
ประวัติการจัดตั้งกลุ่มการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจีโนม 
 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดีเอ็นเอ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมนุษย์มากข้ึน 

ไม่ว่าการแพทย์ อุตสาหกรรม และการเกษตร ในด้านการเกษตรเริ่มใช้เทคโนโลยีลายพิมพ์ดี
เอ็นเอ (DNA Fingerprint) ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ และการตรวจสอบ
พันธุกรรมลูกผสม นโยบายการปรับปรุงพันธุ์พืชที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเทคโนโลยีแก่
ภาคเอกชน เช่น ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ทางการค้า เป็นจุดเริ่มต้นการจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการด้าน 
DNA Fingerprint ข้ึน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในปี พ.ศ. 2538 
ตามมติของคณะกรรมการบริหารไบโอเทค ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2538  
เพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะน าเทคโนโลยีดีเอ็นเอไปช่วยเหลือภาคการเกษตร  โดยมีระยะเวลา
ด าเนินงาน 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคและบุคลากรในการน า
เทคโนโลยีดีเอ็นเอไปใช้ในการให้บริการการตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุกรรมของเมล็ด
พันธุ์ที่ผลิตข้ึน รวมทั้งความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ เพื่อเปิดบริการให้ภาครัฐและเอกชน 
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้การสนับสนุนบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน รวมถึงสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และไบโอเทคให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน  ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็น และค่าจ้างบุคลากร โดยการให้บริการของหน่วยปฏิบัติการฯ ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ราคา และการสร้างเครือข่าย (Networking) 

 
การตัดแต่งพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) เป็น

ประเด็นที่มีการพูดอย่างกว้างขวาง ในการน ามาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ประเด็นความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) เป็นประเด็นส าคัญในเรื่องพืชจีเอ็มโอ คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2543 จึงเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ทุนประเดิม จ านวน 35,846,010 บาท 
เพิ่มเติมให้หน่วยปฏิบัติการฯ ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการจ าเพาะด้านการตรวจสอบจีเอ็ม
โอ และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยปฏิบัติการฯ เป็น “ห้องปฏิบัติการ DNA Technology” 
(DNA TEC) เพื่อให้บริการเทคโนโลยีดีเอ็นเอ และบริการตรวจสอบจีเอ็มโอ รวมงบประมาณ
ที่ สวทช. สนับสนุนทั้งสิ้น 64,020,232 บาท หลังจากห้องปฏิบัติการฯ ประสบความส าเร็จ



สามารถด าเนินการได้อย่างอิสระ สวทช. ได้โอน ห้องปฏิบัติการ DNA Technology ไปเป็น
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 
เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อประเทศทางด้านพัฒนาวิชาการข้าว การศึกษา และการบริการ
ภาคเอกชน 

ในปี พ.ศ. 2549 ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ได้จัดต้ังสถาบันจีโนมข้ึนที่ ศูนย์ไบโอเทค 
อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงเกิดกลุ่มวิจัยอีกกลุ่มที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Next 
Generation Sequencing ที่ท างานได้รวดเร็วและท าการวิจัยในโครงการที่ส าคัญของ
ประเทศ เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 
 
แนวคิดของการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี 

แม้มีการศึกษาจีโนมอย่างต่อเนื่อง แต่เทคโนโลยีที่พัฒนาได้
ส่วนมากอยู่ในรูปองค์ความรู้และวารสาร ท าให้สังคมมองว่า
วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง กล่าวถึง
แนวคิดว่า “ผมจึงมีความคิดที่จะท าการศึกษาเทคโนโลยีจีโนม 
โดยมองถึงการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ เพื่อให้
สังคมเห็นว่าวิทยาศาสตร์จริง ๆ แล้ว อยู่รอบตัวเราสามารถเพิ่ม

คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน” ดังนั้นงานวิจัยที่ท ามาตลอดอายุการเป็นนักวิจัย จึงเป็นงานที่ท าต้ังแต่
ต้นน้ าจนสู่ สั งคม  งานวิ จัย จีโนมที่พัฒนาข้ึน  จึงค านึ ง ถึงการใช้ประโยชน์  ช่วย
ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก เช่น การตรวจสอบการปลอมปนข้าวและการตรวจสอบ
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม 
 

กลุ่มผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี เป็นกลุ่มที่ต้องการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และ
ต้นทุนต่ า การเลือกเทคโนโลยีต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย โจทย์ที่ท าต้องพิจารณาทั้งด้าน
เทคโนโลยีและผู้ใช้ประโยชน์ประกอบกัน การต้ังห้องปฏิบัติการ DNA Technology เกิดข้ึน
เพื่อลดปริมาณการน าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยจากต่างประเทศ ควบคุมคุณภาพการ
ทดสอบได้อย่างเป็นระบบ และความรวดเร็วในการให้บริการทดสอบ มีการวางระบบการ



ทดสอบจากแบบการท าวิจัยมาเป็นแบบ production line ซึ่งประยุกต์มาจากการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม  ส่วนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อาจจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ที่แพงกว่า เพื่อให้ได้ พันธุ์พืชที่ดีและผลผลิตสูง หากได้พันธุ์ที่ต้องการจะเกิดผลกระทบต่อ
ประเทศในวงกว้าง ทั้งต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเอง การเพิ่มปริมาณผลผลิตเพื่อ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การท าให้นโยบายบางอย่างของภาครัฐ
เป็นไปได้ เช่น นโยบายพลังงาน เป็นต้น ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีบางครั้งจึงต้องบูรณาการ
คือผสมผสานหลายเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ 

ผลงานเด่น 

เทคโนโลยีฐานจีโนมิกส์กับการตรวจสอบจีโนมอย่างรวดเร็วเพื่อ
ช่วยควบคุมคุณภาพสินค้า ในการส่งออกอาหาร และการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชอายุยืนแบบก้าวกระโดด 

เทคโนโลยีจีโนมเพื่อช่วยการส่งออก ด้านกฎหมาย และ
ป้องกันการกีดกันทางการค้า 

เทคโนโลยีจีโนมิกส์ ถูกพัฒนามาใช้ในการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
ของสินค้าอาหาร และสิ่งมีชีวิต การจัดต้ังห้องปฏิบัติการ DNA 
Technology พัฒนาข้ึนมา ต้ังแต่ พ.ศ. 2543 เพื่อพัฒนาการ
ตรวจสอบที่มีต้นทุนต่ า และให้บริการภาคการผลิตให้เข้าถึง
เทคโนโลยีระดับสูงได้ ตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีเด่น คือ 
เทคโนโลยีการตรวจสอบข้าวปลอมปนจากเมล็ดข้าวสาร โดย
เริ่มจากการค้นหาเอกลักษณ์ดีเอ็นเอของข้าว 30 สายพันธุ์ที่
ปลูกในประเทศไทย เพื่อค้นหาตัวตรวจที่แม่นย า สามารถแยก
ความแตกต่าง และปริมาณปลอมปนได้ทุกสายพันธุ์ โดยเฉพาะ

การปลอมปนในข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ซึ่งถือเป็นข้าวส่งออกที่มีชื่อเสียงของไทย 
สามารถให้บริการแก่ กรมการค้าต่างประเทศ ในการตรวจรับรองคุณภาพให้มีความบริสุทธิ์
สูงสุด ในราคาต้นทุนของเทคโนโลยีที่ต่ าที่สุด ในส่วนการตรวจสอบสินค้าที่มีส่วนประกอบ
ของพืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms, GMOs) โดยห้องปฏิบัติการ
ดีเอ็นเอ เทคโนโลยีได้พัฒนาเทคโนโลยีชนิด Real-time PCR ที่ตรวจปริมาณพืชดัดแปลง



พันธุกรรม ได้ต่ าถึงร้อยละ 0.1 ในอัตราค่าบริการที่ต่ าที่สุดมีความแม่นย าสูง เทคโนโลยี 
Real-time PCR ยังได้ถูกพัฒนาไปตรวจสอบการปนเปื้อนเนื้อวัวได้ละเอียดถึงร้อยละ 0.1 
การแปลข้อมูลจีโนมิกส์  มาสู่การให้บริการที่มีต้นทุนต่ า และแม่นย าสูงนี้  ได้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะครัวโลกได้เป็นอย่างดี 

 
เทคโนโลยีฐานจีโนมกับการปรับปรุงปาล์มน ้ามันอย่างก้าวกระโดด 

การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันในไทยปกติใช้ระยะเวลาประมาณ 15 - 20 ปี เริ่ม
ต้ังแต่การคัดเลือกพันธุ์พ่อแม่ และลูกผสมที่ได้จากการผสมกันระหว่างพ่อแม่ การทดสอบหา
ลูกผสมที่ต้องการ จากลูกผสมจ านวนมาก ที่ต้องใช้เวลา และสถานที่ในการปลูกทดสอบ 
เทคโนโลยีจีโนมหรือดีเอ็นเอถูกน ามาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์เทเนอร่าที่ดี ที่เป็นลูกผสม
ระหว่างพันธุ์แม่ดูร่า และ พันธุ์พ่อฟิสิเฟอร่า โดยตรวจดีเอ็นเอของลูกผสมเทเนอร่า ที่มี
ลักษณะกะลาบาง ปริมาณของชั้นเปลือกนอกที่ให้น้ ามันต่อน้ าหนักผลสูง ผลผลิตทะลายสูง 
(ผลใหญ่ กะลาบาง ผลผลิตต่อไร่สูง) 

การขยายพันธุ์ลูกผสมที่คัดมาให้ได้จ านวนมากโดยให้มีลักษณะเหมือนพันธุ์ลูกผสม
ต้ังต้น ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ได้พัฒนาข้ึน ใช้เวลาเพาะเลี้ยงเพียง 6 เดือน จาก
ที่เคยมีรายงานมา 1.5 - 2 ปี นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมักมีต้นที่ได้จ านวนหนึ่งเกิด
การกลายพันธุ์ ซึ่งถ้าน าไปปลูกกว่าจะเห็นความผิดปกติใช้เวลา 2 - 3 ปี ดังนั้นจึงได้พัฒนา
เทคโนโลยีการตรวจการกลายพันธุ์ คัดเลือกต้นกลายพันธุ์ออกไป 

ผลจากการคัดเลือกลูกผสม ขยายพันธุ์ลูกผสม โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และตรวจ
การกลายพันธุ์ เมื่อน าลูกผสมที่ได้ไปทดสอบในระดับภาคสนาม พบว่า มีจ านวนอย่างน้อย 
3 คู่ผสมที่ตอบสนองได้ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้มี
การขยายผลจากระดับการทดลองข้ึนมาเป็นระดับสนาม โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) เพื่อใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่
พัฒนาข้ึนในการผลิตกล้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันให้เกษตรกร จ านวน 
100,000 ต้น โดยต้นปาล์มน้ ามันจ านวนนี้จะต้องตรวจสอบว่ามี



ความผิดปรกติทางด้านพันธุกรรมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือไม่  โดยใช้  DNA 
Technology ที่ได้พัฒนาข้ึน นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนา
ได้นี้ให้กับบริษัทเอกชนในภาคใต้ของประเทศ โดยบริษัทดังกล่าวได้ท าสัญญารับถ่ายทอด
เทคโนโลยีแบบ turnkey technology กับ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) 
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านจีโนมเพื่อใช้ในการตรวจสินค้าส่งออก  

การรับรองตราสัญลักษณ์ข้าวหอมมะลิโดยส่งออก : ผลกระทบต่อการส่งออกข้าว
ไทยและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 

เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวหอมที่มี
คุณภาพ และราคาสูง ท าให้มีการน าข้าวหอมมะลิไทย
ผสมกับข้าวคุณภาพต่ ากว่า เพื่อแก้ไขปัญหาการปลอมปน
ดังกล่าว DNA TEC พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบความ
บริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทยที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการ
ยอมรับจากต่างประเทศ และในที่สุดเปน็เครื่องมือในการรบัรองตราสัญลักษณ์ข้าวหอมมะลิ
ไทยส่งออก สร้างความเชื่อม่ันกับผู้น าเข้า แยกตลาดข้าวหอมมะลิแท้จากข้าวอื่น         ผู้
ส่งออกได้ราคาสูงข้ึน และเนื่องจากความเชื่อมั่นในคุณภาพ ท าให้ปริมาณส่งออกเพิ่มข้ึน จาก
ราคาส่งออกที่เพิ่มข้ึน ท าให้เกษตรกร  ที่ปลูกข้าวหอมมะลิขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงข้ึน
ด้วย 

การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์ดี : ผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพด 

 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ดี ท าให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดได้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง มีก าไร
ต่อพื้นที่เพิ่มข้ึน การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์ดี ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นจึงมักมี
การปลอมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ดีและไม่ดี  DNA TEC พัฒนาวิธีการตรวจดีเอ็นเอ       ให้
บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์
ดีของบริษัทหรือไม่ ท าให้แยกตลาดเมล็ดพันธุ์ดีออกมา สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อ และ
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีในราคาสูงข้ึน 



 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในประเทศไทยใช้ระบบเกษตรพันธสัญญา คือ จ้าง
เกษตรกรผลิต เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเป็นเกษตรกรที่มีฝีมือ  จากการส ารวจของ
โครงการเครื่องมือการเรียนรู้และนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ 21 จังหวัด 
(โดย ศาสตราจารย์ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ และคณะ) พบว่า เกษตรกรที่ท าสัญญาปลูกเมล็ดพันธุ์
จะมีรายได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 720.33 บาทต่อไร่ การมีเมล็ดพันธุ์ดียังท าให้เกษตรกรที่ใช้เมล็ดพันธุ์
ดีมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ทั่วไป ประมาณร้อยละ 5 ดังนั้นการตรวจสอบสาย
พันธุ์ดี จะช่วยให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ดีที่ไว้ใจได้และไม่ถูกหลอก 

การลดความเสี่ยงจากโรควัวบ้าจากการน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

 จากปัญหาของโรควัวบ้าที่เกิดข้ึนในต่างประเทศ จึงมีการระวังน าเข้าวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่มาจากวัว  DNA TEC จึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของวัตถุดิบที่
น าเข้าว่ามาจากส่วนประกอบของวัวหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้บริโภค 

ผลลัพธ์งานวิจัยท่ีแท้จริง 

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ท างานวิจัยต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ผลงานวิจัยจึงมีอยู่ในหลาย
รูปแบบทั้งองค์ความรู้ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ สิทธิบัตร ชุดตรวจสอบรวมถึง
การให้บริการการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่งออก การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและสร้างสาย
พันธุ์พืชจ านวนมากจากเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึน ตัวอย่างเช่น 

องค์ความรู้/เทคโนโลย ี

 ข้อมูลความหลากหลายของพันธุ์ปาล์มน้ ามันในประเทศไทย ท าให้พบว่า พันธุ์ปาล์ม
น้ ามันที่น าเข้ามาในประเทศไทยมีความหลากหลายมากเพียงพอ 

 องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับยีนที่ควบคุมความหนาของกะลาปาล์มน้ ามัน พบว่า 
กระบวนการสร้างกะลาของผลปาล์มเกี่ยวข้องกับการสะสมของลิกนิน (lignin 
pathway) คณะนักวิจัยจึงศึกษายีนที่ส าคัญในกระบวนการเกิดลิกนิน โดยใช้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ คือ จีโนมิกส์ โปรตีโอมิกส์ แผนที่ทางพันธุกรรม (genetic 
linkage maps และ genome-wide scan) ได้ค้นพบต าแหน่งของยีนที่เกี่ยวข้องกับ
ความหนาของกะลาและสัดส่วนช่อดอกตัวเมียและตัวผู้ 

 



 

 องค์ความรู้เกี่ยวกับ microRNA ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ท าให้เกิดดอกที่ผิดปกติ 
(Mantled Flower) ค้นพบเครื่องหมายโมเลกุลของดอกที่ผิดปกติ (Mantled 
Flower) น าไปสู่การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของปาล์มน้ ามันที่ผ่านกระบวนการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กระบวนการพัฒนาผลปาล์มน้ ามัน (Fruit Development) ต้น
ที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งจะมีการกลายพันธุ์ต้องคัดทิ้ง 

 ข้อมูลคลอโรพลาสต์จีโนมของปาล์มน้ ามันที่สมบูรณ์มีความยาว 156,973 base 
pairs 

 พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture) ซึ่งนอกจากใช้ระยะเวลาเพียง
ครึ่งปี จากวิธีที่ใช้กันอยู่ ที่ใช้ถึง 1.5 - 2 ปี วิธีที่พัฒนาข้ึนยังไม่ท าให้ต้นพ่อแม่พันธุ์
ตาย ทั้งนี้บางสายพันธุ์มีมูลค่าสูงเกือบ 10 ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของ microRNA เพื่อค้นหายีน
ต่าง ๆ ที่ควบคุมการสร้าง microRNA ซึ่ง microRNA เหล่านี้จะใช้ในการศึกษาการ
ควบคุมการแสดงออกของยีนที่สนใจ 

 พั นธุ์ ป า ล์ มน้ า มั นที่ เ หม าะสมกั บการป ลู ก ในพื้ นที่ น้ า น้ อย  ไ ด้ แก่  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จ านวน 3 สายพันธุ์ และ พันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ปลูก
ในภาคใต้ ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 5 ตัน/ไร่/ปี 

ชุดตรวจ 
 ชุดตรวจ DNA เพื่อตรวจความบริสุทธิ์ของพันธุ์ปาล์มน้ ามัน แหล่งทุนสนับสนุน

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 

ผลงานตีพิมพ์ 
ผลงานตีพิมพ์เป็นจ านวนมากซึ่งมีทั้งด้าน Oil Palm Genomics ด้าน Rubber-Tree 
Genomics ด้าน Rice Genomics และ ด้าน Shrimp Genomics ฯลฯ 
 



 
 

ท่ีมา:  ดร.สมวงษ์ ตระกลูรุง่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มูลนิธิสง่เสรมิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 


