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 ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ คณะ จากภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 

ไดรับมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจําป ๒๕๕๔ จํานวน ๒๐ ลานบาท ระยะเวลาวิจัย ๕ ป

(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) จากโครงการ “การปรับปรุงพันธุเพ่ือเรงการปลูกเล้ียงสบูดํา

สําหรับเปนพลังงานและอาหารสัตว (Breeding to Accelerate Domestication of 

Jatropha for Fuel and Feeds)” ท้ังนี้จะมีพิธีมอบทุนและลงนามในสัญญาใหทุน ในวันท่ี 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หองเทเวศร ชั้น ๒ อาคารหอประชุมสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย ถ.นครราชสมีา เขตดุสติ กรุงเทพฯ 

 

 
พลังงานที่มนุษยใชอยูในปจจุบัน ไดมาจากซากฟอสซลิที่มีแตจะลดปรมิาณลง สงผลใหทั่วโลกพยายามหาแหลงของ

พลังงานทดแทนที่สะอาดและไมเปนพษิกับสิ่งแวดลอม โดยพืชพลังงานถือเปนพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงสุดแหลงหนึ่ง 

ทําใหมีการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชหลายชนิดใหมีความเหมาะสมในการนํามาใชเปนตนกําเนิดของพลังงาน ทั้งเพื่อทดแทน

น้ํามันเบนซิน (สวนใหญใชเปนแหลงพลังงานในยานพาหนะสวนบุคคล) และน้ํามันดีเซล (สวนใหญใชเปนแหลงพลังงานใน

ยานพาหนะเพื่อการขนสง) ซึ่งการผลิตไบโอดีเซลในปจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกเนนใชน้ํามันจากผลปาลมน้ํามัน                

ที่สามารถใหผลผลติน้ํามันตอพื้นที่ไดสูงกวาพชืน้ํามันอ่ืนๆ แตหนวยงานนานาชาตหิลายองคกร ไดคัดคานการนําน้ํามันปาลม

มาใชในแงพลังงาน เพราะกระทบกับการบรโิภคของประชากรในหลายพื้นที่ของโลก และทําใหน้ํามันปาลมมีราคาสูงขึ้นอยางในปจจุบัน 

จึงตองมีการหาพืชพลังงานชนิดใหมที่ไมใชพืชอาหาร มาใชเปนพืชพลังงานโดยตรง ทั้งนี้พืชที่มีศักยภาพสูงสุดพืชหนึ่งคือ สบูดํา         

ซึ่งไมใชพชือาหาร ยกเวนในประเทศเม็กซโิกบางพื้นที่ ที่ไดคัดเลอืกพันธุสบูดําที่มีสาร phobol ester ต่ํา มาค่ัวเพื่อใชบรโิภค 

สบูดําเปนพืชที่ทนทานตอสภาพแหงแลง เมล็ดมีปริมาณน้ํามัน ๓๕-๔๐% โดยน้ําหนัก น้ํามันที่สกัดไดสามารถ

นํามาใชไดโดยตรงกับเครื่องยนตที่มีความเร็วรอบต่ํา มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง กากที่เหลือมีโปรตีนสูงถึง ๕๐-๖๐ % 

สามารถนํามาใชเปนสวนประกอบของอาหารสัตว แตสบูดํามีขอเสียที่มีสารพิษหลายชนิด เชน lectin (curcin)  phytates  saponins  

protease inhibitors  และ phorbol esters โดยเฉพาะ phorbol esters ซึ่งพบมากในเมล็ด เปนสารกระตุนใหเกิดเนื้องอกในสัตว

ที่เลี้ยงลูกดวยน้ํานม และไมสลายตัวภายใตอุณหภูมิหุงตมปกต ิ

สบูดําเปนพชืใหมที่เพิ่งไดรับความสนใจดานการพัฒนาพันธุเม่ือไมกี่ปมานี้ ทําใหพันธุยังมีคุณสมบัติของพันธุปาอยูมาก 

โดยมีลักษณะเดนคือ เจรญิและเตบิโตสูงทางลําตนและใบ แตใหผลผลติเมล็ดต่ํา จําเปนตองมีการพัฒนาพันธุใหสามารถปลูกเลี้ยง 



 

๒ 

(domesticate) เปนการคาในแปลงขนาดใหญได การพัฒนาพันธุสบูดําทั่วโลกยังคงใชวิธีการปรับปรุงจากเชื้อพันธุกรรมของ       

สบูดําที่มีอยู ซึ่งปจจุบันหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยยอมรับแลววา ไมสามารถใชเชื้อพันธุกรรมสบูดําที่มีอยูในโลก         

มาปรับปรุงพันธุที่สามารถผลติเปนการคาได ทั้งนี้เพราะเชื้อพันธุสบูดําที่มีอยูใหผลผลิตต่ํามาก (ใหผลผลิตเมล็ดทั้งเปลือก

ประมาณ ๒๕๐-๓๕๐ กก./ไร) ตดิผลกระจัดกระจายทั่วตนและแกไมสมํ่าเสมอกัน จึงตองใชแรงงานสูงในการเก็บเกี่ยว ทําให

ไมมีศักยภาพทางเศรษฐกจิ อีกทัง้เชื้อพันธุที่มีอยูก็มีความหลากหลายต่ําอีกดวย 

โครงการนี้จึงมีความประสงคที่จะปรับปรุงพันธุสบูดําใหมีศักยภาพในการเปนพืชพลังงาน เมล็ดสามารถใช

เปนแหลงโปรตนีในอาหารสัตว โดยจะสรางความหลากหลายและความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใชวธิกีารตางๆ หลายวธิี 

ที่นักปรับปรุงพันธุพชืทั่วโลกใชอยูในปจจุบัน (state of the art) รวมกัน ทําใหเปนโครงการปรับปรุงพันธุสบูดําที่ไมมีโครงการใด

ในโลกทํามากอน ไดแก 

(๑) การปรับปรุงพันธุโดยวธิมีาตรฐาน (conventional breeding) 

(๒) การปรับปรุงพันธุดวยการกลายพันธุ (mutation breeding) 

(๓) การผสมพันธุภายในและระหวางชนดิ (intra- and inter-specific hybridization) 

(๔) การผสมพันธุขามสกุล (inter-generic hybridization) และการกูชวีติคัพภะ (embryo rescue) 

(๕) การใชเครื่องหมายโมเลกุล (molecular breeding) ชวยในการคัดเลอืก และ 

(๖) การถายยีน (genetic transformation)  

จากนั้น ทําการคัดเลือกลักษณะที่สําคัญทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ ใหเกิดสบูดําพันธุใหมที่แตกตางจากเดิม        

มีศักยภาพทางดานผลผลติที่จะทดสอบผลติในระดับอุตสาหกรรมตอไป ซึ่งคาดวาพืชที่จะสรางขึ้น จะเปนพืชชนิดใหมที่ไม

เคยปรากฏมากอนในโลก นับเปนการเรงการปลูกเลี้ยง(acceleration of domestication) พชืชนิดใหมจากฐานพันธุกรรมสบูดํา 

ใหเปนพชืเศรษฐกจิไดอยางแทจรงิ 

ในระหวางการพัฒนาพันธุพืชชนิดใหมโดยใชสบูดําเปนฐานดวยวิธีการตางๆ ที่กลาวมานั้น จะเกิดองคความรูที่

สามารถตพีมิพในวารสารระดับนานาชาตไิดไมต่ํากวา ๑๐ เรื่อง ซึ่งจะทําใหงานวิจัยสบูดําของประเทศไทยอยูในแนวหนา

ของโลกภายในเวลา ๕ ป 
 

คณะผูวิจัย ประกอบดวย 

๑. ศ.ดร.พรีะศักดิ์ ศรนีเิวศน สังกัด ภาควชิาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน (หัวหนาโครงการ) 

๒. รศ.ดร.สนธชิัย จันทรเปรม สังกัด ภาควชิาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 

๓. ดร.วรีะพันธุ สรดีอกจันทร สังกัด ภาควชิาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 

๔. ดร.พรศริ ิเลี้ยงสกุล สังกัด ภาควชิาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 

๕. ดร.พัชรนิทร ตัญญะ สังกัด ภาควชิาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 

๖. ดร.ประกจิ สมทา สังกัด ภาควชิาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 

๗. ดร.อนุรักษ อรัญญนาค สังกัด ภาควชิาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 

๘. ดร.นงลักษณ เทยีนเสร ีสังกัด ภาควชิาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 

๙. ดร.ธราธร ทรีฆฐิต ิสังกัด ศูนยพันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาต ิสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต(ิสวทช.) 
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ทัง้นี้โครงการทุน NSTDA Chair Professor จัดโดย มูลนธิสิํานักงานทรัพยสนิสวนพระมหากษัตริย บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

และ สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง “ศาสตราจารยที่เปนกลุมผูนํากลุม” 

ซึ่งเปนผูนําการยกระดับการวจัิยและพัฒนาของประเทศไทยตอไป โดย มูลนธิสิํานักงานทรัพยสนิสวนพระมหากษัตริย จะเปน

ผูใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการ จํานวน ๑ ทุน เปนจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน ๒๐ ลานบาท ประการสําคัญ ผูไดรับทุน 

NSTDA Chair Professor ทานแรกเปนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ ภาควิชาเคมี 

คณะวทิยาศาสตร จากโครงการวจัิย เรื่อง “การออกแบบและการผลิตวัสดุนาโนที่เปนประโยชนอยางสูงสุดตออุตสาหกรรม” 

ซึ่งมีพิธีมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจําป ๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน  

จึงเปนผูไดรับทุนคนที่สองของทุน NSTDA Chair Professor และของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

ภาพท่ี ๑ : รศ.วุฒชิัย กปลกาญจน อธิการบดี รวมแสดงความยินดีแก 

ศ.ดร.จํารัส ล้ิมตระกูล จาก คณะวทิยาศาสตร ในโอกาสท่ีไดรับทุน 

NSTDA Chair Professor คนแรก เมื่อวันท่ี ๓๐ มนีาคม ๒๕๕๒               

ณ หองประชุมเทเวศร สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตรยิ 

กรุงเทพฯ 

 

 

 นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรมี ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานสบูดํา โดย รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 

เปนผูอํานวยการศูนยฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานวจัิยเกี่ยวกับสายพันธุสบูดําใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น สามารถนําองคความรู

ที่เกดิขึ้นจากการวจัิยไปใชในการตอยอดงานวิจัยชิ้นอ่ืนๆ หรือถายทอดเทคโนโลยีใหแกกลุมเปาหมาย และเพื่อรวบรวมแบง

ประเภทและจัดเก็บขอมูลตางๆเกี่ยวกับสบูดําทั้งภายในและตางประเทศ สําหรับพัฒนาเปนฐานขอมูลใหแกนักวิจัยและ

ประชาชนทั่วไป ทัง้นี้ศูนยฯยังไดดําเนนิการศกึษาวจัิยเกี่ยวกับการใชน้ํามันจากสบูดําเปนพลังงานทดแทนของโครงการเคยู-ไบโอดีเซล 

ซึ่งประกอบดวยแผนงานวจัิยหลัก ดังแสดงได ภาพที่ ๒ 

 ภาพท่ี ๒ : แผนงานวจิัยของโครงการเคยู-ไบโอดีเซล 

   

ท่ีมา : 

- ศ.ดร.พรีะศักด์ิ ศรนิีเวศน คณะเกษตร กําแพงแสน 

- ศูนยความเปนเลิศทางวชิาการดานสบูดํา www.jatropha.center.ku.ac.th 

- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 


