามาธิบดี พบวา ขาวกลองพันธุ

สินเหล็กมีคา GI = 58; ขาวขัดสีพันธุ สินเหล็กมี GI 

= 72 ซึ่ งขอมูลยั งบ งชี้ ว า  รำมีคุณสมบัติที่ เปน

ประโยชนตอสุขภาพ สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด 

จากผลการวิจัยดังกลาวนาสนับสนุนขาวสินเหล็ก 

มีความเหมาะสมกับผูปวยโรคเบาหวานแตมีความแตกตางจากขาวท่ีมี GI ต่ำอื่นๆ เชน บาสมาติ อยางส้ินเชิง 

เนื่องจากมันมีความนุมและหอม ดังนั้นขาวสินเหล็กนาจะมีศักยภาพสูงในตลาดแบบจำเพาะ ท้ังตลาดในและตาง

ประเทศ  

ขาวไรซเบอรรี่ : ขาวตานอนุมูลอิสระ 

 ขาวไรซเบอรรี่มีสีดำมีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ

ที่ดีเนื่องจากมี สารจับอนุมูลอิสระ ไดแก quinoline 

alkaloid, vitamin E, phytate, - oryzonol, polyphenol 

และ anthocyanin อยูสูง มีปริมาณ polyphenolic สูงถึง 

752 mg/100g, anthocyanin 250 mg/100g และ 

beta-carotene 63 ug/100g โดยสารตานอนุมูลอิสระ

เหลาน้ีพบอยูมากในสวนของ pericarp และจมูกขาว 

จากการศึกษาดวยวิธี  ORAC (Oxygen Radical 

Absorbance Capacity) พบวารำขาวไรซ เบอรี่มี

ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูง ถึง 229 ถึง 305 

ภาพ ขาวพันธุไรซเบอร่ี: มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ไดแก เบตาแคโรทีน,

แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, แทนนิน ดัชนีน้ำตาลต่ำ โฟเลตสูงสารสกัด

จากรำ ใหผลยับยั้งเซลลมะเร็งเตานม (MCF-7) และลำไส(Caco-2)
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umole/g ซ่ึงเมื่อ เปรียบเทียบกับน้ำผลไมพรอมดื่มหรือน้ำชาเขียว พบวา รำขาวไรซเบอรรี่มีประสิทธิภาพในการ

ตานอนุมูลอิสระมากกวา เกือบ 100 เทา หากรางกายไดรับสารตานอนุมูลอิสระพอเพียงตอความตองการในแตละ

วัน จะชวยลดความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด และ โรคมะเร็งได

การเพิ่มมูลคาขั้นท่ี 3 : 

ผลิตภัณฑอาหารเชิงบำบัดจากขาวโภชนาการสูง  

น้ำมันรำขาวตานอนุมูลอิสระ  

 รำขาวเปนแหลงของน้ำมันซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเดนซ่ึงแตกตางจากน้ำมันพืชอื่นๆ คือ มีสารตานอนุมูลอิสระ  

เชน วิตามินอี, โทโคฟรอล และแกมมา ออไรซานอลสูง โดยพบวาสารเหลาน้ันสามารถชวยลดระดับโคเลส 

เตอรอลในเลือดและลดอัตราการเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจได   

 จากการสกัดน้ำมันจากรำขาวดวยวิธี supercritical fluid extraction (SFE) และตรวจสอบดวยวิธี LC-

ESI-MS/MS พบวา ในน้ำมันรำขาวพันธุไรซเบอร่ีมี beta-carotene สูงถึง 36.8 ug/รำขาว 1 กรัม และมี 

flavonoid หลายชนิดท่ีมีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระสูง  ดังน้ันจึงมีโครงการนำน้ำมันรำขาวไรซเบอรรี่ไปชวยลด

อุบัติภัยของผูปวยโรค  Thalassemia และชวยลด  Chloresterol ที่อุดตันเสนเลือด 

เปลี่ยนรำขาวไปเปนยาสำหรับผูปวยเบาหวาน 

 จากการศึกษา ดัชนีน้ำตาล(Glycemic Index; GI) ของขาวโภชนาการสูงพันธุสินเหล็กและไรซเบอรรี่ 

ทำใหพบวา รำของขาวพันธุดังกลาวมีผลตอการลดดัชนีน้ำตาลจึงทำใหเกิดแนวความคิดในการพัฒนารำขาวใหเปน

เม็ดยา เพ่ือใชรวมกับการบริโภคอาหารประจำวันแทนการบริโภคขาวกลองทั้ง 2 พันธุ  เพ่ือใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคดังกลาวจึงไดพัฒนาวิธีการข้ึนรูปเม็ดยาจากรำขาว โดยเม็ดยาท่ีใชในปจจุบันมี  4  ชนิด คือ  1) 

แคปซูล  2) ยาอัดเม็ด (tablet)  3) Encapsulation  และ  4) Granulation  

 วิธีการทำ granule นับวาเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตอาหารเสริมจากรำขาวดัชนีน้ำตาลต่ำ 

เน่ืองจากเปนวิธีที่ไมตองใชความรอนและไมตองผานกระบวนการอบแหงที่อาจทำใหเกิดการสูญเสียสารตอตาน

อนุมูลอิสระได นอกจากน้ีการทำลูกกลอนยังสามารถเพ่ิมความหนาแนนของเม็ดยาไดดีกวาการบรรจุแคปซูล 

และยังสามารถแตกตัวในกระเพาะอาหารไดดีกวายาอัดเม็ด  ปจจุบันประเทศไทยไดพัฒนาเทคนิคการผลิตเม็ดยา 

granule ใหไดมาตรฐาน ปราศจากเช้ือโรคได ดังน้ันการอัดเม็ดยาแบบ granule นาจะเปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับ

รำขาวมากที่สุด ขณะน้ีกำลังทดสอบประสิทธิภาพของรำขาว 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 
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เกียรติคุณประกาศ 
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนประจำป 2551 
รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 

เรื่อง เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยดวยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก 
(Small Scale High Pressure Steam Distiller) 

ของ 
ดร.สุรัตนวดี  จิวะจินดา 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวาผลงานประดิษฐคิดคน เร่ือง “เครื่องกล่ันน้ำมัน
หอมระเหยดวยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก” ของ ดร.สุรัตนวดี จิวะจินดา แหงสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กำแพงแสน เปนผลงานประดิษฐที่ใชในการกล่ันน้ำมันหอมระเหยจากพืช โดยใชการกลั่น
น้ำมันหอมระเหยดวยไอน้ำ สามารถกลั่นวัตถุดิบที่ไมจำเปนตองมีปริมาณมากทำใหสามารถกลั่นวัตถุดิบที่สด และได
ผลผลิตน้ำมันหอมระเหยท่ีมีคุณภาพดี นอกจากน้ียังสามารถกล่ันติดตอกันเปนเวลานานโดยท่ีไมตองเปดถังกล่ันเพ่ือ
เติมน้ำ ซึ่งจะทำใหสูญเสียความดันและความรอนในถังกล่ัน เปนการเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางการเกษตร และเพ่ิมราย
ไดใหแกผูผลิต 
 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงมีมติใหผลงานเรื่องน้ีไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 
ประจำป 2551 รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
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เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยดวยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก 

Small Scale High Pressure Steam Distiller 

ที่มาของการประดิษฐ 
 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็กโดยท่ัวไป และเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็กท่ีไดประดิษฐขึ้น
กอนหนานั้น1 เปนเคร่ืองกลั่นน้ำมันหอมระเหยชนิดเบ็ดเสร็จในถังเดียว  โดยมีวิธีการใชงาน คือใสน้ำและวัตถุดิบที่
จะทำสกัดน้ำมันหอมระเหยลงไปในถังกล่ัน (Retort tank) ถังเดียวกันแลวทำการตมใหน้ำในถังเดือดจนกลาย
เปนไอผานวัตถุดิบที่อยูดานบน ซึ่งความรอนจากไอน้ำจะชวยใหน้ำมันหอมระเหยที่มีอยูในวัตถุดิบระเหยกลาย
เปนไอออกมาพรอมกับไอน้ำกอนผานเขาสูตัวควบแนน (Condenser) ซ่ึงวิธีการแบบน้ีวัตถุดิบจะถูกตมไปพรอมกับ
น้ำและมีโอกาสที่วัตถุดิบจะถูกเผาไหมดวยระบบทำควบรอน (Heater) ท่ีสงความรอนผานถังกล่ันโดยตรง ซึ่งทำให
ผลผลิตน้ำมันหอมระเหยท่ีไดมีสีและกล่ินที่ผิดเพ้ียนไปจากธรรมชาติได นอกจากน้ีการที่วัตถุดิบที่ถูกตมในถังทำให
เกิดตะกอนที่ถูกเผาไหมจนเกิดเปนตะกรันเกาะอยูภายในถังทำใหยากตอการทำความสะอาด และทำใหประสิทธิภาพ
ของระบบทำความรอนลดลง ในการประดิษฐนี้ไดแยกสวนของถังผลิตไอน้ำ (Steam generator) ออกจากถังกล่ันที่
บรรจุวัตถุดิบ เพ่ือลดปญหาการถูกเผาไหมของวัตถุดิบ ทำใหไดผลผลิตน้ำมันหอมระเหยท่ีมีคุณภาพดีขึ้น และลด
ปญหาน้ำในถังผลิตไอน้ำแหงโดยเพ่ิมระบบเติมน้ำอัตโนมัติในถังผลิตไอน้ำ (Steam generator) ทำใหสามารถ
ทำการกลั่นตอเนื่องเปนระยะเวลานานไดโดยไมตองหยุดการกลั่นเพ่ือเติมน้ำ 

ระยะเวลาในการประดิษฐคิดคน 1 ป 

คุณสมบัติและลักษณะเดน 
 เปนระบบการกลั่นดวยไอน้ำ (Steam Distillation) ที่สมบูรณ  ตางจาก
เครื่องกลั่นอื่นๆ ที่เปนระบบการกล่ันดวยน้ำ (Hydro Distillation) ใชงานงายและ
สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก มีขนาดความจุไมใหญมากสามารถกล่ันวัตถุดิบที่ในปริมาณ
ไมมากไมนอยจนเกินไป ทำใหสามารถกล่ันวัตถุดิบที่สดไดทันเวลา  ไดผลผลิตน้ำมันหอม
ระเหยที่มีคุณภาพดี  การมีระบบเติมน้ำอัตโนมัติทำใหสามารถกลั่นติดตอกันเปนเวลา
นานโดยที่ไมตองเปดถังกล่ันเพ่ือเติมน้ำซึ่งจะทำใหสูญเสียความดันและความรอนในถัง
กลั่น นอกจากนี้ยังไดออกแบบใหมีถังเก็บและแยกน้ำมัน (Oil collecter and 
separater) ท่ีใชเทคโนโลยีการแยกน้ำมันออกจากน้ำดวยแผนฟลมที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ทำใหสามารถแยกน้ำมันออกจากน้ำไดอยางตอเนื่อง 

1 เครื่องกล่ันน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก อนุสิทธิบัตรที่ 534 ประดิษฐโดย สุรัตนวดี จิวะจินดา ไดรับ

รางวัลท่ี 1 ในการประกวดส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจำป 2546 

ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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หลักการ วิธีการ และกรรมวิธ ี
 หลักการ: ใชหลักการประดิษฐจากการศึกษาวิธีในการกล่ันดวยไอน้ำ (Steam distillation) เทคนิคของหมอ
ความดันไอ (Boiler) และ การแยกน้ำมันดวยแผนฟลม 

 วธิีการ : ประดิษฐตามวิธีการของการทำหมอตมกลั่น และหมอความดันไอ. 

 กรรมวิธี : ไมสามารถเปดเผยได 

วัสดุที่ใชในการประดิษฐคิดคน 

 ประกอบจากช้ินสวนที่ทำขึ้นจากเหล็กปลอดสนิม (Stainless Steel No. 304) มากกวา 95% 

งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน 

 400,000 บาท (ส่ีแสนบาท) 

ประโยชนที่ไดรับ 

 ข้ันตอนในการสกัดน้ำมันหอมระเหยท่ีสะดวกขึ้นทำใหเกิดความตื่นตัวในการทำธุรกิจการสกัดน้ำมันหอม

ระเหยจากพืชในทองถิ่นเพื่อนำมาใชประโยชน ซ่ึงในปจจุบันมีธุรกิจในกลุมของผูผลิตเครื่องหอม ผลิตภัณฑเพื่อ

สุขภาพและเคร่ืองสำอาง และธุรกิจสปาท่ีมีความตองการใชวัตถุดิบน้ำมันหอมระเหยเกิดข้ึนเปนจำนวนมาก แตยัง

คงตองนำเขาจากตางประเทศเนื่องจากวัตถุดิบในประเทศมีไมเพียงพอ และมีชนิดประเภทของวัตถุดิบจำพวกน้ำมัน

หอมระเหยใหเลือกใชในจำนวนจำกัด นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรไดมากข้ึนจากวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรท่ีมีน้ำมันหอมระเหย เชนใบ และ เปลือกของผลของพืชบางชนิด สามารถนำมาสกัดน้ำมัน

หอมระเหยเพื่อนำไปใชประโยชนได  

การนำผลงานไปใชประโยชน 

 กลุมที่สามารถนำผลงานน้ีไปใชประโยชนไดแก กลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองหอมและสมุนไพรขนาดเล็ก (SME 

หรือ SML), กลุมเกษตรกรหรือแมบานเกษตรกร อุตสาหกรรมไมกฤษณา (การสกัดน้ำมันกฤษณา) ซ่ึงไดมีการผลิต

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยรุนแรก1 ใหกับผูที่มีความประสงคที่จะใชไปแลวจำนวนหน่ึง 

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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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

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” คร้ังที่ 1 เพื่อรับถวยรางวัล INVENTOR AWARD ในการประชุมคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 
2551 ไดพิจารณาประเมินผลงานที่นำมาแสดงในนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ” และ “วันนักประดิษฐนานาชาติ” 
ครั้งที่ 1 และมีมติอนุมัติใหรางวัล INVENTOR AWARD จำนวน 18 รางวัล โดยรางวัล INVENTOR AWARD 
ระดับดีเย่ียม (Outstanding Award) ดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก รศ.ดร.อรุณวรรณ 
หวังกอบเกียรติ และคณะ แหง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลงานเร่ือง Bio-Net 
Reactor ถังตาขายตรึงเซลลอเนกประสงคเพื่อการบำบัดน้ำเสีย



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 รองศาสตราจารย ดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ อาจารยประจำภาควิชา

จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะ ไดคิดคนและ

ออกแบบถังตาขายตรึงเซลลอเนกประสงคเพ่ือการบำบัดน้ำเสีย (Bio-Net Reactor) 

เปนถังบำบัดชนิดระบบฟกสเบด (fixed bed) เพ่ือใชแกปญหาน้ำเสียคารโบไฮเดรต 

โดยทำการพัฒนาถังบำบัดชนิดระบบฟกสเบดดวยการนำแผนตาขายมาเปนตัวกลาง

ตรึงเซลลและมีการใหอากาศในถังบำบัดทำใหลดปญหากล่ินเหม็นที่เกิดจากส่ิงอุดตัน

จากการใชระบบบำบัดที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ใชอยูในปจจุบัน ระบบบำบัดน้ำ

เสียแบบ Bio-Net น้ีสามารถใชรองรับน้ำเสียไดหลายประเภท โดยคณะวิจัยไดใช

ตาขายไนลอนเปนตัวกลางใหจุลินทรียเกาะบนตาขาย ซ่ึงจัดเรียงขนานในแนวด่ิงดวย

ระยะหางท่ีเหมาะสมเพื่อปองกันปญหาเมือกจุลินทรียอุดตัน และสาเหตุท่ีเลือกใชตาขายไนลอนเพราะวาทำใหไมมีการ

หมุนเวียนของตะกอน จึงไมทำใหตะกอนลอยตัวและไหลออกนอกระบบ โดยจะไมเกิดการอุดตันและไมมีกล่ินเหม็น 

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 นอกจากน้ียังไดนำ Bio-Net Reactor ทดลองกับสภาพไรอากาศ (anaerobic condition) โดยใชกลุม 

denitrifying bacteria เพ่ือกำจัดไนเตรทแทนการใช aerobic condition พบวาถังตาขายมีศักยภาพท่ีจะใหจุลินทรียทั้ง 

anaerobic และ aerobic microorganisms หลายชนิดตรึงและทำงานบำบัดน้ำเสียไดหลากหลายชนิดดวย
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 ดังน้ัน Bio-Net Reactor จึงเหมาะสำหรับนำไปใชกับระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปง 

เสนหม่ี กวยเต๋ียว ขนมปง รวมถึงโรงงานผลิตปุย อาหารโปรตีน และน้ำเสียจากการเพาะสัตวเลี้ยง ซ่ึงจะชวยไมให

เกิดปญหาตะกอนลอยตัวและกล่ินเหม็นจากถังบำบัดน้ำเสีย ขณะน้ี Bio-Net Reactor อยูในขั้นตอนทดลองติดตั้ง

ใชในโรงงานอุตสาหกรรมแปง แตยังไมไดมกีารวางแผนเพื่อสรางขึ้นสำหรับการคา 

 ผลงาน Bio-Net Reactor ถังตาขายตรึงเซลลอเนกประสงคเพ่ือการบำบัดน้ำเสีย ของ รศ.ดร.อรุณวรรณ 

หวังกอบเกียรติ และ คณะวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับรางวัล INVENTOR 

AWARD ระดับดีเย่ียม (Outstanding Award) ดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร ถวยรางวัลจาก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ” และ “วันนักประดิษฐนานาชาติ” คร้ังที่ 1 ประจำป 

2551 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2551 ท่ีผานมา 
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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” คร้ังที่ 1 เพื่อรับถวยรางวัล INVENTOR AWARD ในการประชุมครั้งท่ี 1/2551 เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 
ไดพิจารณาประเมินผลงานที่นำมาแสดงในนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ” และ “วันนักประดิษฐนานาชาติ” คร้ังที่ 
1 และมีมติอนุมัติใหรางวัล INVENTOR AWARD จำนวน 18 รางวัล โดยรางวัล INVENTOR AWARD ระดับดีเดน 
ดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก รศ.ดร.อำนวย จรดวง และคณะ แหง คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลงานเรื่อง ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas) 
และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอรม
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 รองศาสตราจารย ดร.อำนวย จรดวง ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลาบึก 
ซึ่งเปนปลาน้ำจืดที่ไมมีเกล็ด ขนาดใหญที่สุดในโลก จัดเปนปลาประเภทมีหนวด 
หรือ Catfish และเปนปลา อยูในวงศ PANGASIDAE ซ่ึงเปนวงศเดียวกับปลา
สวาย ปลาบึกมีแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีเดียวคือ แมน้ำโขง และแมน้ำสาขา ปจจุบันนี้
ปลาบึกในธรรมชาติมีจำนวนลดนอยลงอยางมาก เน่ืองเปนปลาขนาดใหญที่เนื้อมี
รสชาติดี จึงมีการจับกันเปนจำนวนมากในชวงหลายสิบปที่ผานมา The World 
Conservation Union (IUCN) จึงจัดใหเปนปลาท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุอยางสูง 
หรือ critically endangered species อยูใน IUCN RED LIST และอยูภายใต
การควบคุมของ CITES คือ ภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ 
ซึ่งกำหนดวาพันธุสัตวปาและพืชที่ใกลสูญพันธุจะไมสามารถทำการคาขายได 
ดวยเหตุผลความสำคัญของปลาบึก กรมประมงไดประสบความสำเร็จในการ
ผสมเทียมปลาบึกพอแมพันธุที่จับไดจากแมน้ำโขง เมื่อป 2526 และทำการศึกษา
ชีวประวัติ ทดลองเล้ียงในบอมาหลายปแลว แตการศึกษาทางดานพันธุศาสตร
มีนอยมาก เน่ืองจากขอมูลทางพันธุกรรมจะเปนประโยชนอยางมากในการอนุรักษ
พันธุปลาบึกในอนาคต และเปนไปไดวาปลาบึกอาจจะเปนปลาสัตวเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยดวย ดังน้ัน รองศาสตราจารย ดร.อำนวย จรดวง และคณะ จึงได
เริ่มศึกษาวิจัยพันธุกรรมของปลาบึก และคาดวา หากจะทำการคาขายปลาบึกเพื่อ
การสงออกในอนาคต เราจะตองระบุไดชัดเจนวาปลาบึกท่ีเราขายน้ันเปนปลาที่มา
จากแหลงเพาะเลี้ยง ไมใชปลาที่จับมาจากธรรมชาติ ขอมูลพันธุกรรมจะเปน
เคร่ืองมือสำคัญสำหรับการตรวจสอบ 

 สำหรับงานวิจัยเร่ือง “ลำดับไมโตคอนเดรีย ดีเอ็นเอทั้งหมดของ
ปลาบึก (Pangasianodon gigas) และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ
ปลาในอนัดบัซลูิรฟิอรม” ไดทำศกึษา ลำดับนวิคลโีอไทดของไมโตคอนเดรยี 
ดีเอ็นเอทั้งหมดตลอดทั้งจีโนม (mitochondrial genome) จนสำเร็จ 
จากการศึกษาพบวาไมโตคอนเดรียของปลาบึกขนาด 16,533 นิวคลีโอไทด
ประกอบดวยยีนควบคุมการสรางโปรตนี 13 ชนิด ทอีารเอ็นเอ (tRNA) 22 
ชนิด ไรโบโซมอลอารเอ็นเอ (rRNA) 2 ชนิด และบริเวณควบคุม (control 
region) ซึง่ขอมลูพนัธุกรรมนีจ้ะเปนประโยชนดานการศกึษาชีวประวัตคิรอบครวัปลาบกึในการวางแผนการผสมพันธุ
ในอนาคต ใชเปนขอมลูพ้ืนฐานบงบอกถึงแหลงทีม่าของปลาบึก และการคนหาแหลงท่ีมาของปลาบกึเพ่ือประโยชนใน
การวางแผนการอนุรักษและการคาขายสัตวใกลสูญพันธุ รวมทั้งการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการกับปลาอื่นๆ 
ในวงศเดียวกัน ฯลฯ และไดนำขอมลูลำดบันวิคลโีอไทดของไมโตคอนเดรยีดเีอน็เอของปลาบกึไปฝากไวที ่GenBank

ประเทศสหรัฐอเมริกาและตีพิมพผลงานไวใน วารสาร GENE 385 
(2007) :49-57 เพ่ือทีจ่ะใหนักวทิยาศาสตรทัว่โลกทีส่นใจเรือ่งปลาบกึ
สามารถนำไปใชได กอนหนานี้  GenBank ยังไมมีขอมูลของ
ปลาบึกเลย ดังนั้น รศ.ดร.อำนวย จึงเปนคนแรกท่ีนำขอมูลไมโตคอน
เดรียดีเอ็นเอที่สมบูรณแบบของปลาบึกไปฝากไวใน GenBank ซ่ึงผู
สนใจสามารถเขาไปดูขอมูลไดที่ 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 

ประวัติสวนตัว ศาสตราจารย ดร. วิเชียร เลาหโกศล เกิดเม� อวันที่ 26 กันยายน 2495 เปนอาจารยผูมีความรู 

 ความสามารถพิเศษของ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ศาสตราจารย ดร. วิเชียร เลาหโกศล ไดรับทุน Colombo Plan Scholarship เพ� อศึกษาในระดับ 

 ปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร ณ James Cook University of  

 North Queensland และ University of Adelaide ตามลำดับ และเม� อจบการศึกษาในระดับ 

 ปริญญามหาบัณฑิต ในป พ.ศ. 2521 ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหน�งอาจารย ที่ภาควิชาคณิตศาสตร  

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2523 ไดรับทุน University of  

 Illinois at Urbana-Champaign Assistantship and Research Scholarship เพ� อลาศึกษาตอ 

 ในดุษฎีบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร ณ University of Illinois at Urbana-Champaign และจบการ 

 ศึกษาในป พ.ศ. 2526

ประวัติการทำงาน ศาสตราจารย ดร. วิเชียร เลาหโกศล เริ่มทำงานครั้งแรกที่ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม� อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2521 ตอมาไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหน�ง

   ผูชวยศาสตราจารย สาขาคณิตศาสตร เม� อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 และรองศาสตราจารย  

 สาขาคณิตศาสตร เม� อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2532 และไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ 

 โปรดกระหมอมใหดำรงตำแหน�งศาสตราจารยในป 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 
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การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.ไดจัดใหมีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัย เพื่อเปนการ
เสริมสรางกำลังใจและยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานวิจัย ท่ีไดสรางสรรคผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐและ
เทคโนโลยีที่มีคุณคาทางวิชาการและเปนประโยชนตอประเทศชาติ โดยจัดเปนประจำทุกป ต้ังแตป 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  ล้ิมตระกูล 
   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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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัยป 2546-2550 

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ป 2546-2550 
 
 สาขา ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550

 1) เกษตรศาสตร ศ.ดร.สายชล ศ.ดร.อุทัยรัตน รศ.ดร.ธีรภาพ ศ.ดร.สายชล ศ.ดร.สายชล
  เกตุษา ณ นคร เจริญวิริยะภาพ เกตุษา เกตุษา
 2) วิทยาศาสตรชีวภาพ รศ.ดร.อภิชาติ รศ.ดร.รุงนภา รศ.ดร.กลาณรงค ผศ.ดร.ตุลวิทย รศ.ดร.ปาริฉัตร
  วรรณวิจิตร พงศสวัสด์ิมานิต ศรีรอต สถาปนจารุ หงสประภาส
 3) วิทยาศาสตรกายภาพ รศ.ดร.จำรัส ศ.ดร.จำรัส ศ.ดร.จำรัส ศ.ดร.จำรัส ศ.ดร.จำรัส    
  ล้ิมตระกูล ล้ิมตระกูล ล้ิมตระกูล ล้ิมตระกูล ล้ิมตระกูล
      รศ.ดร.สุภา    
      หารหนองบัว
 4) วิทยาศาสตรสุขภาพ (ไมมีการประกาศ (ไมมีการประกาศ ผศ.นรินทร รศ.ดร.ทวีศักด์ิ รศ.ดร.สถาพร
  เกียรติคุณ) เกียรติคุณ) อุประกรินทร สงเสริม จิตตปาลพงศ
 5.) วิศวกรรมศาสตร (ไมมีการประกาศ นายยอดเย่ียม ผศ.ดร.พันธุปติ รศ.ดร.กองกิติ ศ.ดร.บัณฑิต
  เกียรติคุณ) ทิพยสุวรรณ เปยมสงา พูสวัสด์ิ จริโมภาส
 6) สังคมศาสตร (ไมมีการประกาศ ผศ.ดร.รัตติกรณ ดร.กนกวรรณ ดร.กนกวรรณ (ไมมีการประกาศ 
  เกียรติคุณ) จงวิศาล จันทรเจริญชัย จันทรเจริญชัย เกียรติคุณ)

หนวยงานที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ป 2546-2550 
 

 อันดับ ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550

 1 คณะวิทยาศาสตร คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะเกษตร คณะอุตสาหกรรม
      เกษตร
 2 คณะอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร คณะประมง สถาบันคนควาและ
  เกษตร เกษตร การกีฬา  พัฒนาผลิตผล
      ทางการเกษตร
      และอุตสาหกรรม
      เกษตร
 3 คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร คณะประมง
    เกษตร



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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หนวยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุด ป 2546-2550 
 
 กลุม/อันดับ ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 

 กลุม คณะ

 วิชา  
 1 คณะอุตสาหกรรม คณะวนศาสตร วิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัย  
  เกษตร  สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
 2 คณะเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะวนศาสตร คณะวนศาสตร คณะ
      เศรษฐศาสตร 
 3 คณะประมง คณะอุตสาหกรรม คณะประมง คณะ คณะ  
   เกษตร  วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร
 กลุม สำนัก 

 สถาบัน

 1 สถาบันคนควา สถาบันคนควา สถาบันคนควา สถาบันคนควา สถาบันคนควา
  และพัฒนา และพัฒนาระบบ และพัฒนา และพัฒนา และพัฒนา
  ผลิตภัณฑอาหาร นิเวศเกษตร ผลิตผลทาง ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑอาหาร
    การเกษตรและ
    อุตสาหกรรม
    เกษตร 
 2 สถาบันคนควา สถาบันคนควา สถาบันคนควา สถาบันคนควา สถาบันคนควา
  และพัฒนา และพัฒนา และพัฒนา และพัฒนา และพัฒนาระบบ
  ผลิตผลทาง ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตผลทาง นิเวศเกษตร
 3 สถาบันคนควา (ไมมีการประกาศ สถาบันสุวรรณ สถาบันคนควา สถาบันคนควา
  และพัฒนาระบบ เกียรติคุณ) วาจกกสิกิจเพJ อ และพัฒนาระบบ และพัฒนา
  นิเวศเกษตร  การคนควาและ นิเวศเกษตร ผลิตผลทาง
    พัฒนาปศุสัตว  การเกษตรและ
    และผลิตภัณฑ  อุตสาหกรรม
    สัตว  เกษตร
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

   นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยไดรับสิทธิบัตร ป 2549-2550 
 
 ป 2549  ป 2550  
 1) รศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ 1) รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส และนายมนตรี ทองยา 
 2) ดร.นิคม แหลมสัก  2) รศ.วิชา หมั่นทำการ 
 3) ผศ.ดร.ประเทือง พุฒซอน 3) ศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส และนายณัฐพงศ รัตนเดช 
 4) รศ.ดร.งามทิพย ภูวโรดม 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 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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การประกาศเกียรติคุณนักวิจัย และหนวยงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย และหนวยงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

สวนหนึ่งของผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสวนหนึ่งของผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปงบประมาณ 2547-2551ปงบประมาณ 2547-2551

 • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร 

ขาวโพดหวาน 

งาดำพันธุ มก. 18 

งาขาวฝกไมแตกซีพลัส 2 

คำฝอยไรหนามพันธุพานทอง 

การปลูกนอยหนาลูกผสมเพ่ือการคา 

ออยพันธุกำแพงแสน 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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โคเนื้อพันธุกำแพงแสน

การใชขาวฟางอาหารสัตวในการเลี้ยงโคนม

การทำฟารม 
กวางรูซา 

เพื่อขยายพันธุ 
และผลิตเขากวางออน 

�การพัฒนาเคร่ืองมือและกลวิธีการ
คัดเลือกเพื่อเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรม
ของปศุสัตวในประเทศไทย 

�วิธีวินิจฉัยและปองกันโรคไขหวัดนก

ชุดตรวจสอบหาสารปฏิชีวนะตกคาง 
ในน้ำนมและเน้ือสัตว 

ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเขระเหิดแหง 
ในการเสริมธาตุเหล็ก 

60 kDa
50 kDa

40 kDa
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

ศักยภาพการเพาะเลี้ยงหอยเชลสเปนการคา

การใชอารทีเมียอนุบาลลูกสัตวน้ำ

การผลิตกุงกามกรามเพศผูลวนโดยการ 
ทำลายตอม Androgenic gland 

กลยุทธการกำจัดหอยเชอร่ีโดยการใชเปนอาหารสัตวน้ำ

การเพาะเล้ียงหอยมุกน้ำจืดอยางยั่งยืน

การดูแลรักษาหลังการจับและการแปรรูปสัตวน้ำ 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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รูปแบบการพัฒนางานเกษตรในพื้นท่ีลุมน้ำเพื่อการเพ่ิมผลผลิต และสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน

หมูบานไมเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

แผนใยซีเมนตจากไมยางพารา

ผลิตภัณฑถานอัดกอนอนามัย  

(KU CHARCOAL)วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อทดแทนไม



271271

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซขยะตามแนวพระราชดำริ

การพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนาน้ำทวม-ดินถลม

THAIFLUX (ศึกษาสมดุลการแลกเปลี่ยนแกสและพลังงาน)



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การผลิตและใชเอนไซมเพื่อการเพ่ิมมูลคาผลผลิต/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 
ครัวไทยสูโลก

การพัฒนาสารเคลือบจากธรรมชาติ เพ่ือรักษา
คุณภาพของผักและไม



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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Acrylic teeth 
อายุการใชงานไมยาวนาน 
ดูดสีทำใหสีเปลี่ยนงาย 

Porcelain teeth 
อายุการใชงานยาวนาน 

ไมดูดสีทำใหสีไมเปลี่ยนไดงาย 
แข็งและเปราะกวา acrylic 

กลาสเซรามิกสชนิดไมกาที่งายตอการกรอแตง 

เพ่ือใชเปนวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซอมแซม 

เครื่องปอกทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป โดยใชระบบไฮดรอลิก

เครื่องปอกเปลือกหมากในเชิงพาณิชย

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก อากาศยานไรคนรุน Seagulls
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

นวัตกรรมสื่อสารไรสายเพื่อการใชชีวิตยุคดิจิตอล

การพัฒนาอรรถาภิธานและฐานขอมูลองคความรูเกษตรไทย

เทคโนโลยีระบบกริดและคลัสเตอร

การตรวจสอบลายนิ้วมือ และการตรวจสอบ

มานตาอัตโนมัติสำหรับเขาถึงสถานที่ 

รักษาความปลอดภัย 

ระบบเลือกต้ังออนไลนแบบไรสาย



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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ความหนาของ 
ไขมันใตผิวหนัง งอแขนยกน้ำหนัก 

30 วินาที 

นั่งงอตัวไปขางหนา 
ยืน-น่ัง บนเกาอี้ 

30 วินาที 

ศักยภาพภูมิปญญาไทย 

ดานอาหารสิ่งทอและการละเลนเด็ก 

โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง : 
ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 1-2 

การพัฒนาเครือขายความรวมมือ “มหาวิทยาลัย-โรงเรียน”  

เพื่อจัดการเรียนรูดานเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา โครงการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชน 

จระเขสามพัน อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

การสรางแบบทดสอบสมรรถภาพที่สัมพันธกับสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ

 • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 • โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน

การถายทอดเทคโนโลยีการทำสไลดเนื้อเยื่อพืชสำหรับงานวิจัย

การถายทอดเทคโนโลยีการทำกระดาษสา สับปะรด 
และกลวยดวยมือแบบไทย และผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม 

การถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
ผลิตน้ำชีวจิตสำเร็จรูป 

การบริหารการผลิตออยอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยใชเทคโนโลยีแผนใหมในดานการบริหาร  

การจัดการ การใชรถแทรคเตอรและ 
เคร่ืองจักรกล และการจัดการพันธุออย การถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 • โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การประเมินหลักสูตรวิชาบูรณาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และการสำรวจแนวโนม ความตองการของรายวิชาบูรณาการ 

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การศึกษาประเมินศักยภาพเพ่ือการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ 

เชิงเกษตรนิเวศ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการเรียนรูและการทองเที่ยว 

ศักยภาพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครู และนักเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศน 

ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



279279

30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 • โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพ่ือการแขงขันฯ 

หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แปรสภาพ และบรรจุภัณฑไมผล 

หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน Catalytic and Bimolecular Design 

หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ดานขาวและคารโบไฮเดรต

หนวยปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 

ดานคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงและเครือขายคอมพิวเตอร 

หนวยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไขหวัดนก



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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เคยู-ไบโอดีเซล

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขม้ินชันแบบครบวงจรเพื่อสูอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการจัดการไมกฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 • โครงการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน

โครงการพัฒนาอุปกรณแยกโลหะหนักจากน้ำเสีย 

ดวยตัวกรองเซรามิกผสมไดอะทอไมต 

Scrap Lab (ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช)

Collet Extruder กับการแปรรูปขาวในผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป

KU Wax

ตูใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายสาธารณะ 

ระบบตรวจจับวัตถุแปลกปลอมใตทองยานพาหนะอัจฉริยะ  

Intelligent Under Vehicle Inspection System (IUVIS) 

การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีการผลิตภาชนะบรรจุ 

ยอยสลายไดทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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   กิจกรรมทำบุญครบรอบ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

กิจกรรมการมอบโลแกผูบริหารและมอบทุนการศึกษาแกบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

   กิจกรรมโบวลิ่งการกุศลครบรอบ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

สำนกังานเขตจตจุกัร ไดดำเนินโครงการแมกไมม่ิงเมอืง ตามแนวพระราชเสาวนียในสมเดจ็พระนางเจาฯ สริิกต์ิิ พระบรมราชนีินาถ 
ตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ.2546 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปลกูและดแูลรักษาตนไมบรเิวณอาคารบานเรอืน และพ้ืนที่
สาธารณะท่ัวไป โดยจัดใหมีการประกวดและดำเนินการตัดสินรางวัล ในประเภทตางๆ ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลตามโครงการ
แมกไมมิง่เมอืง ประจำป 2546 สถาบันวิจยัและพฒันาแหง มก. ไดรับรางวลัประเภท อาคารรัฐสะอาดตา พฤกษาสวย ซึง่ผูอำนวย
การสถาบนัวิจยัและพฒันาแหง มก. ไดเขารับเหรยีญรางวลั ดังกลาว เม่ือวนัที ่15 สงิหาคม 2551

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จัดการ

แขงขันโบวลิ่งการกุศล สมทบ กองทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมก. เม่ือวันที่ 

29 พฤศจิกายน 2551 ณ SF Strike 

Bowl The Mall งามวงศวาน โดยมี

ศาสตราจารย  ดร.กำพล อดุลวิทย 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนประธานในพิธีเปดการแขงขัน 

  สวพ. มก. ไดรับรางวัล โครงการแมกไมมิ่งเมือง 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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รายนามผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน
 นาม ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง สภา.มก. ที่
นางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ 9 พฤศจิกายน 2541 15 ตุลาคม 2544 19 / 2541
นางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ 16 ตุลาคม 2544 17 มิถุนายน 2545 2535 / 2544
 (รักษาการ คำสั่ง มก.)      
นายรังสิต สุวรรณเขตนิคม 18 มิถุนายน 2545 17 มิถุนายน 2549 11 / 2545
นายรังสิต สุวรรณมรรคา 18 มิถุนายน 2549 17 มิถุนายน 2553 8 / 2549
 (สุวรรณเขตนิคม)

รายนามเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน
 นาม ตั้งแตวันที่  ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ที่
นางสุนันทา คัมภีร 1 กันยายน 2530 5 มกราคม 2543 1400 / 2530
นางสุนันทา คัมภีร 6 มกราคม 2543 16 มิถุนายน 2545 2164 / 2544
(รักษาราชการแทน)
นางพจนันท รมสนธิ์ 17 มิถุนายน 2545 16 มิถุนายน 2546 2250 / 2545
นางพจนันท รมสนธิ์ 17 มิถุนายน 2546                  - 3798 / 2546

 รายนามรองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน
 นาม ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
นายชัยวัฒน ชัยกุล 9 พฤศจิกายน 2541 8 ธันวาคม 2541 2547 / 2541
นายบุญฤทธิ์ สายัมพล 9 พฤศจิกายน 2541 8 ธันวาคม 2541 2547 / 2541
นายสมนึก คีรีโต   
 คร้ังที่ 1 9 ธันวาคม 2541 3 มกราคม 2542 2722 / 2541
 คร้ังที่ 2 4 มกราคม 2542 8 พฤศจิกายน 2543 2723 / 2541
 คร้ังที่ 3 9 พฤศจิกายน 2543 31 มีนาคม 2544 717 / 2544
 คร้ังที่ 4 1 เมษายน 2544 30 เมษายน 2544 873 / 2544
นายรังสิต สุวรรณเขตนิคม  
 คร้ังที่ 1 9 ธันวาคม 2541 8 พฤศจิกายน 2543 339 / 2542
 คร้ังที่ 2 9 พฤศจิกายน 2543 15 กันยายน 2544 3164 / 2543
น.ส. งามทิพย ภูวโรดม 16 กันยายน 2544 17 มิถุนายน 2545 2444 / 2544
นายวรวิทย สิริพลวัฒน 9 ธันวาคม 2541 8 ธันวาคม 2543 9 / 2542
นายอวบ สารถอย 9 ธันวาคม 2543 30 กันยายน 2544 7 / 2544
นายณิศ กีรติบุตร   
 คร้ังที่ 1 1 ตุลาคม 2544 17 มิถุนายน 2545 2614 / 2544
 คร้ังที่ 2 20 มิถุนายน 2545 30 กันยายน 2545 2196 / 2545
นายชัยณรงค คันธพนิต 9 ธันวาคม 2545 30 กันยายน 2548 121 / 2546
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 นาม ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ   
 คร้ังที่ 1 1 ตุลาคม 2548 31 มีนาคม 2549 3251 / 2548
 คร้ังที่ 2 1 เมษายน 2549 17 มิถุนายน 2549 736 / 2549
 คร้ังที่ 3 18 มิถุนายน 2549 17 ธันวาคม 2549 2064 / 2549
นายมงคล กวางวโรภาส   
 คร้ังที่ 1 1 มกราคม 2542 31 มีนาคม 2542 357 / 2542
 คร้ังที่ 2 1 เมษายน 2542 8 พฤศจิกายน 2543 358 / 2542
 คร้ังที่ 3 9 พฤศจิกายน 2543 15 ตุลาคม 2544 6 / 2544
นางสุเทวี ศุขปราการ 20 มิถุนายน 2545 30 มิถุนายน 2546 2196 / 2545
นายสิทธิชัย เกษตรเกษม   
 คร้ังที่ 1 20 มิถุนายน 2545 17 มิถุนายน 2549 2196 / 2545
 คร้ังที่ 2 18 มิถุนายน 2549 30 กันยายน 2549 2194 / 2549
นายวิเชียร กีรตินิจกาล   
 คร้ังที่ 1  20 มิถุนายน 2545 17 มิถุนายน 2549 2196 / 2545
 คร้ังที่ 2 18 มิถุนายน 2549 17 มิถุนายน 2553 2194 / 2549
นายพันธุปติ เปยมสงา
 คร้ังที่ 1 20 มิถุนายน 2545 17 มิถุนายน 2549 2120 / 2545
 คร้ังที่ 2 18 มิถุนายน 2549 17 มิถุนายน 2553 2194 / 2549
นางอุทัยรัตน ณ นคร   
 คร้ังที่ 1 20 สิงหาคม 2545 26 สิงหาคม 2545 2458 / 2545
 คร้ังที่ 2 27 สิงหาคม 2545 31 พฤษภาคม 2548 2459 / 2545
น.ส. บุษบา ตนทอง
 คร้ังที่ 1 1 เมษายน 2548 17 มิถุนายน 2549 1138 / 2548
 คร้ังที่ 2 18 มิถุนายน 2549 17 มิถุนายน 2553 2194 / 2549
นายธงชัย สุวรรณสิชณน
 คร้ังที่ 1  2 ตุลาคม 2549 31 มกราคม 2551 3203 / 2549
 คร้ังที่ 2 1 กุมภาพันธ 2551 17 มิถุนายน 2553 534 / 2551
นายประเดิม ฉ่ำใจ 15 พฤศจิกายน 2550 17 มิถุนายน 2553 4339 / 2550
 

 รายนามผูชวยผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตั้งแตป 2547 ถึงปจจุบัน
 นาม ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
นายเรวัต เลิศฤทัยโยธิน 1 มิถุนายน 2547 30 กันยายน 2548 1747 / 2547

รายนามหัวหนาฝาย ตั้งแต ป 2541 ถึงปจจุบัน
ตำแหน+งหัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
คือ เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
นางสุนันทา คัมภีร 1 กันยายน 2530 5 มกราคม 2543 1400 / 2530



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 นาม ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
นางสุนันทา คัมภีร 6 มกราคม 2543 16 มิถุนายน 2545 2164 / 2544
(รักษาราชการแทน)
นางพจนันท รมสนธิ์ 17 มิถุนายน 2545 16 มิถุนายน 2546 2250 / 2545
นางพจนันท รมสนธิ์ 17 มิถุนายน 2546                 - 3798 / 2546
ฝายวิจัยและประเมินผล
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน   
 คร้ังที่ 1  1 สิงหาคม 2541 31 กรกฎาคม 2543 1725 / 2541
 คร้ังที่ 2 1 สิงหาคม 2543 31 กรกฎาคม 2545 1886 / 2543
 คร้ังที่ 3 1 สิงหาคม 2545 31 กรกฎาคม 2547 1764 / 2545
 คร้ังที่ 4 1 สิงหาคม 2547 31 กรกฎาคม 2549 2207 / 2547
 คร้ังที่ 5 1 สิงหาคม 2549 31 กรกฎาคม 2551 2287 / 2549
 คร้ังที่ 6 1 สิงหาคม 2551 31 กรกฎาคม 2553 3379 / 2551
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย
นางอรวรรณ วงษวานิช   
 คร้ังที่ 1 9 พฤศจิกายน 2541 8 พฤศจิกายน 2542 2364 / 2541
 คร้ังที่ 2 9 พฤศจิกายน 2542 8 พฤศจิกายน 2544 2971 / 2542
 คร้ังที่ 3 9 พฤศจิกายน 2544 8 พฤศจิกายน 2546 2692 / 2544
         ครั้งที่ 4 (รักษาการ) 9 พฤศจิกายน 2546 8 พฤษภาคม 2547 3732 / 2546
 คร้ังที่ 5 9 พฤษภาคม 2547 30 กันยายน 2548 1105 / 2547
น.ส.บุษบา ตนทอง (รักษาราชการแทน) 
 คร้ังที่ 1  1 ตุลาคม 2548 31 มีนาคม 2549 2970 / 2548
 คร้ังที่ 2 1 เมษายน 2549 17 มิถุนายน 2549 737 / 2549
นายรังสิต สุวรรณมรรคา (รักษาราชการแทน)
 คร้ังที่ 1 18 มิถุนายน 2549 17 ธันวาคม 2549 1907 / 2549
นางสุไร สุวรรณรัตน 
 คร้ังที่ 1 (รักษาราชการแทน) 18 ธันวาคม 2549 17 มิถุนายน 2550 3910 / 2549
 คร้ังที่ 2 (รักษาราชการแทน) 18 มิถุนายน 2550 17 ธันวาคม 2550 1706 / 2550
 คร้ังที่ 3 18 ธันวาคม 2550 17 ธันวาคม 2552 113 / 2551
ฝายสารสนเทศงานวิจัย
นายสมนึก คีรีโต   
 คร้ังที่ 1  2 สิงหาคม 2542 8 พฤศจิกายน 2543 2089 / 2542
 คร้ังที่ 2 9 พฤศจิกายน 2543 31 มีนาคม 2544 718 / 2544
 คร้ังที่ 3 1 เมษายน 2544 30 เมษายน 2544 874 / 2544
นายพันธุปติ เปยมสงา   
  คร้ังที่ 1 1 มิถุนายน 2544 15 ตุลาคม 2544 1323 / 2544
 คร้ังที่ 2 16 ตุลาคม 2544 17 มิถุนายน 2545 3091 / 2544
 คร้ังที่ 3 (รักษาการ) 20 มิถุนายน 2545                 - 2121 / 2545
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 นาม ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
ฝายเคร4 องมือวิทยาศาสตรกลาง
นายวิเชียร ยงมานิตชัย   
 คร้ังที่ 1 1 เมษายน 2542 31 มีนาคม 2544 1230 / 2543
 คร้ังที่ 2 1 เมษายน 2544 31 มีนาคม 2546 648 / 2544
 คร้ังที่ 3 1 เมษายน 2546 30 กันยายน 2546 761 / 2546
น.ส. นุจารี ประสิทธิ์พันธ
 คร้ังที่ 1 1 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2548 2878 / 2546
 คร้ังที่ 2 1 ตุลาคม 2548 30 เมษายน 2549 3848 / 2548 
นางนันทนา ชJ นอิ่ม 
 คร้ังที่ 1 (รักษาราชการแทน) 1 พฤษภาคม 2549 17 มิถุนายน 2549 1291 / 2549
 คร้ังที่ 2 (รักษาราชการแทน) 18 มิถุนายน 2549 17 ธันวาคม 2549 1920 / 2549
 คร้ังที่ 3 18 ธันวาคม 2549 17 ธันวาคม 2551 3909 / 2549
ฝายตางประเทศ
น.ส.หฤทัย ปุตระเศรณี 8 ธันวาคม 2541 29 เมษายน 2542 20 / 2542
นายบดินทร รัศมีเทศ  
 คร้ังที่ 1 1 มิถุนายน 2542 8 พฤศจิกายน 2543 2107 / 2542
 คร้ังที่ 2 9 พฤศจิกายน 2543 15 ตุลาคม 2544 953 / 2544
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายวรวิทย สิริพลวัฒน (รักษาการ) 9 ธันวาคม 2542 31 พฤษภาคม 2543 3065 / 2542
นายเพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์ 
 คร้ังที่ 1(รักษาการ) 1 มิถุนายน 2543 31 พฤษภาคม 2544 1045 / 2543
 คร้ังที่ 2 1 มิถุนายน 2544 31 พฤษภาคม 2545 1037 / 2544
 คร้ังที่ 3 1 มิถุนายน 2545 30 กันยายน 2546 1297 / 2545
นายชัยณรงค คันธพนิต (รักษาการ) 1 ตุลาคม 2546 31 มีนาคม 2547 2854 / 2546
น.ส. สุรัตนวดี จิวะจินดา   
 คร้ังที่ 1 (รักษาการ) 1 เมษายน 2547 31 มีนาคม 2548 863 / 2547
 คร้ังที่ 2  1 เมษายน 2548  * 28 กันยายน 2549 234 / 2548
ฝายเคร4 องจักรกลการเกษตรแหงชาติ
นายมงคล กวางวโรภาส (รักษาการ) 1 เมษายน 2542 18 มิถุนายน 2545 678 / 2542
นายประสาร กระดังงา (รักษาการ) 19 มิถุนายน 2545 18 ธันวาคม 2545 1652 / 2545
นายเสกสรร สีหวงษ (รักษาการ) 19 ธันวาคม 2545 31 มีนาคม 2546 16 / 2546
นายประสาร กระดังงา 1 เมษายน 2546 31 ธันวาคม 2548 861 / 2546
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ 1 มกราคม 2548 * 28 กันยายน 2549 233 / 2548
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รายนามหัวหนาศูนย ตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน
 นาม ต้ังแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ำตาล
นายพูลประเสริฐ ปยะอนันต 
 คร้ังที่ 1 1 ตุลาคม 2541 30 กันยายน 2543 2875 / 2541
 คร้ังที่ 2 1 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2545 2788 / 2543
 คร้ังที่ 3 1 ตุลาคม 2545 30 กันยายน 2547 2734 / 2545
 คร้ังที่ 4 1 ตุลาคม 2547 30 กันยายน 2548 3512 / 2547
นายเรวัต เลิศฤทัยโยธิน 1 ตุลาคม 2548 * 28 กันยายน 2549 3631 / 2548
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฎวิทยาอุตสาหกรรม
นายอวบ สารถอย 26 ธันวาคม 2542 30 กันยายน 2544 185 / 2543
นายสมชาย อิสิชัยกุล   
 คร้ังที่ 1  1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2546 2468 / 2544
 คร้ังที่ 2 1 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2548 2774 / 2546
นายสมชาย ธนสินชยกุล 1 ตุลาคม 2548 14 พฤษภาคม 2549 3417 / 2548
นายถนัด ทัศจันทร 
 คร้ังที่ 1 (รักษาราชการแทน) 15 พฤษภาคม 2549 17 มิถุนายน 2549 1471 / 2549
 คร้ังที่ 2 18 มิถุนายน 2549 * 28 กันยายน 2549 1908 / 2549
ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน มก.
นางสุเทวี ศุขปราการ   
 คร้ังที่ 1 16 ธันวาคม 2541 15 ธันวาคม 2543 2733 / 2541
 คร้ังที่ 2  16 ธันวาคม 2543 15 ธันวาคม 2545 8 / 2544
 คร้ังที่ 3 16 ธันวาคม 2545 15 ธันวาคม 2547 158 / 2546
นางสุเทวี ศุขปราการ (ตอ)
 คร้ังที่ 4 16 ธันวาคม 2547 15 กรกฎาคม 2548 1466 / 2548
น.ส. สิริกุล วะสี 16 กรกฎาคม 2548 * 28 กันยายน 2549 2242 / 2548
ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอนและเขตกึ่งรอน
นายรวี เสรฐภักดี
 คร้ังที่ 1 1 ตุลาคม 2542 30 กันยายน 2544 2990 / 2542
 คร้ังที่ 2 1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2546 2297 / 2544
 คร้ังที่ 3 1 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2548 2799 / 2546
 คร้ังที่ 4 1 ตุลาคม 2548 * 28 กันยายน 2549 3298 / 2548
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
นายอภิชาติ วรรณวิจิตร
 คร้ังที่ 1 2 มกราคม 2542 1 มกราคม 2544 2897 / 2541
 คร้ังที่ 2 2 มกราคม 2544 1 มกราคม 2546 2616 / 2544
 คร้ังที่ 3 2 มกราคม 2546 1 มกราคม 2548 308 / 2546
 คร้ังที่ 4 2 มกราคม 2548 * 28 กันยายน 2549 199 / 2548
* ปรับโครงสรางหน+วยงาน และจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ต้ังแตวันที่ 29 กันยายน 2549 
   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 29 กันยายน 2549
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 นาม ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
ศูนยชนบทศึกษา
นายสิทธิชัย เกษตรเกษม   
 คร้ังที่ 1 1 ตุลาคม 2541 30 กันยายน 2543 2875 / 2541
 คร้ังที่ 2 1 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2545 2788 / 2543
 คร้ังที่ 3 1 ตุลาคม 2545 31 พฤษภาคม 2546 2734 / 2545
นางสมศรี ภัทรธรรม   
 คร้ังที่ 1 1 มิถุนายน 2546 31 พฤษภาคม 2548 1270 / 2546
 คร้ังที่ 2 1 มิถุนายน 2548 31 พฤษภาคม 2550 1793 / 2548
 คร้ังที่ 3  1 มิถุนายน 2550 ** 17 ธันวาคม 2550 1813 / 2550
ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ
นายพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล 1 มีนาคม 2542 28 กุมภาพันธ 2544 907 / 2542
นายธนดล สัตตบงกช   
  คร้ังที่ 1 20 เมษายน 2544 19 เมษายน 2545 1099 / 2544
 คร้ังที่ 2 20 เมษายน 2545 19 เมษายน 2547 858 / 2545
 คร้ังที่ 3 20 เมษายน 2547 8 มิถุนายน 2548 2080 / 2547
น.ส. ศศิวิมล พุทธิรานนท  9 มิถุนายน 2548 8 กันยายน 2548 2025 / 2548
(รักษาราชการแทน)
นางดวงฤดี ฉายสุวรรณ   
 คร้ังที่ 1 9 กันยายน 2548 8 กันยายน 2550 2934 / 2548
 ครั้งที่ 2 9 กันยายน 2550 ** 17 ธันวาคม 2550 3051 / 2550
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม
น.ส. ประเทือง พุฒิซอน   
 คร้ังที่ 1 1 มกราคม 2542 31 ธันวาคม 2544 2830 / 2541
 คร้ังที่ 2 1 มกราคม 2545 19 มิถุนายน 2545 3006 /2544
 คร้ังที่ 3 20 มิถุนายน 2545 19 มิถุนายน 2547 1875 / 2545
นายวิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน 20 มิถุนายน 2547 30 มีนาคม 2549 1776 / 2547
น.ส. มยุรี ดวงเพชร 31 มีนาคม 2549 ** 17 ธันวาคม 2550 1470 /2549
ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี
นางสิรนุช ลามศรีจันทร   
 คร้ังที่ 1 1 มีนาคม 2542 28 กุมภาพันธ 2544 550 / 2542
 คร้ังที่ 2 1 มีนาคม 2544 30 กันยายน 2545 540 / 2544
นางอรุณี วงศปยะสถิตย 1 ตุลาคม 2545 31 มีนาคม 2546 2887 / 2545
 (รักษาการ)
นางพรรณี พักคง 1 เมษายน 2546 29 พฤษภาคม 2546 1027 / 2546
 (รักษาการ)
นางอรุณี วงศปยะสถิตย 30 พฤษภาคม 2546 30 กันยายน 2546 2230 / 2546
 (รักษาการ)
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 นาม ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
นางพรรณี พักคง   
  คร้ังที่ 1 1 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2548 2792 / 2546
 คร้ังที่ 2 1 ตุลาคม 2548 23 ตุลาคม 2549 3814 / 2548
นายสมจิตต ปาละกาศ 24 ตุลาคม 2549 30 สิงหาคม 2550 3622 /2549
นางพีรนุช จอมพุก 31 สิงหาคม 2550 ** 17 ธันวาคม 2550 2768 / 2550
** ปรับโครงสรางโอนยายศูนยฯ ไปสังกัดคณะที่เกี่ยวของ ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2550 
    ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550
 นาม ต้ังแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
นายภุชงค อุทโยภาส   
  ครั้งที่ 1 2 มกราคม 2542 1 มกราคม 2544 2686 / 2541
 คร้ังที่ 2 2 มกราคม 2544 31 ตุลาคม 2544 2821 / 2544
นางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ 1 พฤศจิกายน 2544 *** 17 มิถุนายน 2545 3234 / 2544
 (รักษาการ)
*** ยุบหน+วยงาน
ศูนยนาโนเทคโนโลยี
นายจำรัส ลิ้มตระกูล   
 คร้ังที่ 1 1 เมษายน 2548 16 มิถุนายน 2549 1081 / 2548
 คร้ังที่ 2 18 มิถุนายน 2549 17 มิถุนายน 2551 1264 / 2549
 คร้ังที่ 3 18 มิถุนายน 2551 17 มิถุนายน 2551 4306 / 2551
ศูนยความหลากหลายชีวภาพ มก.
นายรังสิต สุวรรณมรรคา 22 เมษายน 2551 21 ตุลาคม 2551 1366 / 2551
 (รักษาราชการแทน)
ศูนยความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช
นายวิเชียร กีรตินิจกาล 
 ครั้งที่ 1 12 กันยายน 2548 17 มิถุนายน 2549 51 / 2548
 คร้ังที่ 2  18 มิถุนายน 2549 17 มิถุนายน 2553 34 / 2549

รายนามหัวหนาสถานี ต้ังแตป 2541 ถึงปจจุบัน
 นาม ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
สถานีวิจัยประมงศรีราชา   
นายสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1 ตุลาคม 2542 ****30  กันยายน 2544 2722 / 2542
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
นายกำจัด รJ นเริงดี 1 มกราคม 2542 31 ธันวาคม 2542 2804 / 2542
 (รักษาการ)
นายกำจัด รJ นเริงดี 1 มกราคม 2543 ****30 กันยายน 2544 62 / 2543
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 นาม ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ คำสั่ง มก. ท่ี
สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง จ.สมุทรสงคราม
นายประทักษ ตาบทิพยวรรณ 1 ธันวาคม 2541 ****30 กันยายน 2544 105 / 2542
**** ตัดโอนไปสังกัดคณะประมง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ที่ 2482 / 2544 , ท่ี 2585 / 2544 และท่ี 3042 / 2544 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2544 , วันที่ 25 ตุลาคม 2544 
 และวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ตามลำดับ
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด
นายมณฑล จำเริญพฤกษ   
 คร้ังที่ 1 1 ตุลาคม 2542 30 กันยายน 2544 2389 / 2542
 คร้ังที่ 2 1 ตุลาคม 2544 31 พฤษภาคม 2546 2617 / 2544
นายจงรัก วัชรินทรรัตน   
 คร้ังที่ 1 1 มิถุนายน 2546 31 พฤษภาคม 2548 1773 / 2546
 คร้ังที่ 2 1 มิถุนายน 2548 30 มีนาคม 2549 2024 / 2548
นายจงรัก วัชรินทรรัตน 31 มีนาคม 2549 30 กันยายน 2549 1294 / 2549
  (รักษาราชการแทน)
นายประทีป ดวงแค   
  คร้ังที่ 1  1 ตุลาคม 2549 30 กันยายน 2550 3202 / 2549
 คร้ังที่ 2 1 ตุลาคม 2550 30 กันยายน 2552 3391 / 2550
สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง
น.ส. จิตติมา อายุตตะกะ   
 คร้ังที่ 1 1 มกราคม 2542 31 ธันวาคม 2542 2692 / 2542
 คร้ังที่ 2 1 มกราคม 2543 31 ธันวาคม 2543 297 / 2543
 คร้ังที่ 3 1 มกราคม 2544 17 มิถุนายน 2545 3045 / 2544
 คร้ังที่ 4 20 มิถุนายน 2545 19 ธันวาคม 2545 1876 / 2545
 คร้ังที่ 5 20 ธันวาคม 2545 19 ธันวาคม 2546 392 / 2546
นายสมโภชน น้ิมสันติเจริญ 20 ธันวาคม 2546 19 ธันวาคม 2547 3533 / 2546
 (รักษาการ)
นายสมโภชน น้ิมสันติเจริญ  
 คร้ังที่ 1 20 ธันวาคม 2547 19 ธันวาคม 2548 3916 /2548
 คร้ังที่ 2 20 ธันวาคม 2548 28 กุมภาพันธ 2549 4046 / 2548
นายสิทธิชัย เกษตรเกษม   
 คร้ังที่ 1 (รักษาราชการแทน)  1 มีนาคม 2549 17 มิถุนายน 2549 458 / 2549
 คร้ังที่ 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   
 คร้ังที่ 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. ท่ี
ศูนยวิจัยเพ4 อการพัฒนาชายฝงอันดามัน
 นายรังสิต สุวรรณมรรคา 7 มิถุนายน 2550 *****12 พฤษภาคม 2551 
***** โอนยายศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ใหมาเปนหนวยงานภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ต้ังแตวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน 2550 และใหรวมสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง และศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝง 
อันดามันเปนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน ต้ังแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 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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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

รายนามคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตั้งแต ป 2541 จนถึงปจจุบัน  
ประธานกรรมการ ต้ังแตวันที่ ถึงวันที ่
นางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ 
ผูอำนวยการ สวพ.มก. 9 พฤศจิกายน 2541 15 ตุลาคม 2544 
ผูรักษาการในตำแหนQงผูอำนวยการ สวพ.มก.  16 ตุลาคม 2544 17 มิถุนายน 2545  
นายรังสิต สุวรรณเขตนิคม
ผูอำนวยการ สวพ.มก. 18 มิถุนายน 2545 17 มิถุนายน 2549 
นายรังสิต สุวรรณมรรคา
ผูอำนวยการ สวพ.มก. 18 มิถุนายน 2549 ปจจุบัน   

 ที่ปรึกษา ตั้งแตวันที่ ถึงวันท่ี
รองอธิการบดีฝายวิจัย  
นายสามัคคี บุณยะวัฒน 14 ตุลาคม 2549 ปจจุบัน    

 กรรมการ ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ ประกาศสภา มก. ลงวันที่ 
คณะเกษตร     
นายอำนาจ สุวรรณฤทธิ์     
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 20 มกราคม 2545 21 กันยายน 2543
นายเอิบ เขียวรJ นรมณ     
 คร้ังที่ 3 21 มกราคม 2545 29 กันยายน 2545 31 มกราคม 2545
นายณรงค สิงหบุระอุดม     
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
นางประภา ศรีพิจิตต     
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
นายเอ็จ สโรบล      
 คร้ังที่ 6 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549 
คณะบริหารธุรกิจ      
นางสาวชุลีพร เปยมสมบูรณ      
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541 
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543 
นายนิรันดร ทัพไชย      
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545 
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547 
 ครั้งที่ 5 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
คณะประมง      
 นายนนทวิทย อารียชน      
 ครั้งที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
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 กรรมการ ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ ประกาศสภา มก. ลงวันที่
นายประทักษ ตาบทิพยวรรณ      
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543 
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 27 กรกฎาคม 2546 16 กันยายน 2545 
นายนนทวิทย อารียชน       
 คร้ังที่ 4 28 กรกฎาคม 2546 29 กันยายน 2547 13 สิงหาคม 2546
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547 
 คร้ังที่ 6 30 กันยายน 2549 11 กรกฎาคม 2550 7 กันยายน 2549 
นายเกรียงไกร สถาพรวานิชย       
 คร้ังที่ 7 12 กรกฎาคม 2550 29 กันยายน 2551 19 กันยายน 2550  
คณะมนุษยศาสตร       
นางวิภาดา อิงคนารถ       
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541 
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 5 มิถุนายน 2544 21 กันยายน 2543 
นางอรสา ไทยานันท         
 คร้ังที่ 3 6 มิถุนายน 2544 29 กันยายน 2545 25 มิถุนายน 2544  
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2547 6 เมษายน 2548 10 กันยายน 2547  
นางปราณี จงสุจริตธรรม          
 คร้ังที่ 6 7 เมษายน 2548 29 กันยายน 2549 22 เมษายน 2548  
 คร้ังที่ 7 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
คณะวนศาสตร          
 นายสมคิด สิริพัฒนดิลก          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 4 สิงหาคม 2542 30 กันยายน 2541  
นายวุฒิพล หัวเมืองแกว          
 คร้ังที่ 2 5 สิงหาคม 2542 17 มิถุนายน 2545 5 สิงหาคม 2542  
นายสันต เกตุปราณีต          
 คร้ังที่ 3 18 มิถุนายน 2545 29 กันยายน 2545 31 กรกฎาคม 2545  
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
นายนิคม แหลมสัก          
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 6 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
คณะวิทยาศาสตร          
 นางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 25 เมษายน 2547 16 กันยายน 2545
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 กรรมการ ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ ประกาศสภา มก. ลงวันที่
นางสาวิตรี ลิ่มทอง        
 คร้ังที่ 4 26 เมษายน 2547 29 กันยายน 2547 24 มิถุนายน 2547  
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2547 1 มีนาคม 2549 10 กันยายน 2547  
นางอรรถธีรา วรยิ่งยง          
 คร้ังที่ 6 2 มีนาคม 2549 29 กันยายน 2549 15 มีนาคม 2549  
 คร้ังที่ 7 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549 
คณะวิศวกรรมศาสตร        
นายชัยวัฒน ชัยกุล          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 30 ตุลาคม 2545 16 กันยายน 2545  
นายศุภกิจ นนทนันท          
 คร้ังที่ 4 31 ตุลาคม 2545 31 มีนาคม 2547 29 พฤศจิกายน 2545  
นายพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล          
 คร้ังที่ 5 1 เมษายน 2547 29 กันยายน 2547 30 กรกฎาคม 2547  
 คร้ังที่ 6 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 7 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
คณะศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร          
 นางสุนทรี ยิ่งชัชวาลย          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 28 สิงหาคม 2544 21 กันยายน 2543  
นายคณพล จุฑามณี          
 คร้ังที่ 3 29 สิงหาคม 2544 29 กันยายน 2545 13 กันยายน 2544  
นางจุรียรัตน ลีสมิทธ          
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2545 14 มกราคม 2547 16 กันยายน 2545  
นายพุทธพร สองศรี          
 คร้ังที่ 5 15 มกราคม 2547 29 กันยายน 2547 9 กุมภาพันธ 2547  
นางสิริภัทร พราหมณีย          
 คร้ังที่ 6 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 7 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
คณะศึกษาศาสตร          
 นางภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
นางเสาวพร เมืองแกว          
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543 
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
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 กรรมการ ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ ประกาศสภา มก. ลงวันที่
นายวิกร ตัณฑวุฑโฒ          
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2549 6 กรกฎาคม 2551 7 กันยายน 2549  
นางเรณุมาศ มาอุน          
 คร้ังที่ 6 7 กรกฎาคม 2551 29 กันยายน 2551 23 กรกฎาคม 2551  
คณะเศรษฐศาสตร          
 นายสมพร อิศวิลานนท          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 28 มีนาคม 2545 21 กันยายน 2543  
นางสาวเพ็ญพร เจนการกิจ          
 คร้ังที่ 3 29 มีนาคม 2545 29 กันยายน 2545 13 พฤษภาคม 2545  
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2545 24 มิถุนายน 2547 16 กันยายน 2545  
นางสุมาลี สันติพลวุฒิ          
 คร้ังที่ 5 25 มิถุนายน 2547 29 กันยายน 2547 9 กรกฎาคม 2547  
 คร้ังที่ 6 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 7 30 กันยายน 2549 28 พฤษภาคม 2551 7 กันยายน 2549  
นางสาวประพิณวดี ศิริศุภลักษณ          
 ครั้งที่ 8 29 พฤษภาคม 2551 29 กันยายน 2551 16 มิถุนายน 2551  
คณะสังคมศาสตร          
นายจำรอง เงินดี          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 3 ตุลาคม 2546 16 กันยายน 2545  
นายปราโมทย ประจนปจจนึก          
 คร้ังที่ 4 4 ตุลาคม 2546 29 กันยายน 2547 17 กุมภาพันธ 2547  
นางสาวทิพยวัลย สุรินยา          
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2547 23 พฤศจิกายน 2547 10 กันยายน 2547  
นางนิตยา เงินประเสริฐศรี          
 คร้ังที่ 6 24 พฤศจิกายน 2547 31 สิงหาคม 2548 17 ธันวาคม 2547  
นางสาวโสวัตรี ณ ถลาง          
 คร้ังที่ 7 1 กันยายน 2548 29 กันยายน 2549 22 กันยายน 2548  
 คร้ังที่ 8 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
คณะสัตวแพทยศาสตร          
 นายณรงค จึงสมานญาติ          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 28 สิงหาคม 2544 21 กันยายน 2543
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 กรรมการ ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ ประกาศสภา มก. ลงวันที่ 
นายธานีรัตน สานติวัตร          
 คร้ังที่ 3 29 สิงหาคม 2544 29 กันยายน 2545 13 กันยายน 2544  
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2545 22 กรกฎาคม 2546 16 กันยายน 2545  
นายณรงค จึงสมานญาติ          
 คร้ังที่ 5 23 กรกฎาคม 2546 29 กันยายน 2547 22 กันยายน 2546  
 คร้ังที่ 6 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
นายศิริชัย วงษนาคเพ็ชร         
 คร้ังที่ 7 30 กันยายน 2549 22 กรกฎาคม 2550 7 กันยายน 2549  
นายทวีศักดิ์ สงเสริม          
 คร้ังที่ 8 23 กรกฎาคม 2550 29 กันยายน 2551 19 กันยายน 2550  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร          
 นางสาวสุนีย นิธิสินประเสริฐ          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
นางรุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต          
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 31 กรกฎาคม 2546 16 กันยายน 2545  
นางเพ็ญแข วันไชยธนวงศ          
 คร้ังที่ 4 1 สิงหาคม 2546 29 กันยายน 2547 22 กันยายน 2546  
นางสาวปาริฉัตร หงสประภาส         
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 6 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549
บัณฑิตวิทยาลัย         
นายวันชัย จันทรประเสริฐ          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541 
นางสุดฤดี ประเทืองวงศ          
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 23 พฤษภาคม 2547 16 กันยายน 2545 
นางสาวกัญจนา ธีระกุล          
 คร้ังที่ 4 24 พฤษภาคม 2547 29 กันยายน 2547 10 มิถุนายน 2547  
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 6 30 กันยายน 2549 1 กรกฎาคม 2551 7 กันยายน 2549  
นายสมหวัง ขันตยานุวงศ        
 คร้ังที่ 7 2 กรกฎาคม 2551 29 กันยายน 2551 23 กรกฎาคม 2551 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร       
นางวารุณี วารัญญานนท         
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
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 กรรมการ ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ ประกาศสภา มก. ลงวันที่
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543 
นางสาวเกศศิณี ตระกูลทิวากร         
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545 
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2547 30 พฤษภาคม 2548 10 กันยายน 2547  
นายปราโมทย ธรรมรัตน          
 คร้ังที่ 5 31 พฤษภาคม 2548 29 กันยายน 2549 16 มิถุนายน 2548  
 คร้ังที่ 6 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กรกฎาคม 2549  
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      
 นายวิชัย หฤทัยธนาสันต          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
นางยุพา (มงคลสุข) ปานแกว          
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
สำนักสงเสริมและฝกอบรม         
นางสาวนาถ พันธุมนาวิน          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2549 30 กันยายน 2550 7 กันยายน 2549  
นางสมศรี ภัทรธรรม          
 คร้ังที่ 6 28 ธันวาคม 2550 29 กันยายน 2551 30 มกราคม 2551  
สำนักหอสมุด          
 นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547 
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2549 21 สิงหาคม 2550 7 กันยายน 2549  
นางเพJ อนแกว ทองอำไพ         
 คร้ังที่ 6 22 สิงหาคม 2550 29 กันยายน 2551 19 กันยายน 2550 
สำนักบริการคอมพิวเตอร         
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ         
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
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 กรรมการ ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ ประกาศสภา มก. ลงวันที่ 
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
นางสาวอนงคนาฎ ศรีวิหค          
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ          
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
สำนักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมทางการเกษตร       
นายวรชัย วิริยารมภ         
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541 
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 20 มกราคม 2545 21 กันยายน 2543  
นางสาวอรไท ผลดี          
 คร้ังที่ 3 21 มกราคม 2545 29 กันยายน 2545 31 มกราคม 2545  
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 6 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร         
นายเอกรินทร อนุกูลยุทธธน          
 ครั้งที่ 1 7 กุมภาพันธ 2545 29 กันยายน 2545 11 มีนาคม 2545  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
ผูทรงคุณวุฒิภายใน         
นายยืน ภูวรวรรณ          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
นายบุญสง คงคาทิพย          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
นายจำรัส ลิ้มตระกูล          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
นางชูศรี ศรีเพ็ญ          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
นายสถาพร จิตตปาลพงศ          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
นางบุญเรียง ขจรศิลป  
 ครั้งที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
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 กรรมการ ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ ประกาศสภา มก. ลงวันที่
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
นางภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
นางอรดี สหวัชรินทร          
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541 
นายสายชล เกตุษา         
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
นายกองกิติ พูสวัสดิ์  
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก    
นายสุทัศน ศรีวัฒนพงศ  ผูอำนวยการศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ  
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541 
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543 
นายจรูญ คำนวนตา ผูอำนวยการฝายสนับสนุนการวิจัยภาคอุตสาหกรรม
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 30 พฤศจิกายน 2544 21 กันยายน 2543
นายพีรเดช ทองอำไพ  รองผูอำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  ครั้งที่ 1 1 ธันวาคม 2544 29 กันยายน 2545 13 ธันวาคม 2544  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549
นายสันติ รัตนสุวรรณ  รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543 
 นายฉลอง เทพวิทักษกิจ ผูอำนวยการกองแผนงาน (กรมพัฒนาที่ดิน)
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
 นายพงษเทพ เจียรวนนท  กรรมการรองผูจัดการใหญ บริหารอาวุโส วิชาการอาหารสัตว เครือเจริญโภคภัณฑ
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 กรรมการ ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ ประกาศสภา มก. ลงวันที่
พันตำรวจเอก สุวิระ ทรงเมตตา  ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการพลังงานและ 
  สิ่งแวดลอม ดานการประชาสัมพันธ (กลุมบริษัท เกษตรรุงเรืองพืชผล)
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543 
 นางสาวมรกต ตันติเจริญ รองผูอำนวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545
นายสกุล สุพงษพันธ  ผูอำนวยการศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (กรมประมง)
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
 นายณรงค สกุลศิริรัตน  รองประธาน กลุมอุตสาหกรรมเครJ องจักรกลและโลหะการ
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541
นายธนะพันธุ อินทรเกสร  บริษัท พาวเวอรพารทเนอร จำกัด 
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543
นางสุนันทา สมพงษ ผูอำนวยการกลุมภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สภาวิจัยแหงชาติ
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545 
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549
นายวิชัย หิรัญูปกรณ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยขาว
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547
นายสุวัฒน รวยอารีย นักกีฏวิทยา 9 เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองอธิบดีกรมประมง
  ครั้งที่ 1 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551 7 กันยายน 2549  
เลขานุการคณะกรรมการ        
นางพจนันท รมสนธิ์  
 คร้ังที่ 1 30 กันยายน 2541 29 กันยายน 2543 30 กันยายน 2541  
 คร้ังที่ 2 30 กันยายน 2543 29 กันยายน 2545 21 กันยายน 2543  
 คร้ังที่ 3 30 กันยายน 2545 29 กันยายน 2547 16 กันยายน 2545  
 คร้ังที่ 4 30 กันยายน 2547 29 กันยายน 2549 10 กันยายน 2547  
 คร้ังที่ 5 30 กันยายน 2549 29 กันยายน 2551   คำส่ัง สวพ.มก. 48/2549  
                        ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549
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คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ 38/2551 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเน่ืองในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
------------------------------------------------- 

 ดวยในวันที่  2 ตุลาคม 2551 เปนวันครบรอบ 30 ปแหงการสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือใหการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ เน่ืองในวาระดังกลาว 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
 10. นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย กรรมการ
 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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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

  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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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ  กรรมการ
 15. นางภัทรา ชูวาธิวัฒน  กรรมการและเลขานุการ
 16. นางสาวมาลี สกุลนิยมพร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 17. นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 18. นายวิวัฒน นาวานิช  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
  มีหน าที่ กำหนดหลักเกณฑ  และแนวทางในการพิจารณาประกาศเ กียรติคุณ/ราง วัลนักวิ จัย 
และผลงานวิจัย และดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย และผลงานวิจัยเพื่อมอบโลเกียรติคุณ/เข็มเชิดชูเกียรติ/ 
เกียรติบัตรเนื่องในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
 คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ
 1. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประธานกรรมการ
  ฝายบริหาร
 2. รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. รองประธานกรรมการ
  ฝายประสานงานวิจัย
 3. หวัหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป กรรมการ
 4. หวัหนาฝายวิจัยและประเมินผล กรรมการ
 5. หวัหนาฝายสารสนเทศงานวิจัย กรรมการ
 6. หวัหนาฝายเครJ องมือวิทยาศาสตรกลาง กรรมการ
 7. หวัหนาสถานีวิจัยวนเกษตรตราด กรรมการ
 8. หวัหนาสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน 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 เกล้ียงกลม 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. ท่ีปรึกษา 
 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. หวัหนาฝายวิจัยและประเมินผล กรรมการ 
 8. หวัหนาฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย กรรมการ 
 9. หวัหนาฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง กรรมการ 
 10. หัวหนาสถานีวิจัยวนเกษตรตราด กรรมการ 
 11. หัวหนาสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน กรรมการ 
 12. หัวหนาศูนยนาโนเทคโนโลยี  กรรมการ 
 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 
 5. นายชัยณรงค สหัสสานนท กรรมการ 
 6. นางสาววนิดา รัตตมณี กรรมการ 
 7. นายอุกฤษณ กุลดิลก กรรมการ 
 8. นายขวัญชัย แยมสุดใจ กรรมการ 
 9. นายสัญชัย ทองขาว กรรมการ 
 10. นายพนม เกล้ียงกลม กรรมการ 
 11. นางสาวรติกาล สุขใจ กรรมการ 
 12. นางสาวเบญจมาศ หลวงทรง กรรมการ 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 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 จัดทำปายช่ืองาน บันทึกภาพ
งานและกิจกรรมตาง ๆ และอำนวยความสะดวกดานการจอดรถ 
 คณะกรรมการฝายการเงิน 
 1. นางนวรัตน สุวรรณเลิศ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรรณวิมล ราชอุปนันท กรรมการ 
 3. นางสาวศันสนีย สุทธิสังทร กรรมการ 
 4. นางมนัสนิตย สหัสสานนท กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางสาววิภาวี สุทธิสังทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาที่จัดการดานการเบิกจายเงินของคณะกรรมการฝายตางๆ และเงินกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. การจัดทำบัญชีรับ – จาย และสรุปผลการใชจายเงินในการจัดงานและกิจกรรมตางๆ 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนเสร็จสิ้นการดำเนินงาน 

  ส่ัง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 
 

  (ศาสตราจารย รังสิต สุวรรณมรรคา) 
  ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่  40/2551 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเน่ืองในวาระ  30  ป   
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  เพ่ิมเติม 

------------------------------------------------- 
 อนุสนธิคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 38/2551 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2551 ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเน่ืองในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ในวันท่ี 2 
ตุลาคม 2551 นั้น 
  เพื่อใหการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จึงให
แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เพ่ิมเติม ดังน้ี 
 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 โดยใหมีวาระและหนาท่ีตามคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ท่ี 38/2551 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 

  สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 

  (ศาสตราจารย รังสิต สุวรรณมรรคา) 
  ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

พิมพที่ : อักษรสยามการพิมพ 16 ซอยบางแวก 2 แยก 4 จรัญสนิทวงศ 13 แขวงคูหาสวรรค เขตภาษีเจริญ กทม. 10160  
    โทรศัพท 02-4107813 โทรสาร 02-410-7813 E-Mail : aksornsiam@yahoo.co.th นายอรุณ รุงรุจิโรจน ผูพิมพผู โฆษณา 2552
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