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คํานํา 

 การจัดกิจกรรมครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อเปนการระลึกถึงผูที่มีพระคุณและไดรวมจัดต้ังหนวยงานแหงน้ีข้ึนมา อีกทั้งยังเปนการ
เผยแพรองคความรูที่เกิดข้ึนจากการทํางานวิจัยและงานบริการวิชาการ  ผลงานจะเผยแพรออกมาในลักษณะของการ
จัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ และการจัดฝกอบรมทางวิชาการ โดยกิจกรรมมีข้ึนต้ังแตวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ซึ่งเปนวันทําบุญครบรอบ 36 ป หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดศูนยปฏิบติัการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และทรงปลูก
ตนนนทรีไวเปนอนุสรณ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523  นอกจากน้ียังไดมีการจัดทําหนังสือระลึกครบรอบ 36 ป 
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส และ DVD โดยหนังสือจะได
รวบรวมขอคิดตางๆ จากคณาจารยและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการกอต้ังศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ประวัติความเปนมา 
ผลงานที่ภาคภูมิใจทั้งดานงานวิจัยและงานบริการวิชาการแกสังคมของบุคลากร รวมทั้งบทความรําลึกถึงศูนย
ปฏิบัติการวิจัยฯ จากผูที่เคยปฏิบัติงานวิจัย วิทยานิพนธ และบุคลากรปจจุบัน 
 ในชวง 3 – 4 ป ที่ผานมาน้ี เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก เน่ืองจากศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง เดิมสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน แตหนวยงานถูกยุบและโอนไปสังกัดคณะเกษตร 
กําแพงแสน ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดออกนอกระบบ ซึ่งเปนชวงที่มีบุคลากรจะตองมีการปรับตัวใหทันกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังไมมีตําแหนงมาทดแทนตําแหนงที่เกษียณอายุราชการ ทําใหการทํางานตอง
ลําบากมากย่ิงข้ึน 
 สุดทายน้ีในฐานะตัวแทนของบุคลากรศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยทุกทานที่ไดใหขอคิด เสียสละเวลา และเปนกําลังใจใหพวกเรามาตลอด  นอกจากน้ีขอขอบคุณผูมี
อุปการะคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนการจัดงานครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง หากมี
สิ่งใดขาดตกบกพรองตองขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 
 

  
 (นางมณฑา  วงศมณีโรจน) 
 หัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําปรารภเน่ืองในวาระครบรอบ 36 ป 
การกอต้ังศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
 



 8 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทิวา  พาโคกทม 

หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 16 พ.ย. 2558 - 15 พ.ย. 2562 

 



 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 9 

 กอนอื่นกระผมขอขอบพระคุณศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ที่ใหเกียรติกระผมในการเขียน 
คําปรารภเน่ืองในโอกาสศูนยปฏิบติัการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครบรอบ 36 ป 
 ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตความรวมมือของ

รัฐบาลญี่ปุน หรือที่เรียกวา โครงการไจกา (JICA) ซึ่งริ่เริ่มมาจาก อ.ดร. ประจักษ เจริญ เสนอตอ ศ.ดร. สุธรรม อารีกุล 
รองอธิการบดีฝายวิชาการในขณะน้ัน จนกลายเปนรูปรางโครงการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ในป พ.ศ. 2520  และในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 
2523 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปด
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และทรงปลูกตนนนทรี ณ บริเวณดานหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง 
 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กอต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางของการใหบริการ
ดานวิทยาการแกเกษตรกร และการเกษตรในเขตลุมนํ้าแมกลอง ใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรแกอาจารยและ
นักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยใหกาวหนา และเนนการแนะนําวิทยาเขตกําแพงแสนใหเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปทั้ง
ภายในและตางประเทศ  ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ มีผลงานดานการสรางสรรคงานวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนา

ประเทศ และใหบริการทางวิชาการ บริการเครื่องมือ บุคลากรของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ เปนผูมีความเช่ียวชาญและ
ชํานาญงานวิจัยที่หลากหลายสาขาตามยุทธศาสตรวิจัยของประเทศ และตามสถานการณของโลก 
 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ไดดําเนินงานและสรางผลงานวิจัยดานตางๆ มาตลอด 36 ป
อยางมีประสิทธิภาพไดเพราะอาจารย นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนและบริการวิชาการอื่นๆ ชวยกันขับเคลื่อน
และพัฒนาองคกร  โดยเฉพาะชวงแรกของการดําเนินงาน คณาจารยจากคณะตางๆ ไดมีบทบาทสําคัญในการ
วางรากฐาน พัฒนาองคกร และสรางนักวิจัยรุนใหมๆ เพื่อสานตอการดําเนินงาน ขณะเดียวกันศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ  
ก็เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร โดยความชวยเหลือจากรัฐบาลไทย รัฐบาลญี่ปุน 
รัฐบาลฝรั่งเศส และมูลนิธิ Rockefeller เปนตน ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย การอบรม การดูงาน การศึกษา ณ 
ตางประเทศ ตลอดจนการสงผูเช่ียวชาญสาขาตางๆ มาปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรวิจัยของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ 
 กระผมขอแสดงความยินดีและช่ืนชมกับศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ในโอกาสที่ดําเนินงานมาครบ 36 ป กระผมขอ

อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให ผูบริหาร นักวิจัย และบุคลากรของ
ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ประสบแตความสุข ความเจริญ มีพลังกายพลังใจที่จะมุงมั่นในการพัฒนาและสรางสรรคผลงาน
ที่ดีมีคุณประโยชนแกประเทศ อันจะนํามาซึ่งช่ือเสียงและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน และชาวศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ทุกทานตลอดไป 

มีนาคม 2560 
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ศาสตราจารย ดร. ธรีะ  สูตะบุตร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 9 ต.ค. 2549 – 6 ก.พ. 2551 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2539 – 2544 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2533 – 2535 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2524 – 2525 
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แนวคิดและความต้ังใจในการจัดต้ัง Central Lab 
ศาสตราจารย ดร. ธีระ  สูตะบุตร 

 วิทยาเขตกําแพงแสนไดรับการพัฒนาภายใตแผนโครงการเงินกูธนาคารโลก โดยไดกําหนดการพัฒนาไว  
4 ชวง ชวงละ 5 ป แตการผันผวนทางการเมืองภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทําใหการพัฒนาภายใตแผนดังกลาว
ดําเนินการไดเพียงชวงเดียว (5 ป) การเตรียมความพรอมจึงทําไดเฉพาะการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิต 
เปนหลัก งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งจําเปนตางๆ ดานงานวิจัยไดรับการดําเนินการในวงจํากัด  
ศาสตราจารย ดร. สุธรรม อารีกุล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ซึ่งดูแลทั้งดานงานวิจัยและการศึกษา ไดเล็งเห็นจุดออน
ในสวนน้ี จึงไดหาลูทางในการหาแหลงทุนอื่นๆ เพื่อการพัฒนาดังกลาว  ในชวงเวลาน้ัน ดร. ประจักษ เจริญ อาจารย
ภาควิชาปฐพีวิทยาไดสําเร็จการศึกษาจากประเทศญี่ปุน ไดรับทราบมาวาญี่ปุนมีโครงการความรวมมือซึ่งเรียก 
Technical Cooperation ซึ่งมี grant aid และ technical assistance  ดร. ประจักษ ประสงคจะไดเครื่องมือ

วิทยาศาสตรในดานการวิจัยดิน ซึ่งไดนําเสนอ ศาสตราจารย ดร. สุธรรม อารีกุล เพื่อขอความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ญี่ปุน  ศาสตราจารย ดร. สุธรรม อารีกุล ไดใหนํามาหารือกับผมซึ่งรับผิดชอบดานการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร 
ในแผนโครงการเงินกูธนาคารโลกกอน ซึ่งเครื่องมือดังกลาวไมมีในแผนโครงการเงินกู จึงไดดําเนินการติดตอกับ
สถานทูตญี่ปุน โดยมี ศาสตราจารย ดร. สุธรรม อารีกุล  ศาสตราจารย ดร. อุบล เรียงสุวรรณ ที่ปรึกษารองอธิการบดี
ฝายวิชาการและคณะ เขาพบกับ Mr. Imafuji ซึ่งเปนทูตเกษตรประจําสถานทูต  หลังจากหารือกันแลว Mr. Imafuji 
ไดแนะนําใหเสนอเปนโครงการใหญเพื่อขอ grant aid ซึ่งขอไดทั้งอาคาร เครื่องมือ และตามดวย technical 
assistance ซึ่งชวยดานผูเช่ียวชาญและเครื่องมือ 
 ศาสตราจารย ดร. สุธรรม อารีกุล และคณะที่ไปพบวันน้ันเห็นดวยในขอเสนอ จึงนํากลับมาดําเนินการ โดย
ต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอ grant aid จากรัฐบาลญี่ปุน โดยเปดใหหนวยงานตางๆ นําเสนอ
โครงการ ซึ่งคณะทํางานไดรวบรวม เพิ่มเติม และปรับแตงโครงการยอยตางๆ ใหสอดคลองกัน รวมไดเปน 3 โครงการ

ใหญ คือ 
 1. Central Laboratory and Greenhouse Complex  ซึ่งรวมโครงการยอยดานวิทยาศาสตรเกษตร
เปนหลัก ประกอบดวยหนวย Plant Pest Clinic and Quanrantine Laboratory  หนวย Soil and Fertilizer 
Testing and Applied Research Laboratory  หนวย Seed Technology Laboratory  หนวย Environmental 
Science Laboratory  หนวย Culture Collection Laboratory และหนวย Post Harvest Research Laboratory   
โดยมีหนวยวิจัยกลาง 2 หนวย คือ Central-Biochemistry (ไมใช Central Biochemistry) Laboratory  สวน 
Central Lab น้ัน จําลองรูปแบบจาก Central Lab ภายใตแผนโครงการเงินกูธนาคารโลกซึ่งผมรับผิดชอบจัดต้ังข้ึน  
เปนหนวยที่ต้ังข้ึนกอนเปนหนวยแรกๆ ในระบบมหาวิทยาลัย  แมแตจุฬาลงกรณก็ตองมาศึกษางานเมื่อจุฬาฯ จะต้ัง 
Central Lab  สวนที่สองเปนหนวยวิจัย/เครื่องมือทาง Biochem  หนวยตางๆ เหลาน้ี มุงหวังต้ังข้ึนเปนเวทีกลาง 
ที่นักวิจัยของหนวยและคณะตางๆ จะรวมงานวิจัยและบริการวิชาการแกเกษตรกรและสังคม 

 2. National Agricultural and Machinery Center  เดิมกําหนดใหมีศูนยที่กําแพงแสนและเครือขาย
ในสถานีวิจัยตางๆ แตเมื่อดําเนินการแลวไดลดรูปแบบลงจํากัดเฉพาะกําแพงแสน 
 3. National Agricultural Extension and Training Center  ซึ่งทีมงานสํานักสงเสริมและฝกอบรม
เปนผูจัดทํา 
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 ในการจัดทําขอเสนอโครงการ Central Lab น้ัน จําไดวา ปนตนฉบับซึ่งหนากวา 1 น้ิว เสร็จกลางวัน  
วันอาทิตย  ทําสําเนาเอกสารและเขาเลมเพื่อเสนอคณะผูเช่ียวชาญจากสถานทูตญี่ปุนเชาวันจันทร มี อาจารย ธนาคร 
จารุพัฒน เปนผูรวบรวมขอมูล  ดร. ธีระ สูตะบุตร เปนผูเช่ือมโยงและเพิ่มเติมโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย 

สําอาง ศรีนิลทา เปนหลักในการเขียนโครงการเขารูปฟอรม 
 อน่ึง ในการนําเสนอโครงการตอทีมงานสถานทูตญี่ปุนน้ัน ศาสตราจารย ดร. สุธรรม อารีกุล ไดเชิญ
สื่อมวลชนมาทําขาว ทําใหทีมงานญี่ปุนตองเห็นความจริงจังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 Central Lab เมื่อจัดต้ังข้ึนก็ไดรับการกําหนดใหอยูภายใตสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เชนเดียวกับ Central Lab ที่บางเขน  ขณะทีบุ่คลากรทางสถาบันวิจัยก็ยังคงจํากัด  จึงรวมมือกับคณะ
ตางๆ หาบุคลากรมารวมดําเนินการ Central Lab  ได ดร. จรูญ คํานวณตา และ รองศาสตราจารย กรึก นฤทุม 
(ปริทรรศน นฤทุม) จากคณะวิทยาศาสตร และ ดร. สุพัฒน อรรถธรรม จากคณะเกษตร เปนหลัก 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จพระ
ราชดําเนินมาทรงเปด Central Lab เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523  โดยการประสานงานของ ดร. จันทรวิภา 
ธนะโสภณ  Central Lab ไดรับการพัฒนาจนเปนหนวยงานที่สําคัญของวิทยาเขตกําแพงแสน เปนที่ตอนรับผูมา 

เย่ียมชมวิทยาเขตกําแพงแสน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงนํา
นักเรียนนายรอย จปร. มาดูงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2544  นอกจากน้ี บุคคลสําคัญ อาทิ ฯพณฯ ประธาน
องคมนตรี พล.อ. เปรม ติณสูลานนท ก็ไดมาเย่ียมชม Central Lab เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2530 และ พล.อ. 
ชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2530 
 นอกจากน้ี Central Lab ยังเปนที่อบรม ฝกงาน ของนักวิจัยจากหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ  
รวมทั้งเปนที่ฝกอบรมของนักวิจัยจากประเทศตางๆ ดาน Biotechnology  ในปจจุบัน นักวิจัยเหลาน้ีไดเปนผูนํา
สําคัญในการนําพืช GMO มาใชใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรในกลุมประเทศอาเซียนหลายประเทศ 
 หวังวาชาว Central Lab คงจะไดปฏิบัติหนาที่ตอไปอยางเขมแข็งใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดต้ังตอไป 

มกราคม 2560 
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รองศาสตราจารย ปรทิรรศน  นฤทุม 

หัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 31 มี.ค. 2524 – 6 พ.ย. 2526 
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เหลาพี่ชายของเราสรางมา ฝาฟนพงพี 
รองศาสตราจารย ปริทรรศน  นฤทุม 

 

 ประวัติความเปนมาในการกอต้ังศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ไดมีการรวบรวมบันทึกไวแลว
ในเอกสารครบรอบ 30 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ซึ่งมีเหลาพี่ชายของเราเกี่ยวของหลายคนตอง
ขอขอบคุณอยางย่ิง โดยผูที่จุดประกายโครงการที่ย่ิงใหญน้ี คือ ดร. ประจักษ เจริญ  ในที่สุดโครงการกอสราง 
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ก็ไดรับการพิจารณาอนุมัติเปนโครงการแรก พื้นที่ในการกอสรางน้ัน 
ศาสตราจารย ดร. วัฒนา เสถียรสวัสด์ิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในขณะน้ัน 

เปนผูจัดเตรียมในบริเวณที่เหมาะสม 
 การกอสรางดําเนินไปดวยความเรียบรอย ดร. จรูญ คํานวนตา อาจารยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการแตงต้ังเปนหัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
เปนคนแรก โดยมีผูเช่ียวชาญจากประเทศญี่ปุนมาเปนที่ปรึกษาทํางานใกลชิดกับคณะนักวิจัยของศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพชืทดลอง ทานผูน้ันคือ ศาสตราจารย ดร. เคอิซามูโร คาวากุชิ (Prof. Dr. Keizaburo Kawaguchi) 
ซึ่งเปนที่มาของการมอบรางวัลคาวากุชิ (KAWAGUCHI AWARD) แกผูเสนอผลงานวิจัยดีเดนในการประชุมวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 ในปจจุบันและอนาคต งานวิจัยและพัฒนาของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ยังคงตองมุงมั่น
ตอไปเพื่อสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปสู Thailand 4.0 

มกราคม 2560 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ม.ล. อโณทัย  ชุมสาย 
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ส่ิงที่ประทับใจชวงการทํางานที่ CLGC ให KU/JICA  Phase I (1980-1985) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. หมอมหลวงอโณทัย  ชุมสาย 

 

Part I 
 จําไดวากวาจะเริ่มโครงการ KU/JICA ได ดานการจัดต้ัง CLGC (Central Laboratory and Greenhouse 
Complex) ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ช่ือน้ีผมเสนอไทย-อังกฤษ เมื่อทั้งฝายไทยและญี่ปุนเห็นชอบ 
ก็ใชจนถึงทุกวันน้ี ดวยงบประมาณใหเปลาจากประเทศญี่ปุน มีเรื่องการเตรียมงาน เตรียมโครงการวิจัยประกอบ  
เพราะคงไมมีประเทศไหนใหเงินมาสรางตึกและใหเครื่องมือมาวางทิ้ง หรือมีช่ือโครงการแตใชงานเครื่องมือแควันละ 
8 ช่ัวโมง 
 ทานอธิการขณะน้ัน อาจารย ดร. ไพฑูรย อิงคสุวรรณ เรียกไปพบใหเขียน proposal ที่ญี่ปุนอาจสนใจ
งานวิจัยประกอบอยางมีเหตุผลใหทางญี่ปุนตรวจสอบและเห็นชอบคัดเลือกใหงบประมาณชวยเหลือรวมคาใชจาย 
ดานผูเช่ียวชาญจากญี่ปุนและคาใชจายอันพึงเกิดจากการที่หัวหนาโครงการตองไปศึกษาดูงาน คัดเลือกบุคลากรจาก
ประเทศญี่ปุนมาทํางานรวมในไทย 
 ดังน้ัน ชวงกอนเวลาโครงการเริ่มและในปแรกจึงมีงานทํามากจริงๆ แตดวยใจรักและฐานความรูที่มีอยู
พอสมควร proposal ดาน Vegetable Seeds ไดรับคัดเลือกในหลายๆ เรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเสนอ
ไปประกอบการจะให CLGC รวมถึงโครงการ Biogas ที่มีอาจารย ดร. จํารูญ คํานวณตา ดูแลรับผิดชอบอยู ดีใจมาก 
มีอาจารยและศิษยคุมโครงการหลักของ CLGC ในขณะน้ัน และยังขอใหลูกศิษยดูแลการบริหาร CLGC อีกดวย เพราะ
งานขณะน้ันผมเองตองดูแลสาขา Vegetable Science ใหภาควิชาพืชสวนไปดวย และยังตองปฏิบัติหนาที่หัวหนา
ภาควิชาพืชสวนใหวิทยาเขตกําแพงแสนอีกดวย เกรงงานทางคณะเกษตร (ขณะน้ันยังไมไดแยกจากกัน) ที่รับอยูจะ
เสียหาย ดีใจดวยลูกศิษยคนเกงอีกคนปฏิบัติหนาที่คณบดีดวย (อาจารย ดร. ยงยุทธ โอสถสภา นักปฐพีคนเกงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) งานจึงเดินไดอยางราบรื่นทั้งคณะภาควิชา และ CLGC 
 งบประมาณดําเนินงานของ Vegetable Seed Project ดวยวัสดุ, ครุภัณฑ, บุคลากรทั้งไทยและญี่ปุนไปได
สวยมาก ผมตองเดินทางไปญี่ปุนหลายครั้ง รายงานตัว JICA Head Office พบเลขาฯ (ลาม, และดูแลการกินอยู) ตอง
เดินทางไปยังสถาบันตางๆ เกี่ยวกับ Genetics, Breeding, Seed ฯลฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน สรรหาบุคลากรชํานาญ
การและเพิ่มเติมประสบการณตัวเองดวย โชคดี Proposal โครงการประทับใจ ถูกใจผูกลั่นกรองที่ JICA/Tokyo 
(ความจริงผมรูอยูวางาน Vegetable Science ทุกระดับและชนิดงานที่เกี่ยวของของญี่ปุนเปนหน่ึงในโลกไมนอยกวา 
Netherland) ตึก JICA ที่ Shibuya ช้ัน 14 เปนเปาหมายทุกครั้งที่ตองไปราชการที่ญี่ปุน  ในโครงการน้ีตองเดินทาง
จากเหนือจรดใต, ออก, ตก จาก Oomori จุดเช่ือม Hokkaido ขณะน้ันใช Ferry ขามฟาก ยังไมมีอุโมงคอยางปจจุบัน 
ถึง Ishigaki (ใต Okinawa, Naha ลงไปอีกตองไปเครื่องบินเล็ก) ซึ่งมีสถาบันวิจัย Sub-Tropical Crops ของ
กระทรวงเกษตรฯ อยูที่น่ัน เปนแหงเดียวในญี่ปุนที่ปลูกสับปะรด, ฟกทอง, พืชผักตางๆ, กลวยผลเล็ก คลายกลวย
เล็บมือนางไทยเรียก Monkey Banana นอก Green house และผาพิมพลาย Coral (ปะการังหนาตัด)  
 

Part II 
 ทานอาจารย Dr. T. Tagano หัวหนาโครงการ Vegetable Seeds ฝายญี่ปุน ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย
ไมโจ (Meijo) ที่เมือง Nagoya กรุณาผมมาก ทานเปนนักสูบบุหรี่/ด่ืมเกงทีเดียว ทําใหคนไมสูบบุหรี่อยางผมควานหา
เครื่องถมเบญจรงค ทําเปนตลับเล็กๆ มีเกลียว เพื่อใหทานที่เคารพรักใช ในญี่ปุนมีทําอยูแลวแตธรรมดา ราน
เครื่องเงิน เครื่องถมไทยเอาใจนักทองเที่ยวญี่ปุนอยูแลวจึงหาไปใหทานไดถูกใจมาก รวมดําเนินงานตลอด 5 ป อยาง
ไดผลงานกาวหนาเปนที่พอใจ 



 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 17 

 ขอดวงวิญญาณอาจารยสุดที่รักและเคารพอยูในสรวงสวรรคนะครับ จําไดวาฝงตรงขามมหาวิทยาลัยทาน มี
สถานที่ฝกตีเทนนิส โดยใชเครื่องยิงลูกสุมอัตโนมัติใหแทนผูเลนฝายตรงขาม เมืองไทยอาจมีแลวมั้ง ไมใชนักกีฬาแต
สนใจแนวคิดของญี่ปุนในหลายๆ เรื่อง  ผมแข็งแรงอยูพอสมควรในปจจุบันเพราะงาน field work ของนักปรับปรุง
พันธุพืช  ย่ิงมาไดที่เปนเนินเขา เหนือ ใต ราบตรงเปนนา / ไร ตรงกลาง ทําใหตองเดินไปกลับทํางานประมาณ 1,200 
เมตร คงตรงน้ีมั้ง สุขภาพ OK ตามอายุครับ (79+ ครับ) 
 ดวยงบประมาณที่ดําเนินงานของหนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช (หนวย Seed) และหนวยเกี่ยวของที่ตองไป
ใชบริหารเดินไปไดสวย ทําใหงานกาวหนา ตอบจุดประสงคในแตละโครงการยอยไดดีมากทีเดียว แมดาน 
Greenhouse Complex ตองใชไฟฟาสําหรับลดอุณหภูมิเดือนละหลายๆ หมื่นก็ดําเนินไปได เพื่อใหงานใน 
Greenhouse Complex ไมกระทบพืชใน Green house หลังน้ันๆ 
 ความพรอมทางเครื่องมือ แมแต Soft X-ray ก็ยังมีใหใช และผมไปเรียนรูมาจากญี่ปุนซึ่งใชตรวจ internal 
crack และรอยเจาะของแมลงภายในเมล็ดพันธุไดอยางดี 
 เรื่อง Electrophoresis ตรวจความแตกตางของสายพันธุ, พันธุ species ดวยใชตรวจหา crude protein 
(DNA ก็อยูน่ีไง), Enzyme ตางๆ เชน Peroxidase, Esterase ซึ่งยอมมีตางๆ กันในพืชตางๆ ดีใจไดคุณ ดร. เพิ่มพงษ 
ศรีประเสริฐศักด์ิ รับถายทอดจากผมเปนคนแรก และเธอก็นําไปฝกอบรมจัดแสดงหลายครั้งนับวาทันสมัยทีเดียว 
ในชวงเวลาน้ัน 
 งานสถิติ ซึ่ง Plant Breeder และนัก Agricultural Statistician ตองใช  ผมเปนผูถูกฝกเอง ในการไปดูงาน
และคัดเลือกเครื่องมือและผูเช่ียวชาญที่ NEC, ชานกรุงโตเกียว 
 ในชวงเวลาน้ัน มี Prof. Dr. K. Kawaguchi (Kyoto University) เปนหัวหนาทีม KU-JAPAN Project 
Phase I  โครงการ Vegetable Seed Production และ Breeding ที่ผมดูแล มี Pro. Dr. T. Takano (Meijo 
University) เปน supervisor และ Prof. Dr. T. Asahira (Kyoto University) เปนที่ปรึกษา  โครงการ Vegetable 
Seed Production ประกอบดวยโครงการยอย 5 โครงการยอยดวยกัน ไดแก Fundamental of Seed Production 
ซึ่งผมเปนหัวหนาโครงการยอย  Soil, Fertilization in Relation to Irrigation มี อาจารย ดร. สุรเดช จินตกานนท 
เปนหัวหนาโครงการยอย  Plant Diseases มี อาจารย ดร. เฉลิมลาภ ชวยประสิทธ์ิ เปนหัวหนาโครงการยอย  
Insect มี อาจารย ดร. บุญฤทธ์ิ สายัมพล เปนหัวหนาโครงการยอย  และ Nodule Bacteria of Yard Long Bean มี 
อาจารย ดร. ธงชัย คัมภีร เปนหัวหนาโครงการยอย 
 นักวิจัยรวมงานในโครงการ Vegetable Seed และ Production และ Breeding อีกหลายทาน ทําใหงาน
ชวงผมดูแล และตอๆ มากาวหนาไปไดอยางดี 
 หัวหนาหนวย seed คนตอๆ มาคือ ดร. ภาณี ทองพํานัก (ภาณี ถิรพร)  ดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, นักวิจัย  
ดร. พรพันธ ภูพรอมพันธุ  และพนักงานเกษตร คุณรัฐกานต จันทรแสงวสุ (กาญจน จันทรลอย)  และคุณวุฒิชัย  
ทองดอนแอ ชวยงาน Phase I อยางเขมแข็งมากจริงๆ ทั้งดานเทคโนโลยี ฝกอบรม และประสานงาน  ตองขอบคุณมา 
ณ ที่น้ีดวย เธอทั้งหลายที่กลาวนาม และไมไดกลาวนามทํางานเพื่อความสําเร็จของงานจริงๆ คงเกษียณไปบางแลว 
ขอใหมีชีวิตบั้นปลายสุข สวาง สงบ ตามใจปรารถนานะครับ 
 
Part III 
 งานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตวิทยาลัยใชพื้นที่ทั้งใน lab และ green house และแปลงทั้งหมดที่วิศวกร
ชลประทาน (ญี่ปุน) และผมชวยกันออกแบบ เปน 16 แปลง ทํางาน 4x4 = 16 ไดตามใจชอบของนักวิจัยนับไดวา
ทันสมัยมากตอนน้ัน  พรอมระบบนํ้าสะอาด กรองปมปปด-เปด สมบูรณแบบจริงๆ 
 นักศึกษาปริญญาโทขณะน้ันไดผลงานออกมาเย่ียมจริงๆ ครูครูก็ช่ืนใจกันทั้งน้ัน ชวงเวลาใชงานใน lab  
ภาคคํ่ายาวนานข้ึน  ตองรอผลการ run เครื่องมือ เธอทั้งหลายก็ตองรอ ต้ังเวลา ฟุบหลับ นอนหลังคุดคู ใน lab ตอง
รอชวงเวลา run พรอมนาฬิกาปลุก 
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 นึกข้ึนมาทีไร ช่ืนใจจริงๆ  มองเธอๆ เสมอวา เวลาหายอนกลับไดไม เงินหามาไดทั้งปจจุบันและอนาคต เธอ
ทุมชีวิตจิตใจจริงๆ  มาพบบรรยากาศอีกทีที่จีน... ผมรับเชิญเปนหัวหนาโครงการวิจัยไทย-จีน ตามการรองขอของ 
กรมวิเทศสหการ, กระทรวงการตางประเทศ ระหวาง run บริษัทปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุที่เชียงราย 
 จึงพบวามหาวิทยาลัยขนาดใหญดานการเกษตรที่จีน เชน North Western University ใกลเมือง Xian 
ทํางาน lab เปนชวงๆ ตลอดวัน  ผลัด lab 8, 16 วัน, ผลัด lab 24 ช่ัวโมง  เพราะวาเครื่องมือแตละช้ินแพงมาก ตอง
ใชเพื่อสรางความชํานาญของนักศึกษาและอาจารยใหคุม 
 ทําใหนึกถึงงานวิจัยชวงน้ัน OK ตอน run โครงการ Vegetable seeds ให CLGC เราก็คนธรรมดาเหมือนกัน 
คงไมมีใครวาผมบาไปแลวหรือทุมตัว หัวใจ สมอง สุขภาพ ทํางานแบบน้ัน 
 ผลงานใหญมาก ยืนยันในการสรางสมองเด็กสมศักด์ิศรี M.Sc. คนไทย เชน ยืนยัน Heterosis ในมะเขือเทศ 
2-3 คน, พบการใช Ultra-heat ระงับยับย้ังโรคติดเมล็ดพันธุ, คัดเลือกพันธุ Mixed population จากจีน ในผักบุงจีน 
จนแยกได Large, Medium, or Small leaf size  แมปจจุบันพรรคพวกพบ Very Small leaf หรือ bamboo leaf
ในพืชน้ีก็ตาม ตัวอยางอื่นก็มีพิสูจนสมมติฐานจากการทํา cross breeding ในถ่ัวฝกยาว และตรวจพบ gene(s) 
ควบคุมสีของ Seed coat ทําใหเราไดสรางพันธุถ่ัวฝกยาว KU หมายเลขตางๆ (KU series) ออกมาไดอีกดวย นับไดวา
เปนการผสมพันธุถ่ัวฝกยาวครั้งแรก (จากการตรวจคนเอกสารอางอิงไมพบวามีผูใดทําในขณะน้ัน) 
 บางคนเธอก็พิสูจน Self incompatibility ใน crucifers  ผลงานนํามาจัดกลุมสายพันธุตางๆ ได อันเปนฐาน
แหงการทํา F1 hybrid, Tropical Chinese Radish ในประทศญี่ปุน และ KU#1 ก็ถูกใชในการผลิต F1 Chinese 
Radish ทนโรคเขตรอนไดดีเย่ียม  ในปจจุบันผลิตเปนการคาในญี่ปุน  บางคนทํา Vegetable grafting ตาง species 
และ genus ในตระกูลแตง 
 เราพบพฤติกรรมของ Temperate Sweet corn ในเขต Tropical Zone อยางกําแพงแสน ชัดเจนมาก  
ทําใหเปนฐานการพัฒนาพันธุ sweet corn ในปจจุบัน และไมตองพิสูจนซ้ําซอน เสียเวลา และเงิน อีกตอไป 
 ทั้งการแตกกอ, ตนเต้ีย, เปนโรคเขตรอน, เมล็ดทั้งที่เปน Open pollination และ Hybrid ไมสามารถใช
โดยตรงได ทําไดเพียงเปน breeding lines ในการปรับปรุงพันธุตอไป อันน้ีเปนฐานใหเกิดนักปรับปรุงพันธุ sweet 
corn หลายคนตองสราง Tropical Sweet corn ใหมเพื่ออุตสาหกรรมขาวโพดหวาน และ GWGT (Almatha Seeds 
Co., Ltd. เดิม) ก็หลีกเลี่ยงความจริงอันน้ีไมได 
 บันทึกรวมไดวา 5 ปแรกผลิตมหาบัณฑิตได 13 คน งานตีพิมพ 17 เรื่อง จากนักวิจัยของหนวย Seed และ
หนวยที่เกี่ยวของ 
 ชวงน้ัน Graduated Students มีโอกาสใชเครื่องมือดาน Seed lab and processing ถือวาสมัยน้ัน 
KU/JICA ใหทุนซื้อยังทันสมัยถึงทุกวันน้ี เชน Seed divider, Seed Moisture Tester, เครื่องอบลดความช้ืนเมล็ด
พันธุ (Seed dryer), เครื่องนวด สี เมล็ดพันธุ จากเมล็ดพันธุทั้งฝกที่อบแหงดีแลว เปาทําความสะอาดเสร็จ มีงาน
ทดลองถึงข้ันความเร็วลูกนวดเมล็ดพันธุ, ความรอน ความแรงของลม (wind velocity) นับไดวาโครงการไดวาง
บทบาททําเพื่อ Seed Business ซึ่งปจจุบันไดมีการนําไปประยุกตใชทันสมัยทีเดียวใน AEC เรายังมีเครื่อง Seed 
Gravity Table ขนาดธุรกิจ ซึ่งแพงมาก ทันสมัยสุดๆ ถึงทุกวันน้ี ยังตองสั่งจาก Seed Buro, USA. เพราะทั่วโลกก็ยัง
นิยมใชย่ีหอน้ีกันอยู เพราะใหการแยกแยะขนาด, นํ้าหนัก ไดละเอียดและแมนยํามาก ทําใหหนวย Seed และ
โครงการ Vegetable Seed production ไดวางมาตรฐานใหธุรกิจเกษตรจากงานวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
ที่ทํารวมกับศูนยสงเสริมการเกษตรแหงชาติ กําแพงแสน  ซึ่งก็เปนอีกหนวยงานที่ได Grant หรือเงินใหเปลาจาก 
KU/JICA เชนกัน  งานที่นาประทับใจอีกเรื่องหน่ึงคือ การฝกยุวเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุผักบุงจีน ซึ่งไดเงินสนับสนุน
สวนหน่ึงจากมูลนิธิคุณหญิงระเบียบ ผานมาทางศูนยสงเสริมการเกษตรแหงชาติ กําแพงแสน  ทําใหปจจุบันมี
เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุผักบุงจีนเปนธุรกิจในภาคตะวันตกของประเทศไทย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ประมาณ 
20 ครอบครัวเกษตรกร ทําใหประเทศไทยเปนผูสงออกเมล็ดพันธุผักบุงจีนที่มากที่สุด  
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 นับไดวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดสรางมาตรฐานทั้งดาน Science and 
Technology อันสืบเพื่อสูธุรกิจเมล็ดพันธุหลายๆ ชนิด ทั้งพืชผัก พืชไร ทําใหไทยเปน Seed Hub อยางสมบูรณแบบ 
เปนตัวอยางประเทศใน AEC, African, South America มูลคาสงออกสูงสุด (ประมาณ 5,000 ลานบาทตอป) ใน
ประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต  นําเงินตรามาพัฒนาประเทศไทยไดอยางมากพอสมควร 
 

Part IV 
 ลูกนอง ลูกศิษย ดีเย่ียม สาธุ บุญบารมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ  
ดลบันดาลใจใหลูกนอง, ศิษย, ตัวผม เช่ือมใจลูกนอง เช่ือมใจลูกศิษย ตลอดผูบังคับบัญชาไดอยางดี เขาเรียกวาทํางาน
เขากันได ไมมีขัดขา หักขา อิจฉา 
 ฮาฮา สนุกมาก มีเปา บุกๆๆ ทํางานๆๆ  ผลออกมาทั้ง +, -  สวนใหญ +  มีผลใหการสราง Graduate 
students เพื่อชาติไทย, ฟลิปปนส และ ญี่ปุน หลายคนทีเดียว  สาธุ - สาธุ - ขอใหเธอทั้งหลายรักษาความดีดุจเกลือ
รักษาความเค็มนะครับ เปนบุคคลที่เปนประโยชนตอไป ทราบวาลูกศิษยคนหน่ึงที่ญี่ปุนไดเปนถึงรองอธิการบดี ช่ืนใจ
คนแกจริงๆ  คนไทยทุกคน เธอก็ทํางาน ผลงานดีเย่ียมเปนถึงศาสตราจารย ซี-11 และผูเช่ียวชาญช้ันสูงสุด ตองรับ
ดวยคนแกที่เรียกกันวา สว. หรือ Senior citizen ตองการชาติ สถาบัน มหาวิทยาลัย สงบ ไมทะเลาะเบาะแวง  
แสวงหาความรู update ตลอดการทํางานเพื่องาน เอาผลงานมาชโลมหัวใจ หัวสมอง ผลถึงตัวเองแนๆ อยูแลว ถาผล
มาไมถึงก็ใหเช่ือวากรรมบัง ศาสนาพุทธใหเช่ือวาประกอบกรรมดีในอดีต ผลถึงปจจุบัน ทําปจจุบันใหดีมีผลถึงอนาคต  
เปนกุศโลบายดีเย่ียม พระพุทธเจาผูตรัสรูแลวและบุคคลทั่วโลกหันมานับถือกันมากข้ึน  สมกับเมืองไทยไดเปน
ศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก  มีบางกลุมเปไปบาง ก็คอยๆ ดึงกลับ หรือแปลพระไตรปฎกผิดๆ ก็แกไขได อยาแก
แบบรบกับศัตรูเพราะไมใชชาวพุทธ (และขณะน้ีก็มีพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย-อังกฤษแลว)  โชคดีพวกเราเปน
นักวิทยาศาสตร การมีมิจฉาทิฐิถือวาผิดวิสัยนักวิทยาศาสตร หรือนักปฏิบัติที่ดี ชีวิตถดถอยแน  มรรค 8 ก็นํามา
ปฏิบัติ ดําเนินชีวิตนักวิจัยไดอยางดีครับ 
 

Part V 
 สืบเน่ืองมีลูกนองดี ศิษยดี  ชวงผมตองไปทํา Research ระดับ post doctorate ระยะยาวที่ NODAI 
เจาของทุนคือ JSPS (Japanese Society for the Promotion of Science) ประมาณ 8-9 เดือนในป 1982  
อาจารย ดร. เกษม พิลึก ชวยดูแลงานตอไดดีทีเดียว  พรอม ดร. ภาณี ทองพํานัก (ภาณี ถิรพร) และบุคคลตางๆ ใน 
CLGC ตองขอบคุณไว ณ ที่น้ีดวย 
 ผลบังเกิดไดดีมากที่ญี่ปุน นอกจากน้ันยังหาเวลาเย่ียมเยียนผูเช่ียวชาญญี่ปุนเพื่อขอบพระคุณและกระชับ
สัมพันธไมตรีหลายทานดวยแลว ยังไดเช่ือมโยง NODAI (Tokyo University of Agriculture) กับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  พบการทุมเทงานวิจัยข้ันสูงอยางสบายใจกับ Evolution Research Institute ภายใต NODAI, 
Setakaya Gu, Tokyo ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเอกชนเกาแกดาน Agricultural Science ของญี่ปุน มีเซนเซ ดร. Norio 
Kondo เปน Director ผูชวยทาน Dr. T. Yamamoto และมีเซนเซ Suzuki เปน University President ผูถูกกลาว
นามเปนคนที่มีความรูวิทยาศาสตรเกษตรช้ันยอดของญี่ปุน  โครงการที่ไดทําน้ีตองลงนามความลับ 5 ป กอนเผยแพร  
ดูตัวพองเปนอึ่งอางซินะ เปลาเลยครับ มันตองรีบเอาไปใชถึงจะถูก อยางเชนในกลุมพืช Crucifers, เพราะตองรอดู 
Morphology ตอนมี กิ่ง กาน ใบ สี ปลี  บางพวกมีปลี เชน ขาวปลี  กะหล่ําปลี พืชสําคัญมากในญี่ปุน ใชเวลานาน
เปน 2-3 เดือน เพื่อพิสูจนเปอรเซ็นตการเกิด F1 hybrid  ถาเราใช Technique Isozyme (และสําคัญมากใน
ขณะน้ัน) มาพิสูจนวา gene(s) จาก pollen grain วาเขาสู fertilized eggs หรือไม?  ถาเขาก็คือเปน hybrid seed  
ในชวงการเติบโตตอจนเปน mature seed ใน seed industry ซึ่งขณะน้ันถึงปจจุบันยังสําคัญมากๆ นําเงินตราเขา
ประเทศญี่ปุนมากมาย 
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 งานวิจัยตองรวมกับบริษัทเอกชน เปนของธรรมดาในญี่ปุนกอนน้ันและปจจุบัน ขณะที่ไทยเพิ่งเริ่มในนโยบาย
ของ Biotech Thailand  งานวิจัยที่ทําในญี่ปุนพบวา very young embryo ระยะ 2-3 ช่ัวโมง อยางชา 8 ช่ัวโมง 
พบเปอรเซ็นต hybridity แลว (คือดอกตนแมถูกผสมดวยเกสรตัวผูจากตนพอแลว ดังน้ัน ก็คือเกิดเมล็ดพันธุ F1 ได
แลว) เรียกวาเปน very early detection technology และเปนการคนพบครั้งแรก 
 ปจจุบันก็ใชกันอยางกวางขวาง แนนอน NODAI ไดลิขสิทธ์ิไป breeders ตองดูแลสายพันธุที่เปน SI lines 
(Self–incompatibility) ใหเปนประพฤติตน คงเสนคงวา อยาเปไปเปมา เชน บรรยากาศหน่ึงเปน SI อีกบรรยากาศ
หน่ึงตนเดิมเกิดติดเมล็ดเองอยางน้ีธุรกิจก็จะมีปญหา คือ Mixed seeds มี self seeds กับ hybrid seeds อยูดวยกัน 
ราคาเมล็ดพันธุก็จะถูกจัดเกรด ราคาถูกถึง rejected grade  เห็นไหม เซนเซที่เคารพรัก และคนธรรมดาอยางผมจาก
โครงการ vegetable seed Production, CLGC ไดสรางงานมีคุณคาอยางไร? ขณะทํางานวิจัยที่ญี่ปุนไดพัฒนา
แนวคิดดาน lab และ field work ใหกับนักศึกษา D.Sc. ชาย-หญิง อีก 2 คนดวย  พอเธอทั้งสองจบ บริษัทรับทํางาน
หมด ดีใจจัง ทําใหคนมีคุณคามากข้ึน สว. ก็เทาน้ันแหละ รัก และปรารถนาดีกับทุกๆ คน......สวัสดีครับ 

 18 มกราคม 2560 
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อาจารย ดร. จรูญ  คํานวนตา 

หัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง   24 เม.ย. 2523 – 30 ม.ีค. 2524 
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ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ เพื่อชุมชน 
ดร. จรูญ  คํานวนตา 

 

 การปฏิรูปประเทศไทย นําไปสูการเปลี่ยนแปลงหลายประการ นโยบาย Thailand 4.0 และเรื่องนวัตกรรม 
เปนความทาทายสําหรับการพัฒนาประเทศในปจจุบันและอนาคต  นอกจากน้ี รัฐบาลมีแผนที่จะสนับสนุนการวิจัย  
มีเปาหมายที่จะเพิ่มงบประมาณดานการวิจัยในสัดสวนที่สูงข้ึนกวาในอดีต ที่งบประมาณดานการวิจัยมีนอยมาก  
นับวาเปนโอกาสดี สําหรับศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ที่จะปรับตัวใหเขากับสถานการณ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยในกลุมวิจัย ซึ่งมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการใหทัดเทียมกับ
นานาชาติ  เมื่อพิจารณาโครงสรางการผลิตของประเทศ จะเห็นไดวา สินคาสงออกภาคเกษตรของไทย นอยกวาสินคา
ภาคอุตสาหกรรมมาก  มหาวิทยาลัยเกษตรเองกม็ีหลายคณะ ไมไดสอนและวิจัยเนนดานเกษตรเหมือนในอดีต ทําให
เปดกวาง ตอบสนองตอความตองการดานการศึกษาและวิจัยของประเทศ 
 ถึงแมประเทศไทยจะไดพัฒนาไปมากกวาประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ  แตการพัฒนาน้ัน นําไปสูความ 
ไมสมดุล รายไดและการถือครองที่ดินตกอยูในมือของคนไมกี่คน  ความเจริญระหวางกรุงเทพกับตางจังหวัดตางกันลิบ

ลับ เชนเดียวกับความเจริญระหวางในเมืองกับในชนบทก็ตางกันมากเชนกัน  สถานการณอยางน้ี ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ 
จะมีบทบาทอยางไร จะทอดทิ้งชุมชนในชนบทหรือไม  ถาพิจารณาตามกระแสโลกาภิวัฒนก็พอจะคาดการณไดวา 
มหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะหางไกลออกไปทุกท ี
 อาจารยที่มาจากตางจังหวัด  ถากลับไปเย่ียมบาน ก็จะพบวา เยาวชนทิ้งถ่ิน ในชนบทมีแตคนแกและเด็ก ที่
พอแมไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและเมืองใหญ ฝากลูกไวใหพอแมเลี้ยง  เพราะการทํางานในชนบท มีรายไดตํ่า 
และมีงานมากเฉพาะในฤดูเพาะปลูกเทาน้ัน ไมเพียงพอตอการดํารงชีพ  เมื่อเทียบกับการเขามาทํางานในโรงงานและ
ในเมืองใหญ ประเทศที่พัฒนาแลวก็เปนอยางน้ี  เมื่อเรากําลังเขาสูประเทศพัฒนาก็เดินตามรอยเขาเชนกัน  เมื่อคนใน
ชนบททิ้งถ่ิน ก็เปดชองวางใหคนจากประเทศเพื่อนบานเขามาอยูแทนและทํางานแทน 
 ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ในความเห็นผม นาจะสรางความสมดุลในการทํางานวิจัย เพื่อตอบสนองตอภาคสวน
ตางๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและตอชุมชนในชนบท ไมไดหมายความถึงวา ใหนักวิจัยไปทํางานในชนบทและในทุงนา  

แตที่สําคัญคือ โจทยวิจัยที่มาจากความตองการของชุมชน และงานวิจัยน้ัน จะสงผลตอการอยูดีกินดีของประชาชนใน
ชนบท  ทั้งน้ีรวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีใหไปถึงชุมชน จะโดยการทําเอง หรือถายทอดผานหนวยงานและองคกร
อื่น ซึ่งศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ตองสรางเครือขาย เพื่อใหเกิดความรวมมือกับองคกรในพื้นที่เปาหมาย ไมตองทําเองทุก
เรื่อง ทุกข้ันตอน 
 ปญหาหลักก็คือ จะทํานวัตกรรมอะไร และจะมีผลงานอะไร สําหรับงานเพื่อชุมชนที่จะเขากับเกณฑของ
ตัวช้ีวัด รวมถึงการตีพิมพผลงานวิจัยทางวารสารระดับนานาชาติ ที่ทําไดยากย่ิง  นักวิจัยที่ทํางานเพื่อชุมชนอาจจะ
ไดรับผลกระทบตอความกาวหนาในหนาที่การงานและการยอมรับในสังคมวิชาการ เมื่อเทียบกับศาสตราจารยใน
มหาวิทยาลัย 
 จริงๆ แลว ความตองการของชุมชนไมไดมีอะไรมากมาย สิ่งที่เขาขาด อาจจะไมใชเทคโนโลยี หรือสิ่งที่
นักวิชาการเขาใจ บางทีชุมชนก็อาจไมทราบ วาชุมชนตองการอะไร และมีอะไรดีที่ไหน เพราะความไมรู และอยูกับ

ความเคยชิน ดํารงชีวิตตามที่พอแม ปูยา ตายาย สอนและสืบทอดตอๆ กันมา เรียนรูจากเพื่อนบาน หรือจากชาวบาน
ดวยกันในจังหวัดอื่น แตนับวายังหางไกลในเรื่องความรูในแวดวงวิชาการกับความรูในชนบท 
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 เมื่อหลายเดือนกอน ผมแวะไปเย่ียมศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ทําใหทราบความเปนไปตางๆ มคีวามกาวหนาในงาน
ของทุกหนวย เปนที่นาภูมิใจ  ผมไดซื้อหนอกลวยหอม เพื่อนํามาปลูกที่วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ในพื้นที่ของมูลนิธิ
ชุมชนแมฮองสอน ซึ่งผมเปนผูกอต้ังและเปนประธานมูลนิธิ  ที่แมฮองสอน สวนมากยังปลูกกลวยนํ้าวา และบอยครั้ง

เปนกลวยนํ้าวาพื้นบานที่มีเมล็ดอยูขางใน ราคาจําหนาย ราว 5- 20 บาท แลวแตขนาดและฤดูกาล ในขณะที่กลวย
หอมทอง ราคา 30-60 บาท  การปลูกก็คงลงทุนลงแรงไมตางกันมากนัก แตราคาแตกตางกันมาก ติดตามขาวทราบวา  
จีนมาเชาที่ในหลายจังหวัดภาคเหนือ และปลูกกลวยหอม ที่ตนพันธุ มาจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  ความรูเหลาน้ีมีมา
นานแลว ที่ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ แตในชนบทของหลายๆ จังหวัด สามารถเขาถึงความรูและเทคโนโลยีน้ีหรือไม น่ีคง
เปนตัวอยางงายๆ จากประสบการณของผมเอง 
 ปกติ นักวิจัยไมไดทํางานวิจัยปละเรื่อง แตทํางานปละหลายเรื่อง และบางทีทําหลายโครงการในขณะเดียวกัน  
ทุนวิจัย นอกจากทุนของมหาวิทยาลัยเองแลว ยังมีแหลงทุนภายนอกอีกมากมาย จึงหวังวา นักวิจัยจะทํางานวิจัย
บางสวนที่เอื้อตอชุมชน  สิ่งที่ตองมี คงจะเกี่ยวกับการมีวิสัยทัศน มีคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีผูรูหลาย
ดาน ที่จะเขามามองภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมด ที่จะนําไปสูการดําเนินการ ติดตามผล และนําไปสูการปฏิบัติ  ผม
เช่ือวาเรื่องอยางน้ีแวดวงวิชาการทราบกันดี และเรามีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน

องคกรหลักของมหาวิทยาลัยอยูแลว แตไมแนใจวา ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ดําเนินการอยางไร ผมหางเหินไปหลายสิบป 
และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย ไดแตฝากขอคิด ในฐานะผูสูงวัยและอยูในตางจังหวัด 
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ศาสตราจารย ดร. สุพัฒน  อรรถธรรม 

หัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง   16 ต.ค. 2529 – 7 ก.พ. 2531 
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ภาพยอนหลัง… เซนทรัลแลบ 
ศาสตราจารย ดร. สุพัฒน  อรรถธรรม 

 

 กอนอื่นผมตองขอขอบพระคุณทางศูนยวิจัยและบริการวิชาการ ที่ไดกรุณาใหเกียรติผมเขียนคําปรารภเน่ือง
ในโอกาสครบรอบ 36 ป ของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
 ผมไดเริ่มรูจักศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง หรือเรียกสั้นๆ วา เซนทรัลแลบ (Central Lab) 
ต้ังแตสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยูที่อเมริการะหวางป พ.ศ. 2514 - 2520 โดยทาน ศาสตราจารย ดร. ธีระ สูตะบุตร ได
หอบเอกสารปกใหญเกี่ยวกับโครงการเซนทรัลแลบไปใหผมศึกษา โดยทานอาจารยบอกวา เปนของฝากจากเกษตร 
จากที่ไมเคยรูเรื่องอะไร ก็มีความผูกพันกับเซนทรัลแลบต้ังแตบัดน้ันเปนตนมา 
 ผมจะขออนุญาตจากศูนยที่ขอใหเขียนคําปรารภระหวางชวงที่ผมปฏิบัติหนาที่หัวหนาเซนทรัลแลบ (16 
ตุลาคม 2529 – 7 กุมภาพันธ 2531) เปนการมองภาพยอนหลังวาการเกิดข้ึน การดํารงอยู และความสําเร็จของ 
เซนทรัลแลบ จนมีช่ือเสียงปรากฏอยูถึงปจจุบันน้ีเปนอยางไร ประการแรกคือ การมีวิสัยทัศนของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในขณะที่วางรากฐานการสรางความพรอมในสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร 

สิ่งแวดลอม พลังงาน และการบริการ  ประการที่สองคือ ความทุมเท ความเสียสละของคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
ผูบริหารเซนทรัลแลบในยุคแรกๆ เชน ดร. จรูญ คํานวณตา  รศ. กรึก นฤทุม (ปริทรรศน นฤทุม) ตางก็ใชเวลาทุมเท
ในการทํางานจนตองนอนคางที่เซนทรัลแลบบอยครั้ง  ประการที่สามคือ ความรวมมือรวมใจในการทํางานของ
บุคลากรของเซนทรัลแลบในทุกระดับ จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดงานของ
วิทยาเขตครั้งใด ชาวเซนทรัลแลบจะเปนกําลังหลักใหกับวิทยาเขตกําแพงแสนทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ  
ประการที่สี่คือ ความรวมมือที่ดีและจริงจังจากรัฐบาลญี่ปุน ทั้งในดานสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของเซนทรัลแลบ 
ใหไปศึกษาตอ ดูงาน ฝกงานที่ประเทศญี่ปุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงาน  จําไดวา ครั้งหน่ึง 
เซนทรัลแลบ เคยตอนรับผูเช่ียวชาญระดับศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยช้ันนําทั้ง 5 แหงของญี่ปุน จํานวน 10 กวา
ทาน มาปฏิบัติงานที่เซนทรัลแลบในเวลาไลเลี่ยกัน นับวาทางญี่ปุนไดใหเกียรติและยอมรับทางเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน มาก  และประการสุดทายคือ การที่เซนทรัลแลบมีผลงานทางวิชาการ ไมวาจะเปนงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ

จากงานวิจัยที่เปนประโยชนและเปนที่ยอมรับของเกษตรกรและผูที่เกี่ยวของมาอยางตอเน่ือง สมดังเจตนารมณของ
วิทยาเขตกําแพงแสน ในการชวยพัฒนาประเทศและยกระดับความเปนอยูของเกษตรกรในเขตลุมแมนํ้าแมกลองและ
ภาคตะวันตกโดยรวม 
 ผมขอแสดงความยินดีและช่ืนชมตอเซนทรัลแลบ ในโอกาสที่ไดดําเนินกิจการมาครบรอบ 36 ป ขออํานาจ
แหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในสากลโลกไดโปรดดลบันดาลให ผูบริหาร นักวิจัยและบุคลากรของเซนทรัล
แลบประสบแตความสุข ความเจริญ มีพลังกายพลังใจที่มุงมั่นในการพัฒนาและสรางสรรคกิจกรรมที่ดีมีคุณประโยชน
แกประเทศ อันจะนํามาซึ่งช่ือเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และชาว 
เซนทรัลแลบทุกทานอยางย่ังยืนตลอดไป 

 10 มกราคม 2560 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ประวัติโดยสังเขป 
ศูนยปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลกูพืชทดลอง 
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ความเปนมาของการกอตัง้วทิยาเขตกําแพงแสน 

 ในป พ.ศ. 2503 ศาสตราจารยอินทรี จันทรสถิตย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2501 - 2508 
และ พ.ศ. 2510 - 2512) ไดวางแผนใหมีการผลิตบัณฑิตในสาขาเกษตรและสาขาที่สนับสนุนการเกษตรใหมีปริมาณ
และคุณภาพเพิ่มข้ึน  ทั้งน้ีเพื่อขยายงานดานการศึกษาทางเกษตรใหกวางขวางและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
ในดานการพัฒนาการเกษตรของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 - 2509  
ตอมาในป พ.ศ. 2509 หมอมหลวงชูชาติ กําภู อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2508 - 2510) ไดพิจารณา
เห็นวาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทีบ่างเขนคับแคบ ไมสามารถจะรับกับภาวะงานดานการศึกษาทางเกษตร
ได จึงไดหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยูใกลกรุงเทพฯ ที่มีดินดีเหมาะตอการเกษตรและมีโครงการชลประทานผานเตรียมไว
แตเน่ินๆ กอนราคาที่ดินจะมีราคาแพง ซึ่งตอมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2510 รัฐบาลในสมัยจอมพลถนอม  
กิตติขจร จึงไดตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในทองที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เพื่อใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดต้ังวิทยาเขตกําแพงแสน 
 มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรไดใหความชวยเหลือในการยกรางโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสําหรับชวง พ.ศ. 2511 - 
2517 และในป พ.ศ. 2515 รัฐบาลไทยกับธนาคารโลกไดลงนามในขอตกลงวาดวยโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และเงินกูธนาคารโลก กําหนดการดําเนินโครงการ 20 ป แบงเปน 4 ระยะ ระยะละ 5 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสนเริ่มเปดการเรียนการสอนในป พ.ศ. 2522 
 

ความเปนมาของการกอตั้งศูนยปฏิบัตกิารวจิัยและเรือนปลูกพชืทดลอง 

 โครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรภายใตความชวยเหลือแบบใหเปลาจากรัฐบาลญี่ปุนเริ่มในป พ.ศ. 2519 
โดย ดร. ประจักษ เจริญ อาจารยภาควิชาปฐพีวิทยาซึ่งเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุน ไดแจง
ใหศาสตราจารย ดร. สุธรรม อารีกุล รองอธิการบดีฝายวิชาการในขณะน้ันทราบวา รัฐบาลญี่ปุนมีความประสงคจะให
เงินชวยเหลือดานการเกษตรแกประเทศไทย ศาสตรจารยระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
(พ.ศ.  2518 – 2522) จึงไดเสนอตอรัฐบาล ขอความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุน เพื่อพัฒนาความพรอมดานงานวิจัย 
การบริการ และเผยแพรวิชาการแกชุมชน ซึ่งรัฐบาลเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการ ศาสตราจารย 
ดร. สุธรรม อารีกุล  ดร. ประจักษ เจริญ  และ ศาสตราจารย ดร. อุบล เรียงสุวรรณ จึงไดเขาพบเจาหนาที่ของสถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุน เพื่อขอรับความชวยเหลือ โดยเสนอโครงการสรางหองปฏิบัติการไฟฟาแรงสูงของคณะ
วิศวกรรมศาสตร และโครงการสรางสระวายนํ้ามาตรฐานของคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งทั้ง 2 โครงการเปนความชวยเหลือ
ดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  นอกจากน้ัน ศาสตราจารย ดร.สุธรรม อารีกุล ไดเสนอขอ
ความชวยเหลือเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ โครงการกอสรางศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และศูนย
เครื่องจักรกลทางการเกษตร บนแนวคิดท่ีวาการวิจัยเปนหนาท่ีสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัยฯ หากไมสราง
ศูนยเหลาน้ีแลวจะเปนการยากท่ีมหาวิทยาลัยฯ จะพัฒนาทางวิชาการใหเปนเลิศ และกอประโยชนแกสังคมอยาง
เต็มประสิทธิภาพได 

                         
ศาสตราจารย ดร. สุธรรม อารีกุล ศาสตราจารย ดร. อุบล เรียงสุวรรณ 



 

 28 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

 
 

 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับแจงอยางเปนทางการจากสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุนวารัฐบาลญี่ปุนสนใจพิจารณาใหความชวยเหลือแกมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการ Kasetsart University 
Development : Strengthening Research and Extension Service Facilities in Agriculture  ดังน้ัน ในวันที ่
28 มีนาคม พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลัยฯ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํารายละเอียดของโครงการเสนอขอความ
ชวยเหลือในรูปใหเปลา (Grant Aid) จากรัฐบาลญี่ปุน  ประกอบดวยคณะทํางาน 3 คณะ คือ คณะทํางานโครงการ
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะทํางานโครงการจัดต้ังศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ 
และ คณะทํางานโครงการจัดต้ังศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตร 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเสนอเพิ่มอีก 3 โครงการ คือ โครงการจัดต้ัง
ศูนยวิจัยประมงนํ้าจืด ศูนยวิจัยดินและปุย และศูนยวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ตอมาสํานักงบประมาณเห็นชอบ
ใหมหาวิทยาลัยฯ ขอรับความชวยเหลือแบบ Technical Assistant จาก Japan International Cooperation 
Agency (JICA) โดยผานกรมวิเทศสหการ  มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ังผูประสานงานฝายไทย คือ รองศาสตราจารย ดร. 
สําอาง ศรีนิลทา และคณะกรรมการประสานงานสําหรับโครงการน้ี  โดยใหคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการแกไข
และปรับปรุงรายละเอียดโครงการที่ไดรับจากคณะทํางานและหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดพิมพเสนอตอรัฐบาลญี่ปุน  
สวนผูประสานงานจากญี่ปุ นผูทําหนาที่  Overall Project Advisor-Coordinator คือ Prof. Dr. Keizaburo 
Kawaguchi ซึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการจาก Kyoto University 

                                              

 

   

รองศาสตราจารย ดร. สําอาง ศรีนิลทา Prof. Dr. Keizaburo Kawaguchi 

ดร. ประจักษ เจริญ 

ศาสตราจารย ดร. ธีระ สูตะบุตร 
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 คณะทํางานโครงการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จํานวน 21 ทาน ประกอบดวย
คณาจารยจากคณะตางๆ ดังน้ี  

1.   รองศาสตราจารย ดร. สําอาง  ศรีนิลทา   ประธาน 
2.   ศาสตราจารย ดร. ธีระ  สูตะบุตร    คณะทํางานและเลขานุการ 
3.   นายธนาคร  จารุพัฒน      คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
4.   นายสุรพงษ  โกสิยะจินดา    คณะทํางาน 
5.   นายคํานวณ  ต้ันพันธุ     คณะทํางาน 
6.   นายสุพจน  เฟองฟูพงศ     คณะทํางาน 
7.   นางยุพยง  เหมะศิลปน     คณะทํางาน 
8.   นายนิรันดร  สิงหบุตรา     คณะทํางาน 
9.   นายวิทวัส  บัวจันทร     คณะทํางาน 

 10.  นายอรรถ  บุญนิธี     คณะทํางาน 
 11.  นายเฉลิมลาภ  ชวยประสิทธ์ิ    คณะทํางาน 
 12.  นายคํารบลักข์ิ  สุรสัวดี     คณะทํางาน 
 13.  นายนรสีห  ตระกูลชาง     คณะทํางาน 
 14.  นายสมชัย  จันทรสวาง     คณะทํางาน 
 15.  นายจรัญ  เจตนะจิต     คณะทํางาน 
 16.  นายประจกัษ  เจรญิ     คณะทํางาน 
 17.  นายเกษม  จันทรแกว     คณะทํางาน 
 18.  นายจรัญ  จันทลักขณา     คณะทํางาน 
 19.  นายพงศศักด์ิ  อยูหุน     คณะทํางาน 
 20.  ม.ล. อโณทัย  ชุมสาย     คณะทํางาน 
 21.  นายสุมินทร  สมุทรคุปต์ิ     คณะทํางาน 

 คณะทํางานดังกลาวรวมกับคณะสํารวจที่ทางรัฐบาลญี่ปุนสงมา 7 คน ซึ่งมี Mr. Akira Arimatsu เปนหัวหนา
คณะ  ศึกษารายละเอียดของโครงการและหาขอมูลที่จําเปน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําแผนบุคลากร 
และแผนงานสําหรับแตละสวนของแตละองคประกอบตามคําขอของคณะสํารวจ  จากการทํางานรวมกัน จึงไดมีการ
ทบทวนแบบรางองคประกอบของศูนย เครื่องมือ อุปกรณ ความตองการดานผูเช่ียวชาญ และการฝกอบรมของแตละ
สวนของศูนยตางๆ  แตเน่ืองจากรัฐบาลญี่ปุนไมสามารถจัดสรรเงินสรางศูนยแบบใหเปลาไดทั้ง 6 ศูนย  ฝายไทยจึง
จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญใหกับ 3 ศูนยแรก คือ ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยเครื่องจักรกล
การเกษตรแหงชาติ และศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ และใหทั้ง 3 ศูนยทําหนาที่สอดคลองกัน โดย
ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ และศูนยเคร่ืองจักรกลฯ มีหนาท่ีหลักในการสรางงานวิจัยและสนับสนุนการทํางานวิจัย  
สวนศูนยสงเสริมฯ นําผลงานวิจัยออกเผยแพรสูประชาชน เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาสูชนบทอยางแทจริง 
 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 รัฐบาลญี่ปุนพิจารณาใหความชวยเหลือแบบใหเปลาข้ันตนในการสรางศูนย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กอน และไดสงคณะสํารวจจํานวน 11 คน  นําโดย Mr. Akira Arimatsu มา
หารือกับมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับแบบแปลนพื้นฐานและรายละเอียดของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ  วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 
2520 หัวหนาคณะสํารวจของรัฐบาลญี่ปุน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และอธิบดีกรมวิเทศสหการ ไดลงนามในขอสรุป
ของการเจรจาวา รัฐบาลญี่ปุนจะชวยสรางศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ให ทั้งน้ีข้ึนกับวงเงินที่จะไดรับจากรัฐบาลญี่ปุน 
 เดือนเมษายน พ.ศ. 2521 รัฐบาลญี่ปุนตัดสินใจใหความชวยเหลือแบบใหเปลาแกโครงการสรางศูนย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จํานวน 1,300 ลานเยน (130 ลานบาท ในขณะน้ัน) 
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 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2521  กรมวิเทศสหการในนามรัฐบาลไทย และเอกอัครราชทูตญี่ปุนในนามรัฐบาลญีปุ่น
ไดลงนามในสญัญาใหความชวยเหลอือยางเปนทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท Takenaka Komuten ผูไดรับการประมูลเริ่มทําการกอสราง 
ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ เปนอาคารช้ันเดียวครอบคลุมพื้นที่ 12,037 ตารางเมตร มีพื้นที่ใชสอยภายในตัวอาคารรวม
ทั้งสิ้น 10,293 ตารางเมตร ซึ่งเปนพื้นที่ดําเนินงานของหนวยงานจํานวน 5 งาน และหองสมุด โรงเรือนปลูกพืช
ทดลอง 8 โรงเรือน คิดเปนพื้นที่ 1,820 ตารางเมตร และพื้นที่แปลงทดลองประมาณ 57 ไร แลวเสร็จและสงมอบให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยอธิการบดี ศาสตราจารย ดร. ไพฑูรย อิงคสุวรรณ (พ.ศ. 2523 - 2525) เปนผูรับมอบ 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2523  รวมเวลากอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองนาน 15 เดือน 
ดร. จรูญ คํานวนตา ไดรับการแตงต้ังเปนหัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คนแรก 

                           

               ศาสตราจารย ดร. ไพฑูรย องิคสุวรรณ                            ดร. จรญู คํานวนตา 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

เปดศูนยปฏบิัตกิารวจัิยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดเกลาโปรดกระหมอม
เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ  และทรงปลูกตนนนทรบีรเิวณดานหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลกูพืชทดลอง 

               
     ทรงกดปุมพิธีเปดศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ                ทรงปลกูตนนนทรีดานหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ 

           

ดร. จรญู คํานวณตา หัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ และ ผศ.ดร.ม.ล. อโณทัย ชุมสาย 

หัวหนาหนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช กราบบังคมทูลถวายรายงาน 

 
  

ตนนนทรีทรงปลูก 
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางศูนยปฏิบัตกิารวจิยัและเรือนปลูกพชืทดลอง  

 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2532  ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย (ก.ม.) ใหมีฐานะเทียบเทาฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง โดยประกอบดวยหนวยงานตางๆ 
12 งาน ดังในแผนภูมิแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการ 

แผนภูมิท่ี 1  สถานภาพ และหนวยงานภายในศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง พ.ศ. 2523 - 2529 

 

 

 ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2536  งานวิเคราะหขอมูลไดรวมเขากับงานธุรการและหองสมุด เปนงานบริหาร
และธุรการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขอบขายการทํางานของหนวยงานกลางดานการบริหาร ทําใหฝายปฏิบัติการ
วิจัยฯ มีหนวยงานทั้งสิ้น 11 งาน 

  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หนวยธุรการและหองสมุด หนวยวิจัยพืชผลหลังการเก็บเก่ียว

หนวยวิจัยสภาวะแวดลอม หนวยชีวเคมีและหองปฏิบัติการกลาง

หนวยจุลชีววิทยาประยุกต หนวยซอมบํารุงและพัสดุ

หนวยทดสอบดินปุยและการประยุกต หนวยวินิจฉัยและกักกันศัตรูพืช

หนวยเรือนปลูกพืชทดลอง หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช

หนวยวิเคราะหขอมูล

ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง



 

 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 33 

แผนภูมิท่ี 2  สถานภาพ และหนวยงานภายในศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง พ.ศ. 2529 - 2549 

 
 


 ป พ.ศ. 2532 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เปลี่ยนสถานภาพเปนฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือน 
 ปลูกพืชทดลอง และหนวยงานภายในเปลี่ยนสถานภาพจากหนวยเปนงาน 


 ปงบประมาณ 2536 งานวิเคราะหขอมูลรวมกับงานธุรการและหองสมุด เปนงานบริหารและธุรการ 

 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีประกาศ เรื่อง จัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน เพื่อใหการบริหารจัดการหนวยงานวิจัยในวิทยาเขตกําแพงแสนมีความคลองตัวสามารถใหการสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ ของวิทยาเขตกําแพงแสนไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
และใหแบงหนวยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสนเปน 3 ฝาย และ 5 ศูนย โดยมีศูนยเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยวเปนศูนยต้ังใหม ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาจากงานพืชผลหลังการเก็บเกี่ยวของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ และได
มีการตัดโอนตําแหนงนักวิจัย นักวิชาการเกษตร และลูกจางประจํา จากฝายปฏิบัติการวิจัยฯ ใหแกศูนยเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551  ขณะเดียวกันเพื่อใหการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ จึงได
ทําการปรับโครงสรางภายในหนวยงานใหม ต้ังแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 เปน 5 งาน 10 หนวย ดังโครงสรางใน
หนาถัดไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หนวย/งานธุรการและหองสมุด หนวย/งานวิจัยพืชผล
หลังการเก็บเก่ียว

หนวย/งานวิจัยสภาวะแวดลอม หนวย/งานชีวเคมี
และหองปฏิบัติการกลาง

หนวย/งานจุลชีววิทยาประยุกต
หนวย/งานซอมบํารุงและพัสดุ

หนวย/งานทดสอบดินปุย
และการประยุกต หนวย/งานวินิจฉัยและกักกันศัตรูพืช

หนวย/งานเรือนปลูกพืชทดลอง หนวย/งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช

หนวย/งานเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ หนวย/งานวิเคราะหขอมูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ศูนย/ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง



 

 34 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

แผนภูมิท่ี 3  สถานภาพ และหนวยงานภายในศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง พ.ศ. 2549 - 2551 

 
 

  

งานบริหารและธุรการ งานวิจัยพืชผลหลังการเก็บเก่ียว

งานวิจัยสภาวะแวดลอม งานชีวเคมีและหองปฏิบัติการกลาง

งานจุลชีววิทยาประยุกต งานซอมบํารุงและพัสดุ

งานทดสอบดินปุยและการประยุกต งานวินิจฉัยและกักกันศัตรูพืช

งานเรือนปลูกพืชทดลอง งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช

งานเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง



 

 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 35 

แผนภูมิท่ี 4  สถานภาพ และหนวยงานภายในศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง พ.ศ. 2551 – 2556 

 
 

หมายเหตุ: พฤษภาคม พ.ศ. 2551 งานวิจัยพืชผลหลังการเก็บเกี่ยวแยกออกไปต้ังหนวยงานใหมมีสถานภาพเปน 
 ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

 ตอมามีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เรื่อง ยุบเลิกสถาบันวิจัย
และพัฒนา กําแพงแสน ต้ังแตวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เปนตนไป และคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 
4150/2556 สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบหมายผูทําหนาที่ดําเนินการเพื่อรับโอนหนวยงานในสังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน โดยในสวนของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ น้ัน ใหคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  
มีหนาที่ดําเนินการเพื่อรับโอนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของฝายปฏิบัติการวิจัยฯ และรับโอนกิจการ ทรัพยสิน 
หน้ีสิน อัตรากําลัง บุคลากร และเงินงบประมาณของหนวยงานไปเปนของคณะเกษตร กําแพงแสน ต้ังแตวันที่  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

งานบริหารและธุรการ งานทรัพยากรชีวภาพ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

งานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
และเทคโนโลยี

หนวยการใชประโยชน
จากผลิตภัณฑธรรมชาติ

หนวยจุลชีววิทยาประยุกต

งานพัฒนาอุปกรณและอาคาร
สถานที่

หนวยวิเคราะหวิจัยดิน พืช
และวัสดุเกษตร

หนวยวิจัยโรคพืช
และศาสตรสัมพันธ

หนวยอนุรักษ
และใชประโยชนพืชพรรณ

หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
และปรับปรุงพันธุพืช

หนวยเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช

หนวยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรชีวภาพ

งานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเกษตร

หนวยทรัพยากรชีวภาพ
ดานแมลง

หนวยวิเคราะหวิจัย
พฤกษเคมี



 

 36 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป และ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
เรื่อง การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะเกษตร กําแพงแสน โดยใหฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลอง เปลี่ยนช่ือเปน “ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง” และใหอยูภายใตการกํากับดูแลของ
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน 
 
แผนภูมิท่ี 5 สถานภาพ และหนวยงานภายในศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน  
 (2560) 
 

 
 

 

 

คณะเกษตร กําแพงแสน

ศูนยปฏิ บัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หนวยบริหารและธุรการ

หนวยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
และเทคโนโลยี

หนวยการใชประโยชน
จากผลิตภัณฑธรรมชาติ

หนวยจุลชีววิทยาประยุกต

หนวยพัฒนาอุปกรณและ
อาคารสถานท่ี

หนวยวิเคราะหวิจัยดิน พืช
และวัสดุเกษตร

หนวยวิจัยโรคพืช
และศาสตรสัมพันธ

หนวยอนุรักษ
และใชประโยชนพืชพรรณ

หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
และปรับปรุงพันธุพืช

หนวยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคมี

หนวยทรัพยากรชีวภาพ
ดานแมลง

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ

หนวยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรชีวภาพ



 

 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 37 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยือนศูนยปฏิบัต ิ
การวจิัยและเรือนปลูกพชืทดลอง  

 หลังจากที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดศูนยปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523 แลว  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินเย่ียมชมศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ อีก 2 วาระ 
 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง
เปดงานเกษตรแหงชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

 
  



 

 38 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมเสด็จพระราชดําเนิน ทรงนําคณาจารยและนักเรียนนายรอย จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
มาศึกษาดูงาน และทรงพระกรุณาฯ ปลูกตนจําปสิรินธรบริเวณดานหนาสวนไมหอม และทรงฉายพระรูปกับตนนนทรี
ที่ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523 

 

 

               

                                                                                           ตนจําปสิริธรทรงปลูก 
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บุคคลสําคัญเยี่ยมชมศูนยปฏิบัตกิารวจิัยและเรือนปลูกพชืทดลอง 

 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2530 ศาสตราจารย ดร. สุธรรม อารีกุล และศาสตราจารย ดร. ธีระ สูตะบุตร  
ใหการตอนรับพลเอกเปรม ติณสลูานนท นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน และนําชมศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง 
 

      
 

 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2530 ศาสตราจารย ดร. สุธรรม อารีกุล และรองศาสตราจารย ดร. เอิบ เขียว
รื่นรมณ ใหการตอนรับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผูบัญชาการทหารบกในขณะน้ัน และนําชมศูนยปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง 
  

      
 

พธีิเปดสวนไมหอม 

 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ศาสตราจารย ดร. ไพฑูรย อิงคสุวรรณ เปนประธานในพิธีเปดสวนไมหอมของ
ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ และไดปลูกตนไมหอมรวมกับบุคลากรศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ 
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โครงการความชวยเหลอืแบบใหเปลาจากประเทศญ่ีปุน 

 หลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับความชวยเหลือแบบใหเปลาจากประเทศญี่ปุนในการสรางตึก
สํานักงานของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองแลว ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ไดดําเนินการวิจัยรวมกับ
ประเทศญี่ปุนผานทาง Japan International Cooperation Agency (JICA)  โดยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ญี่ปุนในลักษณะ Technical Assistance ภายใตโครงการ The Strengthening Research Activities KU-JAPAN 
Project  ซึ่งไดรับความชวยเหลือตอเน่ืองเปน 2 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 ต้ังแต พ.ศ. 2523 ถึง 2528 รวมเวลา 5 ป และ 
ระยะที่ 2 ต้ังแต พ.ศ. 2530 ถึง 2535 รวมเวลา 5 ป หลังจากน้ันไดมีโครงการตอเน่ืองอีก 2 ป จนถึงป 2537 
 นอกจากความชวยเหลือจากโครงการ KU-JAPAN ในการกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ และความ
ชวยเหลือในดานเครื่องมือ โครงการน้ียังสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนผูเช่ียวชาญและนักวิจัย โดยสงผูเช่ียวชาญญี่ปุนมา
ปฏิบัติงานประจําที่ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ 
 KU-JAPAN Phase I  ต้ังแต พ.ศ. 2523 ถึง 2528 ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ เปนศูนยประสานงานใน
โครงการวิจัยตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1. Vegetable Seed Production  มี ม.ล. อโณทัย ชุมสาย เปนหัวหนาโครงการ 
  ประกอบดวยโครงการยอย 5 โครงการ ไดแก 
   1. Fundamental of seed production   ม.ล. อโณทัย  ชุมสาย  เปนหัวหนาโครงการ 
   2. Soil, fertilization in relation to irrigation   นายสุรเดช  จินตกานนท  เปนหัวหนาโครงการ 
   3. Plant diseases   นายเฉลิมลาภ  ชวยประสิทธ์ิ  เปนหัวหนาโครงการ 
   4. Insect   นายบุญฤทธ์ิ  สายัมพล  เปนหัวหนาโครงการ 
   5. Nodule bacteria of yard long bean   นายธงชัย  คัมภีร  เปนหัวหนาโครงการ 
 2. Fermentation for Energy Resources 
  ประกอบดวยโครงการยอย 2 โครงการ ไดแก 
   1. Ethanol fermentation   นายจรูญ  คํานวนตา  เปนหัวหนาโครงการ 
   2. Biogas production   นางสาวเกษร  ทวีเศษ  เปนหัวหนาโครงการ 

 ผูเชี่ยวชาญญ่ีปุนที่ประจําศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ในระยะ KU-JAPAN Phase I ประกอบดวย 
  Team leader: Prof. Dr. K. Kawaguchi (Kyoto University) 
  Supervisor:  Prof. Dr. T. Takano (Meijo University) (Vegetable seed production) 
     Prof. Dr. H. Taguchi  (Osaka University) (Fermentation for energy resource) 
  Consultation team ระหวางวันที่ 18-27 มีนาคม พ.ศ. 2525 
  Team leader: Prof. Dr. T. Asahira (Kyoto University) (Seed production) 
     Prof. Dr. M. Kosaki (Tokyo University of Agriculture) (Fermentation) 
     Mr. M. Matsumoto (Deputy head of University division, University  
      department, Monbu-sho) 
     Mr. S. Nabeya (JICA) 

ผูเช่ียวชาญในโครงการ Vegetable seed production ประกอบดวย 

ชื่อ มหาวิทยาลยั ความเชี่ยวชาญ 
1. Prof. T. Takano Meijo Seed production 
2. Mr. K. Kanahama Yamagata Plant cultivation 
3. Dr. T. Miyata Meijo Seed production 
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ชื่อ มหาวิทยาลยั ความเชี่ยวชาญ 
4. Prof. S. Shigenaga Kyoto Plant breeding 
5. Dr. E. Nawata Kyoto Vegetable production 
6. Dr. T. Taniguchi Nagoya Plant pathology 
7. Dr. S. Yazawa Kyoto Vegetable production 

 

ผูเช่ียวชาญในโครงการ Fermentation of energy resources ประกอบดวย 
ชื่อ มหาวิทยาลยั ความเชี่ยวชาญ 

1. Dr. N. Takada Osaka Taxonomy 
2. Dr. T. Kanihara Kyoto Fermentation technology 
3. Dr. Y. Tani Kyoto Enzyme technology 
4. Dr. T. Seki Osaka Yeast genetics 
5. Prof. Dr. S. Ueda Kyushu Fermentation technology 
6. Dr. T. Seki Osaka Yeast genetics 
7. Prof. Dr. K. Ueda Tsukuba Fermentation technology 
8. Dr. S. Oi Osaka city Methane fermentation 
9. Dr. S. Ohmono Tsukuba Fermentation technology 
10. Prof. Dr. K. Komagata Tokyo Taxonomy 
11. Prof. Dr. H. Taniguchi Osaka Fermentation technology 
12. Dr. M. Kishimo Osaka Fermentation technology 
13. Dr. Y. Fujio Kyushu Fermentation technology 
14. Dr. T. Tachiki Kyushu Fermentation technology 
15. Dr. M. Iizuka Osaka city Methane fermentation 
16. Dr. T. Yoshida Osaka Methane fermentation 
17. Mr. T. Sasanuma - Instrument 
18. Dr. A. Tomomatsu - Instrument 

 

KU-JAPAN Phase II  ต้ังแต พ.ศ. 2530 ถึง 2535 มีการดําเนินโครงการวิจัยภายใตโครงการแมบท 2 
โครงการ ไดแก 
โครงการแมบทท่ี 1: Biotechnology and Breeding for Crop Improvement 
 หัวหนาโครงการ: นางสาวมาลี  สุวรรณอัตถ (พ.ศ. 2530-2531) และ 
  นายสุพัฒน  อรรถธรรม (2531-2535) ตามลําดับ 
 ประกอบดวยโครงการวิจัยหลัก 4 โครงการ คือ 
 1. Tissue Culture  นายกรึก  นฤทุม (ปริทรรศน  นฤทุม) เปนหัวหนาโครงการ 
  ประกอบดวยโครงการยอย คือ 
โครงการยอยที่ 1. Multiplication of virus-free sugarcane by tissue culture technique 
   หัวหนาโครงการ: นางสาวรงรอง  วิเศษสุวรรณ (รงรอง  หอมหวล) 
โครงการยอยที่ 2. Clonal propagation of true-to-type papaya plants according to sex and varieties 
   หัวหนาโครงการ: นางศิริวรรณ  บุรีคํา 
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 2. Genetic Resource Conservation  นายเกษม  สุขสถาน เปนหัวหนาโครงการ 
  ประกอบดวยโครงการยอย คือ 
โครงการยอยที่ 1. Germplasm collection of sugarcane 
   หัวหนาโครงการ: นายเกษม  สุขสถาน 
โครงการยอยที่ 2. Germplasm collection of papaya varieties 
   หัวหนาโครงการ: นางสาวสิริกุล  วะสี 
โครงการยอยที ่3. In vitro germplasm conservation of sugarcane and papaya 
   หัวหนาโครงการ: นายเรวัติ  เลิศฤทัยโยธิน 
 3. Biotechnology for Pest Control  นายสุพัฒน  อรรถธรรม เปนหัวหนาโครงการ 
  ประกอบดวยโครงการยอย คือ 
โครงการยอยที่ 1. Resistant mechanisms of tomato plant to yellow leaf-curl virus infection 
   หัวหนาโครงการ: นายสุพัฒน  อรรถธรรม 
โครงการยอยที่ 2. Genetic engineering of the nuclear polyhedrosis pest 
   หัวหนาโครงการ: นางทิพยวดี  อรรถธรรม 
โครงการยอยที่ 3. Control of Heliothis armigera in cotton by insect pheromone 
   หัวหนาโครงการ: นางสาวประภารัจ  หอมจันทร 
โครงการยอยที่ 4. Biological control of root and stem rot of tomato caused by Sclerotium rolfsii 
   หัวหนาโครงการ: นายจิระเดช  แจมสวาง 
โครงการยอยที่ 5. Pre-imminization of papaya seedling to control papaya ringspot virus 
   หัวหนาโครงการ: นายวิชัย  โฆสิตรัตน 
โครงการยอยที่ 6. Control of cowpea aphid-borne mosaic virus in yard long bean by cross protection 
   หัวหนาโครงการ: นางพิสสวรรณ  เจียมสมบัติ 
 4. Breeding  นายชัยฤกษ  สงวนทรัพยากร เปนหัวหนาโครงการ 
  ประกอบดวยโครงการยอย คือ 
โครงการยอยที่ 1. Development and production of F1 varieties of vegetables 
   หัวหนาโครงการ: นายเกษม  พิลึก 
โครงการยอยที่ 2. Improvement of sweet corn through Bt1 gene 
   หัวหนาโครงการ: นายธวัธ  ลวเปารยะ 
โครงการยอยที่ 3. Biological technique for varietal verification and seed vigour test of vegetables 
   หัวหนาโครงการ: นางภาณี  เตมีศักด์ิ 
โครงการยอยที่ 4. Organogenesis in vitro for plant breeding 
   หัวหนาโครงการ: นายจุลภาค  คุนวงศ  และนางสาวชวนพิศ  อรุณรังสิกุล 

โครงการแมบทท่ี 2: Agricultural environment and quality assurance technology 
 ประกอบดวยโครงการวิจัยหลัก 2 โครงการ คือ 
 1. Management of agricultural environment  ประกอบดวยโครงการยอย คือ 
โครงการยอยที่ 1. Pesticide residues diminishment in the soil and their microbial degradation 
   หัวหนาโครงการ: นายวิชัย  กอประดิษฐสกุล 
โครงการยอยที่ 2. Monitoring of soil adversary properties in tropical savanna climate 
   หัวหนาโครงการ: นายเอิบ  เขียวรื่นรมณ 
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โครงการยอยที่ 3. Utilization and treatment of agricultural and industrial wastes 
   หัวหนาโครงการ: นางสาวเกษร  ทวีเศษ 
โครงการยอยที่ 4. Physiological active plant substances for animal therapy and plant pest control 
   หัวหนาโครงการ: นายณรงค  จึงสมานญาติ 
 2. Development of quality assurance technology 
  ประกอบดวยโครงการยอย คือ 
โครงการยอยที่ 1. Quality determination and storage of horticultural commodities 
   หัวหนาโครงการ: นายจริงแท  ศิริพานิช 
โครงการยอยที่ 2. Postharvest disease and insect control 
   หัวหนาโครงการ: นายสมศิริ  แสงโชติ  และนายรณภพ  บรรเจิดเชิดชู 
โครงการยอยที ่3. Control of aflatoxin in economic crops 
   หัวหนาโครงการ: นางจินตนา  ชะนะ  และนางปราณี  ฮัมเมอรลิงค 
โครงการยอยที ่4. Development of handling, packaging and storage system for horticultural Products 
   หัวหนาโครงการ: นายบัณฑิต  จริโมภาส (พ.ศ. 2530-2531 และ พ.ศ. 2533-2535)  และ 
    นายภรต  กุญชร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2531-2533) 

 ผูเชี่ยวชาญญ่ีปุนประจําศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ในระยะ KU-JAPAN Phase II ประกอบดวย 
  Team leader: Prof. Dr. H. Harada 
    Prof. Dr. T. Tsutsumi 
  Co-ordinator: Mr. M. Yoneyama 
    Mr. T. Ijiri 

 ผูเช่ียวชาญในโครงการ Biotechnology and breeding for crop improvement 

ชื่อ มหาวิทยาลยั ความเชี่ยวชาญ 
1. Dr. T. Asahira Kyoto Tissue culture 
2. Dr. J. Shishiyama Kyoto Biotechnology 
3. Mr. H. Yamamoto Gifu Pharmaceutical Plant cell culture 
4. Dr. S. Nagatomi National Institute of 

Agrobiological Resource 
Genetic resource conservation 

5. Dr. H. Inden  Kyoto Breeding and genetics 
6. Dr. T. Yamada Okayama Plant genetic engineering 
7. Dr. M. Mii Chiba Embryogenesis for plant breeding 
8. Dr. A. Ogoshi Hokkaido Biological control of soil-born pathogens 
9. Dr. M. Kohayashi Nagoya Genetic engineering of insect virus 
10. Dr. K. Fujiwara  Chiba Tissue culture 
11. Dr. E. Nawata  Kyoto Seed biochemistry 
12. Dr. I. Uyeda Hokkaido Molecular virology 
13. Dr. M. Ikegami Tokyo Nodai Molecular virology 
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 ผูเช่ียวชาญในโครงการ Agricultural environment and quality assurance technology 

ชื่อ มหาวิทยาลยั ความเชี่ยวชาญ 
1. Dr. R. Yamashita Kyoto  Quality assurance technology 
2. Dr. E. Takahashi Kyoto Agricultural environment 
3. Dr. K. Kochimizu Kyoto  Agricultural environment 
4. Dr. H. Kuwatsuka Nagoya Biodegradation of pesticide 
5. Dr. K. Kato Kyoto Aflatoxin prevention technology 
6. Dr. H. Furukawa Kyoto Soil ecology 
7. Dr. Y. Ikeda Kyoto Handling, packaging of agricultural product  
8. Dr. M. Mayama Shikiu Women’s Postharvest plant pathology 
9. Dr. T. Nobuchi Kyoto Postharvest technology 
10. Dr. H. Ohigashi Kyoto Plant chemistry bioactive plant substance 
11. Dr. H. Kitagawa Kagawa Postharvest technology of horticultural crops 
12. Dr. T. Matoh Kyoto Saline soil management 
13. Dr. O. Kawamura Tokyo Aflatoxin detection 
14. Dr. H. Imaseki Nagoya Enzymology of ethylene biosynthesis 

 
KU-JAPAN Phase II Extension ต้ังแต พ.ศ. 2535 ถึง 2537  มีการดําเนินโครงการวิจัยตอเน่ืองใน

โครงการแมบทที่ 1 และ 2 รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ  โดยมีโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ 
โดยตรง 7 โครงการ ไดแก 

1. In vitro Germplasm Conservation of Sugarcane and Papaya 
2. Control of Heliothis armigera in Cotton by Insect Pheromone 
3. Biological Control of Root and Stem Rot of Tomato Caused by Sclerotium rolfsii 
4. Biological Techniques for Varietal Verification and Seed Vigor Test of Vegetables 
5. Organogenesis in vitro for Plant Breeding 
6. Physiological Active Plant Substances for Animal and Plant Pest Control 
7. Control of Aflatoxin in Economic Crops 

ผูเชี่ยวชาญญ่ีปุนประจําศูนยปฏิบัติการวิจัยฯในระยะ KU-JAPAN Phase II (Extension) ประกอบดวย 
  Team leader: Prof. Dr. R. Kawashima 
    Prof. Dr. S. Shigenaga 
  Co-ordinator: Dr. T. Nobuchi 

 รายช่ือผูเช่ียวชาญญี่ปุนที่มาปฏิบัติงาน 

ชื่อ มหาวิทยาลยั ความเชี่ยวชาญ 
1. Prof. Dr. S. Tatsuki Tokyo Insect pheromone 
2. Dr. K. Ogawa Miyazaki Biological control of pathogenic fungi 
3. Prof. Dr. T. Harada  Hirosaki Plant varietal distinguish 
4. Dr. A. Yogyama Nagoya Physical plant compounds bioassay 
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รางวัลคาวากุชิ (KAWAGUCHI AWARD) 

กอต้ังข้ึนโดย Prof. Dr. Keizaburo Kawaguchi ศาสตราจารยเกียรติคุณของ Kyoto University ประเทศ
ญี่ปุน  เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญย่ิงในโครงการความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนที่ใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ในการกอต้ังศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  และไดมาปฏิบัติงานที่ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลองในฐานะหัวหนาคณะผูเช่ียวชาญญี่ปุนทานแรกในชวงระยะเวลาของ KU-JAPAN Phase I (พ.ศ. 2523 -
2528)  แนวคิดของทาน Prof. Dr. K. Kawaguchi ในการกอต้ังรางวัลคาวากุชิ คือ เพื่อเปนกําลังใจแกนักวิจัยในการ
พัฒนางานวิจัย และทานไดมอบเงินต้ังตนจํานวน 50,000 บาท ใหเปนทุนเริ่มตนในป พ.ศ. 2530-2532  และใน
ระหวางป พ.ศ. 2530-2532 ไดมีผูสมทบทุนรางวัลคาวากุชิอีกหลายทาน คือ 

คุณเครือวัลย  สมณะ (บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด) 50,000     บาท 
Dr. T. Tsusumi และ Dr. S. Mitsuoka     30,000     บาท 
คุณคณิต  คุณภัทรวงศ (บริษัท คอมเทคอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  10,000     บาท 
ดร. ประจักษ  เจริญ       10,000     บาท 
Dr. R. Yamashita         1,830     บาท 
Dr. T. Asahira          1,830     บาท 
Dr. K. Koshimizu         3,830     บาท 
Dr. E. Takahashi         4,430     บาท 
Dr. J. Shishiyama         4,000     บาท 
Mission Team             2,000     บาท 
Dr. M. Mayama         1,000     บาท 
Dr. H. Ohigashi          1,000     บาท 
Dr. S. Mitsuoka          2,000     บาท 
Dr. T. Tsutsumi         2,000     บาท 
ผูเช่ียวชาญญี่ปุน (ไมประสงคระบุนาม)         1,080     บาท 

ชวงป พ.ศ. 2549 – 2551 นักวิจัยของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ไดรวมสมทบกองทุน
เพิ่มเติม คือ 
  นางสาวสุรัตนวดี  จิวะจินดา         5,000     บาท 
  นางสุดาวรรณ  เชยชมศร ี        8,000     บาท 
  นางมณฑา  วงศมณีโรจน         1,000     บาท 
 ทาน Prof. Dr. K. Kawaguchi ไดเปนผูมอบรางวัลคาวากุชิครั้งแรก จํานวนเงิน 5,000 บาท ใหแกผลงานวิจัย 
ดีเดนที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ “เทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตรชีวภาพ” ป 2530 ที่ศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลองจัดข้ึน  หลังจากน้ัน ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองไดสนองแนวคิดของทาน 
Prof. Dr. K. Kawaguchi ผูริเริ่มกอต้ังกองทุน โดยการนําดอกผลของกองทุนรางวัลคาวากุชิมอบเปนรางวัลในงาน
ประชุมวิชาการดังกลาวเรื่อยมาจนกระทั่งป พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนปสุดทายของการจัดประชุมวิชาการ “เทคนิคของ
วิธีการทางวิทยาศาสตรชีวภาพ” 
 Prof. Dr. Keizaburo Kawaguchi เปนปรมาจารยในสาขาปฐพีวิทยาที่มีช่ือเสียงและสรางผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพสูง ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ  ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนประจําป ค.ศ. 1974 จากสมาคม
วิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศญี่ปุน  ปจจุบัน แมวาทานไดจากโลกน้ีไปแลว แตบุคลากรของศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลองยังคงระลึกถึง คุณความดี บุคลิกภาพ และอัธยาศัยที่ดีของทานเสมอมา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจโดยภาพรวม 
ศูนยปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลกูพืชทดลอง 
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หนวยบริหารและธุรการ 

 งานบริการ: หนวยบริหารและธุรการ ใหบริการงานสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งาน
ประกันคุณภาพ งานเครือขายสารสนเทศ ตลอดจนใหบริการหองจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม การเรียนการสอน 
การฝกงานนิสิต ใหบริการเอกสารสิ่งพิมพ รวมทั้งการเผยแพรขาวสารทางวิชาการ และกิจกรรมตางๆ บนเว็บไซต
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (http://clgc.agri.kps.ku.ac.th) 

 

   

บุคลากร 

              นางปฐมพร  โพธิ์นิยม  (Mrs. Pathomporn  Poniyom) 
วุฒิการศึกษา:    บธ.บ. (การบญัชี)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง:        นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ 
E-mail:         rdipap@ku.ac.th 

              นางสุภาพ  ทองคํา  (Mrs. Suparp  Thongkum) 
วุฒิการศึกษา:    ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ตําแหนง:        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 
E-mail:         rdisut@ku.ac.th 

              นายพิษณุ  บุญศิริ  (Mr. Phitsanu  Bunsiri) 
วุฒิการศึกษา:    วท.บ. (เกษตรศาสตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตําแหนง:        เจาหนาที่วิจัย  ปฏิบัติการ 
E-mail:         rdiphb@ku.ac.th 

              นางสาวคณิตฐา  ชินวงษเขียว  (Ms. Khanitta  Chinwongkhiew) 
วุฒิการศึกษา:    บธ.บ. (บรหิารธุรกจิ)  มหาวิทยาลัยสยาม 
              ศศ.บ. (รัฐศาสตร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง:        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
E-mail:         rdikhc@ku.ac.th 

              นางเฉลา  แกสันเทียะ  (Mrs. Chalao  Kaesanthia) 
วุฒิการศึกษา:    บธ.บ. (บรหิารธุรกจิ)  วิทยาลัยทองสุข 
ตําแหนง:        พนักงานธุรการ 
E-mail:         rdiclk@ku.ac.th 
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              นางนํ้าออย  เหลืองนํ้าเพ็ชร  (Mrs. Numaoy  Luengnumpet) 
วุฒิการศึกษา:    บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
ตําแหนง:        พนักงานพสัดุ 
E-mail:         rdinol@ku.ac.th 

              นายชํานาญ  คงทัพ  (Mr. Chemnan  Khongthep) 
วุฒิการศึกษา:    บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ตําแหนง:        พนักงานธุรการ  
E-mail:         rdicnkt@ku.ac.th 

              นางสมร  พ่ึงนุสนธิ์  (Mrs. Semorn  Phuengnuson) 
วุฒิการศึกษา:    ประถมศึกษาปที่ 4 (ป. 4)  โรงเรียนทุงข้ีอาย (วันครู) 
ตําแหนง:        พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
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หนวยวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 

 งานวิจัย: ดําเนินงานวิจัยดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า การบําบัดนํ้าเสียและเทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธี
ทางชีวภาพ  การใชประโยชนจากขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
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 งานบริการวิชาการ: ภารกิจดานงานบริการวิชาการของหนวยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี แบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ 
1)   การบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทั่วไป และนํ้าเสีย 

ตัวอยางนํ้าทั่วไปที่ใหบริการตรวจวิเคราะห เชน นํ้าด่ืม นํ้าบาดาล นํ้าคลอง นํ้าใชเพื่อการเกษตร ฯลฯ โดยมี
พารามเิตอรที่ใหบริการ เชน ความเปนกรด-ดาง (pH) คาการนําไฟฟา ความขุน ความกระดาง ปริมาณสาร
ทั้งหมด ไนเตรท เหล็ก แมงกานีส ฟลูออไรด คลอไรด และซัลเฟต เปนตน  สวนตัวอยางนํ้าเสีย ใหบริการ
ตรวจวิเคราะหเฉพาะคาความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา ซีโอดี บีโอดี ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

2)   การบริการเครื่องมอืวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการ 
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ใหบริการใชงานสําหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไดแก ตูอบ 
(Oven) เครื่องช่ัง (Balance) เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH Meter) เครื่องวัดคาการนําไฟฟา (EC 
Meter) และตูอบที่อุณหภูมิ 20 oC (BOD Incubator) เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลย:ี หนวยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี ดําเนินการอบรมถายทอด
เทคโนโลยีดวยองคความรูจากประสบการณทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม องคความรูและเทคโนโลยีจาก
งานวิจัย และองคความรูจากงานบริการวิชาการ ใหแก นักเรียน นิสิต/นักศึกษา เกษตรกร เจาหนาที่หรือบุคลากร
ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
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 งานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต: สนับสนุนการเรียนการสอนในหัวขอที่ เกี่ยวของกับความเ ช่ียวชาญและ
ประสบการณของนักวิจัย เชน การวิเคราะหนํ้า การวิเคราะหคุณภาพนํ้า/นํ้าเสีย และเครื่องมือที่เกี่ยวของ เคมี
วิเคราะหของสารพิษตกคางทางการเกษตร นํ้าเสียและการบําบัดนํ้าเสีย เปนตน รวมถึงสนับสนุนนิสิตใหฝกปฏิบติั
ดานการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าและนํ้าเสีย อีกดวย 
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บุคลากร 

                นางสาวลักขณา  เบ็ญจวรรณ  (Ms. Lukkhana  Benjawan) 
วุฒิการศึกษา:       วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขาภิบาล)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
                วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
                Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management)  
                Asian Institute of Technology 
ตําแหนง:          นักวิจัย ชํานาญการ  
E-mail:           rdilnb@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:     การบําบัดนํ้าเสียดวยเทคโนโลยีชีวภาพ ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบงึประดิษฐ  
                เทคโนโลยีการหมกั การตรวจวิเคราะหนํ้า/นํ้าเสีย 

นางสาวปยะรัตน  วิจักขณสังสิทธิ ์ (Ms. Piyarat  Vijuksungsith) 
วุฒิการศึกษา:      วท.บ. (วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                สธ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหนง:          นักวิจัย ปฏิบัติการ 
E-mail:           rdiprv@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:     การวิเคราะหยาปฏิชีวนะดวยเครื่อง HPLC 

การวิเคราะหคุณภาพนํ้า/นํ้าเสีย 
การเพิม่มลูคาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (ปุยหมัก และนํ้าหมักชีวภาพ) 

                นางสาวทัศนีย  ชัยคงดี  (Ms. Tassanee  Chaikongdee) 
วุฒิการศึกษา:      ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน)  วิทยาลัยครูนครปฐม 
                คบ. (การประถมศึกษา)  สถาบันราชภัฏนครปฐม  
ตําแหนง:          พนักงานหองปฏิบัติการ 
E-mail:           rditnc@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:     การวิเคราะหคุณภาพนํ้า/นํ้าเสีย 
 

ผลงานวชิาการปจจุบันยอนหลงัถงึป พ.ศ. 2549 

  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์, จันทรจรัส วีรสาร, อุดม แกวสุวรรณ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ และ รัตนะ บุลประเสริฐ.  
2559.  การใชถุงพลาสติกดําเปนภาชนะบรรจุในกระบวนการทําปุยหมัก.  วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร  
3(1): 56-62. 

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์, อเนก สุขเจริญ, จันทรจรสั วีรสาร, ลักขณา เบ็ญจวรรณ และ รัตนะ บลุประเสริฐ.  
2559.  ผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักตอการเจริญเติบโตของตนพริก.  วารสารแกนเกษตร  44(1)(พิเศษ): 
866-872. 
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Benjawan, L., S. Sihawong, W. Chayaprasert and W. Liamlaem,  2015.  Composting of household 
Biodegradable organic waste in a semi-continuous composter.  Compost Science and 
Utilization  23(1): 11-17. 

Benjawan, L., S. Leeand, T. Koottatep.  2008.  Nitrogen removal in duckweed-based ponds with 
effluent recirculation.  Kasetsart J. (Nat.Sci)  42: 767-775. 

Benjawan, L. and T. Koottatep.  2007.  Nitrogen removal in recirculated duckweed ponds system.  
Wat.Sci. & Tech.  55(11): 103–110. 

Bubphamala, T., L. Benjawan and W. Liamlaem.  2010.  Seasonal Variations of water quality in 
Bangpakong river and nearby canals at Banpho district.  Kasetsart J. (Nat.Sci)  44: 732-743. 

Hawker, D.H., D. Chimpalee, P. Vijuksangsith and M. Boonsaner.  2015.  The pH dependence of the 
cellulosic membrane permeation of tetracycline antibiotics.  Journal of environmental 
chemical engineering  3(4): 2408-2415. 

  ผลงานวิจัยตีพิมพในเอกสารประชุมวิชาการ 

ธีรดา บุบผามาลา และ ลักขณา เบ็ญจวรรณ.  2553.  หญาแฝกกับความสามารถในการลดปริมาณตะกั่วในนํ้า.  ใน 
งานประชุมวิชาการรําไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง วิจยัเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน.  14-25 มิถุนายน 2553.  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, จ. จันทบุร.ี 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพทัธ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ.  2555.  ผลของ soil mate ตอการ
เจรญิเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก.  ใน การประชุมวิชาการพืชเขตรอนและก่ึงเขตรอน คร้ังท่ี 5.  
21-22 กรกฎาคม 2554.  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, กรงุเทพฯ. 

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ,์ จันทรจรสั วีรสาร, อุดม แกวสุวรรณ, ลักขณา เบ็ญจวรรรณ และ รัตนะ บุลประเสริฐ.  
2558.  การใชถุงพลาสติกดําเปนภาชนะบรรจุในกระบวนการทําปุยหมัก, หนา 305-313.  ใน การประชุม
วิชาการดินและปุยแหงชาติคร้ังท่ี 4.  2-4 กรกฎาคม 2558.  จ. สงขลา. 

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ, วุฒิชัย ทองดอนแอ, และ อุดม แกวสุวรรณ.  2556.  ผลของการใช
นํ้าหมักชีวภาพตางชนิดที่มีตอการเจรญิเติบโตของพริก, หนา 2164-2173.  ใน การประชุมวิชาการแหงชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 10.  6-7 ธันวาคม 2556.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ทิพวัลย ชุมช่ืน, รัตนะ บุลประเสริฐ, และ ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์.  2557.  การประยุกตเทคนิคทางดานภูมิ
สารสนเทศประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ของหนวยที่ดินในชุมชนเกษตรและชุมชนเมือง, หนา 28.  ใน การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประจําป 2557.  12-14 พฤศจิกายน 2557.  
กรุงเทพฯ. 

รัตนะ บุลประเสริฐ, ปยะรัตน  วิจักขณสังสิทธิ์ และ พิจักษณ หิญชีระนันทน.  2559.  การประยุกตขอมูลสํารวจ
ระยะไกลประเมินรูปแบบการรุกล้ํานํ้าเค็มพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุมนํ้าทาจีนตอนลาง, หนา 386-395. ใน 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประจําป 2559.  3-5 กุมภาพันธ 2559.  
กรุงเทพฯ.  

รัตนะ บุลประเสริฐ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ พิจักษณ หิญชีระนันทน.  2559.  การประยุกตขอมูลภาพถาย
อากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไรนักบินเพื่อการวิเคราะหพื้นที่เผาไหมจากไฟปา, หนา 697-706.  ใน 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประจําป2559.  3-5 กุมภาพันธ2559. 
กรุงเทพฯ. 
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ลักขณา เบ็ญจวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์, ทัศนีย ชัยคงดี และ โยธกา รัตนวงศ.  2558.  การเปรียบเทียบ
ลักษณะสมบัติและดัชนีการงอกของเมล็ดพืช ของปุยหมักจากพืชนํ้า 3 ชนิด, หนา 1793-1804.  ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 12.  8-9 ธันวาคม 
2558.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ, อุดม แกวสุวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ เบญจวรรณ จันทพล.  2556.  การใช
ประโยชนปุยหมกัขยะอินทรียจากบานเรือนรวมกับวัสดุปลูกชนิดตางๆเพื่อการปลูกผักบุงจีน, หนา 2187-
2193.  ใน การประชุมวิชาการแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 10.  6-7 
ธันวาคม 2556.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

อรพรรณ เพ็ชรใหม, รัตนะ บุลประเสริฐ และ ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์.  2557.  การประยุกตใชเทคนิคภูมิ
สารสนเทศเพื่อประเมินความมั่นคงการใชประโยชนที่ดินจากผลิตภัณฑจากปาที่ไมใชเน้ือไม, หนา 27.  ใน 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประจําป 2557.  12-14 พฤศจิกายน 
2557.  กรุงเทพฯ. 
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  บทความทางวิชาการ  

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ.์  2556.  การแพรผานเย่ือเซลโลเฟนของยากลุมเตตราซัยคลิน.  วารสารขาวศูนย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  27(1): 10-13. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ.  2557.  เครื่องผลิตปุยหมกั 3 โมเดล ทางออกของปญหาขยะมูลฝอย.  วารสารเกษตรอภิรมย  
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ลักขณา เบ็ญจวรรณ.  2556.  เอสโตรเจนในสิ่งแวดลอม: ผลตอมนุษยและสัตวนํ้า  วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง  27(2): 15-19. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ.  2556.  เครื่องหมักขยะอินทรีย 3 โมเดล ทางออกของปญหาขยะมลูฝอย.  วารสารขาวศูนย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง.  27(1): 17-18. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ.  2554.  เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียดวยพืชนํ้า.  วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง.  25(2): 14-18. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ.  2553.  ชาใบออนขาวไทย.  วารสารเกษตรกาวหนา  23(1): 65-68. 
ลักขณา เบ็ญจวรรณ.  2552.  สารกอกวนระบบตอมไรทอ (Endocrine Disruptors).  วารสารขาวศูนยปฏิบัติการ

วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  23(2): 14-19. 
ลักขณา เบ็ญจวรรณ.  2549.  ไนเตรทในนํ้าด่ืม...ภัยที่ไมควรมองขาม.  วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือน

ปลูกพืชทดลอง  20(2): 18-20 และ 24. 
ลักขณา เบ็ญจวรรณ.  2550.  การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีตอสุขภาพอนามัย (Health Risk Assessment).  

วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง.  21(1): 18-22. 

  เอกสารประกอบการฝกอบรม 

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ.์  2559.  การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ.  เอกสารประกอบการอบรม“โครงการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสงูและปุยนํ้าหมกั”.  3 มีนาคม 2559.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน, จ. นครปฐม.  

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์, จันทรจรสั วีรสาร, อุดม แกวสุวรรณ และ ลักขณา เบ็ญจวรรรณ.  2558.  เอกสาร
ประกอบการอบรม “คูมือปุยหมัก...ดวยถุงพลาสติกดํา”.  4-10 ธันวาคม 2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์, ภคพร สารทลาลัย, ศิริวรรณ ทพิรักษ และ ธนภัทร ปลื้มพวก.  2558.  เจลแอลกอฮอล
สมุนไพร (Herbal Gel).  เอกสารประกอบการฝกอบรม “คายเยาวชนบริหารการเกษตร รุนที่ 9”.  3 กันยายน 
2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ.์  2558.  การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ.  เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใชประโยชนจากขยะ”.  23 กรกฎาคม 2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง, 
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. 
นครปฐม. 

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ.์  2558.  การไตเตรทกรด-เบส...ในชีวิตประจําวัน. เอกสารประกอบการฝกอบรม 
“โครงการพฒันาทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร”.  18-19 กรกฎาคม 2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ.์  2558.  การตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางดวยชุด GT-Pesticide Test Kit.  เอกสาร
ประกอบการฝกอบรม “โครงการถายทอดความรูดานการผลิตและการใชประโยชนจากถานและนํ้าสมควันไม”.  
22 มิถุนายน 2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร 
กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 
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ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ, ภคพร สารทลาลัย, ทัศนีย ชัยคงดี, วุฒิชัย ทองดอนแอ และ อุดม 
แกวสุวรรณ.  2557.  เอกสารประกอบการอบรม “โครงการถายทอดเทคโนโลยีวิธีติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า
อยางงายใหแกนักเรียนในโรงเรียนรมินํ้าทาจีน จังหวัดนครปฐม”.  18 สิงหาคม 2557.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลกูพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ วุฒิชัย ทองดอนแอ.  2557.  การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ.  เอกสารประกอบการอบรม 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชประโยชนจากขยะ (ปุยหมัก และนํ้าหมกัชีวภาพ)”.  5 สิงหาคม 2557.  
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ภคพร สารทลาลัย, ชมนาถ เกิดคง, ศิริวรรณ ทิพรักษ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และธนภัทร ปลื้มพวก.  2558.  
การสกัดสารและหาปริมาณรงควัตถุที่ใชในการสงัเคราะหแสงของพืช.  เอกสารประกอบการฝกอบรม “ทักษะ
วิทยาศาสตร โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทมุธานี”.  24 มกราคม 2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรอืน
ปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ ทัศนีย ชัยคงดี.  2560.  เรียนรูการวิเคราะหคุณภาพนํ้าดี-นํ้า
เสีย.  เอกสารโครงการคายวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนหนองเสอืวิทยาคม จ.
ปทุมธานี”.  20 มกราคม 2560.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรอืนปลกูพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการ, 
คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ.  2559.  การผลิตผักปลอดภัย และเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักจากวัตถุดิบในทองถ่ิน.  20-21 
 เมษายน 2559.  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนสถาพรวิทยา, จ. นครปฐม. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ ทัศนีย ชัยคงดี.  2559.  เรียนรูการวิเคราะหคุณภาพนํ้าดี-นํ้า
เสีย.  เอกสารประกอบการฝกอบรม “ทักษะวิทยาศาสตร โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทมุธานี”.  3 
กุมภาพันธ 2559.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร 
กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ ทัศนีย ชัยคงดี.  2559.  เรียนรูคุณภาพนํ้าดี-นํ้าเสีย.  เอกสาร
ประกอบการอบรม “โครงการเสริมสรางทักษะทางวิทยาศาสตร”.  13 กุมภาพันธ 2559.  ศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ ทัศนีย ชัยคงดี.  2558.  เรียนรูคุณภาพนํ้าดี-นํ้าเสีย.  เอกสาร
ประกอบการอบรม “โครงการเสริมสรางทักษะทางวิทยาศาสตร”.  27 สิงหาคม 2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน  จ. นครปฐม. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ ทัศนีย ชัยคงดี.  2558.  เรียนรูการวิเคราะหคุณภาพนํ้าดี-นํ้า
เสีย.  เอกสารประกอบการฝกอบรม “ทักษะวิทยาศาสตร โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี” 21 
มกราคม 2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร 
กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ ทัศนีย ชัยคงดี.  2558.  เรียนรูการวิเคราะหคุณภาพนํ้าดี-นํ้า
เสีย.  เอกสารประกอบการฝกอบรม โครงการคายวิทยาศาสตร “กาวแรกสูการวิจัยทางวิทยาศาสตร”.  17-18 
มกราคม 2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร 
กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 
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ลักขณา เบ็ญจวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ ทัศนีย ชัยคงดี.  2557.  นํ้าเสีย และการบําบัดนํ้าเสีย.  
เอกสารประกอบการอบรม “โครงการพฒันาทักษะปฏิบัติการเคม”ี.  17 สิงหาคม 2557.  ศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ ทัศนีย ชัยคงดี.  2557.  การวิเคราะหปริมาณออกซเิจน
ละลายนํ้า และ บีโอดี.  เอกสารประกอบการอบรม “โครงการพัฒนาทกัษะปฏิบัติการเคม”ี.  17 สิงหาคม 
2557.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ลักขณา เบ็ญจวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์ และ ทัศนีย ชัยคงดี.  2557.  การวิเคราะหซีโอดี (COD).  เอกสาร
ประกอบการอบรม “โครงการพฒันาทักษะปฏิบัติการเคม”ี.  17 สิงหาคม 2557.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลกูพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 
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หนวยการใชประโยชนจากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

 งานวิจัย: ดําเนินการวิจัยดานเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติโดยเฉพาะจากพืชเพื่อนํามาใชประโยชนในดานตางๆ 
รวมทั้งการทดลองแปรรูปไปเปนผลิตภัณฑตางๆ ที่มีความหลากหลาย 

 งานบริการวิชาการ: 
 ใหบรกิารสกัดสารสําคัญ และนํ้ามันหอมระเหยจากพืชและสมุนไพร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 บริการใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคทางเคมี การใชประโยชนและการแปรรูปผลิตภัณฑธรรมชาติ รวมถึง
เทคนิคตางๆ ที่ เกี่ยวของ และใหการบริการเครื่องมือ แกนิสิต/นักศึกษา อาจารย นักวิจัย เกษตรกร 
ผูประกอบการธุรกิจ และบุคคลทั่วไป 
 ฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถ่ินซึ่งสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง อันจะสงผลใหเกิดการ

เพิ่มรายได พัฒนาคุณภาพและความเปนอยูที่ดีของชุมชนแบบย่ังยืน รวมสอนคายวิทยาศาสตรในสาขาเคมี
ใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 งานสนับสนุนการเรียนการสอน:  รวมสอนในหัวขอที่เกี่ยวของกับความเช่ียวชาญและประสบการณของนักวิจัย 
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Lycophlegmariols A–D: Cytotoxic serratene triterpenoids from the club moss Lycopodium 
phlegmaria L.  Phytochemistry  76: 117-123. 
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  ผลงานวิจัยตีพิมพในเอกสารการประชุมวิชาการ 
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University Kamphaeng Saen Campus Conference.  Dec. 6-7, 2012.  Nakhon Pathom, 
Thailand. 
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ความหลากหลายของจลุินทรียจากระบบนิเวศตางๆ เชน ดินอินทรีย ดอกไม เปนตน 

แบคทีเรีย 

ยีสต 

หนวยจุลชีววทิยาประยุกต 

 งานวิจัย: คนควาวิจัยดานจุลชีววิทยาโดยมุงเนนการวิจัยดานความหลากหลายของจุลินทรียและการประยุกตใช
ในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานบริการวิชาการ: ใหบริการทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน ใหบริการอุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตร 
การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาและชีวเคมี ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมแกนิสิต/นักศึกษา อาจารย 
นักวิจัย เกษตรกร และบุคคลทั่วไป 

  งานบริการวิเคราะห:  บริการตรวจวิเคราะหทางดานจุลินทรียในผลิตผลทางการเกษตร นํ้าอุปโภค-
บริโภค ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม เชน ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total Plate Count; TPC) ปริมาณยีสต
และรา (Yeasts and Molds) จุลินทรียบงช้ี (Indicator Microorganisms) ไดแก Faecal Coliform Bacteria  
Total Coliform Bacteria และ Escherchia coli (E. coli) แบคทีเรียสาเหตุโรคทางเดินอาหาร (Food borne 
Pathogens) ไดแก Salmonella spp. เปนตน การตรวจวิเคราะหแบคทีเรียกลุม Lactic Acid Bacteria และ
การทดสอบฤทธ์ิตานจุลินทรีย (Sensitivity Test) 
 

 
 
 
. 

การตรวจวิเคราะห Coliform Bacteria 

E. coli บนอาหาร EMB 

การตรวจวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ตัวอยางสงตรวจ 
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  งานฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลย:ี  การเผยแพรและถายทอดความรูดานจุลชีววิทยาใหแก นักเรียน 
นิสิต/นักศึกษา อาจารย นักวิจัยและนักวิชาการจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูสนใจทั่วไป โดยจัดฝกอบรมเกี่ยวกับ
ดานจุลชีววิทยา เชน การฝกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานจุลชีววิทยา การฝกอบรมเทคนิคดาน 
ชีวโมเลกุลเบื้องตนเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย และการฝกอบรมการจัดจําแนกจุลินทรีย
ดวยเทคนิคชีวโมเลกุล เปนตน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสตางๆ การเย่ียมชม และศึกษาดูงาน 

 

 

 

 
 

 งานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต:  งานสอนและรวมสอนในหัวขอที่ เกี่ยวของกับความเช่ียวชาญและ
ประสบการณของนักวิจัย ไดแก จุลชีววิทยาดานอาหารและความปลอดภัยของอาหาร (Microbiology for Food 
and Food Safety) เทคนิคทางรีคอมบิแนนตดีเอ็นเอ (Advanced Techniques in Recombinant DNA) รวมทั้ง
การฝกงานทางดานจุลชีววิทยาใหแกนิสิต/นักศึกษา 
 

 



 

 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 63 

 
 

บุคลากร 

นางสาวมณี  ตันติรุงกิจ  (Ms. Manee  Tantirungkij) 
วุฒกิารศึกษา:   วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง วิชาเอกจุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วท.ม. (จลุชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Dr. Eng. (Fermentation Technology), Osaka University, Japan 

ตําแหนง:       นักวิจัย เช่ียวชาญ 
E-mail:        rdimat@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:  ความหลากหลายของจลุินทรีย 

จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
เอนไซมเทคโนโลยี 
พันธุวิศวกรรมของจุลินทรีย 

นางอรวรรณ  ชวนตระกูล  (Mrs. Orawan  Chountragoon) 
วุฒกิารศึกษา:   ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร) วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) วิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ตําแหนง:       นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ 
E-mail:        rdiowc@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:  ความหลากหลายของจลุินทรีย 
             การตรวจวิเคราะหคุณภาพดานจุลชีววิทยา 

นางสาวชมนาถ  เกิดคง  (Ms. Chommanat  Kerdkhong) 
วุฒกิารศึกษา:   วท.บ. (เกษตรศาสตร) วิชาเอกพืชสวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วท.ม. (พฤกษเศรษฐกิจ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตําแหนง:       นักวิจัย ปฏิบัติการ 
E-mail:        rdicnke@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:  ความหลากหลายของจลุินทรีย 

อณูชีววิทยา 
การทดสอบฤทธ์ิตานจุลินทรีย (Sensitivity Test) 

นางสาวพูมาริน  ทองปรีชา  (Ms. Pumarin  Thongpreecha) 
วุฒกิารศึกษา:   วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ตําแหนง:       พนักงานหองปฏิบัติการ 
E-mail:        rdiprt@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:  การตรวจวิเคราะหปริมาณจลุินทรีย 



 

 64 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

นายสมชาย  แกสันเทียะ  (Mr. Somchai  Kaesanthia) 
วุฒกิารศึกษา:   วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ตําแหนง:       พนักงานหองปฏิบัติการ 
E-mail:        rdisck@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:  การตรวจวิเคราะห Coliform Bacteria 

             นายปรีชา  ชวนตระกูล  (Mr. Preecha  Chountragoon) 
วุฒกิารศึกษา:   มัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.ศ. 3) 
ตําแหนง:       พนักงานหองปฏิบัติการ 
E-mail:        rdipec@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:  การตรวจวิเคราะห Salmonella spp. 

นางโสภา  เฮงสุวรรณ  (Mrs. Sopa  Hengsuwan) 
วุฒกิารศึกษา:   ประถมศึกษาปที่ 7 (ป. 7) 
ตําแหนง:       พนักงานหองปฏิบัติการ 
E-mail:        rdisph@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:  การเตรียมอปุกรณ และตัวอยางเพือ่การวิเคราะห 
 

ผลงานวชิาการปจจุบันยอนหลงัถงึป พ.ศ. 2549 

  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 

Bunsiri, A, J. Jirapothithum, Y. Onsiri, M. Tantirungkij, O. Chuantrakool and W. Sorapongpaisan.  
2015.  Sanitization of holy basil using ozonated water washing for quality maintenance and 
consumer safety.  Agricultural Sci. J.  46:(3/1)(Suppl.): 323-326. 

Bunsiri, A., C. Kunprom, S. Thongbor, C. Ruttanakitakul, R. Korpraditsakoo, M. Tantirungkij and O. 
Chountragoon.  2007.  Loss of chilli between harvesting and delivering to the export 
company.  Agricultural Sci. J.  38(5)(Suppl.): 66-69. 

Chaeychomsri, W., S. Chaeychomsri, M. Tuntirungkij, P. Tabthipwon, N. Noparatnaraporn and V. 
Siriphovat.  2008.  Characterization of microsatellite markers for the Siamese Crocodile and 
amplification in the closely related genus Crodylus.  Kasesart J. (Nat. Sci.)  42: 682-692. 

Jindamorakot, S., S. Ninomiya, S. Limtong, W. Yongmanitchai, M. Tuntirungkij, W. Potacharoen, K. 
Tanaka, H. Kawasaki and T. Nakase.  2009.  Three new species of bipolar budding yeasts of 
the genus Hanseniaspora and its anamorph Kloeckera isolated in Thailand.  FEMS Yeast Res.  
9: 1327-1337. 

Jindamorakot, S., S. Limtong, W. Yongmanitchai, M. Tuntirungkij, W. Potacharoen, H. Kawasaki, M. 
Tanticharoen and T. Nakase.  2008.  Candida ratchasimensis sp. nov. and Candida 
khaoyaiensis sp. nov., two anamorphic yeast species isolated from flowers in Thailand.  FEMS 
Yeast Res.  8: 955-960. 

Jindamorakot, S., S. Limtong, W. Yongmanitchai, M. Tuntirungkij, W. Potacharoen, H. Kawasaki and 
T. Nakase.  2007.  Two new anamorphic yeasts, Candida thailandica sp. nov. and Candida 
lignicola sp. nov., isolated from insect frass in Thailand.  FEMS Yeast Res.  7: 1409-1414. 



 

 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 65 

Nasanit, R., S. Jaibangyang, M. Tantirungkij and S. Limtong.  2016.  Yeast diversity and novel yeast 
D1/D2 sequences from corn phylloplane obtained by a culture-independent approach. 
Antonie van Leeuwenhoek  109(12): 1615-1634.  DOI: 10.1007/s10482-016-0762-x 

Nasanit, R., A. Tangwong-o-thai, M. Tantirungkij and S. Limtong.  2015.  The assessment of 
epiphytic yeast diversity in sugarcane phyllosphere in Thailand by culture-independent 
method.  Fungal Biol.  119(12): 1145-1157. 

Nasanit, R., K. Krataithong, M. Tantirungkij and S. Limtong.  2015.  Assessment of epiphytic yeast 
diversity in rice (Oryza sativa) phyllosphere in Thailand by a culture-independent approach.  
Antonie van Leeuwenhoek  107: 1475-1490. 

Rattanachuay, P., D. Kantachote, M. Tantirungkij, T. Nitoda and H. Kanzaki.  2011.  Antivibrio 
compounds produced by Pseudomonas sp. W3: characterisation and assessment of their 
safety to shrimps.  World J. Microbiol. Biotechnol.  27: 869–880. 

Rattanachuay, P., D. Kantachote, M. Tantirungkij, T. Nitoda, and H. Kanzaki.  2010.  Inhibition of 
shrimp pathogenic vibrios by extracellular compounds from a proteolytic bacterium 
Pseudomonas sp. W3.  Electronic Journal of Biotechnology [online].  13(1).  Jan. 15, 2010, 
Available from Internet: http://www.ejbiotechnology.cl/content/vol13/issue1/ 
full/2/index.html. ISSN 0717-3458. 

Tantirungkij, M., R. Nasanit and S. Limtong.  2015.  Assessment of endophytic yeast diversity in rice 
leaves by a culture-independent approach.  Antonie van Leeuwenhoek  108: 633-647. 

  ผลงานวิจัยตีพิมพในเอกสารการประชุมวิชาการ 

ชมนาถ เกิดคง, มณี ตันติรุงกิจ และ อรวรรณ ชวนตระกูล.  2558.  การคัดแยกแบคทีเรียทีส่รางเอนไซมในกลุม 
ไฮโดรเลสจากทางเดินอาหารของปลานํ้าจืด, หนา 1611-1621.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 12.  8-9 ธันวาคม 2558.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม 

ชมนาถ เกิดคง, อรวรรณ ชวนตระกูล, พัชราภรณ ภูไพบูลย และ มณี ตันติรุงกิจ. . 2550.  ศักยภาพของปาหมีใน
การตานจลุินทรีย.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 
4.  6-7 ธันวาคม 2550.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ.นครปฐม. 

ภคพร สารทลาลัย, อุทัยวรรณ ดวงเงิน, อรวรรณ ชวนตระกูล, มณี ตันติรุงกิจ และ สรุัตนวดี จิวะจินดา.  2556.  
องคประกอบทางเคมีของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ดวยเทคนิคทินเลเยอร
โครมาโตกราฟ, หนา 79-80.  ใน บทคัดยอการประชุมวิชาการแหงชาติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 10.  6-7 ธันวาคม 2556.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. 
นครปฐม. 

มณี ตันติรุงกิจ, อรวรรณ ชวนตระกูล และ ภคพร สารทลาลัย.  2555.  การศึกษาศักยภาพในการสรางสารชีวภาพ
ของยีสตทะเล, หนา 1826-1836.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการแหงชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 9.  6-7 ธันวาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ.
นครปฐม. 



 

 66 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

มณี ตันติรุงกิจ, ชมนาถ เกิดคง, อรวรรณ ชวนตระกูล และ พัชราภรณ ภูไพบูลย.  2551.  ฤทธ์ิตานจุลินทรียของ
สารสกัดหยาบจากปาหม.ี  ใน นวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551.  30 เมษายน - 4 
พฤษภาคม 2551.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน, กรงุเทพฯ. 

มณี ตันติรุงกิจ, พัชราภรณ ภูไพบูลย และ อรวรรณ ชวนตระกูล. . 2549.  ฤทธ์ิตานจุลินทรียของสารสกัดหยาบจาก
เนระพสูีไทย.  ใน บทคัดยอการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ คร้ังท่ี 32.  10-12
ตุลาคม 2549.  กรุงเทพฯ. 

อภิตา บุญศิร,ิ จิตติมา จิรโพธิธรรม, ยุพิน ออนศิร,ิ มณี ตันติรุงกิจ, อรวรรณ ชวนตระกูล และ วิชัย สรพงษไพศาล.  
2558.  การใชโอโซนลางกะเพราเพือ่รักษาคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค.  วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร  46(3/1)(พิเศษ): 323-326. 

อรวรรณ ชวนตระกูล, มณี ตันติรุงกิจ และ วุฒิชัย ทองดอนแอ.  2554.  การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใชเปนหัวเช้ือ
สําหรับทําปุยหมัก, หนา1517 -1522.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 8.  8-9 ธันวาคม 2554.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ.
นครปฐม. 

Kerdkhong C., M. Tantirungkij and O. Chountragoon.  2016.  Diversity of yeasts isolated from 
fragrant flowers and their invertase activity, p. 131.  In Abstracts of The 42nd Congress on 
Science and Technology of Thailand (STT 42).  Nov. 30 - Dec. 2, 2016.  Centara Grand, 
Central plaza Ladprao, Bangkok, Thailand. 

Kerdkhong, C., O. Chountragoon and M. Tantirungkij.  2016.  Diversity of yeasts associated with 
fragrant flowers, p. 255.  In Abstract of The 14th International Congress on Yeasts 
(ICY2016).  Sep. 11-15, 2016.  Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji 
Island, Japan. 

Tantirungkij, M., R. Nasanit and S. Limtong.  2015.  Diversity of culture-independent endophytic 
yeasts from sugarcane leaves in Thailand, p. 86.  In Abstract of ISSY32: International 
Specialized Symposium on Yeasts: Yeasts Biodiversity and Biotechnology in The 
Twenty-First Century.  Sep. 13-17, 2015.  Perugia, Italy. 

Tantirungkij, M., O. Chountragoon and S. Limtong.  2009.  Manipulation of Kluyveromyces 
marxianus for bioethanol production, p.70.  In Abstracts of The 35th Congress on Science 
and Technology of Thailand (STT 35).  Oct. 15-17, 2009.  The Tide Resort (Bangsaen 
Beach), Chonburi, Thailand. 

Tantirungkij, M., C. Kerdkhong, O. Chountragoon and S. Chaeychomsri.  2008.  Molecular 
bacterial diversity in mangrove soil from KhoaLampi-Hat Tai Mueang National Park, Phangnga 
province. pp. 1-4.  In Proceedings of The International Conference on Life Sciences 
2008” Well Being for the Human Race” (BioAsia 2008, Thailand).  Nov. 25-27, 2008.  
Bangkok, Thailand. 

Tantirungkij, M., O. Chountragoon and P. Phupaibul.  2007.  Antimicrobial activity of local 
medicinal plants: Taccachantrieri & Linostomapauciflorum, p. 140.  In Abstract of The 6th 
Princess Chulabhorn International Science Congress; The interface of chemistry and 
biology in the “Omics” era: Environment & Health and Drug Discover.  Nov. 25-29, 2007.  
Bangkok, Thailand. 



 

 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 67 

Tantirungkij, M., O. Chountragoon and. S. Limtong.  2006.  Molecular identification of yeast for 
alcoholic beverage fermentation by random amplified polymorphic DNA and microsattelite 
PCR-fingerprinting, p. 138.  In Abstracts of The 18th Annual Meeting of the Thai Society for 
Biotechnology on Biotechnology: Benefits & Bioethics.  Nov. 2-3, 2006.  Bangkok, Thailand. 

  บทความทางวิชาการ 

มณี ตันติรุงกิจ.  2558.  เรียนรูเพื่อลดการปนเปอนของจลุนิทรียในผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย.  วารสารเกษตร
อภิรมย  2(7): 37-41. 

มณี ตันติรุงกิจ.  2549.  สมุนไพรไฮเทค: ทางเลือกใหมในการผลิตชีวเภสัชภัณฑ.  วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง  20(2): 5-10. 

สุรพันธ จิตวิริยนนท, อุทัย คันโธ, สุกัญญา จัตตุพรพงษ และ มณี ตันติรุงกิจ.  2553.  อิทธิพลของระดับอุณหภูมิใน
การอัดเม็ดอาหารสูตรมันสําปะหลังตอปริมาณจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุนและสมรรถภาพ
การผลิตของสุกรระยะรุน-ขุน.  วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  24(1): 5-10. 

  เอกสารประกอบการฝกอบรม 

ชมนาถ เกิดคง, ศิริพรรณ สุขขัง, สุลักษณ แจมจํารัส, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธ์ิ, ภคพร สารทลาลัย, ศิริวรรณ ทิพ
รักษ และ ธนภัทร ปลืม้พวก.  2559.  เจลแอลกอฮอลสมุนไพรลางมือ (Herbal Cleansing Gel), หนา 7-
16.  ใน เอกสารประกอบการฝกอบรมคายเยาวชนบรหิารการเกษตร รุนที่ 10.  1 กันยายน 2559.  ศูนย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

มณี ตันติรุงกิจ.  2559.  การควบคุมคุณภาพดานจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑจากสมุนไพร, หนา 36-42.  ใน 
เอกสารประกอบการฝกอบรม “การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรปูพืชเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ”.  
รุนที่ 1.  30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559.  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  อ. เมือง  จ. สมุทรสาคร.  และ รุนที่ 
2.  7-8 กรกฎาคม 2559.  วิทยาลัยชุมชนตราด  อ. เมือง  จ. ตราด. 

มณี ตันติรุงกิจ ชมนาถ เกิดคง และ อรวรรณ ชวนตระกูล.  2559.  เจาะโลกจิ๋วผานเลนส, หนา 1-21.  ใน เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมโครงการคายวิทยาศาสตร โรงเรียนองคการบริหารสวนจงัหวัดกระบี.่  27 มกราคม 
2559.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

มณี ตันติรุงกิจ.  2558.  การควบคุมคุณภาพดานจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑจากสมุนไพร, หนา 74-82.  ใน 
เอกสารประกอบการฝกอบรม “การถายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากสมุนไพร”
รุนที่ 1.  3-5 มิถุนายน 2558.  และรุนที่ 2.  17-19 มิถุนายน 2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

มณี ตันติรุงกิจ.  2549.  การควบคุมคุณภาพและการตรวจการปนเปอนของจุลินทรียในสินคาประเภทสมุนไพร, 
หนา 44-61.  ใน เอกสารประกอบการฝกอบรม “การแปรรปูและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑจากสมุนไพร”.  
4-6, 18-20 และ 25-27 กรกฎาคม 2549.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบรกิาร
วิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 
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มณี ตันติรุงกิจ.  2549.  การตรวจเอกลักษณพืชดวยเทคนิคดานอณูวิทยา, หนา 62-67.  ใน เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑจากสมุนไพร”. 4-6, 18-20 และ 25-27 กรกฎาคม
2549.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

อรวรรณ ชวนตระกูล. 2559.  การทําไวนสมุนไพร, หนา 43-51.  ใน เอกสารประกอบการฝกอบรม “การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชเปนผลิตภัณฑเพือ่สุขภาพ”.  รุนที่ 1.  30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559.  
วิทยาลัยชุมชนสมทุรสาคร  อ. เมือง  จ. สมุทรสาคร.  และ รุนที่ 2.  7-8 กรกฎาคม 2559.  วิทยาลัยชุมชน
ตราด  อ. เมือง  จ. ตราด. 

อรวรรณ ชวนตระกูล.  2558.  การทําไวนสมุนไพร, หนา 58-66.  ใน เอกสารประกอบการฝกอบรม “การถายทอด
เทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรปูเปนผลิตภัณฑจากสมุนไพร”.  รุนที่ 1.  3-5 มิถุนายน 2558.  และ รุนที่ 2.  
17-19 มิถุนายน 2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะ
เกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน, จ. นครปฐม. 

หนวยจุลชีววิทยาประยุกต.  2559.  เอกสารประกอบการฝกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานจุล
ชีววิทยา.  รุนที่ 5-8 (2556-2559).  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการ 
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม. 

หนวยจุลชีววิทยาประยุกต.  2557.  เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดจําแนกจุลินทรียดวย
เทคนิคชีวโมเลกุล.  รุนที่ 1.  20-22 สิงหาคม 2557.  และ รุนที่ 2.  27-29 สิงหาคม 2557.  ศูนยปฏิบัติการ
วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม. 

หนวยจุลชีววิทยาประยุกต.  2555.  เอกสารประกอบการฝกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานจุล
ชีววิทยา.  รุนที่ 4.  22-23 มิถุนายน 2555.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรอืนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม. 

หนวยจุลชีววิทยาประยุกต.  2554.  เอกสารประกอบการฝกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานจุล
ชีววิทยา.  รุนที่ 3.  25-26 มิถุนายน 2554.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรอืนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม. 

หนวยจุลชีววิทยาประยุกต.  2553.  เอกสารประกอบการฝกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานจุล
ชีววิทยา.  รุนที่ 2.  19-20 มิถุนายน 2553.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรอืนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม. 

หนวยจุลชีววิทยาประยุกต.  2552.  เอกสารประกอบการฝกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานจุล
ชีววิทยา.  รุนที่ 1.  27-28 มิถุนายน 2552.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรอืนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม. 

หนวยจุลชีววิทยาประยุกต.  2550.  เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคดานชีวโมเลกุล
เบ้ืองตนเพ่ือการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย.  รุนที่ 1-6 (2548-2550).  ศูนยปฏิบัติการ
วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม. 
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หนวยวเิคราะหวจัิยพฤกษเคมี  

 งานวิจัย: 
1. สํารวจ ศึกษา วิจัย และจําแนกชนิดของพืช โดยใชสัณฐานวิทยาของพืชและพฤกษเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมี ปริมาณสารสําคัญ และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในพืช เพื่อใหเกิด

ประโยชนทั้งในแงของการสรางองคความรูใหม และการนําสารสกัดจากพืชมาใชประโยชนทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. พัฒนาวิธีการวิเคราะหดวยเทคนิค Chromatography เชน Gas Chromatography (GC) และ High 
Performance Liquid Chromatography (HPLC) เปนตน เพื่อการวิจัยดานเคมี ชีวเคมี เกษตร สิ่งแวดลอม
และอืน่ๆ 
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สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมวัชพชื
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4. ความสัมพันธระหวางปริมาณสารสําคัญกบัสรีรวิทยาความเครียดของพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. รงควัตถุ (Pigment) ในพืช เชน ฟลาโวนอยด แอนโทไซยานิน เบตาแคโรทีน เปนตน และคุณสมบัติการเปน
สารตานอนุมูลอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานบริการวิชาการ:   
1. ใหบริการอุปกรณ เครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐาน หองปฏิบัติการ และเครื่องมือเฉพาะทางดานเทคนิค 

Chromatography เชน GC และ HPLC เปนตน และเทคนิค Spectrophotometry เชน เครื่อง UV-Vis 
Spectrophotometer แกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไป เพื่อการวิเคราะห 
วิจัย และการผลิตบัณฑิต 
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Beta-carotene

Anthocyanin Flavonoids

ปริมาณแอนโทไซยานินชนิดตางๆ 
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2. ใหบริการเตรียมตัวอยาง และการตรวจวิเคราะหทางเคมีดวยเทคนิค Chromatography เชน GC และ HPLC 
เปนตน และเทคนิค Spectrophotometry เชน เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer แกหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไป 

3. เผยแพรองคความรู ใหคําปรึกษาและแนะนําดานเทคนิค Chromatography และ Spectrophotometry 
จากประสบการณของผูปฏิบัติงานในการวิเคราะหวิจัย เชน การพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห และการแปล
ผลที่ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งานบริการวิเคราะห: 
1. บริการวิเคราะหดวยเทคนิค Chromatography เชน GC และ HPLC ทั้งในพืชและสัตว เพื่อการวิจัยดานเคมี 

ชีวเคมี สิ่งแวดลอม และผลิตผลการเกษตร 
2. บริการวิเคราะหสารระเหยตางๆ เชน Volatile fatty acid, Ethanol และ Methanol เปนตน  
3. บริการวิเคราะหกรดไขมันทั้งในพืชและสัตว 
4. บริการวิเคราะหดวยเทคนิค Spectrophotometry เชน วิเคราะหสารปรับสมดุล (Osmolyte) และสารตาน

อนุมูลอิสระในพืช เปนตน 
 

 งานฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลย:ี 
1. ใหการเย่ียมชมกิจกรรมดานเทคนิค 
 Chromatography ทั้งการบรรยายหรือสาธิต 
2. การจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
3. การเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
 งานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต:  
1. สนับสนุนการเรียน การสอน และการทํา 
 วิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี โดยใชเทคนิค Chromatography และ 

Spectrophotometry แกนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ของสถาบันการศึกษาตางๆ 
2. ใหการฝกงานนิสิต / นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาตางๆ 

 
 

เคร่ือง GC

เคร่ือง HPLC

เคร่ือง UV-Spectrophotometerเคร่ือง GCเคร่ือง GC

เคร่ือง HPLCเคร่ือง HPLC
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุร.ี  28 กรกฎาคม 2556.  หนวยวิเคราะห
วิจัยพฤกษเคม,ี ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรอืนปลูกพืชทดลอง, สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม. 

สมนึก พรมแดง และ สายนํ้าออย สวางเมฆ.  2556.  การสกัดนํ้ามันในพืชดวยตัวทําละลาย (Solvent 
extraction), หนา 57-63.  ใน เอกสารประกอบการฝกอบรม โครงการคายวิทยาศาสตร “ปฏิบัติการเคม”ี 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุร.ี  28 กรกฎาคม 2556.  หนวย
วิเคราะหวิจัยพฤกษเคม,ี ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, สถาบันวิจัยและพฒันา กําแพงแสน, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม. 
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สมนึก พรมแดง.  2556.  HPLC : การวิเคราะหปริมาณอัลฟาโทโคฟรอลในนํ้ามันพืช, หนา 54-66.  ใน เอกสาร
ประกอบฝกอบรม คายวิทยาศาสตร “ โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร” ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และปที่ 
5 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน ศูนยวิจัยและพฒันาการศึกษา.  26-
27 มกราคม 2556.  หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคม,ี ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง, 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม. 

สมนึก พรมแดง และ สายนํ้าออย สวางเมฆ.  2555.  แกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography, GC), หนา 
16-20.  ใน เอกสารประกอบฝกอบรม โครงการคายวิทยาศาสตร “โครงการสงเสรมิความสามารถพิเศษ
ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร”ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และปที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จงัหวัด
ภูเก็ต.  31 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2555.  หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคม,ี ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลอง, สถาบันวิจัยและพฒันา กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. 
นครปฐม. 

สมนึก พรมแดง.  2555.  ไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ, หนา 21-25.  ใน เอกสารประกอบฝกอบรม 
โครงการคายวิทยาศาสตร “โครงการสงเสรมิความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร”
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และปที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จงัหวัดภูเก็ต.  31 กรกฎาคม – สิงหาคม 2555.  
หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคม,ี ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, สถาบันวิจัยและพฒันา 
กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม. 
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หนวยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ 

 งานวิจัย: ดําเนินงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพและวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อการพัฒนา 
สายพันธุพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ดวยการประยุกตใชวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เซลลพันธุศาสตรและ
การศึกษาโครงสรางภายในระดับเซลลและเน้ือเย่ือพืช 

 งานบริการทางวิชาการ: ใหบริการกลองจุลทรรศนและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองผานหรือ 
TEM (Transmission Electron Microscope) ใหกับนักเรียน นิสิต / นักศึกษา อาจารยและบุคลากรวิจัยทั้งจาก
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ฝกอบรม และการ
เรียนการสอน  นอกจากน้ียังมีการใหบริการเตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนทั้งแบบ
ลําแสงสองกราดหรือ SEM (Scanning Electron Microscope) และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสอง
ผานหรือ TEM (Transmission Electron Microscope) อีกดวย ตัวอยางที่ใชศึกษาดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนมีทั้งเซลลพืช สัตว เช้ือจุลินทรีย สารโพลิเมอร เพื่อการศึกษาวิจัยในหลากหลายสาขา เชน ชีววิทยา 
พยาธิวิทยา สัตวแพทย โรคพืช และวัสดุศาสตร เปนตน 

     กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองผาน หรือ TEM  เหมาะสําหรับการศึกษาโครงสรางภายในของ
ตัวอยางที่มีความบางพอที่จะใหลําแสงอิเล็กตรอนสองทะลุผานได ลักษณะของภาพที่ปรากฏเปน 2 มิติ สําหรับ
การเตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาดวยกลอง TEM มี 2 แบบ คือ Dip preparation และ Ultrathin section 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. กลองจลุทรรศนแบบ Compound พรอมชุดถายภาพระบบดิจิตอล 
ข. กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองผาน (TEM) 
ค. ภาพตัวอยางจากการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ TEM  
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 งานสนับสนุนการเรียนการสอน: สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับงานดานกลองจุลทรรศน
และจุลทรรศนอิเล็กตรอนใหกับคณาจารยและนิสิตจากคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน และ
วิทยาเขตกําแพงแสน ไดแก 

 - 02031412  วิชาไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน 
 - 02031411  วิชา Bacterial Diseases of Plants คณะเกษตร กําแพงแสน 
 - 02031491  วิชาเทคนิควิจัยดานโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน 
 - 02031492  วิชาเทคนิคการวิจัยทางโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน 
 - 02031441  วิชาไวรัสวิทยาเบื้องตนของพืช คณะเกษตร กําแพงแสน 
 - 02738471  วิชาการถายภาพทางวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 - 02738472  วิชาการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 - 01419591  วิชาระเบียบวิจัยทางจลุชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 - 01504521  วิชาพยาธิวิทยาช้ันสูงทางสัตวแพทยศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร 
 - 01504523  วิชาเทคนิคทางพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย  คณะสัตวแพทยศาสตร 
 - 01600486  วิชาการถายภาพทางการแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ภาพแสดงการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการภายในหองปฏิบัติการกลองจุลทรรศนและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
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 การฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลย:ี 

1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การสรางสายพันธุดับเบิลแฮพลอยดของแตงกวาและพริกโดย
วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูเขารับการอบรม จํานวน 30 คน จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(ขาราชการในมหาวิทยาลัย พนักงาน สวทช. นักศึกษา และเจาหนาที่ของบริษัทผลิตเมล็ดพันธุพืช) ระหวาง
วันที่ 17-19 มีนาคม 2553  

2. โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชนใหกับเจาหนาที่ของ บริษัท โคลส (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผลิตเมล็ดพันธุพืชในเครือบริษัท Vilmorin & Cie ประเทศฝรั่งเศส เรื่อง “การฝกอบรม 
การชักนําตนแฮพลอยดและดับเบิลแฮพลอยดของแตงกวาลูกผสมดวยวิธีการเพาะเลี้ยงรังไข ระยะเวลา
ดําเนินงาน ต้ังแต 16 สิงหาคม 2553 - 16 สิงหาคม 2554 

3. เรื่อง “การสรางพืชดับเบิลแฮพลอยด” โดย อัญชลี รวีโรจนวิบูลย ใน โครงการถายทอดเทคโนโลยี การสราง 
พืช Double Haploid และ การใช Flow Cytometer เพ่ือตรวจหาจํานวนชุดโครโมโซม วันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 จัดโดย โครงการความรวมมือการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่ออนาคต สาขานวัตกรรมเพื่อ
การเกษตร ดานการปรับปรุงพันธุพืชและการผลิตเมล็ดพันธุพืช (BReeDServe), สถาบันวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีช้ันสูง (THAIST) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
(สวทน.) รวมมือกับ ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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งานวิจัยทีส่นใจ:  เซลลพันธุศาสตรและการศึกษาโครงสรางภายในระดับเซลลและเน้ือเย่ือพืช 
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นางยุพิน  ศรีหิรัญต (Mrs. Yuphin  Srihiran) 
ตําแหนง:       พนักงานหองปฏิบัติการ 
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ภาระงาน:      ลาง-อัดขยายภาพ และเทคนิคการถายภาพ 
             การใชและดูแลรักษากลองจลุทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองทะลผุาน (TEM) 
             การเตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ Dip preparation 
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แบบ TEM และ SEM 
เครื่องมือวิทยาศาสตรทีเ่กี่ยวของกบัการเตรียมตัวอยาง เชน ultra-microtome, ion sputter, 
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หนวยวจัิยโรคพืชและศาสตรสัมพันธ 

 งานวิจัย: โรคพืชที่เกิดจากรา โดยเนนโรคหลังเก็บเกี่ยว โรคไมผล โรคพืชที่เกิดจากรา Pythium spp. 
ครอบคลุมดานเช้ือสาเหตุ รวมทั้งแนวทางการควบคุมโรคพืชโดยชีววิถี 

 
 
 
 
                             
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานบริการงานวิเคราะหดานโรคพืช:  วินิจฉัยสาเหตุ และใหคําแนะนําการควบคุมโรคพืช 
 งานบริการวิชาการ: การเตรียมสไลดถาวรดวย paraffin section technique เพื่อศึกษาดวย compound 
microscope รวมทั้งใหบริการเครื่องมือสําหรับงานดาน paraffin section technique  การเผยแพรความรูดาน
โรคพืชดวยการจัดนิทรรศการ 
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 งานฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลย:ี ครอบคลุมองคความรูดานการควบคุมโรคพืชดวยการเขตกรรม โรคหลังเก็บ
เกี่ยว โรคเมล็ดพันธุ และการเตรียมสไลดถาวรดวย paraffin section technique 

 งานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต: รวมสอนในหัวขอที่เกี่ยวของกับความเช่ียวชาญและประสบการณของนักวิจัย  
ไดแก Isolation and Identification of Plant Pathogenic Pythiaceae, Culture Preservation of Living 
Plant Pathogenic Fungi, Microscopic Illustration, การฝกงานดานโรคพืช 
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หนวยทรัพยากรชีวภาพดานแมลง 

 งานวิจัย: ดําเนินการวิจัยในการสรางและประยุกตใชเซลลเพาะเลี้ยงของแมลง และการใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การควบคุมแมลงศัตรูพืช 
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 งานฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลย:ี การประยุกตใชเซลลเพาะเลี้ยงของแมลงเพือ่งานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
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หนวยวเิคราะหวจัิยดนิพืชและวัสดุเกษตร 

 งานวิจัย: ดําเนินงานวิจัยดานความอุดมสมบูรณของดิน การจัดการดิน และธาตุอาหารของพืช เพื่อปรับปรุง
คุณสมบัติของดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช ความย่ังยืนของคุณภาพดิน และศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

 งานบริการวิชาการ:   
1. งานบริการใชเครื่องมือ/หองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการวิจัย การผลิตบัณฑิต และการเรียนการสอนของ

นักวิจัย อาจารย และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 

1. Atomic absorption spectrophotometer  
2. เครื่องกลั่น N  
3. UV-VIS spectrophotometer  
4. Block digester  
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2. งานบริการวิเคราะหแกหนวยงานและบุคคลทั่วไป  โดยมีรายการวิเคราะหและเจาหนาที่ผูวิเคราะหดังน้ี 

รายการวิเคราะห เจาหนาท่ี 
pH, Lime requirment, Organic matter (OM)  นายสุรินทร  ทองคํา 
EC วัดตรง,  EC1:5, ECsaturated paste  นายขวัญ  สุขอยู 
Available P  นายขวัญ  สุขอยู / น.ส. ศศิธร  บัวศรี 
Available NH4-N, NO3-N,  
Extractable B, S, Cl  

นางนองนุช  ปรือปรัง 

Exchangeable K,  
Extractable Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Mn, Zn, Na  

นางสมปอง  ดีทอง 

Texture, Db, Ds, Porosity, Ksat., Moisture 
retention, AWCA, Moisture content  

นายขวัญ  สุขอยู 

Total Cl, B  นางนองนุช  ปรือปรัง 
Germination Index  น.ส. ศศิธร  บัวศรี 
เถา  นางสมปอง  ดีทอง 
Base saturation (%BS)  นางสมปอง  ดีทอง 
เตรียมตัวอยาง  น.ส. ศศิธร  บัวศรี 
Cation exchange capacity (C.E.C) นายขวัญ  สุขอยู (ทํา leaching, replacing)  นางนองนุช  

ปรือปรงั (กลั่น, คํานวณ) 
Sodium adsorption ratio (SAR)  นายขวัญ  สุขอยู (ทํา paste extract, คํานวณ)  นางสมปอง  

ดีทอง (วัด Ca, Mg, Na) 
C/N ratio  นายสุรินทร  ทองคํา (OM, wet digestion)  นางนองนุช  

ปรือปรงั (กลั่น)  นายขวัญ  สุขอยู (คํานวณ) 
Wet digestion (H2SO4 / Mix acid)  นายสุรินทร  ทองคํา 
Total N, P, S นางนองนุช  ปรือปรัง (วัด, คํานวณ) 
Total K, Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Mn, Zn  นางสมปอง  ดีทอง (วัด, คํานวณ) 
หินฟอสเฟต (total,water,citric soluble)  นายสุรินทร  ทองคํา (digest)  นางนองนุช  ปรือปรัง (วัด P)  

นายขวัญ  สุขอยู (สกัด, คํานวณ) 

3.  งานฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีแกหนวยงานและผูสนใจ 
 - ปุยอินทรีย ปุยอินทรียเคมี และปุยชีวภาพเพื่อการคา 
 - การรับรองมาตรฐานสินคาพืชเพื่อการคา/จําหนายในประเทศและสงออกตางประเทศ 
 - การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียแนวต้ังจากขยะชุมชน 
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4. งานประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลวิชาการ ไดแก การจัดทําเอกสารเผยแพร  การแสดงนิทรรศการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  งานบริการทางวิชาการอื่นๆ เชน การเย่ียมชม  การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การเปนวิทยากร และการจัด
กิจกรรมคายวิทยาศาสตร เปนตน 
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 งานพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ: ดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการที่ดีของหองปฏิบัติการ  
หองปฏิบัติการมีความปลอดภัย  และผลวิเคราะหมีความนาเช่ือถือในความแมนและความเที่ยง  ไดแก  
การปรับเปลี่ยนระดับช้ันคุณภาพเครื่องแกวเปน Class A  การตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ/เครื่องมือ  
การรวมกิจกรรมเปรียบเทียบความสามารถระหวางหองปฏิบัติการวิเคราะหดิน กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต  
กรมวิชาการเกษตร  การรวมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 
(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL)  รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรหนวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย:  ดําเนินงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย เชน การจัดนิทรรศการงานเกษตรกําแพงแสน  
การจัดกิจกรรมครบรอบปของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  การเขารวมกิจกรรมของวิทยาเขต 
เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมการใชและดูแลเครื่องช่ัง อบรมการใชและดูแลรักษาปเปต (Pipette) 



 

 96 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

บุคลากร 
             นางจันทรจรัส  วีรสาร  (Mrs. Janjarus  Verasan) 
วุฒิการศึกษา:   วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตําแหนง:       นักวิจัย ชํานาญการพิเศษ 
E-mail:        rdijrv@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:  ปฐพีวิทยา 
 

นางสาวอตินุช  แซจิว  (Ms. Atinut  Saejiew) 
วุฒิการศึกษา:  Ph.D. (Soil Science), Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier, 

France 
ตําแหนง:       นักวิจัย ชํานาญการ 
E-mail:        rdians@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:  ปฐพีวิทยา 

 

นายธนภัทร  ปลื้มพวก  (Mr. Thanapat  Phuemphuak) 
วุฒิการศึกษา:   วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการจัดการทางดิน) 
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ความเช่ียวชาญ:  ปฐพีวิทยา 
 

นายสุรินทร  ทองคํา  (Mr. Surin  Thongkum) 
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นายขวัญ  สุขอยู  (Mr. Kwan  Sukyoo) 
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ความเช่ียวชาญ:  การวิเคราะหดิน 

 

นางสมปอง  ดีทอง  (Mrs. Sompong  Deetong) 
วุฒิการศึกษา:   วท.บ. (คหกรรมศาสตร)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตําแหนง:       พนักงานหองปฏิบัติการ 
E-mail:        sompong311007@gmail.com 
ความเช่ียวชาญ:  การวิเคราะหดิน 
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วุฒิการศึกษา:   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) 
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ผลติภัณฑ 

- ปุยอินทรียจากขยะชุมชน 
- ดินอินทรียคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวชิาการปจจุบันยอนหลงัถงึป พ.ศ. 2549 
 

  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 
 

กริช สิทธิโชคธรรม, อรุณศิริ กําลัง, จันทรจรัส วีรสาร และ สุริยา สาสนรักกิจ.  2550.  ผลของการใสมูลสัตวรวมกบั
ปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุสุวรรณ 4452.  วิทยาสารกําแพงแสน 5(
พิเศษ): 9-16. 

จันทรจรัส วีรสาร, อรุณศิริ กําลงั และ วรรณา ปลื้มพวก. 2550. ผลของการปลดปลอยไนโตรเจนจากมลูโคขุนและ
มูลโคเลี้ยงปลอยตอการเจรญิเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง. วิทยาสารกําแพงแสน สาขาพืช 5 
(3): 19-26. 

จันทรจรัส วีรสาร, อตินุช แซจิว และ ไพร มัธวรัตน.  2550.  การเจริญเติบโต ผลผลิต และการสะสมธาตุอาหาร
หลักของพริกข้ีหนูไทยสองสายพันธุ.  วิทยาสารกําแพงแสน  5(พิเศษ): 136-143. 

ปุยอินทรีย ใบไมแหง กากชากาแฟ 

เปลือกไข เปลือกผลไม 

กองปุย 

ดินอินทรียคุณภาพ 
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ณัฐวุฒิ เองฉวน, สุริยา สาสนรักกจิ, จันทรจรัส วีรสาร และ อรุณศิริ กําลัง.  2558.  ผลของการใสเถาไมยางพาราตอ
การเจรญิเติบโตและผลผลิตขาวในดินกรด.  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4(3): 39-50. 

ธนภัทร ปลื้มพวก, จันทรจรัส วีรสาร, อรุณศิริ กําลงั และ ธงชัย มาลา.  2558.  การปนเปอนแคดเมียมในดินและ
การสะสมในผลผลิตขาวบนพื้นที่ตําบลแมตาวและตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก.  วารสาร
เกษตรพระวรุณ  12(1): 1-8. 

ธนภัทร ปลื้มพวก, ธงชัย มาลา และ อรุณศิริ กําลงั.  2557.  ปรมิาณแคดเมียมในขาวที่ปลูกในดินนาปนเปอน
แคดเมียมในพื้นที่ ลุมนํ้าแมตาว จังหวัดตาก ประเทศไทย.  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3(2): 26-38. 

บูรนา วงษาราม, อรุณศิริ กําลงั, จันทรจรัส วีรสาร และ รจนา ต้ังกุลบรบิูรณ.  2558.  ผลของการจัดการดินดวยปุย
อินทรียและปุยเคมีตอการเจรญิเติบโต และผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุสุวรรณ 4452.  วารสารวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี4(2): 14-28. 

ปยะรัตน วิจักขณสงัสทิธ์ิ, จันทรจรัส วีรสาร, อุดม แกวสุวรรณ, ลักขณา เบญ็จวรรรณ และ รัตนะ บุลประเสริฐ.  
2559.  การใชถุงพลาสติกดําเปนภาชนะบรรจุในกระบวนการทําปุยหมัก.  วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร 
3(1): 56-62. 

ภัคสิริ ตลาภา, อรุณศิริ กําลงั, บญุรักษ พัฒนกนก, จันทรจรัส วีรสาร และ วิชา นิยม.  2550.  การประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรในการคาดคะเนปริมาณการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมนํ้ายอยนํ้าชุน อําเภอหลม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชแบบจําลอง Morgan-Morgan and Finney.  วิทยาสารกําแพงแสน 5(พิเศษ): 
127-135. 

ภัทรสวันต แสงคํา, อรุณศิริ กําลงั และ จันทรจรัส วีรสาร.  2550.  ผลของการจัดการดินปนเปอนโซเดียมเบนทอ
ไนตตอการเจรญิเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง.  วิทยาสารกําแพงแสน สาขาพืช  5(3): 10-18. 

สิรสิุข สุขประเสรฐิ, อรุณศิริ กําลัง, สรุิยา สาสนรักกิจ, จันทรจรัส วีรสาร และ รังสฤษด์ิ กาวีตะ.  2550.  ผลของการ
ใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวพันธุสุพรรณบุรี 60.  วิทยาสารกําแพงแสน 
สาขาพืช  5(1): 1-7. 

สายชล สุขญาณกจิ และ ธนภัทร ปลื้มพวก.  2558.  ผลของการใชปุยไนโตรเจนตามคาวิเคราะหดินตอผลผลิตและ
ธาตุอาหารหลกัในขาวเจาพันธุ กข. 41 ที่ปลูกในชุดดินอยุธยา.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร  26(3)(พิเศษ): 
577-580. 

 

  ผลงานวิจัยตีพิมพในเอกสารการประชุมวิชาการ 
 

กริช สิทธิโชคธรรม, อรุณศิริ กําลัง, จันทรจรัส วีรสาร และ สุริยา สาสนรักกิจ.  2551.  ผลของการใสมูลสัตวรวมกบั
ปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุสุวรรณ 4452 ใน 3 ฤดูปลูก, หนา 79-86.  ใน 
เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 5.  8-9 ธันวาคม 
2551.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

จันทรจรัส วีรสาร, ศิวโรจน สุวรรณโณ และ อรุณศิริ กําลัง.  2559.  ผลของการใสปุยเคมรีวมกับช้ินสวนพืชจากการ
ตัดแตงกิ่งไมและปุยมลูไกตอผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุสวุรรณ 4452 และสมบัติดิน, หนา 1898-1907.  ใน 
เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 13.  8-9 ธันวาคม 
2559.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

จันทรจรัส วีรสาร, บูรนา วงษาราม, ธนภัทร ปลื้มพวก, อรุณศิริ กําลงั, ภูวนภ ศรีวิชยางกูร และ สุภาพร บุญสง.  
2557.  ผลของการจดัการพืชปุยสดตอการเจริญเติบโตและผลผลิตผัก.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 11.  8-9 ธันวาคม 2557.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 
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จันทรจรัส วีรสาร และ วิสุทธ์ิ วีรสาร.  2556.  โปรไฟลความตานทานตอการแทงทะลุของดินนาและคาวิกฤตของ
ความแข็งเมื่อเกิดนาหลม, หนา 2378-2387.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังท่ี 10.  6-7 ธันวาคม 2556.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. 
นครปฐม. 

จันทรจรัส วีรสาร, ธนภัทร ปลื้มพวก และ ภูมิน กิจเดช.  2555.  ผลของขนาดกองและการกลบักองตอการเกิดกาซ
เรือนกระจกในกองปุยหมัก, หนา 1853-1861.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 9.  6-7 ธันวาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. 
นครปฐม. 

จันทรจรัส วีรสาร, ธนพัฒน ปลื้มพวก, สัญชัย เพ็ชรรุณ, สุรินทร คงจิ๋ว, มนัส ศรีละออ, อาณัติ เฮงเจรญิ, และ เธียร 
วิทยาวรากุล.  2553.  ผลของการกลับกองปุยตอสมบัติทางกายภาพของปุยหมักจากช้ินสวนพืชที่ไดจากการตัด
แตงกิ่งไม, หนา 1947-1957.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน คร้ังท่ี 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

จันทรจรัส วีรสาร, อรุณศิริ กําลงั และ วรรณา ปลื้มพวก.  2549.  ผลของการปลดปลอยไนโตรเจนจากมลูโคขุนและ
มูลโคเลี้ยงปลอยตอการเจรญิเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง, หนา 755-762.  ใน เร่ืองเต็มการ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 3.  6-7 ธันวาคม 2549.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ธนพัฒน ปลื้มพวก, อรุณศิริ กําลัง, จันทรจรัส วีรสาร และ ปยมาภรณ เจริญสุข.  2552.  ผลของการใสมูลสัตว
รวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา, หนา 522-529.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการดิน
และปุยแหงชาติ คร้ังท่ี 1.  23-24 เมษายน 2552.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. 
นครปฐม. 

บูรนา วงษาราม, อรุณศิริ กําลงั, จันทรจรัส วีรสาร และ ธนภัทร ปลื้มพวก.  2558.  ผลของการจัดการดินตอ
คุณภาพดินและการกักเกบ็คารบอนในดินที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุสุวรรณ 4452 ตอเน่ือง 2 รุน, หนา 
1759-1772.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 12.  
8-9 ธันวาคม 2558.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ภัทรสวันต แสงคํา, อรุณศิริ กําลงั และ จันทรจรัส วีรสาร.  2549  ผลของการจัดการดินปนเปอนโซเดียมเบนทอไนต 
ตอการเจรญิเติบโต และผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง, หนา 719-725.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 3.  6-7 ธันวาคม 2549.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

รัตติญา พรมแสง, อรุณศิริ กําลงั, จันทรจรัส วีรสาร, ธนพัฒน ปลื้มพวก, สุริยา สาสนรักกิจ.  2553.  ผลของระบบ
การจัดการธาตุอาหารพืชดวยวัสดุธรรมชาติตอการผลิตขาวโพดฝกออน, หนา 165-175.  ใน เร่ืองเต็มการ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

รัตติญา พรมแสง, อรุณศิริ กําลงั และ จันทรจรัส วีรสาร. 2552. ผลของการปลดปลอยไนโตรเจนจากการหมักมลูโค
นมและมลูโคขุน, หนา 574-582.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติ คร้ังท่ี 1.  23-24 
เมษายน 2552.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

วรกานต ยอดชมพ,ู อรุณศิริ กําลงั, จันทรจรัส วีรสาร และ สุริยา สาสนรกักิจ.  2552.  ผลของการใสปุยมลูโครวมกับ
ปุยเคมเีปนปุยรองพื้นตอการเจรญิเติบโตและผลผลิตขาว, หนา 63-72.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 6.  8-9 ธันวาคม 2552.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 
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สายชล สุขญาณกจิ และ ธนภัทร ปลื้มพวก.  2559.  ผลของการใชปุยชีวภาพ PGPR รวมกับปุยฟอสฟอรสัตอ
ผลผลิต ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรสัในผักโขมจีน, หนา 1887-1897.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 13.  8-9 ธันวาคม 2559.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

สายชล สุขญาณกจิ, ธนภัทร ปลื้มพวก และ ธนวรรณ พาณิชพัฒน.  2558.  ผลของฟอสฟอรสัตอการเจรญิเติบโต 
ผลผลิต และการดูดฟอสฟอรสัในขาวเจาพันธุ กข 41, หน้า 1751-1758.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 12.  8-9 ธันวาคม 2558.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม. 

อรุณศิริ กําลงั, จันทรจรัส วีรสาร, รัตติญา นนทกรกิติกลุ และ ธนภัทร ปลื้มพวก.  2556.  การจัดการธาตุอาหารพืช
ในแนวทางเกษตรอินทรียเปรียบเทียบกับปุยเคมเีพื่อผลิตขาวโพดฝกออนตอเน่ือง 3 ป ในชุดดินกําแพงแสน, 
หนา 111-119.  ใน เร่ืองเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 
10.  6-7 ธันวาคม 2556.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

อรุณศิริ กําลงั, จันทรจรัส วีรสาร และ บุษบา ปญญาชน.  2555.  ผลของการใชน้ําหมักกากกาแฟในดินเน้ือปูนตอ
การเจรญิเติบโต, หนา 2277-2285.  ใน เร่ืองเต็มการประชมุวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน คร้ังท่ี 9.  6-7 ธันวาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

อรุณศิริ กําลงั, จันทรจรัส วีรสาร และ บุษบา ปญญาชน.  2555.  การใชปุยมลูโคและปุยพืชสดในการผลิตขาวโพด
ฝกออนอินทรีย, หนา 1248-1257.  ใน เร่ืองเต็มการประชมุวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน คร้ังท่ี 9.  6-7 ธันวาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 
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จันทรจรัส วีรสาร, อตินุช แซจิว และ ไพร มัธวรัตน.  2551.  การปลดปลอยธาตุอาหารทีเ่ปนประโยชนตอพืชของ
วัสดุปลกู.  วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  22(2): 4-10. 

จันทรจรัส วีรสาร, อรุณศิริ กําลงั และ สุวรรณี เพียรทําดี.  2550.  ผลของการใสปุยโพแทสเซียมในผักใบเขียวตอ
ปริมาณโพแทสเซียมในการบริโภค.  วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  21(2): 11-15. 
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หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพชื 

 งานวิจัย: หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาโดยไดรับทุนสนับสนุนทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน มีประเด็นวิจัยคลอบคลุมหัวขอตางๆ ดังน้ี 
1. วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ  การศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาการงอกของเมล็ดพันธุพืชบางชนิด

และการผลิตเมล็ดพันธุที่คํานึงถึงผลตกคางในสภาพแวดลอม 
2. การปรับปรุงพันธุพืชใหงายตอระบบการผลิตของเกษตรกร ตานทานโรค แมลง และสภาวะวิกฤต พัฒนา

คุณภาพใหมีลักษณะตรงตามความตองการของผูบริโภคและมีสารสําคัญที่เปนประโยชนตอสุขภาพ 
3. การรวบรวมอนุรักษและประเมินสายพันธุพืชทั้งลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี รวมทั้งปริมาณสารสําคัญใน

เมล็ดและผลผลิต 
4. การวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการผลิตพืชผักอินทรียและพืชผักปลอดสารพิษ 
5. รวมวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวของกับงานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 งานบริการวิชาการ: หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช  ใหบริการแกนิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริษัทเอกชน และบุคคลภายนอกในหัวขอ ดังน้ี 
1. การคัดขนาด ทําความสะอาด และเคลือบเมล็ดพันธุ 
2. การใหบรกิารแปลงทดลอง 
3. งานผลิตเมล็ดพันธุพืช อาทิ ถ่ัวฝกยาวไรคางพันธุ CLGC#30 ถ่ัวฝกยาวสีมวง

พันธุชนก 1 และถ่ัวเขียวพันธุกําแพงแสน 2 เปนตน 
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4. การแสดงนิทรรศการพันธุถ่ัวฝกยาวที่ปรับปรุงโดยหนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและ 
 ปรับปรุงพันธุพืช ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร งานเกษตรแฟรเพื่อมูลนิธิ 
 จุฬาภรณ  และงานเกษตรแฟร บางเขนอีกทั้ง 
 แสดงนิทรรศการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 ของหนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุง 
 

 พันธุพืชในงานเกษตรกําแพงแสน เปนประจําทุกป 
5. การเขียนบทความทางวิชาการดานการปรับปรุงพันธุถ่ัวฝกยาว และ

บทความวิชาการดานการเกษตร เพื่อเผยแพรสูเกษตรกรทั้งในรูปแบบ
บทความในวารสารการเกษตร แผนพับ และบทความทางวิทยุ 

6. การใหสัมภาษณทางวิทยุเพื่อแนะนําพันธุและวิธีการปลูกถ่ัวฝกยาวหลัง
ทํานา 

7. การเปนวิทยากรในการฝกอบรมและคายวิทยาศาสตร 

 
 งานบริการวิเคราะห: บริการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ ไดแก ความงอก ความบริสุทธ์ิ และ
ความช้ืนรวมถึงการตรวจสอบความมีชีวิตของ 
เมล็ดพันธุดวยวิธีชีวเคมี 

 

 งานฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลย:ี ใหแก เกษตรกร บุคลากรภาครัฐและเอกชน นักเรียน นิสิต / นักศึกษา และ
ผูสนใจทัว่ไปในดานตางๆ ดังน้ี 
1. ดานเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุพืช

โดยจัดฝกอบรมทั้งหลักสูตรในประเทศและหลักสูตร
นานาชาติ 

2. การผลิตพืชผักตามระบบ GAP และเกษตรอินทรีย 
3. การใชประโยชนจากวัสดุอินทรียในการผลิตปุยหมัก และ

นํ้าหมักคุณภาพสูง 
4. ดานการพึ่งพาตนเองอยางย่ังยืน อาทิ การผลิตและใชประโยชนจากถานและนํ้าสมควันไม การพัฒนาอาชีพ  

การเกษตร และการผลิตเมล็ดพันธุขาวในระดับชุมชน เปนตน 
 

บุคลากร 

 นางสาวเนตรชนก  นุยสีรุง  (Ms. Netschanok  Nuisrirung) 
วุฒกิารศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
 วท.ม. (การปรบัปรุงพันธุพืช)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ตําแหนง: นักวิจัย ชํานาญการ 
E-mail: rdinnn@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ: การปรับปรงุพันธุพืช 
 การผลิตเมล็ดพันธุขาว ขาวอินทรีย และพืชไร 
 สถิติทางการเกษตร 
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 นายวุฒิชัย  ทองดอนแอ  (Mr. Wutichai  Thongdonae) 
วุฒกิารศึกษา: วท.บ. (เกษตรศาสตรทั่วไป) วิทยาลัยครูนครปฐม 
ตําแหนง: นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 
E-mail: rdiwct@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ: การใชประโยชนจากวัสดุอินทรียเหลือทิ้งจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 การผลิตพืชผกัในระบบเกษตรอินทรียและผักปลอดสารพิษ 
 การปรับปรงุสภาพและเคลือบเมล็ดพันธุ 

 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรักษ  (Ms. Siriwan  Tipparak) 
วุฒกิารศึกษา:  วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 วท.ม. (พืชไร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตําแหนง: นักวิจัย ปฏิบัติการ 
E-mail: rdiswt@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ/สนใจ:  การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 

การผลิตและใชประโยชนจากถานและนํ้าสมควันไม 
การประเมินพันธุพืชเพื่อการใชประโยชน 

 นางกัลยา  พูลทรัพย  (Mrs. Gulaya  Poonsup) 
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5) 
ตําแหนง: พนักงานหองปฏิบัติการ 
E-mail: rdigly@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ: การตรวจความงอก ความช้ืน และความบริสุทธ์ิของเมล็ดพนัธุ 

 นายวินัย  ประทุมทอง  (Mr. Winai  Pratoomtong) 
วุฒกิารศึกษา: ประถมศึกษาปที่ 4 (ป. 4) 
ตําแหนง: พนักงานการเกษตร 

 นางนิตย  ดอนสมไพร  (Mrs. Nid  Donsomprai) 
วุฒกิารศึกษา: ประถมศึกษาปที่ 4 (ป. 4) 
ตําแหนง: พนักงานการเกษตร 

 

ผลงานวชิาการปจจุบันยอนหลงัถงึป พ.ศ. 2549 

  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ และ ชวนพิศ อรุณรังสกิุล.  2554.  ผลของ W Zero (WO) ที่มีตอการเจริญเติบโต 
องคประกอบผลผลิต และผลผลิตของขาวสุพรรณบุรี 1.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร  42(2)(พเิศษ): 145-
148. 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ, ลักขณา เบญ็จวรรณ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ.  2554.  ผลของ Soil Mate ตอการ
เจริญเติบโต และการดูดซมึธาตุอาหารของพรกิ.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร  42(2) (พิเศษ): 285-288. 

ศิริวรรณ ทิพรักษ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ.  2554.  ผลของสารละลายอาหารเสริมพืชตอความงอกและความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105.  วิทยาศาสตรเกษตร  42(2)(พิเศษ): 149-152. 
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  ผลงานวิจัยตีพิมพในเอกสารการประชุมวิชาการ 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และ พิทกัพงศ ปอมปรานี.  2556.  ผลของการบมผลรวมกับการ
ใชกรรมวิธีการปรบัสภาพเมล็ดเพื่อยกระดับการงอกของเมลด็พันธุฟกขาว, หนา 155-162.  ใน การประชุม
ทางวิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติ คร้ังท่ี 10.  22–24 พฤษภาคม 2556.  โรงแรมหรรษา เจบ,ี จ. สงขลา. 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ และ ชวนพิศ อรุณรังสกิุล.  2556.  ผลของสารละลายธาตุอาหารพืชและไคโตซานตอ
คุณภาพนํ้าค้ันตนออนขาวสุพรรณบรุี 1 ที่อายุแตกตางกัน, หนา 2352-2359.  ใน การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 10.  6-7 ธันวาคม 2556.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ, ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ, พิทักพงศ ปอมปรานี และ ศิริวรรณ ทิพรักษ.  2555.  ผลของ
การยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาวดวยการใชวิธีกลและสารเคม.ี  ใน การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุพืช
แหงชาติ คร้ังท่ี 9.  23 - 24 พฤษภาคม 2555.  โรงแรมเทวราช, จ. นาน. 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ และ ชวนพิศ  อรุณรังสิกลุ.  2555.  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตนกลาขาว
สาลีอินทรยี 1 เพื่อทํานํ้าค้ันใบขาว, หนา 185-188.  ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอน
และก่ึงรอน คร้ังท่ี 6.  26-27 กรกฎาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
กรุงเทพฯ. 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2555.  วัสดุปลกูทีเ่หมาะสมสําหรบัการเจริญเติบโตและการ
เกิดรากของตนกลาฟกขาว, หนา 305-308.  ใน การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและก่ึง
รอน คร้ังท่ี 6.  26-27 กรกฎาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ, ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ, รุงนภา กอประดิษฐสกลุ, วุฒิชัย ทองดอนแอ และ ศิริวรรณ  
ทิพรักษ.  2555.  ผลของ WO ตอการเจริญเติบโต การใหผลผลิต และประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลของขาว
สุพรรณบรุี 1, หนา 2295-2301.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
คร้ังท่ี 9.  6 - 7 ธันวาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ และ ชวนพิศ อรุณรังสกิุล.  2554.  การเปรียบเทียบสายพันธุลูกผสมถ่ัวฝกยาวไรคาง, 
หนา 1245-1253.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 8.   
8-9 ธันวาคม 2554.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ และ ชวนพิศ อรุณรังสกิุล.  2554.  ผลของ Soil Mate ตอการเจริญเติบโต และปริมาณ
ธาตุอาหารของมะเขือเทศ, หนา 1268-1274.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน คร้ังท่ี 8.  8-9 ธันวาคม 2554.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ และ ศิริวรรณ ทิพรักษ.  2553.  การใชวัสดุเพาะรวมกบั
สารละลายธาตุอาหารสําหรับผลิตตนออนขาวหอมมะลิ 105 เพื่อทํานํ้าค้ันใบขาว, หนา 1642-1649.  ใน  
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ และ ศิริวรรณ ทิพรักษ.  2553.  วัสดุปลกูที่เหมาะสมสําหรับการ
ผลิตตนออนขาวเจาและขาวสาลี เพือ่ทํานํ้าค้ันใบขาว, หนา 1650-1657.  ใน การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ และ ชวนพิศ อรุณรังสกิุล.  2552.  การศึกษาการใชปุยที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
ถ่ัวฝกยาว, หนา 443-449.  ใน การประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติ คร้ังท่ี 1.  23-24 เมษายน 2552.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 
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เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ และ ชวนพิศ อรุณรังสกิุล.  2551.  ผลของการใชไคโตซานตอการเพิ่มคุณคาทางอาหาร
ในตนกลาธัญพืชไทย, หนา 1163-1172.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน คร้ังท่ี 5.  8-9 ธันวาคม 2551. 

ปยะรัตน วิจักขณสงัสทิธ์ิ, ลักขณา เบญ็จวรรณ, วุฒิชัย ทองดอนแอ และ อุดม แกวสุวรรณ.  2556.  ผลของการใช
นํ้าหมักชีวภาพตางชนิด ที่มีตอการเจริญเติบโตของพรกิ, หนา 2164-2173.  ใน การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 10.  6-7 ธันวาคม 2556.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศมณีโรจน, เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ, สุลกัษณ แจมจํารัส, รัตนา เอการัมย, พีรพงษ 
แสงวนางคกลู, ชูศักด์ิ คุณุไทย และ ชวนพิศ อรุณรังสกิุล.  2555.  การใชสารไคโตซานรวมกบัสารเรงการ
เจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการสรางสารสําคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงขาวหอมมะลิ 105, หนา  
146-147.  ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 5.   
14-16 พฤษภาคม 2555.  จ. ชลบุรี. 

ศิริวรรณ ทิพรักษ, ชวนพิศ อรุณรังสกิุล และ กัลยา พูลทรัพย.  2556.  ผลของนํ้าแชมูลสุกรและปุยนํ้าในอุณหภูมิที่
ตางกันตอความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุขาวสุพรรณบรุี 1, หนา 138-145.  ใน การประชุมทาง
วิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติ คร้ังท่ี 10.  22–24 พฤษภาคม 2556.  โรงแรมหรรษา เจบ,ี จ. สงขลา. 

อรวรรณ ชวนตระกลู, มณี ตันติรุงกิจ และ วุฒิชัย ทองดอนแอ.  2554.  การคัดเลอืกแบคทเีรียเพื่อใชเปนหัวเช้ือ
สําหรับการทําปุยหมกั, หนา 1517-1522.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน คร้ังท่ี 8.  8-9 ธันวาคม 2554.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

Vihokto, S., L. Benjawan, R. Homhual, N. Nuisrirung and C. Kunprom.  2010.  Risk assessment and 
bacterial reduction in raw material preparation for cereal health product.  In The ISSAAS 
International Congress 2009, Jan. 11-15, 2010.  NongNooch Tropical Botanical Garden & 
Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand. 
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หนวยเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

 งานวิจัย: ดานการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช การปรับปรุงพันธุพืช และการรวบรวมพันธุพืชชนิดตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานบริการวิชาการ: ใหบริการดานการขยายพันธุพืชเศรษฐกิจ พืชไร พืชสวน ไมดอกไมประดับ และพืชสมุนไพร 
เชน กลวย หนอไมฝรั่ง ออย มะละกอ หนาวัว กลวยไม อโกลนีมา บัวดิน ฯลฯ ใหแกโครงการวิจัยและภาคเอกชน
ที่สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลย:ี การฝกอบรมเทคนิคพื้นฐานและข้ันสูงเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเปน
ประจําทุกป 
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ผลงานวชิาการปจจุบันยอนหลงัถงึป พ.ศ. 2549 

  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 

มณฑา วงศมณีโรจน, รงรอง หอมหวล, ศิริวรรณ บุรีคํา และ สรุัตนวดี จิวะจินดา.  2551.  การเพิม่ประสทิธิภาพ
การชักนํารากหนอนตายหยาก (Stemona colinsae Craib) ในสภาพปลอดเช้ือและการนําตนออกปลูก.  
วารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  6(1): 65-71. 

รงรอง หอมหวล, สุลักษณ แจมจํารัส, มณฑา วงศมณีโรจน, รัตนา เอการมัย, พีรพงษ แสงวนางคกลู, ชูศักด์ิ คุณุ
ไทย และ สนธิชัย จันทรเปรม.  2558.  ผลของไคโตซาน และไธไดอะซูรอนในการเพาะเลี้ยงขาวขาวดอกมะลิ 
105 เพื่อสรางสารสําคัญทางโภชนาการ.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร  46(1): 7-18. 

รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศมณีโรจน, สุลักษณ แจมจํารัส, กมลศรี สระทองพรม, และ รัตนา เอการมัย.  2556.  
ผลของสารเรงการเจรญิเติบโตและไคโตซานในการขยายพันธุอโกลนีมาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ.  วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร.  44(3): 297-307. 
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รงรอง หอมหวล, สุภาพร กลิ่นคง, เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน, กมลศรี สระทองพรม และ รัตนา เอการมัย.  2550.   
การเพาะเลี้ยงปลายยอดออยปลอดโรคและการศึกษาตนทุนการผลิตในหองปฏิบัติการ.  วิทยาสาร
กําแพงแสน.  4(พิเศษ): 144-153. 

รงรอง หอมหวล, สุภาพร กลิ่นคง, เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน, กมลศรี สระทองพรม และ รัตนา เอการมัย.  2549.   
การพัฒนาสูตรอาหารและเทคนิคการยายปลูกสําหรบัการผลิตตนกลาออยปลอดโรค.  วิทยาสารกําแพงแสน.  
4(พิเศษ): 637-644. 

ศิริวรรณ บรุีคํา, มณฑา วงศมณีโรจน และ สุลักษณ แจมจํารัส.  2551.  การชักนําใหเกิดแคลลสัชนิดเอม็บริโอจีนิค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเพิม่ปริมาณตนหนอไมฝรั่ง.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร  39(พิเศษ): 420-423. 

ศิริวรรณ บรุีคํา, สุลักษณ แจมจํารัส และ มณฑา วงศมณีโรจน.  2551.  ผลของอุณหภูมิตอการเกิดโซมาติก
เอ็มบริโอเจนเนซสี จากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผูของหนอไมฝรั่ง.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร  
39(พิเศษ): 424-427. 

  ผลงานวิจัยตีพิมพในเอกสารการประชุมวิชาการ 

มณฑา วงศมณีโรจน, รงรอง หอมหวล และ สุลักษณ แจมจํารัส.  2554.  การผลิตตนกลาเรวหอมจากการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ, หนา 235.  ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ คร้ังท่ี 10  18-20 พฤษภาคม 2554.  
กรุงเทพฯ 

รงรอง หอมหวล, เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน, สุลักษณ แจมจํารัส, รัตนา เอการมัย และ สนธิชัย จันทรเปรม.  2557.   
การคัดเลือกออยทนตอสภาวะขาดนํ้าโดยใชสาร mannitol ในสภาพปลอดเช้ือ, หนา 183-184.  ใน  
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 11.  8-9 ธันวาคม 2557.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศมณีโรจน, เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ, สุลักษณ แจมจํารัส, รัตนา เอการัมย, พีรพงษ 
แสงวนางคกลู, ชูศักด์ิ คุณุไทย, และ ชวนพิศ อรุณรังสกิุล.  2555.  การใชสารไคโตซานรวมกบัสารเรงการ
เจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิการสรางสาระสําคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงขาวหอมมะล,ิ หนา 146-147  ใน 
การประชุมสมัมนาทางวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 5.  14-16 พฤษภาคม 
2555.  จ. ชลบุร.ี 

รงรอง หอมหวล, เรวัติ เลิศฤทัยโยทิน, รัตนา เอการัมย และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากลุ.  2553.  การคัดเลือกแคลลสั
ออยทนแลงโดยใชสาร polyethylene glycol ในสภาพปลอดเช้ือ, หนา 423-424.  ใน การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม. 

สุลักษณ แจมจํารัส, รัตนา เอการัมย, มณฑา วงศมณีโรจน, รงรอง หอมหวล และ สนธิชัย จันทรเปรม.  2557.  
การขยายพันธุสิงหโมราโดยใชเทคนิคเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ, หนา 446-453.  ใน การประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 
52.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

สุลักษณ แจมจํารัส, สนธิชัย จันทรเปรม, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศมณีโรจน, และ รัตนา เอการัมย.  2555.  
การใชสารไคโตซานรวมกบัสารควบคุมการเจรญิเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือขาวหอม
มะลิ 105, หนา 309-310.  ใน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
คร้ังท่ี 9.  6-7 ธันวาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

สุลักษณ แจมจํารัส, มณฑา วงศมณีโรจน, รงรอง หอมหวล, ณัฐวัฒน คลังทรพัย และ สรุัตนวดี จิวะจินดา.  2553.  
การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเรวหอม, หนา 425-426.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน คร้ังท่ี 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 



 

 110 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

  บทความทางวิชาการ 

มณฑา วงศมณีโรจน.  2559.  การผลิตกลวยใหผลผลิตมีคุณภาพ.  วารสารเกษตรอภิรมย  2(11):28-29. 
มณฑา วงศมณีโรจน, ศิริวรรณ บุรีคํา, รงรอง หอมหวล, รุงทิพย กาวิตา และ สุลักษณ แจมจํารัส.  2554.  การ

เก็บรักษาตาขางหนอไมฝรั่งในสภาพเย็นย่ิงยวดโดยวิธี encapsulation dehydration.  วารสารขาวศูนย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  25(1): 1-7. 

สุลักษณ แจมจํารัส, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศมณีโรจน และ สนธิชัย จันทรเปรม.  2558.  มารูจักสมุนไพรหา
ยาก : สิงหโมรา.  วารสารเกษตรอภิรมย.  1(7): 15-16. 

  เอกสารประกอบการฝกอบรม 

หนวยเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช.  2559.  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชขั้นพ้ืนฐาน.  เอกสารประกอบการฝกอบรม
หลักสูตร “การขยายพันธุไมดอกไมประดับดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ”.  รุนที่ 44.  15- 18 พฤศจิกายน 
2559.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จ.นครปฐม. 
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หนวยอนุรักษและใชประโยชนพชืพรรณ 

 งานบริการวิชาการ: การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เพื่อการปลูกไมยืนตน ไมผล 
ไมดอก ไมประดับ ไมกระถาง พืชผักสวนครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานบริการ:  ใหบริการเรือนปลูกพืชทดลองสําหรับงานวิจัย การเรียน-การสอน บริษัทเอกชน  เพื่อการปลูกพืช
ทดลองตามวัตถุประสงคของแตละงาน และกิจกรรมตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานวิจัยและบริการงานวิจัย: ดานการรวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมไมหอม  ความหลากหลายของจุลินทรียที่
อยูรวมกับพันธุไมหอม  รวบรวมขอมูลการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยใชกาบมะพราวเปนวัสดุปลูก  การปลูก
ผักอินทรีย 

 งานบริการวิชาการ: การจัดทําฐานขอมูลพรรณไมตางๆ ของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  
คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
1. พันธุไมทรงปลูก 
 http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/images/file/magnolia.pdf 
 http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/images/file/peltophorum.pdf 
2. ทรัพยากรพืชพรรณ 
 http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/herb 

 http://clgc.rdi.ku.ac.th/resource/fragrant/variety.html 
 http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/old-fragrant 
 http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/new-fragrant 

โรงเรอืนปลกูพืชทดลอง (ตาขาย) โรงเรอืนกระจก
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 http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/fruit 
 http://clgc.rdi.ku.ac.th/resource/ornament/variety.html 
 http://clgc.rdi.ku.ac.th/resource/weed/variety.html 
 http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/nanasara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลย:ี การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง  เทคนิคการขยายพันธุไมหอมขนาดใหญ  
องคความรูดานไมหอม  การปลูกและดูแลรักษาไมดอกหอมเพื่อการขยายพันธุและการใชประโยชนทางการคา 
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บุคลากร 

นายอุดม  แกวสุวรรณ  (Mr. Udom  Kaewsuwan) 
วุฒิการศึกษา:     วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูนครปฐม 
ตําแหนง:         นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 
E-mail:          rdiudk@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ: การผลิตวัสดุปลูก วัสดุเพาะกลา เพาะชํา และการผลิตตนกลาพืชชนิดตางๆ  การขยายพันธุพืช  

การอนุบาลตนกลาพืช  การออกแบบ ตกแตงสวนและสนาม 

นายนพพล  เกตุประสาท  (Mr. Noppol  Ketprasart) 
วุฒิการศึกษา:     Dip. วิทยาเขตเกษตรนาน 
               วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูนครปฐม 
ตําแหนง:         นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 
E-mail:          rdinpk@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:    องคความรูดานไมหอมชนิดตางๆ  การขยายพันธุพืช และการออกแบบจัดสวน 

               นายไพร  มัทธวรัตน  (Mr. Pai  Mattawarat) 
วุฒิการศึกษา:     วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูนครปฐม 
ตําแหนง:         นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 
E-mail:          rdipmr@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:    การจําแนกพันธุพืช  พันธุพืชประจําถ่ินและพันธุพืชหายาก 

               นายรัตนะ  สุวรรณเลิศ  (Mr. Ratana  Suwannarot) 
วุฒิการศึกษา:     วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ตําแหนง:         นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 
E-mail:          rdiras@ku.ac.th 
ความเช่ียวชาญ:    พันธุมะมวง และมะขามหวาน 
                

สาธิตและปฏิบัติการการผลติ

วัสดุปลกูคุณภาพสูง
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               นายประสงค  สระเพ่ิมพูน  (Mr. Prasong  Sapermpool) 
วุฒิการศึกษา:     ประถมศึกษาปที่ 4 (ป.4) โรงเรียนวัดปากแรด 
ตําแหนง:         พนักงานการเกษตร 

ความเช่ียวชาญ:    การเปลี่ยนยอดพันธุพืชโดยการทาบกิง่และการเสียบยอด 

               นายบุญรอด  ศรีบุญเรือง  (Mr. Bulrod  Sebulrong) 
วุฒิการศึกษา:     ประถมศึกษาปที่ 4 (ป.4) โรงเรียนวัดวังนํ้าเขียว 
ตําแหนง:         พนักงานการเกษตร 
ความเช่ียวชาญ:    การแตงทรงพุมพืชประดับ 

               นางสาวสมร  มณีเนตร  (Ms. Samor  Maneenet) 

วุฒิการศึกษา:     ประถมศึกษาปที่ 4 (ป.4) โรงเรียนบานยาง (อินทรศักด์ิศึกษาลัย) 
ตําแหนง:         พนักงานการเกษตร 
ความเช่ียวชาญ:    การขยายพนัธุพืช 

               นางสาวสุดใจ  วรเลข  (Ms. Sudjai  Waralek) 

วุฒิการศึกษา:     ประถมศึกษาปที่ 7 (ป.7) 
ตําแหนง:         พนักงานการเกษตร 
ความเช่ียวชาญ:    การขยายพันธุไมที่ขยายพันธุยาก 

การขยายพันธุไมโดยวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสมของชนิดพืช 
 

ผลงานวชิาการปจจุบันยอนหลงัถงึป พ.ศ. 2549 

  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 

ปยะรัตน วิจักขณสงัสทิธ์ิ, จันทรจรัส วีรสาร, อุดม แกวสุวรรณ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ และ รัตนะ บุลประเสริฐ.  
2559.  การใชถุงพลาสติกดําเปนภาชนะบรรจุในกระบวนการทําปุยหมัก.  วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร  
3(1): 56-62. 

  เอกสารประกอบการฝกอบรม 

อุดม แกวสุวรรณ.  2559.  ความสําคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใชประโยชน.  เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมทางวิชาการเรื่อง การถายทอดเทคโนโลยี “การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสงู ปุยอินทรีย

แนวต้ัง วัสดุอินทรยีแบบไมกลับกอง และปุยนํ้าหมกั เพื่อสิ่งแวดลอม”.  รุนที่ 1.  18 สิงหาคม 2559.  
โรงพยาบาลกองบิน กองบิน, 1 ต. หนองไผลอม, อ. เมือง, จ. นครราชสมีา. 

อุดม แกวสุวรรณ.  2559.  ความสําคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใชประโยชน.  เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมทางวิชาการเรื่อง การถายทอดเทคโนโลยี “การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสงู และปุยนํ้า
หมัก”.  รุนที่ 1.  3 มีนาคม 2559.  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา, กรมแพทยทหารอากาศ, ต. กระตีบ, อ. 
กําแพงแสน, จ. นครปฐม. 
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อุดม แกวสุวรรณ.  2558.  ความสําคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใชประโยชน.  เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสงูจากวัสดุเหลือใชการเกษตรเพือ่
ประโยชน การปลูกไมยืนตน ไมผล ไมดอกไมประดับ และพชืสวนครัว”. รุนที่ 1.  10 กุมภาพันธ 2558.  รุนที่ 

2.  7 เมษายน 2558.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร 
กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

อุดม แกวสุวรรณ.  2557.  ความสําคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใชประโยชน.  เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมทางวิชาการเรือ่ง “เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกเพื่อการปลูพืชผกั ไมดอกไมประดับ ไม
กระถาง”. รุนที่ 1.  25 สิงหาคม 2557.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรุ,ี อ. โพธาราม, จ. ราชบุรี.  รุนที่ 
2.   30 กันยายน 2557.  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง, ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ, คณะ
เกษตร กําแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน, จ. นครปฐม. 

  การเขียนและเผยแพรบทความทางวิชาการ 

นพพล เกตุประสาท.  2556.  เทคนิคการตอนไมขนาดใหญใชเวลาเร็วขึ้น.  วารสารเคหเกษตร  37(11): 15-17. 
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หนวยพัฒนาอุปกรณและอาคารสถานที่ 

 งานบริการ:  ดําเนินงานซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ ระบบสาธารณูปโภคและยานพาหนะ ผลิตอุปกรณและ
เครื่องมือพื้นฐานในหองปฏิบัติการ พัฒนา ปรับปรุง และซอมบํารุงหองปฏิบัติการ 

 
 

บุคลากร 

              นายสังวรณ  ศรีหิรัญต  (Mr. Sungwon  Srihirun) 
วุฒกิารศึกษา:    วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วิทยาลัยครูนครปฐม 
              วท.ม. (เทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกี่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตําแหนง:        ชางอิเลก็ทรอนิกส ชํานาญงาน 
E-mail:         rdisus@ku.ac.th 

              นายวิทยา  สวางตา  (Mr. Wittaya  Sawangta) 
วุฒกิารศึกษา:    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชางเช่ือมโลหะแผน วิทยาลยัเทคนิคนครปฐม 
ตําแหนง:        ชางประปา 
E-mail:         ais29743@gmail.com 

              นายอุดม  นอยปุก  (Mr. Udom  Noipook) 
วุฒกิารศึกษา:    มัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.ศ. 3) โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
ตําแหนง:        พนักงานขับรถ 

              นายประเสริฐ  ใจดี  (Mr. Praseart  Jaidee) 
วุฒกิารศึกษา:    มัธยมศึกษาปที่ 3 (ม. 3) ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  
ตําแหนง:        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจดานงานบรกิาร และบรกิารวิชาการ 
ศูนยปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลกูพืชทดลอง 
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งานบริการวิเคราะห 
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง 

  หนวยวิเคราะห วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร  

ลําดับ 
ท่ี 

รายการ วิธีการวิเคราะห 
ราคา 

(บาท/ตัวอยาง) 
หมายเหตุ 

1 สมบัติปุยอินทรียทีเ่ปนของเหลว  คูมือวิเคราะหปุยอินทรีย  
กรมวิชาการเกษตร 

2,300 - 4,600 ข้ึนกับความเรงดวน
ของการรับผล 

2 สมบัติปุยอินทรียที่ไมเปน
ของเหลว 

คูมือวิเคราะหปุยอินทรีย  
กรมวิชาการเกษตร 

2,650 - 5,300 ข้ึนกับความเรงดวน
ของการรับผล 

3 ความอุดมสมบูรณดินพื้นฐาน  
(pH, ECe, OM, avail. P, exch. 
K, exch. Ca, exch. Mg) 

 600  

4 pH ดิน pH meter 50  

5 pH ปุยอินทรีย pH meter 100  

6 Lime requirement Dunn’s method 100  

7 EC ดิน (1:5) EC meter 50  

8 EC ปุยอินทรีย EC meter 100  

9 ECe (saturated soil extract) EC meter 150  

10 อินทรียวัตถุ (OM) Walkley and Black 200  

11 ไนโตรเจนที่เปนประโยชน KCl extraction, Distillation 600 NH4-N 300 บาท 
NO3-N 300 บาท 

12 ฟอสฟอรสัที่เปนประโยชน  
(avai. P) 

Bray II extraction, 
Spectroscopy (UV-VIS) 

300  

13 ซัลเฟตทีส่กัดได (extr. S) Turbidity method (UV-VIS) 300  

14 โบรอนที่สกัดได (extr. B) Azomethine-H 500  

15 คลอไรดทีส่กัดได (extr. Cl) Water extraction/Titration 200  

16 คาสกัดตัวอยางเพือ่วัดธาตุอาหาร
ดวยเครื่อง AA 

Chemical extraction 200  

17 คาวัดธาตุอาหารดวยเครื่อง AA 
(K, Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Mn, 
Zn) 

Atomic absorption/flame 
spectrophotometer 

200 บาท/ธาตุ ไมรวมคาสกัด  หรอื
คายอยสลาย 
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ลําดับ 
ท่ี 

รายการ วิธีการวิเคราะห 
ราคา 

(บาท/ตัวอยาง) 
หมายเหตุ 

18 Cation exchange capacity 
(CEC) 

NH4OAc pH7.0 600  

19 Base saturation (BS) Exchangeable base per CEC 1,300  

20 Sodium adsorption ratio 
(SAR) 

Water extractable Ca, Mg, 
Na 

600  

21 ความช้ืนโดยนํ้าหนัก Gravimetric 200  

22 ความจุนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช 
(AWCA) 

FC-PWP 800 400 บาท/ความดัน 

23 เน้ือดิน Pipette method 250  

24 ความหนาแนนอนุภาค Three phase meter 100  

25 หินฟอสเฟต (Total P, Citrate 
soluble P and Water 
soluble P)  

Digestion, Spectroscopy  
(UV-VIS)  

1,400  

26 เถา Muffle furnace  400  

27 คายอยสลายตัวอยางดวยกรด  
 

H2SO4/ mix acid digestion  400 บาท/ชนิด
กรด 

 

28 คาวัดปริมาณทั้งหมดของธาตุใน
ตัวอยางที่ยอยสลายดวยกรด :  
N,  P, S  

Ditillation/ Spectroscopy 
(UV-VIS)  

200 บาท/ธาตุ  

29 Total B Dry ashing, Azomethine-H  500  

30 Total Cl Dry ashing, Titration  500  

31 Soluble Na Spectroscopy (AA) 200  

32 ความถวงจําเพาะ Bottle method  100  

33 การยอยสลายสมบูรณ Germination index  200  

34 C/N ratio Calculation from Organic 
Carbon and Total Nitrogen  

800  
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  หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช  

ลําดับท่ี รายการ วิธีการวิเคราะห/บริการ 
ราคา 

(บาท/ตัวอยาง) 

1. การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ  150 

2. การตรวจสอบความบรสิุทธ์ิทางกายภาพและ
สิ่งเจือปนของเมล็ดพันธุ 

 80 

3. การตรวจสอบความช้ืนภายในเมล็ดโดยการอบแหง 

 3.1 การทดสอบความช้ืนเมล็ดพันธุธัญพืชและผัก  120 

 3.2 การทดสอบความช้ืนของเมล็ดพันธุพืชที่มีนํ้ามัน  180 

4. การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุดวยคานํา
ไฟฟา 

 200 

5. การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุพืชที่มีนํ้ามัน  400 

6. การทดสอบความมีชีวิตเมล็ดพันธุดวยเตตราโซเลี่ยม  300 

7. การตรวจสอบความแตกราวเมล็ดพันธุ Fast green 
test 

 200 

8. การทําความสะอาดเมล็ดพันธุดวยแรงลมเปา  - ชม.แรก 50 บาท/ชม. 
- ชม.ตอไป 30 บาท/ชม. 

9. การทําความสะอาดเมล็ดพันธุดวยแรงลมดูด  - ชม.แรก 100 บาท/ชม. 
- ชม.ตอไป 50 บาท/ชม. 

10. การทําความสะอาดและคัดเมล็ดพันธุขาวโพด  7 บาท/กิโลกรัม 

11. การทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุถ่ัวเขียว 
ถ่ัวเหลือง ถ่ัวฝกยาว 

 8 บาท/กิโลกรัม 

12. คาเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน  80 บาท/กิโลกรัม 

13. คาเคลือบเมล็ดพันธุกระเจี๊ยบเขียว  150 บาท/กิโลกรัม 

14. คาเคลือบเมล็ดพันธุตระกลูแตง  500บาท/กิโลกรมั 

15. คาเคลือบเมล็ดพันธุมะเขือเทศ  900 บาท/กิโลกรัม 

16. คาบริการเกบ็เมล็ดพันธุในหองอุณหภูมิ 10 oC  1,000 บาท/ 
ตารางเมตร/เดือน 
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  หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคม ี 

ลําดับท่ี ชนิดของบริการ 
อัตราคาบริการ 

วิเคราะห/ตัวอยาง 

1. Fatty Acid Composition (GC) 1,500 บาท 

2. Saturated Fat (GC) 1,500 บาท 

3. Unsafurated Fat (GC) 1,500 บาท 

4. Alcohol / แอลกอฮอล 
- Ethanol (GC) 
- Methanol (GC) 
- Isopropyl Alcohol (IPA) (GC) 

 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 

5. Solvent ตางๆ 
- Acetone (GC) 
- Benzene (GC) 
- Cresol (GC) 
- Dimethyl Formamide (DMF) (GC) 
- Hexane (GC) 
- Methylene Chloride (GC) 
- Methyl Ethyl Ketone (GC) 
- Methyl Isobutyl Ketone (GC) 
- Sterene (GC) 
- Toluene (GC) 
- Xylene (GC) 

 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 
500 บาท 

6. Other organic acid / กรดอินทรียอ่ืนๆ 
- Acetic acid (HPLC) 
- Lactic acid (HPLC) 
- Citric acid (HPLC) 
- Malic acid (HPLC) 
- Tartaric acid (HPLC) 

 
700 บาท 
700 บาท 
700 บาท 
700 บาท 
700 บาท 

7. Vitamin / วิตามิน 
- Vitamin E (£ -Tocopherol) (HPLC) 

 
1,000 บาท 

8. อ่ืนๆ 
- Capsaicin (HPLC) 

 
1,000 บาท 
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บรกิารเครือ่งมือ/อุปกรณ 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาบริการ 

1. High Performance Liquid Chromato graph (HPLC) 
- คาใชเครื่องมือ 
- คาวิเคราะห (คิดเพิม่จากคาใชเครือ่ง) 

 
450 บาท/ช่ัวโมง 
50 บาท/ตัวอยาง 

2. Gas chromatograph (GC) 
- คาใชเครื่องมือ 
- คาวิเคราะห (คิดเพิม่จากคาใชเครือ่ง) 

 
250 บาท/ช่ัวโมง 
50 บาท/ตัวอยาง 

หมายเหตุ: คาสารเคมีและวัสดุเตรียมตัวอยางอืน่คิดตามชนิดและปริมาณทีใ่ช 

 
  หนวยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ 

ลําดับท่ี รายการ วิธีการวิเคราะห/บริการ 
ราคา 

(บาท/ตัวอยาง) 

 การเตรียมตัวอยางเพ่ือศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

1 เตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองทะลผุาน (TEM) JEOL รุน JEM-
1230 

 1.1 เตรียมตัวอยางสดจนถึง plastic block ของ
 เน้ือเย่ือพืช (< 10 block) 

 2,500 

 1.2 เตรียมตัวอยางสดจนถึง plastic block ของ
 เน้ือเย่ือสัตว (< 10 block) 

 2,500 

 1.3 ตัดและยอมสี ultrathin section (< 5 grids)  500 

 1.4 เตรียมตัวอยางแบบ Dip preparation  300 

 1.5 เตรียมตัวอยางแบบ Suspended materials  
 (< 3 grids) 

 300 

 1.6 ตัดและยอมสี Thick section  300 บาท/block 

 1.7 ยอมสี Ultrathin section ดวย UA และ Lead  
 (กรณีนํา grids มาเอง) 

 50 บาท/grids 

 1.8 คา grids พรอมทัง้เคลือบแผนรองรบัและฉาบ 
 คารบอน 

 50 บาท/block 

 1.9 คาฉาบคารบอน  300 บาท/ครั้ง 

 1.10 คาบริการกลอง TEM (Transmission 
Electron Microscope) 

 800 บาท/ช่ัวโมง 
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ลําดับท่ี รายการ วิธีการวิเคราะห/บริการ 
ราคา 

(บาท/ตัวอยาง) 

 1.11 คาบันทึกภาพลงแผน floppy diskette และ 
CD 

 50 บาท/แผน 

 1.12 คาบริการ copy ภาพลง floppy diskette 
หรือ CD 

 10 บาท/แผน 

2 การเตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองกราด (SEM) 

 2.1 เตรียมตัวอยางทางชีววิทยา เตรียมตัวอยางสด
 จนถึงข้ันตอนติด stub ฉาบทอง 

: กรณี fix ดวย 
 glutaraldehyde 
: กรณี fix ดวย 
 glutaraldehyde และ 
 osmium 
: กรณีไมใชสารเคม ี

700 บาท/ตัวอยาง 
 

900 บาท/ตัวอยาง 
 
 

200 บาท/ตัวอยาง 

 2.2 การทําแหงดวยเครื่อง Critical Point Dryer 
(CPD) 

 300 บาท/ครั้ง 

 2.3 การฉาบผิวตัวอยาง : ฉาบทอง 
: ฉาบคารบอน 

400 บาท/ครั้ง 
100 บาท/ครั้ง 

 2.4 คาบริการกลอง SEM (Scanning Electron 
 Microscope) 

 500 บาท/ช่ัวโมง 

3 งานบรกิารกลองจลุทรรศน 

 3.1 คาบริการ Light microscope  30 บาท/ช่ัวโมง 

 3.2 คาบริการ Fluorescent microscope  70 บาท/ช่ัวโมง 

 3.3 คาบริการ Microscope with camera lucida  30 บาท/ช่ัวโมง 

 3.4 คาบริการ Stereo microscope  30 บาท/ช่ัวโมง 

 3.5 คาบริการถายภาพดวยกลอง VDO 
microscope 

 10 บาท/ช่ัวโมง 

 3.6 คาบริการ Microscope with Photographic 
equipment (แบบดิจทิัล) 

 200 บาท/ช่ัวโมง 

4 คาลางฟลมขาว-ดํา จากกลอง TEM  100 บาท/มวน 
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  หนวยจุลชีววิทยาประยุกต 

ลําดับท่ี รายการ วิธีการวิเคราะห/บริการ 
ราคา 

(บาท/ตัวอยาง) 
หมายเหตุ 

1. การตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณ
จุลินทรีย  

(In-house Method based 
on FDA Bacteriological 
Analytical Manual, 8th 
edition, 2001) 

  

 1.1 Total Plate Count  400 * รับไมนอยกวา 5 
ตัวอยาง ตํ่ากวา 5 
ตัวอยางใหคิดเปน
จํานวน 5 ตัวอยาง 

 1.2 Yeast and Mold  400 

 1.3 Total Coliform  500 

 1.4 Faecal Coliform and E. coli  500 

 1.5 Salmonella spp.  500 

 1.6 Lactic Acid Bacteria  500 

 1.7 Sensitivity test  400 

2. ตรวจวิเคราะหปริมาณนํ้าตาล Nelson Somogyi Method 300* 

3. ตรวจวิเคราะหปริมาณ Ethanol 
โดยเครื่อง Ebulliometer 

Ebulliometer 50 

4. ตรวจวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซม In-house Method  

 4.1 Amylase  500* 

 4.2 Cellulase  500* 

5. ตรวจวิเคราะหโปรตีน Lowry Method 200* 

 
  หนวยเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 

ลําดับท่ี รายการ วิธีการวิเคราะห/บริการ 
ราคา 

(บาท/ตัวอยาง) 
หมายเหตุ 

1. คาทดลองสูตรอาหารเริม่แรกของ
พืชที่มาขอใชบริการ 

 1,000 บาท/พืช  

2. เมื่อไดตนแลวจะคิดคาบริการ
แลวแตชนิดของพืชข้ึนอยูกับความ
ยากงาย อัตราการเจริญเติบโตและ
จํานวนพืชที่ตองการ 

 8-40 บาท/ตน ข้ึนอยูกับชนิดพืช  
กรณีกลวยไมราคาของ
ตนกลาต้ังแต 2-8 บาท
ข้ึนไป ข้ึนอยูกับจํานวน
ที่สั่ง 
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  หนวยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและเทคโนโลย ี

ลําดับท่ี รายการ วิธีการวิเคราะห/บริการ 
ราคา 

(บาท/ตัวอยาง) 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - Potentiometric Electrode 60 

2. การนําไฟฟา (EC) - Platinum Electrode 60 

3. ความขุน (Turbidity) - Nephelometric Method 80 

4. ความกระดาง (Hardness) - EDTA Titrimetric Method 200 

5. ปริมาณของแข็งหมด (Total Solids) - Dried at 103-105 OC 200 

6. ปริมาณของแข็งทั้งหมดทีล่ะลายนํ้า 
(Total Dissolved Solids) 

- Filtrated and Dried at 103-105 OC 200 

7. ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
(Total Suspended Solids) 

- Filtrated and Dried at 103-105 OC 200 

8. คลอไรด (Chloride) - Colorimetric Method 200 

9. ซัลเฟต (Sulfate) - Colorimetric Method 200 

10. ฟลูออไรด (Fluoride) - Colorimetric Method 400 

11. ปริมาณไนเตรททัง้หมด  
(Total Nitrate) 

- Colorimetric Method 250 

12. ไนเตรท-ไนโตรเจน - Colorimetric Method 250 

13. ซีโอดี (COD) - Closed Reflux Method 450 

14. บีโอดี (BOD) - Azide Modification 450 

15. ปริมาณออกซเิจนละลายนํ้า (DO) 
 

- Azide Modification 150 

16. ธาตุโลหะหนัก 
- Fe, Mn, Cu, Zn 

- Spectrophotometric Method 200 

17. ความเปนดางทัง้หมด  
(Total Alkalinity) 

- Titration Method 200 
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  หนวยวิจัยโรคพืชและศาสตรสัมพันธ 

ลําดับท่ี รายการ วิธีการวิเคราะห/บริการ 
ราคา 

(บาท/ตัวอยาง) 
หมายเหตุ 

1 การวินิจฉัยโรคพืช การศึกษาลักษณะอาการของ
โรครวมกบัศึกษารายละเอียด
ของเช้ือโรคดวยกลอง
จุลทรรศนและการใชเทคนิค
เฉพาะทางโรคพืช 

200 - 500 ข้ึนอยูกับลกัษณะ
ของตัวอยางและ
ประเภทของรา 

2 การจําแนกราสาเหตุโรคพืชบางชนิด การใชอาหารหรือวิธีการ
เฉพาะรวมกับการศึกษา
รายละเอียดดวย stereo และ 
compound microscope 

500 - 3,000 ข้ึนอยูชนิดของรา
และระดับที่
ตองการจําแนก 

3 การตรวจวินิจฉัยโรคของเมล็ดพันธุ
พืช 

- Blotter method 
- Agar method 
- Growing on test 

1,000 
1,000 
1,000 

 

4 การบริการเตรียมตัวอยางเน้ือเย่ือ
พืชเพื่อศึกษาดวยกลองจลุทรรศน 
Compound microscope 

การตัดเน้ือเย่ือพืชที่ตรึงใน
แทงพาราฟฟน ดวยเครื่อง 
microtome และยอมสี 
(Paraffin section) 

2,000 - 3,000 ข้ึนอยูกับชนิด 
และลกัษณะของ
ตัวอยางที่นํามา
วิเคราะห 

 
  หนวยบริหารและธุรการ 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาบริการ 

1. หองประชุมบุหงาสาหร ี 2,000 บาท/วัน 

2. หองประชุมธรรมรักษา 2,000 บาท/วัน 

3. หองประชุมนนทรสีีทอง 3,000 บาท/วัน 

 



 

 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 127 

งานฝกอบรม 

ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝกอบรมทางวิชาการใหกับบุคคลทั่วไป เกษตรกร บริษัท/
หางราน หนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนประจําทุกป สามารถติดตามขาวประชาสัมพันธโครงการฝกอบรม 
ไดที่เว็บไซตศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (http://clgc.agri.kps.ku.ac.th) เว็บไซตคณะเกษตร 
กําแพงแสน (http://agri.kps.ku.ac.th) เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (http://www.ku.ac.th) 
และเว็บไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (http://www.kps.ku.ac.th) 

หลักสูตรทีจ่ัดฝกอบรม ไดแก 

 

การขยายพันธุไมดอกไมประดับดวยเทคนิคการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ 
สุลักษณ แจมจํารสั หัวหนาโครงการ 

 

ปุยอินทรีย ปุยอินทรียเคมี และปุยชีวภาพเพ่ือการคา 
อตินุช แซจิว หัวหนาโครงการ 

 

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทําระบบ GMP/HACCP 
มณฑา วงศมณีโรจน หัวหนาโครงการ 

 

การใชสารเคมีและชีวภัณฑสาํหรับมะกรูด มะนาว 
มณฑา วงศมณีโรจน หัวหนาโครงการ 

 

การผลิตกลวยใหมีคุณภาพ 
มณฑา วงศมณีโรจน หัวหนาโครงการ 

 

เทคนิคการเพาะเลีย้งและรวมโปรโตพลาสตพืช 
รงรอง หอมหวล หัวหนาโครงการ 

 

การถายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย 
สุรัตนวดี จิวะจินดา 
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เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใชการเกษตรเพ่ือประโยชนการปลูก
ไมยืนตน ไมผล ไมดอกไมประดับ และพืชผักสวนครัว 
อุดม แกวสุวรรณ หัวหนาโครงการ 

 

การจัดจําแนกจุลินทรียดวยเทคนิคชีวโมเลกุล 
มณี ตันติรุงกิจ หัวหนาโครงการ 
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สวนไมหอม ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง 

เปนเวลานานกวา 30 ป มาแลว ที่ รองศาสตราจารย ปริทรรศน นฤทุม (กรึก นฤทุม)  รองศาสตราจารย ดร. 
วิชัย กอประดิษฐสกุล  ศาสตราจารย ดร. สุพัฒน อรรถธรรม  และอีกหลายๆ ทาน ไดรวมกันริเริ่มรวบรวมพรรณ 
ไมหอมมาปลูกอนุรักษไวในบนที่ดินประมาณ 7.5 ไร ตรงขามกับดานหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  และต้ังช่ือพื้นที่น้ีแบบตรงไปตรงมาวา “สวนไมหอม” 

จากพรรณไมหอมจํานวน 39 ชนิด ในระยะแรกของการกอต้ัง  ตอมาดวยการสนับสนุนของโครงการวิจัยการ
รวบรวมพันธุกรรมไมหอม (พ.ศ. 2547-2549) ทําใหปจจุบัน สวนไมหอม ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
เปนที่รวมพันธุไมหอม1 ไวมากกวา 258 ชนิด2 และบางชนิดเปนไมหายาก  

ปจจุบัน ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองไดจัดพิมพหนังสือ “สวนไมหอม” ซึ่งรวบรวม
รายละเอียดดานวิชาการของพรรณไมหอมที่ปลูกอยูในสวนไมหอม ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  
นอกจากน้ี ยังเปดให “สวนไมหอม” เปนศูนยการเรียนรูสวนไมหอม ต้ังแตวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนตนมา 

 

                                       

                                            
1 ไมหอม หมายถึงพรรณไมที่มี ดอก ใบ ผล เปลือกไม หรือ เน้ือไม มีกล่ินหอม 
2 ขอมูลเม่ือป พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 258 ชนิด 
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 ขอมูลเพิ่มเติม ดูไดที่เว็บไซตศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
 พันธุไมหอมท่ีปลูกเร่ิมตน http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/old-fragrant 
 พันธุไมหอมท่ีปลูกเพ่ิมเติม http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/new-fragrant 

 นานาสาระไมหอม http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/nanasara 
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วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวจัิยและเรือนปลูกพชืทดลอง 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ไดจัดทําวารสารขาวฉบับแรกออกเผยแพรกิจกรรม ความรู 
วิทยาการ เทคโนโลยี งานวิจัยตางๆ ของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ใหแกหองสมุดของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรกรรม 
และโรงเรียนตางๆ บุคคลทั่วไป สํานักงานเกษตรอําเภอตางๆ ในจังหวัดนครปฐม สถานีวิจัยตางๆ ทั่วประเทศ และ
บุคลากร ผูบริหาร อาจารย และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไมเก็บคาใชจาย  วารสารน้ีแรกเริ่มจัดทํา 
ปละ 4 ฉบับ แตเน่ืองจากปญหาดานงบประมาณการจัดพิมพ ประกอบกับภาระงานโดยภาพรวมที่เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ
จํานวนบุคลากร ทําใหจําเปนตองลดจํานวนฉบับลงเหลือปละ 3 และ 2 ฉบับ ตามลําดับ ตลอดจนไดมีการปรับปรุง
รูปแบบ และคอลัมนใหเหมาะสมกับยุคสมยั นอกจากน้ียังไดจัดทําในรูปแบบวารสารขาวอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหผูสนใจ
สามารถติดตามอานไดจากเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ  ความตอเน่ืองของวารสารขาวของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ 
สิ้นสุดลงเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 หลังจากที่ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองเปลี่ยนสถานภาพเปน
หนวยงานในสังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน  ซึ่งมีนโยบายจัดทําวารสารเกษตรภิรมยเพื่อใหผูสนใจไดหาซื้อและสมัคร
เปนสมาชิก 

 

 

 

 ขอมูลเพิ่มเติม ดูไดที่เว็บไซตศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
 http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/clgcnewletter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รางวัล สทิธิบัตร เกียรติยศ ที่ไดรับ 
ศูนยปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลกูพืชทดลอง 
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รางวัล/สิทธบัิตร/อนุสิทธบัิตร/ส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรม 

 รางวัลคาวากุชิ จากการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจําปของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ 
 การผลิตตนออยใหปราศจากเช้ือไวรัสโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ. รงรอง วิเศษสุวรรณ และคณะ (ภาคบรรยาย) 

พ.ศ. 2531 
 การพัฒนาเทคนิคทางโครมาโตรกราฟฟ-แมสสเปคโตรเมตรเีพื่อใชในการวิเคราะหแบบ total analysis ของ

สารกําจัดแมลงบางกลุม. สกุัญญา มหาธีรานนท และ เดวิด อี เกมส (ภาคบรรยาย) พ.ศ. 2533 
 การหมักนํ้าตาลไซโลสแบบ fed-batch ดวยมิวแตนทของ recombinant Saccharomyces cerevisiae. 

มณี ตันติรุงกิจ และคณะ (ภาคบรรยาย) พ.ศ. 2536 
 การชักนําตนขนุนไพศาลทักษิณที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือใหออกรากในสภาพ ex-vitro.  

มณฑา วงศมณีโรจน และคณะ (รางวัลชมเชยภาคบรรยาย) พ.ศ. 2537 
 เทคนิคการสกัดกํามะถันในดินที่ปลูกขาวและพืชอาหารสัตว. นันทนา ชื่นอ่ิม และคณะ (รางวัลชมเชยภาค

โปสเตอร) พ.ศ. 2537 
 Cell line ชนิดใหมของหนอนเจาะสมอฝายอเมริกัน. สุดาวรรณ เชยชมศรี และคณะ (ภาคบรรยาย) พ.ศ. 

2542 
 

 รางวัลการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 Bacillus thuringiensis var. thuringiensis: its morphology and the efficiency of cell 

components on the infection of the American bollworm, Helicoverpa armigera Hubner.  
สุดาวรรณ เชยชมศรี และ ทิพยวดี อรรถธรรม 
รางวัลผลงานวิจัยดีเดนภาคบรรยาย สาขาพืช พ.ศ. 2528 

 การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบานบางชนิดของภาคอีสานทีม่ีตอหนอนใยผัก. 
รุงนภา กอประดิษฐสกุล, ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล, อุดม แกวสุวรรณ และ วิชัย กอประดิษฐสกลุ 
รางวัลดีเดนสาขาพืช และ รางวัลชมเชยผลงานโปสเตอรนําเสนอสวยงาม พ.ศ. 2534 

 การผลิตพันธุมะละกอในเชิงการคาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
ศิริวรรณ บรุีคํา, สุพัฒน อรรถธรรม และ วนิดา ธัมมาลี 
รางวัลชมเชยอันดับ 2 สาขาพืช พ.ศ. 2534 

 การตรวจสอบเช้ือ nucleopolyhedrovirus ของหนอนไหม Bombyx mori ดวยวิธี PCR 
มัลลิกา แกววิเศษ, ทิพยวดี อรรถธรรม, สุดาวรรณ เชยชมศรี และ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 
รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย สาขาพืช พ.ศ. 2547 
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 พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศสะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด 
สมนึก พรมแดง และ สรญัญา วัชโรทัย 
รางวัลชมเชย สาขาพืช พ.ศ. 2551   

 

 การจําแนกเซลลไลนของแมลงดวยเทคนิคพีซีอาร 
สุดาวรรณ เชยชมศรี, จรูญ บุญวงษ และ วิน เชยชมศรี 
รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย สาขาพืช. พ.ศ. 2553 

 

 โคลนจากเซลลไลนของหนอนเจาะสมอฝายและความไวของเซลลตอเช้ือนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส 
สุดาวรรณ เชยชมศรี และ วิน เชยชมศร ี
รางวัลชมเชย สาขาพืช. พ.ศ. 2558 
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 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยท่ีสรางผลกระทบ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
 ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑเสริมอาหาร “เลอืดจระเขแคปซูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

สุดาวรรณ เชยชมศรี 
รางวัลผลงานวิจัยทีส่รางผลกระทบ รางวัลระดับ SILVER พ.ศ. 2554 

 

 รางวัลจากการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 ผลของการปลดปลอยไนโตรเจนจากมลูโคขุนและมูลโคเลี้ยงปลอยตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาด

เขียวกวางตุง 
จันทรจรัส วีรสาร, อรุณศิริ กําลงั และ วรรณา ปลื้มพวก 
รางวัลภาคโปสเตอร สาขาพืช พ.ศ. 2549 

 

 ผลของการจัดการดินปนเปอนโซเดียมเบนทอไนตตอการเจรญิเติบโตและผลผลิตของผกักาดเขียวกวางตุง
ภัทรสวันต แสงคํา, อรุณศิริ กําลงั และ จันทรจรัส วีรสาร 
รางวัลชมเชย สาขาพืช พ.ศ. 2549 
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 ผลของการใสมลูสัตวรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุสุวรรณ 4452 ใน 
3 ฤดูปลูก 
กริช สิทธิโชคธรรม, อรุณศิริ กําลัง, จันทรจรัส วีรสาร และ สุริยา สาสนรักกิจ 
คุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย ภาคบรรยาย สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2551  

 

 การเพาะเลี้ยงปลายยอดออยปลอดโรคและการศึกษาตนทุนการผลิตในหองปฏิบัติการ 
รงรอง หอมหวล, สุภาพร กลิ่นคง, เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน, กมลศรี สระทองพรม และ รัตนา เอการัมย 
รางวัลคุณภาพงานวิจัย ภาคโปสเตอร พ.ศ. 2550   

 

 ผลของการใสปุยมูลโครวมกบัปุยเคมีเปนปุยรองพื้นตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวพันธุขาวดอกมะล ิ105
วรากานต ยอดชมภู, อรุณศิริ กําลัง, จันทรจรัส วีรสาร และ สุริยา สาสนรักกิจ 
คุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2552  
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 อิทธิพลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสําปะหลงัตอปริมาณจลุินทรียในระบบทางเดินอาหาร
สุกรระยะรุนและสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุน-ขุน 
สุรพันธ จิตวิริยนนท, อุทัย คันโธ, สุกัญญา จัตตุพรพงษ และ มณี ตันติรุงกิจ 
คุณภาพงานวิจัยระดับดี ภาคบรรยาย สาขาสัตวและสัตวแพทย พ.ศ. 2551 

 

 การผลิตเมล็ดพันธุและตนกลากวาวเครือขาวเชิงพาณิชย 
สมโภชน ทับเจรญิ, เกรียงศักด์ิ สะอาดรกัษ, วิไลลักษณ ชาวอุทัย และ ภาณี  ทองพํานัก 
คุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย ภาคบรรยาย สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2551 

 การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศเกษตรอินทรียดวยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy 
ฤตกร ทรัพยเจริญ, รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ, ศุมาพร เกษมสําราญ และ ภาณี ทองพํานัก 
คุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย ภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2552 

 ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชดวยวัสดุธรรมชาติตอการผลิตขาวโพดฝกออน 
รัตติญา พรมแสง, อรุณศิริ กําลงั, จันทรจรัส วีรสาร, ธนพัฒน ปลื้มพวก และ สุริยา สาสนรักกิจ 
รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย ภาคบรรยาย สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ. พ.ศ. 2553  

 

 การใชวัสดุเพาะรวมกับสารละลายธาตุอาหารสําหรับผลิตตนออนขาวหอมมะลิ 105 เพื่อทํานํ้าค้ันใบขาว 
เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ, ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ, และ ศิริวรรณ  ทิพรักษ 
รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี ภาคโปสเตอร พ.ศ. 2553   
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 การใชประโยชนปุยหมักขยะอินทรียจากบานเรือนรวมกบัวัสดุปลูกชนิดตางๆ เพือ่การปลกูผกับุงจีน 
ลักขณา เบ็ญจวรรณ, อุดม แกวสุวรรณ, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ ์และ เบญจวรรณ จันทพล 
ราวัลงานวิจัยคุณภาพภาคโปสเตอร ระดับดี พ.ศ. 2556 

 

 การจัดการธาตุอาหารพืชในแนวทางเกษตรอินทรียเปรียบเทยีบกับปุยเคมเีพื่อผลิตขาวโพดฝกออนตอเน่ือง 3 
ป ในชุดดินกําแพงแสน 
อรุณศิริ กําลงั  จันทรจรัส วีรสาร  รัตติญา นนทกรกิติกลุ  และธนภัทร ปลื้มพวก 
รางวัลคุณภางานวิจัยระดับชมเชย สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2556 
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 รางวัลการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน งานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติ คร้ังท่ี 4  
 การเพิม่ประสิทธิภาพการชักนํารากหนอนตายหยาก (Stemona colinsae Craib.) ในสภาพปลอดเช้ือและ

การนําตนออกปลกู 
มณฑา วงศมณีโรจน, รงรอง หอมหวล, ศิริวรรณ บุรีคํา และ สุรัตนวดี จิวะจินดา 
รางวัลผลงานวิชาการดีเดน  

 

 รางวัลการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ  
 การศึกษาระยะการพฒันาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของแตงกวา  

(Cucumis sativus L.) พันธุ ‘อมตะ’ 
อัญชลี รวีโรจนวิบูลย 
รางวัลชมเชยการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร สาขาพืชผัก ประเภทนักวิจัย พ.ศ. 2551 

 

 การสรางตนแฮพลอยดและดับเบลิแฮพลอยดของแตงกวาพนัธุลูกผสมจากการผสมดวยเกสรฉายรังสีและการ
เพาะเลี้ยงรังไข 
อัญชลี รวีโรจนวิบูลย 
รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร สาขาพืชผัก/พืชสมนุไพร ประเภทนักวิชาการ พ.ศ. 2552 
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 การผลิตตนแฮพลอยดและดับเบิลแฮพลอยดดวยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมช่ัวที่ 1 
(CA500 x CA2106) 
อัญชลี รวีโรจนวิบูลย, พรพนัช มีกุล, และ จุลภาค คุนวงศ 
รางวัลดีเย่ียม ในการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร สาขา พันธุศาสตรและการปรับปรงุพันธุพืชผัก พ.ศ. 2554 

 

 การผลิตตนกลาเรวหอมจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
มณฑา วงศมณีโรจน, รงรอง หอมหวล, สุรัตนวดี จิวะจินดา, ณัฐวัฒน คลังทรัพย, จงรกั วัชรินทรรัตน และ 
สุลักษณ แจมจํารัส 
รางวัลดี ในการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร สาขา สรีรวิทยาการผลิตพืชผกั พ.ศ. 2554 

 

 การเพาะเลี้ยงอบัละอองเกสรพริก สําหรบัการปรับปรงุพันธุพริกตานทานโรคและการศึกษาตําแหนงยีน 
อัญชลี  รวีโรจนวิบูลย 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ภาคบรรยาย พ.ศ. 2556  
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 รางวัลการนําเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ  
 การเขาทําลายโดยการเจรญิภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคข้ัวผลเนาหลังการ

เก็บเกี่ยวของมะมวง 
อุดม ฟารุงสาง, นวลวรรณ ฟารุงสาง และ สุธาสินี แผนคู 
รางวัลดีเดนประเภทการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร สาขาเทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกี่ยวดานพืชสวน พ.ศ. 
2553 

 

 ราที่แอบแฝงบนผลลองกองหลงัการเกบ็เกี่ยว 
นวลวรรณ ฟารุงสาง, อุดม ฟารุงสาง, จริงแท ศิริพานิช และ ญาณี มั่นอน 
รางวัลดีเย่ียม ประเภทการนําเสนอผลงานภาคนิทัศน พ.ศ. 2559 

 

 รางวัลการนําเสนอผลงานในงานโครงการจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาพืชเขตรอนและก่ึงรอน  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
 ผลของ Soil Mate ตอการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก 

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ และ ชวนพิศ  อรุณรังสกิุล 
รางวัลเสนอผลงานภาคโปสเตอร ดีเย่ียม ดานการผลิตพืช (ผักและพืชอื่นๆ) พ.ศ. 2554 
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 รางวัลการนําเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 การใชสารไคโตซานรวมกบัสารเรงการเจรญิเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการสรางสารสําคัญทางโภชนาการในการ

เพาะเลี้ยงขาวหอมมะลิ 105 
รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศมณีโรจน, เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ, สุลักษณ แจมจํารัส, รัตนา เอการัมย, 
พีรพงษ แสงวนางคกูล, ชูศักด์ิ คุณุไทย และ ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ 
รางวัล ลําดับที่ 2 ภาคโปสเตอร พ.ศ. 2555 

 

 รางวัลการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติ สมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย 
รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
 ผลการยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาวดวยการใชวิธีกลและสารเคม ี

เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ, ชวนพิศ  อรุณรังสกิุล, พิทักพงศ ปอมปรานี และ ศิริวรรณ ทิพรักษ 
รางวัลยอดนิยม ระดับชมเชย ภาคโปสเตอร พ.ศ. 2555 

 

 รางวัลผลงานวิจัยจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 โครงการ การวางแผนจัดการแบบมสีวนรวมเพือ่ความมั่นคงดานนํ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 

ชิษณุวัฒน มณีศรีขํา, พวงทอง เมงเกร็ด, ณัฐพล จันทรแกว, ลักขณา เบ็ญจวรรณ, กึกกอง เสือดี และ ชูพันธ 
ชมพูจันทร 
รางวัลผลงานวิจัยเดนประจําป พ.ศ. 2558  
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 การประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 สารสกัดสมุนไพรกําจัดเห็บ เหาของโค และกําจัดเหบ็ หมัด เหา ไรข้ีเรื้อน เช้ือรากอโรคผิวหนัง เช้ือราฉวย

โอกาส ที่ผิวหนังของสุนัข แมว 
ณรงค จึงสมานญาติ, ทวีวัฒน ทัศนวัฒน, ศรีสมัย วิริยารัมภะ, สุวรรณา ทิพยรักษ, ธเนศร ทิพนรักษ, วีระพล 
จันทรสวรรค, ชัยณรงค รัตนกรีฑากลุ, และ สุรัตนวดี จิวะจินดา 
รางวัลชมเชยสาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว พ.ศ. 2550 

 

 ซีรัมจระเขแคปซลู 
วิน เชยชมศรี และ สุดาวรรณ เชยชมศรี 
รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทคบุคลากรซเีนียร พ.ศ. 2555 

 

 ดีจระเขแคปซลู 
วิน เชยชมศร,ี จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ และ สุดาวรรณ เชยชมศรี 
รางวัลรองชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประเภทคบุคลากรซีเนียร พ.ศ. 2556 
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 รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ประจําป 2014  
 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร “เลือดจระเขแคปซลู ม. เกษตรศาสตร” 

วิน เชยชมศรี และ สดุาวรรณ เชยชมศรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2557  

 

 รางวัลนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมกลองจุลทรรศนแหงประเทศไทย 
 Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber and Troides 

aeacus 
ปุณยวีร เดชครอง และ สุรัตนวดี จิวะจินดา 
รางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรสาขาชีววิทยา พ.ศ. 2552 

 
 

 รางวัลนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ The 2015 International Conference on 
Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE2015) เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน 
 Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus during serial passage in 

cell culture 
สุดาวรรณ  เชยชมศรี 
รางวัล The most excellent paper พ.ศ. 2558  
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 รางวัลนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ The 2016 2nd International Conference on 
Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE2016) เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
 A new continuous cell line of Spodoptera exigua and its susceptibility to Autographa 

californica multicapsid nucleopolyhedrovirus 
สุดาวรรณ เชยชมศรี 
รางวัล The best oral presentations  พ.ศ. 2559  

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 รางวัลนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ The 2016 4th  International Conference on 
Food and Agricultural Sciences (ICFAS 2016)  เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน 
 Susceptibility of a cloned cell line from Helicoverpa armigera to homologous 

nucleopolyhedrovirus 
สุดาวรรณ  เชยชมศรี 
รางวัล The best oral presentations  พ.ศ. 2559  
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 รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน สภาวิจัยแหงชาติ 
 เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยดวยไอนํ้าแรงดันสงูขนาดเลก็ 

สุรัตนวดี จิวะจินดา 
รางวัลชมเชยผลงานประดิษฐคิดคน ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเกษตรศาสตรและ
ชีววิทยา พ.ศ. 2551 

 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดทรัพยสินทางปญญา 
 สุรัตนวดี จิวะจินดา 

การจดอนุสิทธิบัตร “ขาวเคลือบสมุนไพร” พ.ศ. 2546 

 
 สุรัตนวดี จิวะจินดา 

การจดอนุสิทธิบัตร “เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยที่พัฒนาใหดีข้ึน” พ.ศ.2551 
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 สุรัตนวดี จิวะจินดา 
การจดอนุสิทธิบัตร  “เครือ่งกลั่นนํ้ามันหอมระเหยขนาดเลก็”  

 ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลขิสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ี
เชื่อถือได 
 Ogembo, J.G., S. Chaeychomsri, K. Kamiya, H. Ishikawa, Y. Katou, M. Ikeda and M. Kobayashi.  

2009.  Helicoverpa armigera NPV NNg1 DNA, complete genome 
          แผนกวรรณคดีวิทยาศาสตรหรือศิลปะ พ.ศ.2552 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรดีเดน 
ศูนยปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลกูพืชทดลอง 
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บุคลากรดเีดน 

รางวัลบุคลากรดีเดนของท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 
 นางสาวสุรัตนวดี  จิวะจินดา 

ไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรสายสนับสนุนและมีผลงานดีเดน (ปขมท) ดานวิชาชีพดีเดน ประจําป 2548 
 

รางวัลบุคลากรดีเดน กรมพัฒนาแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย 
 นางสาวสุรัตนวดี  จิวะจินดา 

ไดรับรางวัลนักวิจัยตัวอยาง (ดานสมุนไพร) ในงานประชุมสมัมนาวิชาการพัฒนาแพทยแผนไทยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2549  
 

รางวัลบุคลากรดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 นางสาวสุรัตนวดี  จิวะจินดา 

ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน พ.ศ. 2547 

 นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี 
ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ กลุมปฏิบัติงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน พ.ศ. 2556  
  

รางวัลบุคลากรดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
 นางอัญชลี  รวีโรจนวิบูลย 

ไดรางวัลบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ดานการวิจัย 
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 33 ป พ.ศ. 2555 

 

 นางสาวมณี  ตันติรุงกิจ 
ไดรางวัลบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ดานสนับสนุนการเรียนการสอน 
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 34 ป พ.ศ. 2556 
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 นางรงรอง  หอมหวล 
ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายวิชาการ และ สายสนับสนุนและชวยวิชาการ ดานบริการวิชาการ 
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 34 ป พ.ศ. 2556 

 

 นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี 
ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายวิชาการ และ สายสนับสนุนและชวยวิชาการ ดานการวิจัย 
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 34 ป พ.ศ. 2556 

 

 นายขวัญ  สุขอยู 
ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ กลุมที่ 2 ลูกจางประจํา กลุมงานสนับสนุน 
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 35 ป พ.ศ. 2557 

 

 นางรงรอง  หอมหวล 
ไดรับรางวัลบคุลากรดีเดนดานวิจัย/สรางสรรคผลงาน 36 ป ดานบริการวิชาการ 
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 36 ป พ.ศ. 2558 
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 นางสาวสุลักษณ  แจมจํารัส 
ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประเภทกลุมผูปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 37 ป พ.ศ. 2559 

 

 นางสาวทัศนีย  ชัยคงดี 
ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประเภทกลุมผูปฏิบัติงานบริการพื้นฐาน 
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 37 ป พ.ศ. 2559  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
ศูนยปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลกูพืชทดลอง 
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การประยุกตใชกลองจุลทรรศนเพื่องานวิจัยทางชีววิทยา 
(The Application of Microscopy for Biological Research) 
ปุณยวีร  เดชครอง 
หนวยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ 

 การสํารวจและศึกษาวิจัยวัตถุที่มีขนาดเล็ก เชน เซลล เน้ือเย่ือ จุลินทรีย และวัสดุอื่นๆ ซึ่งไมสามารถมองเห็น
ไดดวยตาเปลา จําเปนตองอาศัยกลองจุลทรรศนชวยในการศึกษาวิจัย ซึ่งงานวิจัยทางดานชีววิทยา อาทิเชน เซลล
วิทยา เน้ือเย่ือวิทยา และจุลชีววิทยา เปนงานวิจัยที่ใชกลองจุลทรรศนเปนเครื่องมือหลักในการศึกษาโครงสราง 
ทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงโครงสรางระดับเซลลของสิ่งมีชีวิต ดวยประสิทธิภาพของกลองจุลทรรศนทําให
สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในเซลลของสิ่งมีชีวิตได ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนํามา
วิเคราะหและเช่ือมโยงกับขอมูลการวิเคราะหอื่นๆ ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Dechkrong, P., T. Yoshikawa, J. Itoh.  2015.  Morphological and molecular dissection of leaf 

development in wild-type and various morphogenetic mutants in rice.  American Journal of 
Plant Science  6(8): 1215-1232.  

2Mika, F., J. Matějková-Plšková, S. Jiwajinda, P. Dechkrong and M. Shiojiri.  2012.  Review: Photonic 
crystal structure and coloration of wing scales of butterflies exhibiting selective wavelength 
iridescence.  Materials  5(5): 754-771.  
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โครงสรางภายในเซลลเมลด็ถ่ัวเหลอืง4
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4Dechkrong P., S. Jiwajinda  and A. Sripichitt.  2012.  Changing of ultrastructure and oil content of 
soybean seeds after storage.  In The 29th Annual Conference of The Microscopy Society of 
Thailand.  January 30 – February 1, 2012.  Cha-am, Petchburi, Thailand. 

5Dechkrong P., S. Jiwajinda, P. Dokchan, M. Kongtungmon, N. Chomsaeng, T. Chairuangsri, C. Yu, C. 
Hsiao and M. Shiojiri.  2011.  Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, 
Euploea mulciber and Troides aeacus (II).  In The 28th Annual Conference of The Microscopy 
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(Award: 1st prize biological science poster presentation award 2010.) 

8Matějková-Plšková, J., P. Dechkrong, M.J. Chen and M. Shiojiri.  2010.  Fine structure of some 
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การเปล่ียนแปลงของกรดไขมันในระหวางการเก็บรักษามะพราวออน 

สมนึก  พรมแดง 
หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคม ี

 มะพราวออนเปนผลไมที่มีปริมาณไขมันในสวนที่บริโภคมากกวาผลไมเขตรอนชนิดอื่น และมีองคประกอบ
กรดไขมันอิ่มตัวเชนเดียวกับที่พบในเน้ือสัตว และทําใหคนทัว่ไปเช่ือกันวามะพราวทําใหโคเลสเตอรอลสูงข้ึน และเปน
อันตรายตอสุขภาพ แตกรดไขมันในมะพราวเปนกรดไขมันทั้งอิ่มตัวและไมอิ่มตัวที่มีหลายชนิดข้ึนกับขนาดโมเลกุล 
โดยกรดไขมันอิ่มตัวในมะพราวมีโมเลกุลขนาดกลาง [medium-chain fatty acids (MCFA) หรือ medium-chain 
triglycerides (MCT)] เปนสวนใหญ ซึ่งมีผลดีตอกระบวนการเมทาบอลิซึมภายในรางกาย สวนกรดไขมันอิ่มตัวใน
เน้ือสัตวและนํ้ามันปาลมเปนกรดไขมันอิ่มตัวที่มีโมเลกุลขนาดยาว [long-chain fatty acids (LCFA)] ภายหลังการ
เก็บเกี่ยวผลมะพราวออนมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 7-10 วัน น้ัน คุณภาพภายในผลยังคงมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เชน รสชาติ ความหวาน และปริมาณกรดไขมัน เปนตน 

 

 

 

 

วิเคราะหปริมาณกรดไขมัน ในมะพราว โดยเทคนิค gas chromatography (AOAC, 1995) 
 การศึกษาปริมาณกรดไขมันในมะพราวออนพันธุนํ้าหอม ระยะความแกทางการคา (เน้ือ 1.5–2 ช้ัน) จาก  
จ. สมุทรสาคร ทั้งทะลายที่อุณหภูมิหอง (30 oซ) และ 5 oซ พบวาภายหลังเก็บเกี่ยว สวนเน้ือบริเวณดานข้ัวผลและ
ดานทายผล มีปริมาณกรดไขมันรวมประมาณ 700 มิลลิกรัม/กรัมไขมัน (ไดแก lauric acid (C12:0), myristic acid 
(C14:0), palmitic acid (C16:0), stearic acid (C18:0), oleic acid (C18:1 n9c) และ linoleic acid (C18:2 
n9c)) และเมื่อเก็บรักษานาน 5-8 วัน มีปริมาณกรดไขมันเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะดานทายผล โดยผลมะพราวที่เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 5 oซ มีปริมาณกรดไขมันมากกวามะพราวที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดไขมันในเน้ือทั้ง 2 สวนที่เพิ่มข้ึนน้ันเปนกรดไขมันชนิดอิ่มตัวสายขนาดกลาง 
C12:0 และ C14:0 (lauric acid และ myristic acid) สวนกรดไขมันชนิดสายยาว เชน palmitic acid (C16:0)  
มีการเปลี่ยนแปลงนอยหรือคอนขางคงที่ ในขณะที่กรดไขมันสายยาวไมอิ่มตัว (C18:1 n9c; oleic acid และ C18:2 
n6c; linoleic acid) มีปริมาณลดลงในระหวางการเก็บรักษา และมะพราวที่ 5 oซ มีกรดไขมันไมอิ่มตัวมากกวา
มะพราวที่อุณหภูมิหอง และปริมาณกรดไขมันในเน้ือมะพราวดานทายผลมากกวาดานข้ัวผล (Fig. 1) 
 ในนํ้ามะพราวพบกรดไขมัน myristic, palmitic และ oleic เปนสวนมาก เมื่อเก็บรักษา 5-8 วัน กรดไขมัน 
myristic ลดลงมาก สวน palmitic และ oleic มีปริมาณเพิ่มข้ึน โดยมะพราวที่อุณหภูมิ 5 oซ มีปริมาณกรดไขมัน
มากกวามะพราวที่อณุหภูมิหอง (Fig. 2) 
 ผลการศึกษาพบความแตกตางของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตางกัน สามารถใชเปนแนวทางในการเก็บรักษา
คุณภาพโดยลดการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการ หรือการชวยยืดอายุการเก็บรักษา รวมทั้งเปนแนวทางในการศึกษา

ท้ายผล (stylar end)

ขวัผล (stem end)
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เพิ่มเติมการแปลงเปลี่ยนของกรดไขมันในระหวางการเก็บรักษาผลมะพราวออนในสภาพแวดลอมอื่นๆ และมะพราว
พันธุตางๆ ตอไป 

 

Fig. 1 Fatty acids of stem end (A, C) and stylar end (B, D) of coconut fruits stored at 30 oC and 5 oC  

               

 

Fig. 2 Fatty acids of coconut juice that fruits stored at 30 oC (A) and 5 oC (B)    
 
 
 

สมนึก พรมแดง, สุคันธรส ธาดากิตติสาร และ ธีรนุต รมโพธ์ิภักด์ิ.  2556.  การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไขมันและ
เอนไซมไลเปสของผลมะพราวออนในระหวางการเก็บรักษา.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร  44(3): 61-64. 

A.O.A.C.  1995.  Official Method of Analysis.  Assosiation of Official Analytical Chemists, Inc., Virginai, 
USA. 
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การวิเคราะหปริมาณ 5-aminolevulinic acid ในน้ําสกัดมูลสุกร 
ดวยเทคนิค HPLC-fluorescence 
สมนึก  พรมแดง 
หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคม ี

 ในแตละปประเทศไทยมีการผลิตสุกรขุนและแมสุกรที่กอใหเกิดของเสียจากฟารมสุกรในปริมาณมาก  
สวนหน่ึงนําไปผลิตกาซชีวภาพ และอีกแนวทางหน่ึงของการใชประโยชนของเสียจากฟารมสุกรคือ การนํานํ้าลางคอก
และมูลแหงมาใชทําปุยนํ้าสกัดมูลสุกร เพื่อเปนแหลงธาตุอาหารรองและจุลธาตุ ชวยใหพืชมีการเจริญเติบโตเต็มที่ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสง ทําใหพืชใหผลผลิตมากข้ึนและมีคุณภาพดี และชวยลดการใชปุยเคมีได 
ขณะเดียวกันวิธีการดังกลาวยังสามารถลดปญหาการกําจัดหรือบําบัดของเสียในฟารมไดอีกดวย การทํานํ้าสกัดมลูสกุร
น้ันใชมูลสุกรแหงแชนํ้าในอัตราสวน 1:10 หมักเปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวนําสวนใสมาเจือจางกับนํ้าใชรดทางดินหรือ
ฉีดพนทางใบ สวนกากมูลสุกรที่เหลือ สามารถนําไปทําปุยทางดินไดอีก Sasaki et al. (1990) ไดรายงานวา ของเสียที่
เกิดจากการปลอยทิ้งในบอกาซชีวภาพมีปริมาณ 5-Aminolevulinic acid อยูถึง 4200 µM 
 5-Aminolevulinic acid (ALA) มีโครงสรางเปน aliphatic เปนสารต้ังตนของการสังเคราะห tetrapyrrole 
ซึ่งเปนสารต้ังตนในการสราง คลอโรฟลล (chlorophyll) และฮีม (heme) ในสัตว พืช สาหรายช้ันตํ่า และแบคทีเรีย 
ในการเกษตรใช ALA ความเขมขนตํ่าเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช เพื่อกระตุนการสรางคลอโรฟลล เพิ่ม
อัตราการสังเคราะหแสง และเพิ่มผลผลิตพืชหลายชนิด ไดแก ขาว บารเลย มันฝรั่ง กระเทียม แตการใชสาร ALA 
ความเขมขนสูง ทําใหเปนพิษตอพืช จึงนํามาใชในการกําจัดวัชพืช  ดังน้ันจึงเปนที่มาของสมมุติฐานวาการใชนํ้าสกัด
มูลสุกรมีผลทําใหพืชมีการตอบสนองทางสรีรวิทยา เชน ใบพืชเขียวเขมและแข็งแรง น้ันอาจเน่ืองมาจากสารควบคุม
การเจริญเติบโตชนิด ALA ในนํ้าสกัดมูลสุกร วัตถุประสงคของการวิจัยน้ีคือเพื่อวิเคราะหปริมาณ 5-aminolevulinic 
acid (ALA) ในนํ้าสกัดมูลสุกรดวยเทคนิค HPLC- fluorescence (ซึ่งสวนใหญใชในการวิเคราะหทางการแพทยและ
เภสัชวิทยา)  การวิเคราะห ALA ใชหลักการ Ehrlich method โดยปฏิกิริยา derivatization ระหวางสาร ALA ทํา
ปฏิกิริยากับ acetyl acetone 2 โมเลกุล และ formaldehyde 1 โมเลกุล จนเกิด 2,6-diacetyl-1,5-dimethyl-7-
(2-carboxyethyl) 3-H-pyrolizine ซึ่งสามารถดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตร  อยางไรก็ตาม การ
วิเคราะห ALA อาจใชเทคนิค UV-spectrophotometry แตมีขอจํากัดในการตรวจวัดเน่ืองจากอาจมีสารบางชนิด  
ที่อยูในตัวอยางที่ทําปฏิกิริยากับ Ehrlich reagent ทําใหเกิดโครงสรางที่ใกลเคียงหรือรบกวนการตรวจวัดดวย ดังน้ัน
การวิเคราะห ALA จึงจําเปนตองใชตัวตรวจวัดที่มีความไวสูงข้ึนไดแกเทคนิค HPLC-fluorescence  
 

 

 

 

 

Figure 2 Derivatization of 5-aminolevulinic acid.  The formation of the 
fluorescent derivative, 2,6-diacety-1,5-dimethyl-7-(2-
carboxyethyl) 3-H-pyrrolizine upon reacting 5-aminolevulinic 
acid with acetyl acetone and formadehyde.

Figure 1 Chemical structure of 5-aminolevulinic acid.
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Determination of 5-Aminolevulinic Acid in Concentrated Swine Manure Extract from 0 to 28 day of 
Fermentation (n=6) 

Bucket Period of Fermentation (day) 
0 7 14 21 28 

1 0.212 0.328 0.224 1.126 1.531 
2 0.230 0.299 0.221 1.265 1.233 
3 0.279 0.690 0.226 1.404 1.559 
4 0.316 0.506 0.179 1.281 1.192 
5 0.208 0.291 0.237 1.337 1.278 
6 0.147 0.281 0.210 1.354 0.646 
Mean concentration found (µg/ml) 0.232a 0.399a 0.216a 1.295b 1.240b 

SD 0.059 0.165 0.020 0.097 0.330 
CV (%) 25.43 41.35 9.26 7.49 26.61 
Pr > F   < 0.001   

a,b Means in the same row with different superscripts differ significantly (P ≤ 0.05) (n=6) 
 

Sasaki, K.,T. Tanaka, Y. Nishizawa and M. Hayashi.  1990.  Production of a Herbicide, 5-
Aminolevulinic Acid by Rhodobacter sphaeroides Using the Effluent of Swine Waste from 
an Anaerobic Digestor.  Journal of Applied Microbiology  32: 727-731. 

Kanto, U., K.  Jutamanee, Y. Osotsapar, W. Chai-arree, W. Jintanawich, S. Promdang and J. Junjerm.  
2013.  Quantification of  5- aminolevulinic acid in swine manure extract by HPLC- 
fluorescence.  Journal of Liquid Chromatography& Related Technologies  36: 2731-2748. 

Figure 4  Chromatogram obtained from analysis of 5-aminolevulinic acid 
under the hydrolysis conditions by injection of a 20 µg/ml sample 
of 5-aminolevulinic acid standard (A) and concentrated swine 
manure sample (B) derivatized with the acetyl 
acetone/formaldehyde reagent for 10 min at 100 oC. 

Figure 3   Procedure for analysis of 5-
aminolevulinic acid in swine manure 
extract by HPLC – fluorescence. 

Derivatization with acetyl 

acetone and formaldehyde

Derivatization with acetyl 

acetone and formaldehyde

Sample preparationSample preparation

HPLC - fluorescenceHPLC - fluorescence
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เทคนิคการตรวจสอบสภาพปลอดดีเอ็นเอของยีสตบนผิวใบพืช 

มณี ตันติรุงกิจ 
หนวยจุลชีววิทยาประยุกต 

 เทคนิคการตรวจสอบสภาพปลอดดีเอ็นเอของยีสตบนผิวใบพืชเปนเทคนิคที่พัฒนาข้ึนเพื่อใชในการศึกษา 
ความหลากหลายของยีสตเอนโดไฟต (endophytic yeast) ซึ่งเปนยีสตที่อาศัยอยูภายในสวนตางๆ ของพืชที่มีความ
สมบูรณโดยไมกอใหเกิดโรคโดยวิธีการไมเพาะเลี้ยงเช้ือ (culture-independent method)  เทคนิคน้ีจะบงช้ีวาวิธีการ
ที่ใชในการทําความสะอาดผิวใบพืชสามารถชะลางและทําลายดีเอ็นเอบนผิวช้ินสวนพืชออกไปจนไมมีผลกระทบตอ
การศึกษาความหลากหลายของยีสตเอนโดไฟตโดยวิธีการไมเพาะเลี้ยงเช้ือ 
 โดยทั่วไปการทําความสะอาดผิวใบพืชเพื่อชะลางจุลินทรียอีพิไฟต (epiphytic microflora) ที่อยูบนผิวใบพืช 
นิยมใชการลางช้ินสวนของพืชดวยเอทานอลเพื่อฆาทําลายจุลินทรีย และ sodium hypochlorite เพื่อทําลายดีเอ็นเอ 
จากน้ันลางดวยนํ้ากลั่นปลอดเช้ือหลายๆ ครั้ง และตรวจสอบสภาพปลอดเช้ือบนช้ินสวนพืชดวยการเพาะเลี้ยงเช้ือ ซึ่ง
วิธีการน้ีไดรับการยอมรับในระยะแรกของการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรียโดยวิธีการไมเพาะเลี้ยงเช้ือ แต 
ในระยะ 2-3 ปที่ผานมาน้ี นักวิจัยสวนใหญเล็งเห็นวาวิธีน้ีไมสามารถบอกไดวาช้ินสวนพืชที่ผานการลางน้ันปราศจาก 
ดีเอ็นเอ  ดังน้ันจึงไดพัฒนาเทคนิคน้ีข้ึนเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการชะลางและทําลายดีเอ็นเอบนผิวช้ินสวนพืช
ดวยปฏิกิริยาพีซีอาร (PCR; Polymerase Chain Reaction) โดยทําความสะอาดผิวใบและตรวจสอบความสามารถ
ในการชะลางดีเอ็นเอของยีสตอีพิไฟตในแตละข้ันตอนของการชะลางดวยปฏิกิริยาพีซีอาร (ภาพที่ 1) ซึ่งข้ันตอนมีดังน้ี 

1. ทําความสะอาดใบพืชโดยแชใบพืชในเอทานอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต นาน 2.5 นาที และสารละลายโซเดียม 
ไฮโปคลอไรทเขมขน 5 เปอรเซ็นต นาน 2.5 นาที จากน้ันลางดวยนํ้ากลั่นปลอดเช้ือ 5 ครั้งๆ ละ 2 นาที  

2. นําใบพืชกอนลาง (R0) และใบพืชที่ลางแลว (R6) มาชะลางจุลินทรียและดีเอ็นเอบนผิวใบพืชดวยคลื่นความถ่ีสูง
ตามวิธีของ Yang et al. (2001) โดยนําใบพืชที่แชอยูใน washing buffer (1X phosphate buffered 
saline, Tween 20) ไปผานคลื่นความถ่ีสูง นาน 7 นาที 

3. นําบัฟเฟอรที่ไดจากขอ 1 (R0 และ R6) และนํ้าลางใบพืช (R1-R5) ไปปนเหว่ียงและเก็บตะกอนที่ไดไวเพื่อใช
เปนดีเอ็นเอตนแบบในปฏิกิริยาพีซีอาร  

4. เพิ่มปริมาณช้ินสวนดีเอ็นเอบริเวณ D1/D2 ของ large subunit ribosomal DNA (LSU rDNA) ซึ่งเปนยีน
เครื่องหมาย (gene marker) ที่นิยมใชในการระบุชนิดและการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของยีสต ดวยวิธี 
semi-nested PCR เพื่อปองกันการเพิ่มปริมาณช้ินสวนดีเอ็นเอบริเวณ D1/D2 ของใบพืช โดยใชไพรเมอร 2 คู 
(ภาพที่ 2) คือ ITS1-F_KYO1 และ NL4 (outer set) เพื่อเพิ่มปริมาณช้ินสวนดีเอ็นเอบริเวณ ITS - D1/D2  
(~1300 bp) และ NL1/NL4 (inner set) D1/D2 (~ 600 bp) และใชตะกอนที่ไดจากขอ 3 เปนดีเอ็นเอตนแบบ 
(Tantirungkij et al., 2015) 

5. ตรวจสอบการเพิ่มปริมาณช้ินสวนดีเอ็นเอบริเวณ D1/D2 ของยีสตในแตละตัวอยางดวยวิธี agarose gel 
electrophoresis วัดความเขมของแถบดีเอ็นเอที่ เกิดข้ึน และคํานวณหาประสิทธิภาพสัมพัทธ (relative 
efficiency) ของการชะลางดีเอ็นเอในแตละข้ันตอน 

 

ประสิทธิภาพสัมพัทธการชะลาง (%) = 100  - 
 ความเขมของแถบดีเอ็นเอที่เกิดข้ึนของแตละตัวอยาง X 100 
 ความเขมของแถบดีเอ็นเอที่เกิดข้ึนของใบพืชกอนลาง (R0) 
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                  ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงข้ันตอนการตรวจสอบสภาพปลอดดีเอ็นเอของยีสตบนผิวใบพืช 
 

 
 

      ภาพท่ี 2 โครงสรางชุดยีนของไรโบโซมของยีสต ตําแหนงและลําดับนิวคลีโอไทดของไพรเมอรซึง่ใชในการเพิ่ม  
ปริมาณดีเอ็นเอดวยวิธี semi-nested PCR 

 

 สําหรับเทคนิคการตรวจสอบสภาพปลอดดีเอ็นเอของยีสตบนผิวใบพืช เปนเทคนิคที่ทําไดงายและสามารถใช
กับการศึกษาความหลากหลายของยีสตเอนโดไฟตในพืช โดยเฉพาะพืชที่ยังไมเคยมีการศึกษาถึงความหลากหลายของ
ยีสตเอนโดไฟตมากอน  ซึ่งตางจากวิธีของ Burdorf และคณะ (2014) ที่ไดเสนอแนะใหเพาะเช้ือควบคุมลงบนช้ินสวน
พืชกอนทําความสะอาดผิวช้ินสวนพืช และตรวจหา PCR product ของเช้ือควบคุมในดีเอ็นเอที่สกัดไดจากช้ินสวนพืช
ที่ผานการทําความสะอาด อยางไรก็ตามวิธีน้ีมีขอจํากัดคือ เช้ือควบคุมตองเปนเช้ือที่ไมมีรายงานวาเปนเอนโดไฟตของ
พืชชนิดน้ัน และ PCR product ของเช้ือควบคุมตองมีขนาดตางจาก PCR product ของเอนโดไฟตที่ตองการศึกษา 

 

Burdorf et al. (2014). Braz J Microbiol 45:977-983 
Toju et al. (2012). PLoS ONE 7:e40863 
Tantirungkij et al. (2015). Antonie van Leeuwenhoek 108: 633–647 
Yang et al. (2001). ProcNatlAcadSci USA 98:3889-3894 
Kurtzman, C. P. and C. J. Robnett. (1998). Antonie van Leewenhoek 73: 331-371 
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ความหลากหลายของยีสตท่ีแยกไดจากดอกไมหอม 
และกิจกรรมของเอนไซมอินเวอรเทส 
ชมนาถ เกิดคง 
หนวยจุลชีววิทยาประยุกต 

 ในดอกไมมีนํ้าหวาน ดอกไมจึงถือเปนแหลงอาศัยของยีสตที่ดีแหลงหน่ึงในการคนหายีสตที่มีศักยภาพในการ
ผลิตเอนไซม โดยเฉพาะอยางย่ิงเอนไซมอินเวอรเทส  ดังน้ันจึงไดทําการศึกษาความหลากหลายของยีสตจากดอกไม
หอมและความสามารถในการสรางเอนไซมอินเวอรเทส  โดยนําตัวอยางดอกไมหอมจํานวน 74 ชนิด จากศูนยเรียนรู
สวนไมหอม ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 
มาคัดแยกเช้ือยีสตดวยวิธี enrichment โดยใชอาหารเหลว YPS ที่มีซูโครสความเขมขน 3% เปนแหลงคารบอน เติม
คลอแรมฟนิคอล 0.02% และโซเดียมโพรพิโอเนต 0.025% 

 

 

 

 

 

 

 

 สามารถแยกเช้ือยีสตไดทั้งหมด 387 ไอโซเลทและจากการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดในสวน D1/D2 ของ 
26S rDNA พบวายีสต 315 ไอโซเลท (81.4%) เปนยีสตที่ทราบสปชีส (known species) ในกลุม Ascomycetous 
yeasts จํานวน 283 ไอโซเลท ใน 26 สปชีส 13 สกุล คือ Candida, Clavispora, Cyberlindnera, Hanseniaspora, 
Kluyveromyces, Kodamaea, Lachancea, Metschnikowia, Meyerozyma, Millerozyma, Pichia, 
Starmerella และ Yamadazyma  สวนอีก 32 ไอโซเลท เปน Basidiomycetous yeasts ใน 8 สปชีส 7 สกุลคือ 
Cryptococcus, Jaminaea, Moesziomyces, Rodosporidiobolus, Rhodotorula, Sympodio-mycopsis  
และ Ustilago  นอกจากน้ียีสตอีก 72 ไอโซเลท (18.6%) ที่คาดวาอาจเปนยีสตสปชีสใหม (novel species) ใน 10 
สกุลคือ Candida, Kodamaea, Metschnikowia, Pichia, Starmerella, Torulaspora, Kalmanozyma, 
Moesziomyces, Moniliella และ Trichosporon  จากการศึกษาพบวามีความหลากหลายของยีสตสูงโดยสปชีสที่มี
การอธิบายแลวสวนใหญอยูในสกุล Candida และสปชีสที่พบเปนจํานวนมากคือ Kodamaea ohmeri (62.1%) 
(ตารางที่ 1) 
 เมื่อนําเช้ือยีสตทั้งหมด 387 ไอโซเลท มาคัดเลือกยีสตที่มีความสามารถสรางเอนไซมอินเวอรเทสเบื้องตนดวย
วิธี Benedict's test พบวาสามารถคัดเลือกยีสตที่มีความสามารถสรางเอนไซมอินเวอรเทสมีปริมาณเอนไซมมาก 
(4+) จํานวน 10 ไอโซเลท แลวนําเช้ือยีสตที่คัดเลือกไดไปตรวจหากิจกรรมของเอนไซมอินเวอรเทสชนิดภายในเซลล
และภายนอกเซลล  พบวายีสตทั้ง 10 ไอโซเลท มีกิจกรรมของเอนไซมอินเวอรเทสและพบอยูทั้งภายในเซลลและ
ภายนอกเซลล  โดยมีกิจกรรมของเอนไซมอินเวอรเทสชนิดภายในเซลล (0.14-3.0 U/mg) สูงกวาภายนอกเซลล 
(0.02-0.3 U/mg) โดยยีสต Moesziomyces aphidis S2/4-2 มีกิจกรรมของเอนไซมอินเวอรเทสชนิดภายในเซลลสูง
ที่สุด (3.0 U/mg) (ภาพที่ 1)  อยางไรก็ตาม จะทําการศึกษาองคประกอบของอาหารเลี้ยงเช้ือและสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการสรางเอนไซมอินเวอรเทสรวมทั้งศึกษาปจจัยตางๆ ที่เหมาะสมตอกิจกรรมของเอนไซมอินเวอรเทส
ตอไป 
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การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใชเปนหัวเช้ือสําหรับการทําปุยหมัก 

อรวรรณ  ชวนตระกูล 
หนวยจุลชีววิทยาประยุกต 

 ปุยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเปนปุยธรรมชาติที่ไดจากการยอยสลายของจุลินทรีย จากการศึกษา
จํานวนประชากรของจุลินทรียในกองปุยหมักซึ่งทําการกองปุยดวยวิธีการที่แตกตางกัน คือ แบบที่ 1 กองกับพื้นและมี
ผาพลาสติกคลุม (T1)  แบบที่ 2 บรรจุในถุงปุยเปดปากถุง (T2)  แบบที่ 3 บรรจุในเขงพลาสติก (T3)  และ แบบที่ 4 
บรรจุในเขงไมไผ (T4)  โดยกองปุยแบบละ 4 กอง (1 กอง ถือเปน 1 ซ้ํา) เก็บตัวอยางปุยหมักบริเวณกลางกองปุย  
ที่ระดับความลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ในสัปดาหที่ 1, 2 และ 3  นําตัวอยางมาเจือจางดวยวิธี serial dilution 
และเพาะเช้ือจุลินทรียบนอาหาร Plate Count Agar บมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง ตรวจนับ
จํานวนและแยกเช้ือแบคทีเรียทนรอน (thermo-tolerant bacteria) ใหเปนเช้ือบริสุทธ์ิ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการวิจัย 
 

 จากการทดลองพบวากองปุยหมักที่กองกับพื้นและมีผาพลาสติกคลุมมีจํานวนประชากรสูงสุด คือ 1.2 x 1010 
CFU/g (ตารางที่ 1) และสามารถแยกเช้ือแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกันไดทั้งสิ้น 209 ไอโซเลท  เมื่อนํา
แบคทีเรียเหลาน้ีมาทดสอบความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลสโดยการสังเกตวงใสบนอาหารแข็ง CMC โดยใช 
congo red ในการตรวจสอบ พบวามีแบคทีเรียจํานวน 46 ไอโซเลท ที่ใหประสิทธิภาพการยอยสลาย CMC มากกวา 
3  และเมื่อทดสอบกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส (CMCase) สามารถคัดเลือกแบคทีเรียที่สรางเอนไซมเซลลูเลสไดดี
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และมีกิจกรรมของเอนไซมสูงสุดในชวง 6-24 ช่ัวโมง มากกวา 30 มิลลิยูนิตตอมิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

(ภาพที่ 1) จํานวน 5 ไอโซเลท คือ PC15(3), PC22(3), PC30(3), PC34(3) และ PC56(3) จึงไดคัดเลือกไวเพื่อนําไป
ศึกษาการผลิตหัวเช้ือปุยหมักดวยกระบวนการหมักแบบแหง (solid substrate fermentation) ซึ่งจะชวยลด
ระยะเวลาในการหมักปุยและเพิ่มมูลคาของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไดอีกดวย 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรจุลินทรียในกองปุยหมกั 

ปุยหมัก ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด (x109 CFU/กรัม) 
สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 3 

T1 0.72±0.02 12.20±3.50 0.02±0.01 
T2 0.91±0.06 1.80±0.06 1.50±0.64 
T3 2.60±0.82 0.25±0.06 0.43±0.05 
T4 1.10±0.35 0.30±0.22 1.20±0.03 

หมายเหตุ ปรมิาณจลุินทรยีทั้งหมดเปนคาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การสรางเอนไซมเซลลูเลสของแบคทีเรียที่คัดเลือกไวในอาหารเหลว CMC ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
นาน 72 ช่ัวโมง 

 

อรวรรณ ชวนตระกูล, มณี ตันติรุงกิจ และวุฒิชัย ทองดอนแอ.  2554.  การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใชเปนหัวเช้ือ
สําหรับทําปุยหมัก, หนา 1517 –1522.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน คร้ังท่ี 8.  8-9 ธันวาคม 2554.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 
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เทคนิควิธีทางโรคพืช: MANGO LEAF ASSAY 

นวลวรรณ  ฟารุงสาง  
หนวยวิจัยโรคพืชและศาสตรสัมพนัธ 

 การคัดเลือกใหไดจุลินทรียศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพควบคุมเช้ือโรคพืชไดเปนรูปธรรมอยางแทจริง 
จําเปนตองมีข้ันตอนการทดสอบความสามารถของจุลินทรียศัตรูธรรมชาติที่คัดเลือกไดตอความหลากหลายของเช้ือ
โรคที่ปรากฏในธรรมชาติ  ในข้ันตอนน้ีสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณมากพอสมควร โดยเฉพาะอยางย่ิงการทดสอบ 
ที่ตองใชความหลากหลายของเช้ือสาเหตุโรคพืชสูงมากเปนพิเศษอยาง Colletotrichum gloeosporioides group  
ที่ทําใหเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผลมะมวงสุก  ในการทดสอบจึงจําเปนตองใชผลิตผลมะมวงจํานวนมาก และสามารถ
ดําเนินการไดเฉพาะในฤดูกาลเก็บเกี่ยวมะมวงซึ่งปกติมเีพียงปละครั้ง  และแมวาในแตละปจะมีผลิตผลมากเพียงพอ
สําหรับการทดสอบ แตพื้นที่หองปฏิบัติการที่สามารถปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะตอการพัฒนาของโรคพืชก็จํากัด
จํานวนความหลากหลายของเช้ือโรคพืชในการทดสอบแตละครั้ง 
 Mango Leaf Assay เปนวิธีการเฉพาะที่สามารถชักนําการเกิดโรคแอนแทรคโนสอยางสม่ําเสมอบนใบ
มะมวงในหองปฏิบัติการ เพื่อใชเปนดัชนีในการทดสอบจุลินทรียธรรมชาติที่เปนปฏิปกษตอการเขาทําลายโดยรา  
C. gloeosporioides group (CG) อันเปนสาเหตุของความเสียหายของผลมะมวงหลังเก็บเกี่ยวที่เกิดจากโรค 
แอนแทรคโนส 
 Mango Leaf Assay ไดรับการพัฒนาข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชทดแทนการคัดเลือกและทดสอบ 
antagonistic microorganisms ที่ทําบนผลมะมวง  การใช Mango Leaf Assay ทําใหสามารถดําเนินงานวิจัยได
ตลอดปโดยไมตองรอฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตมะมวง  ในขณะเดียวกันก็ลดงบประมาณที่ตองใชในการซื้อผลิตผล
มะมวงแกเพื่อการทดสอบ  นอกจากน้ี การทดสอบบนใบใชพื้นที่นอยจึงทําใหสามารถทดสอบความหลากหลายของรา
ไดมากข้ึนอยางนอย 4 เทาเมื่อเทียบกับการทดสอบบนผลมะมวง 
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after inoculation

2. Surface sterilized

3. Inoculation
with spore suspension

Lately-young mango 
leaf, light green colour
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Bacillus megaterium isolate 3103 (BM 
-3103) เปนแบคทีเรียมจากธรรมชาติที่ไดรับ
การทดสอบคุณลักษณะการเปนปฏิปกษตอ 
infection process ของรา CG ดวยข้ันตอน 
Mango Leaf Assay เมื่อนําไปใชควบคุมการ
เขาทําลายโดย CG ที่เกิดข้ึนในสภาพแปลง 
โดยการฉีดพนต้ังแตดอกบานจนถึงระยะเกบ็
เกี่ยวผลแก (เปรียบเทียบกบัการฉีดพนนํ้า 
และอาหาร GYPB ที่ใชเลี้ยง BM-3103) 
สามารถลดความเสียหายของมะมวงหลังเก็บ
เกี่ยวที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสไดอยางมี
นัยสําคัญ  

 

การทดสอบศักยภาพของ BM-3103 ในการ
เปนปฏิปกษตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ของรา CG ดวยข้ันตอนของ Mango Leaf 
Assay ไดแสดงใหเห็นความผันแปร (intra-
specific variation) ดาน pathogenicity 
ของรา CG อยางชัดเจน (   และ   คือขนาด
ของแผลที่ปลูกเช้ือดวยรา CG, และ ขนาด
ของแผลเมือ่ infection process ของรา CG 
ถูกรบกวนโดย BM-3103 ตามลําดับ) 

Mango Leaf Assay น้ีอาจนําไปปรับใชเพื่อ
ประเมินความแตกตางดานความออนแอตอ
โรคแอนแทรคโนสของมะมวงพันธุตางๆ โดย
นํารา C. gloeosporioides group isolate 
เดียวกันไปทดสอบบนใบมะมวงตางพันธุ 

 

อุดม ฟารุงสาง, นวลวรรณ ฟารุงสาง, ลพ ภวภูตานนท, ชัยณรงค รัตนกรฑีากลุ และ เจริญ ขุนพรม.  2551.  การใช 
Mango-Leaf Assay ในการประเมินศักยภาพของ Bacillus megaterium สายพันธุ 3103 ในการเปนศัตรู
ธรรมชาติตอรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังเก็บเกี่ยวของมะมวง.  วิทยาศาสตร
เกษตร  39(3)(พิเศษ): 43-46. 

Farungsang, U., S. Sinlapasunthorn, C. Rattanakreetakul, L. Phavaphutanon and N. Farungsang.  
2013.  Bacillus megaterium isolate 3103: antagonistic spectrum on Colletotrichum 
gloeosporioides diversity and impact of field application on postharvest incidence of mango 
fruit anthracnose.  Actahorticulturae  973: 81-88. 
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ถ่ัวฝกยาวไรคางพันธุ CLGC#30, ถ่ัวฝกยาวสีมวงพันธุชนก 1  
และ ถ่ัวฝกยาวลายพุมพันธุเกษตร 1 
เนตรชนก นุยสีรุง  
หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรงุพันธุพืช 

ถ่ัวฝกยาวไรคาง สายพันธุ CLGC#30  
 ปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มคุณภาพของฝกใหเหมาะกับความตองการของตลาด ลักษณะของลําตนไมข้ึนคาง โดย
ใชถ่ัวฝกยาวไรคางพันธุสุรนารี 1 เปนพันธุแม ซึ่งมีฝกสั้น ตานทานตอโรคราสนิม ผสมกับพันธุเขียวดก#4 เปนพันธุพอ 
ที่มีลักษณะลําตนเลื้อยข้ึนคาง เปนถ่ัวเน้ือ ฝกยาว กรอบ ไมตานทานโรคราสนิม  ทําการคัดเลือกลูกผสมจนถึงช่ัวรุนที ่
6 ไดสายพันธุแท พัฒนาพันธุโดยผสมพันธุระหวางสายพันธุเพื่อผลิตเมล็ดลูกผสมช่ัวที่ 1 นําเมล็ดที่ไดทั้งหมดมาปลูก
เพื่อผลิตเมล็ดลูกผสมช่ัวที่ 2 หลังจากไดเมล็ดลูกผสมช่ัวที่ 2 นํามาปลูกและทําการคัดเลือกตนที่ดีมีลักษณะที่ตองการ
ไว  นําตนที่ผานการคัดเลือก มาปลูกเปนตนตอแถว ในลูกผสมช่ัวที่ 3 ถึงช่ัวที่ 6  ทําการคัดเลือกแถวที่ดี และคัดเลือก
ตนที่ดีภายในแถวน้ันอีกครั้งหน่ึงจนถึงลูกผสมช่ัวที่ 6  ทําการคัดเลือกเปนรายตนเก็บเมล็ดที่ไดทั้งหมดมาปลูกทําการ
คัดเลือกลูกผสมทําการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 
 ลักษณะประจําพันธุ ฝกมีสีเขียวเขมปานกลาง ปลายฝกมีสีเขียว รสหวานกรอบเน้ือไมกระดาง ความยาว 
ฝกสดเฉลี่ย 46.8 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางสวนกวาง 0.81 เซนติเมตร สวนหนาของฝก 0.70 เซนติเมตร เริ่ม 
ออกดอกแรกเมื่ออายุ 32 วัน ดอกบานเฉลี่ย 50 เปอรเซ็นต เมื่ออายุ 36 วัน เก็บฝกแรกเมื่ออายุ 42 วัน จํานวนฝกตอตน
โดยเฉลี่ย 30 ฝก มีนํ้าหนักฝกสดโดยเฉลี่ย 570 กรัมตอตน หรือนํ้าหนักฝกโดยเฉลี่ย 17.137 กรัมตอฝก 

ถ่ัวฝกยาวสีมวง พันธุชนก 1  
 ปรับปรุงพันธุเพื่อบริโภคฝกสด และใชประกอบอาหาร ใหคุณคาทางโภชนาการสูง มีปริมาณสารแอนโธไซ
ยานินสูง ใหผลผลิตดก ฝกสีมวงเขม พองชาตามความตองการของตลาด และปลูกไดตลอดป แหลงพันธุกรรม 
ถ่ัวฝกยาวสายพันธุฝกสีมวง เปนพันธุที่ไดจากการผสมระหวางพันธุถ่ัวฝกยาวสายพันธุ157 ซึ่งมีฝกยาวสีมวงเขม 
ผลผลิตปานกลาง กับถ่ัวฝกยาวสายพันธุ89 ซึ่งมีฝกสั้น สีมวงออน ผลผลิตสูง โดยทําการคัดเลือกสายพันธุแบบบริสุทธ์ิ 
 การพัฒนาพันธุ  ถ่ัวฝกยาวสีมวงพันธุชนก 1 ใบมีสีเขียวเขม ปลายใบแหลม ดอกมีสีมวง ดอกใหญ ฝกมีสีมวง
เขม ปลายฝกมน ผิวฝกเรียบ ฝกยาวเฉลี่ย 65 เซนติเมตร เมล็ดมีสีนํ้าตาลแดง เมล็ด 100 เมล็ดหนัก 16.4 กรัม  โดย
จะออกดอก 50 เปอรเซ็นต หลังจากเมล็ดงอก 35 วัน และมีชวงเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน โดยใหผลผลิตฝกสดเฉลี่ย 
2,800 กิโลกรัม/ไร หรือประมาณ 40 ฝกตอตน นํ้าหนักฝกประมาณ 23 กรัม ฝกหนาประมาณ 2.5 มิลลิเมตร เปน
พันธุที่ใหผลผลิตคอนขางสูง ฝกยาวสีมวงเขม พองชา คุณภาพดี เหมาะสําหรับการบริโภคฝกสด และมีปริมาณสาร
แอนโธไซยานินสูงกวาถ่ัวฝกยาวพันธุทั่วไป 

ถ่ัวฝกยาวลายพุม พันธุเกษตร 1 
 การพัฒนาพันธุและปรับปรุงพันธุโดยทําการผสมระหวางถ่ัวฝกยาวพันธุลายมวงขาว กับถ่ัวฝกยาวไรคางพันธุ 
CLGC#30  ใชพันธุลายมวงขาว เปนพันธุแม และพันธุ CLGC#30 เปนพันธุพอ ปลูกทดสอบลูกผสม โดยคัดเลือกตนที่
มีฝกคุณภาพดี ฝกลายมวงขาว เน้ือหนา รสหวานกรอบ ไมกระดาง ลักษณะทรงตนเปนพุม ทําการคัดเลือกสายพันธุ
ลูกผสมแบบบันทึกประวัติ ใชเวลาคัดเลือกลูกผสมถึงช่ัวที่ 6 สายพันธุคอนขางมีความสม่ําเสมอ 
 ลักษณะประจําพันธุ ถ่ัวฝกยาวพันธุดางลายพุม มีลักษณะเดน คือ ฝกดางลายมวงขาว ทรงตนเปนพุมเต้ีย มีสี
ขาวประมวงลาย เน้ือหนา รสหวานกรอบ ไมกระดาง ความยาวฝกสดเฉลี่ย 32 เซนติเมตร มีเสนผานศูนยกลางของฝก
สวนกวาง 0.68 เซนติเมตร สวนแคบ 0.65 เซนติเมตร เริ่มออกดอกแรกเมื่ออายุ 33 วัน ดอกบานเฉลี่ย 50 เปอรเซ็นต 
เมื่ออายุ 40 วัน เก็บฝกแรกเมื่ออายุ 46 วัน จํานวนฝกตอตนโดยเฉลี่ย 35 ฝก นํ้าหนักฝกสดตอ 420 ตน นํ้าหนักฝก
เฉลี่ย 12 กรัม 
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เนตรชนก นุยสีรุง และชวนพิศ อรุณรังสิกลุ.  2554.  การเปรียบเทียบสายพันธุลูกผสมถ่ัวฝกยาวไรคาง, หนา 1246-

1253.  ใน เรื่องเต็มการประชมุวิชาการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 8.   
8-9 ธันวาคม 2554.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ลักษณะฝกถ่ัวฝกยาวไรคางพันธุ CLGC# 30 

ลักษณะฝกถ่ัวฝกยาวสีมวง พันธุชนก 1  

ลักษณะถ่ัวฝกยาวลายพุม พันธุเกษตร 1 
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เทคนิคการตอนตนไมขนาดใหญ 
นพพล เกตุประสาท1 วุฒิชัย ทองดอนแอ2 สุดใจ วรเลข1 และ ญาณี มั่นอน3 

1หนวยอนุรักษและใชประโยชนพืชพรรณ 
2หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรงุพันธุพืช 
3หนวยวิจัยโรคพืชและศาสตรสัมพันธ 

 
 ปจจุบันการใชตนไมขนาดใหญในการประดับและตกแตงสถานที่กําลังเปนที่นิยมกันมาก การตอนไมขนาดใหญ
จึงเปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยลดการขุดลอมหรือการบอนพรรณไมออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะพรรณไมที่ปลูกตามหัวไร
ปลายนา หรือจากในปาได  ทั้งยังสามารถสรางรายได ชวยซอมแซมพรรณไมขนาดใหญในสวน และเพิ่มมูลคาพรรณไม
อีกทางหน่ึงดวย 

วัตถุประสงค 
 1. ลดระยะเวลาในการปลูกและดูแลรกัษาใหนอยลง 1-5 ป เพื่อใหไดขนาดและรูปทรงที่ตองการ 
 2. สรางรายได ทดแทนการขุดลอมพรรณไมออกจากพื้นที่ เพื่อรักษาสมดุลของนิเวศวิทยาของพรรณไม 

เทคนิคและวิธีดําเนินการ 
 1. เลือกฤดูกาลทีเ่หมาะสม  ฤดูฝน (เดือน พ.ค. – ส.ค.) และมีการออกรากสงู 80 – 100 % 
 2. ชวงเวลาในการออกรากจะใชเวลานานมากกวาปกติ  ควรคํานวณใหสามารถปลกูไดในชวงฤดูฝน 
 3. พรรณไมเปลอืกหนา ออกรากมากและงายกวาพรรณไมเปลือกบาง 
 4. อุปกรณที่ใช เชน มีด สิ่ว เลื่อย เลื่อยยนต (ตองคม) ควรมีขนาดเหมาะสมกับกิง่ทีจ่ะทําการตอนและตัด 
 5. การใชฮอรโมน และกะปอยางดี  สามารถเรงการออกราก ในปริมาณทีม่ากกวาปกติ 1-3 เทา 
 6. ขนาดของแผลที่ตอน ขนาดที่พอเหมาะ สะดวกในการปฏิบัติงาน 
 7. ควรระวังอยาใหเน้ือเย่ือบรเิวณที่ออกรากชํ้า และบาดแผลยังมีความสด จะชวยใหดูดซึมฮอรโมนไดดีย่ิงข้ึน 
 8. การหุมแผลที่ตอน  ควรหุมเพิ่มเติม 2-3 ครั้ง 
 9. ชวงที่รากเริ่มออก ขุยมะพราวมักเริม่แหง ควรใหนํ้าเพิม่เติมจะชวยใหการเจริญเติบโตของรากดีข้ึน 
 10. เมื่อมรีากจํานวนมากพอสมควร  ใหใสปุยเกล็ดละลายนํ้า  อัตรา ½ ของคําแนะนําการใชในอัตราปกติ 
 11. เทคนิคการตัดกิ่งตอน ควรตัดใหตํ่ากวาตุมตอน 2-10 น้ิว 

   

 

 

 

 

 

 

ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม  สายดวน 087-1665251 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รําลึกถึง 
ศูนยปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลกูพืชทดลอง 

ดวย รัก และ ผูกพัน 
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37 ป อันทรงคุณคา 
อุไรวรรณ  นลิเพ็ชร 

จากการมองยอนกลับไปในสมัยที่เริ่มมีการจัดต้ังและเปดดําเนินงานศูนยปฏิบัติการ
วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (Central Laboratory and Greenhouse Complex) ในป 
2523 ซึ่งเปนปที่ผูเขียนไดเรียนจบปริญญาตรี จากคณะเกษตร  ผูเขียนไดเปนนิสิตรุนแรก
ที่มีการเคลื่อนยายจากวิทยาเขตบางเขนมาเรียนที่วิทยาเขตกําแพงแสน และเปนนิสิตกลุม
แรกที่ถูกสงมาทดลองใชชีวิตในหอพักของวิทยาเขตชวงฝกงาน 150 ช่ัวโมงแรก ทําใหไดมี
โอกาสเห็นสภาพวิทยาเขตมากอน ในชวงเวลาน้ันศูนยฯ อยูในระหวางการกอสราง อาคาร 
ซึ่งมีรูปลักษณที่ตางจากอาคารกลุมอื่นๆ ของวิทยาเขตเปนที่สนใจของนิสิตฝกงาน และ
เมื่อเรียนจบก็ไดรับการชักชวนใหเขาทํางานที่ศูนยฯ (โดยที่ในระหวางเรียนก็ไดมีโอกาส
เขามาชวยงานที่ศูนยฯ เปนบางเวลา) ในเดือนตุลาคม 2523  งานหลักในขณะน้ันคือการ
เตรียมการเปดศูนยฯ ในเดือนธันวาคม  คณะทํางานอันประกอบดวยอาจารยหลายๆ ทาน 
เจาหนาที่ประจําของศูนยฯ ซึ่งมีไมกี่ทาน และเจาหนาที่ช่ัวคราวรายเดือนหลายคน ไดรวม
แรงรวมใจกันทํางานดวยความสุข ดวยงานเปดศูนยฯ เปนงานใหญช้ินแรกๆ ของวิทยาเขต  
จนงานเปดศูนยฯ ผานไปดวยความเรียบรอย  นับแตน้ันศูนยฯ เริ่มเปนที่รูจักกันมากข้ึน  
มีนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยหลายคนเริ่มเขามาทํางานวิจัยในศูนยฯ เน่ืองจากในศูนยฯ มี
เครื่องมือหลายช้ินที่เปนเครื่องมือสมัยใหมและราคาแพงในยุคน้ัน  โดยเฉพาะ TEM 
(Transmission Electron Microscope)  ซึ่งเครื่องมือช้ินน้ีจะมีข้ันตอนการใชที่ตองใช
เวลามากในการเตรียมตัวอยาง และการสองดูทําใหหนวยชีวเคมีและหองปฏิบัติการกลาง
จะเปนที่รวมของนิสิตหลายๆ ภาควิชา และจะเปดตลอดเวลา ในขณะที่หนวยที่อยูใกลๆ
กันน้ันคือหนวยวิจัยพืชผลหลังเก็บเกี่ยวก็จะเปนสถานที่ที่มีนิสิตภาควิชาพืชสวนใชบริการ
มาก  ในเวลาน้ันศูนยฯ มีบรรยากาศของการทํางานทั้งของเจาหนาที่วิจัยของศูนยฯ เอง 
และนิสิตผูมาใชบริการ รวมทั้งอาจารยมีความเขมขนมาก มักพบปญหาไฟฟาเสมอๆ 
เน่ืองจากระบบไฟฟาในวิทยาเขตในเวลาน้ันยังไมเสถียร จึงมักเกิดการดับบอยมาก และ
เครื่องมือสวนใหญจะตองอาศัยระบบไฟฟาตลอดเวลา เมื่อไฟฟาดับจึงเปนภาระใหญของ
ชางเทคนิคที่ตองทําการปดเครื่อง เพื่อปองกันไฟฟากระชาก ที่จะทําใหเครื่องมืออาจ
เสียหายได  จึงเปนภาพที่คุนตามาก ที่ทุกวันจะพบชางเทคนิคประจําศูนยฯ ว่ิงเขาหองน้ัน
หองน้ีเพื่อดูภาวะกระแสไฟฟา 

เน่ืองจากในยุคน้ันผูคนในวิทยาเขตยังมีจํานวนนอย การทํางานในวิทยาเขตจะตอง
รวมมือกันทํา ทําใหผูคนในวิทยาเขตรูจักกันดี และศูนยฯ จะเปนหนวยงานที่มีแขก
ตางประเทศ ผลัดเปลี่ยนกันเขามาทํางานวิจัยทั้งระยะสั้น 1-3 เดือน และระยะยาว 6 
เดือน – 1 ป โดยเฉพาะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุน ที่จะเขามาเสมอๆ จึงมักมีงานสังสรรค
เพื่อการตอนรับและอําลาในสถานที่สวนกลางคือหองอาหารสโมสรของวิทยาเขต หรือ
บานพักอาจารย ที่เปนบรรยากาศแบบกันเองอันเปนที่ประทบัใจมาก และจะตองเปนหนาที่
ของเจาหนาที่ศูนยฯ ที่จะตองคอยดูแลนักวิจัยจากตางประเทศในการใชชีวิตประจําวัน 
ทําใหเจาหนาที่ในศูนยฯ ไมเวนแมแมบานที่ตองมีการพัฒนาดานภาษาพูด และภาษามือ 

                                                             

 ผูชวยศาสตราจารย  ภาควชิากฏีวิทยา 

คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  วทิยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม 
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ดวยวัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยฯ เพือ่ใหบริการเครื่องมือ อุปกรณ และตัวอยางวิจัยและงานบริการวิชาการ
แกชุมชน จึงทําใหศูนยฯ ไดรับการสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัยหลายๆ เครื่อง ทั้งในรูปของการใหเปลา และการ
จัดซื้อดวยงบประมาณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ซึ่งเครื่องมือหลายๆ เครื่องผูใชตองไดรับฝกอบรมวิธีการใช
อยางถูกตองจากบริษัทผูผลิต  จึงมีนักวิจัยของศูนยฯ ไดรับทุนใหไปฝกการใชเครื่องมือในตางประเทศเสมอๆ  สวนน้ี
เปนสวนหน่ึงที่ทําใหศูนยฯ เปนที่รูจักวา นักวิจัยสามารถใชเครื่องมือในการสรางสรรคงานวิจัยไดดี และความพรอม
เหลาน้ีทําใหศูนยฯ เปนที่ผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในงานวิจัย ใหออกไปสรางงานที่เปนประโยชนในหลายๆ  
สถานที่ ทั้งสถาบันการศึกษา หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทําใหสามารถสรางประโยชนแกชุมชนและสังคม  
ตลอด 36 ปที่ผานมา ศูนยฯ ไดสรางประโยชน  และคุณคาอันย่ิงใหญตอวงการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดวยความทุมเทของบุคลากรประจําของศูนยฯ  ในวาระน้ี ผูเขียนขอใหศูนยฯ ไดมีความกาวหนาในการสรางสรรค
งานวิจัยที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ และสรางความเจริญใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหย่ิงๆ ข้ึนไป 
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Central Lab รากฐานแหงความสําเร็จ 
มณี ตันตรุิงกจิ 

ความผูกพันของฉันกับศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (Central 
Laboratory and Greenhouse Complex) หรือที่ใครๆ เรียกกันติดปากวาเซนทรัลแลบ 
(Central Lab) เริ่มตนข้ึนเมื่อฉันเปนนิสิตปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร บางเขน และตัดสินใจเลือก ดร. จรูญ คํานวนตา เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  ประโยคแรกที่ทานอาจารยบอกก็คือ “คุณตองไปทําวิทยานิพนธที่
กําแพงแสนนะ ชีวิตไมสุขสบายเหมือนอยูที่กรุงเทพฯ นะ แตแลบที่น้ันมีเครื่องมือและ
อุปกรณพรอมและมากพอที่คุณจะทําวิทยานิพนธไดอยางสบาย” ดวยความเช่ือมั่นและ
ศรัทธาที่มีตออาจารย ฉันตอบโดยไมลังเลวา “คะ หนูจะไปทําแลบที่กําแพงแสนคะ” ทั้งๆ 
ที่เรื่องเลาของวิทยาเขตกําแพงแสนจากเพื่อนๆ คณะเกษตร ซึ่งเปนนิสิตรุนแรกที่ไปเรียนที่
กําแพงแสนมีเรื่องรายมากกวาดี “รอนมาก ยางลอจักรยานตองรองช้ันเพราะมีหนาม
โคกกระสุนเยอะมาก ทําใหยางแบนอยูบอยๆ แมลงเยอะ ฯลฯ” และแลวฉันก็ไดมาเห็น 
เซนทรัลแลบในเดือนเมษายน ป 2524 เพื่อทําวิทยานิพนธ  นับจากวันน้ันฉันก็ทํางานอยูที่
เซนทรัลแลบมาจนถึงทุกวันน้ี..... 34 ปแลวซินะ 

ในชวงที่เปนนิสิตทําวิทยานิพนธอยูที่น่ี เปนชวงแหงการผจญภัย  ต้ังแตการเดินทาง 
(รถประจําทางมีนอย กลัวไมไดน่ัง เบียดไปเบียดมา ไดที่น่ังแตถูกลวงกระเปา รูตัวตอน
กระเปารถมาเก็บตังค หนาคงซีดจนคนที่น่ังขางๆ บอกวาหนูพี่ออกคารถให ดีวามีเศษตังค
ในกระเปาใบใหญ  หลังจากน้ัน 2 อาทิตย กระเปาสตางคก็ถูกสงมาที่บาน ทุกอยางอยู
ครบ ยกเวนตังค  แตพอก็ยังชมโจรวา เปนคนดีที่สงของคืนมา )  อาหารการกิน (ถาไม
ไดมาอยูที่เซลทรัลแลบจนปานน้ีก็คงยังไมยอมกินแกงจืดมะระ )  เจาถ่ินอยางตุกแก 
ตะขาบยักษ และงูเหา หรือแมแตฝนต้ังเคา ซึ่งเปนอุปสรรคเดียวของการทําวิทยานิพนธ
ของฉัน เพราะแคเมฆฝนลอยผาน ไฟฟาก็ดับแลว และเปนชวงเวลาแหงการเรียนรูและ
เพิ่มทักษะในการทํางานทดลองดานจุลชีววิทยา  นอกจากน้ีฉันยังไดพบและชวยงาน
อาจารยชาวญี่ปุนที่มีช่ือเสียงดานเทคโนโลยีการหมักที่มารวมทํางานวิจัยกับอาจารยจรูญ 
และน่ันก็เปนโอกาสที่ทําใหไดรับทุนไปเรียนตอปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโอซากา 
ประเทศญี่ปุน ในเวลาตอมา  ซึ่งทําใหฉันไดเรียนรูถึงความมุงมั่น ความขยัน และความ
อดทนในการทํางานของชาวญี่ปุน และไดนํามาปรับใชในการทํางานมาจนถึงทุกวันน้ี  
สําหรับชีวิตการทํางานในฐานะนักวิจัยที่เซนทรัลแลบน้ันเปนไปตามเสนทางการทํางานที่
ควรจะเปน และมีโอกาสไดทํางานบริหาร โดยไดรับแตงต้ังใหเปนผูชวยหัวหนาฝาย
ปฏิบัติการวิจัยฯ ดานวิจัย (2541-2543) ซึ่งในชวงน้ันเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจ  ฝาย
ปฏิบัติการวิจัยฯ จึงไดทําโครงการฝกอบรม “การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสรางอาชีพ” 
ภายใตโครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตการณเศรษฐกิจ (บสศ.) รวมทั้งสิ้น 
9 เรื่อง คือ 
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1. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาในรปูหวัเช้ือสดเพื่อควบคุมเช้ือราในดินสาเหตุโรคพืชสู
การพัฒนาชนบท 

2. วิทยาการผลิตเมล็ดพันธุพืชเศรษฐกจิ 
3. การถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ืออยางงายเพื่อชุมชน 
4. สิ่งประดิษฐจากรงัไหม 
5. การแปรรปูสมุนไพรเพื่อการคา 
6. อาหารหมักดอง 
7. การทําไวนผลไมและนํ้าผลไมพรอมด่ืมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจในทองถ่ิน 
8. การเช่ือมประสานโลหะเบื้องตน 
9. การเดินสายไฟฟาในอาคารและซอมบํารุงอปุกรณไฟฟา 

ซึ่งโครงการเหลาน้ีนอกจากจะชวยใหเกษตรกรและผูวางงานมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึน มีทางเลือกใหม รูจกั
พัฒนาผลผลิตและวัสดุเหลือทิ้งใหเปนผลิตภัณฑทีม่ีคุณภาพและมีมูลคาเพิ่มข้ึน เปนผลใหมีการสรางงาน สรางรายได
และมีเงินหมุนเวียนในทองถ่ิน  ยังทําใหฝายปฏิบัติการวิจัยฯ เปนที่รูจักกวางขวางมากย่ิงข้ึนและเพิ่มศักยภาพในสวน
ของภาระหนาที่ดานการบริการวิชาการใหกับบุคลากรอีกดวย สําหรับตัวฉันน้ันไดประสบการณในการบริหารจัดการ
โครงการทีม่ีงบประมาณสูง รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และภูมิใจที่สามารถทําใหงานน้ี
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

จากใจของนิสิตปริญญาโทที่มาทําวิทยานิพนธในฐานะผูขอใชบริการ ฉันขอขอบพระคุณ อาจารยจรูญ 
อาจารยกรึก  พี่กณิษฐา  และ พี่วิชชุพร ที่เมตตาดูแล ชวยเหลือ และสอนสั่งทั้งดานวิชาการและการใชชีวิตประจําวัน 

จากใจของนักวิจัยที่ทํางานในหนวยจุลชีววิทยาประยุกตจนไดเปนนักวิจัยเช่ียวชาญ ฉันขอขอบพระคุณหัวหนา
ศูนย/ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ ทุกทาน ที่สนับสนุนและผลักดันใหมีความเจริญกาวหนาในหนาที่ และขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ 
และนองๆ ทุกคน ที่ใหความรวมมือในการทํางานเสมอมา ทําใหศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ของเราเปนที่รูจักและยอมรับใน
วงการวิชาการ และเช่ือวาพวกเราทุกคนจะรวมมือรวมใจกันเพื่อเซนทรัลแลบและความกาวหนาของพวกเราตลอดไป 

 
 

กุมภาพันธ 2560 
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บันทกึความทรงจํา 
สุรัตนวด ีจิวะจินดา 

เมื่อผูจัดทําหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๓๖ ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลองมีหนังสือเวียนมาขอใหเขียนถึง “ความทรงจํา” ที่มีตอศูนยปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง  ผูเขียนจึงไดตระหนักวาตนเองคงกลายเปนบุคลากรที่ถูกจัดใหอยูใน
กลุมผูอาวุโสเสียเปนแนแลว ในแวบแรกของความคิดก็คิดวาเราจะเขียนอะไรดี จะกลาวถึง
เฉพาะสิ่งดีๆ ที่ทําใหชนรุนหลังไดมองเห็นแตสิ่งที่สวยงาม หรือจะเขียนถึงเบื้องหลังของ
ความสวยงามที่มันอาจจะดูไมสวยงามนัก แตมันอาจจะแสดงใหเห็นถึงความพยายาม 
มานะบากบั่นของบุคลากรสวนหน่ึง ที่จะคงสถานะของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลองใหคงอยูตลอดไป ไมวาจะ “ฝาย” หรือ “ศูนย” ก็ตาม 

ในสายตาบุคคลภายนอกศูนยฯ ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง หรือ 
ที่เรียกกันจนติดปากวา เซ็นทรัลแล็บ น้ัน จะตองมี นักวิจัย เปนหน่ึงในองคประกอบน้ัน 
นักวิจัย เปนใคร ? นักวิจัยเปนบุคลากรประเภทสายสนับสนุนในองคกรที่เรียกกันวา
มหาวิทยาลัย เมื่อผูเขียนบรรจุเขารับราชการใหมๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
นักวิจัย ถูกจําแนกใหเปนบุคลากรในสาย ข ซึ่ง สาย ก ก็คือสายวิชาการ หรือสายอาจารย 
ตอมาเมื่อลมเลิกระบบซี เปนระบบแทง บุคลากรสาย ข ก็เปลี่ยนมาเปน สายสนับสนุน ซึ่ง
จะรวม สาย ค ซึ่งเปนเจาหนาที่ดานงานธุรการเขามาดวย  ปจจุบันแมมหาวิทยาลัยออก
นอกระบบ และปรับใหนักวิจัยมาอยูสายวิชาการ แตในความเปนจริงสิทธิที่นักวิจัยไดรับ 
รวมทั้งระเบียบและกฎเกณฑตางๆ ที่ใชกับนักวิจัยกลับเทียบเทากับสายสนับสนุน ไมได
เทาเทียมกับสายวิชาการ แมขณะที่เขียนบันทึกอยูน้ีผูเขียนก็ยังงงๆ อยูกับสถานภาพของ
ตนเอง 

ยอนกลับไปที่ความทรงจําของผูเขียนที่พอจะระลึกไดเมื่อมาทํางานในองคกรน้ี
ดีกวา  เมื่อแรกยางเทาเขามารายงานตัวรูสึกไดเลยวา อาคารช้ันเดียวหลังคาสีเขียวซึ่ง
กําลังจะเปนที่ทํางานของเราจากน้ีตอไป มันชางสวยงาม ใหญโต กวางขวาง สะอาด
สะอาน บริเวณภายในรมรื่น จัดสวนสวยงาม นาทํางานย่ิงกวาออฟฟศของเพื่อนเราที่
ทํางานกับเอกชนบนตึกสูงๆ แถวสีลมซะอีก น่ันเปนความประทับใจแรก และเปนแรง
บันดาลใจใหรักที่จะทํางานในสถานที่แหงน้ี แตชีวิตก็หาสุขสบายอยางที่คิด เพราะในสมัย
น้ันถนนหนทางยังไมสะดวก ทําใหที่แหงน้ีไกลจากบานที่อยูแถวนนทบุรีมากสําหรับการ
เดินทางไป-กลับ บริการรถสาธารณะก็ยังไมมีมาก มีแตรถเมลหวานเย็นว่ิงระหวางตลาด
บานยาง-ปทุมธานี ใชเวลาเกือบสี่ช่ัวโมงจึงจะถึงบาน มหาวิทยาลัยจัดรถรับสงระหวาง
วิทยาเขตบางเขน-กําแพงแสน สองรอบเชากับเย็น รอบละสองคัน ทุกวันศุกรรถบริการ
สองคันน้ันจะแออัดยัดเยียดเหมือนปลากระปอง มีบางครั้งเกิดเสียกลางทางก็ตองรอโบก
รถเมลหวานเย็น เรยีกไดวาการเดินทางลําบากมาก บุคลากรสวนใหญจึงจําเปนตองพักอยู
ที่กําแพงแสน ซึ่งที่พักทั้งขางนอกขางในรั้วมหาวิทยาลัยยังไมมีมากมายเปนดอกเห็ดเชน
อยางที่เปนในวันน้ี  การจะไดที่พักในวิทยาเขตแหงน้ีตองใชความอดทน ความต้ือ ความ 
 

                                                             

 นักวจัิย เชี่ยวชาญ  หนวยการใชประโยชนจากผลติภัณฑธรรมชาต ิ ศูนยปฏิบัตกิารวจัิยและเรอืนปลูกพชืทดลอง 

ศูนยวจัิยและบรกิารวชิาการ  คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  วทิยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม 
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ออนวอน และอีกหลายๆ ความ ทัง้ไมออน ไมแข็ง ที่จะทําใหผูบริหารวิทยาเขตในยุคน้ันเห็นใจ  ในที่สุดก็ไดที่พักซึ่งใช
เวลามากกวา ๕ ป เพราะลําดับความสําคัญเขาจัดอยางน้ี อันดับแรกจัดใหสาย ก กอน ถัดมาก็คนมีครอบครัว จัดสรร
ใหกอนแมจะมาทีหลัง ปลอยมนุษยสาย ข เปนโสดอยางเรารอไปกอน แตในขณะที่มีความลําบากกับที่พักและการ
เดินทาง การทํางานที่น่ีกลับมีความสุข สวนหน่ึงเปนเพราะเปนงานที่เหมาะกับความสามารถของผูเขียน และอีกสวน
หน่ึงเปนเพราะมีเพื่อนๆ รวมงานดี แมหลายคนจะแปลกใจวาองคกรของเรามีแตผูหญิง มีผูชายนอยมาก เทาที่นับได
ในสวนที่เปนนักวิจัยน้ันมีผูชายเขามาทํางานแค ๓ คนในจํานวนนักวิจัยทั้งหมดเกือบสี่สิบคน ผูเขียนเช่ือวาในสถานที่
ทํางานทุกแหงทุกองคกรมีการแขงขัน แขงดี มีการกระทบกระทั่งในระหวางบุคลากร เซ็นทรัลแล็บเองก็หนีไมพน
ปญหาเหลาน้ี แถมบุคลากรสวนใหญบรรจุเขาทํางานในวัยที่ไลเลี่ยกัน แตผูเขียนก็คนพบวาในทุกครั้งที่มีงานที่ตอง
อาศัยความรวมมือของบุคลากร ทุกๆ คนจะลงมือชวยกันทําจนงานทุกงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ในขณะน้ัน (ชวงประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๖) เซ็นทรัลแล็บเปรียบเสมือนดอกไมงามประจําวิทยาเขต
กําแพงแสน ที่จะตองมีคนมาขอเย่ียมชมอยูตลอดไมไดขาด เน่ืองดวยเพราะเรามีเครื่องไมเครื่องมือทางดาน
วิทยาศาสตรที่ทันสมัย มีกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนที่เปนที่นิยมใชในหมูนักวิจัยดานชีววิทยาในยุคน้ันรุนใหมเอี่ยม มี
เครื่องแกสโครมาโตกราฟ มีเครื่องวิเคราะหนํ้าตาล มีตูคอยโตตรอน (Koitotron cabinet) ที่ใครๆ ก็อยากเห็นอยาก
มาใชบริการ หองทดลอง และสถานที่ก็สวยงามมีมาตรฐาน อุปกรณทุกอยางลวนทันสมัยนําเขาจากญี่ปุนลวนๆ 
แมกระทั่งกระเบื้องมุงหลังคา 

เบื้องหลังการไดมาหรือมีอยูของสิ่งดีเลิศเหลาน้ีคือ ความปรารถนาดีของผูหลักผูใหญซึ่งเปรียบเสมือนบรรพ-
บุรุษของเซ็นทรัลแล็บ ไดรวมมือกันกอใหเกิดอาคารหลังน้ีพรอมอุปกรณเพื่อใชเปนหองปฏิบัติการกลางสําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาใชประโยชนรวมกัน โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยตองทํางานรวมกับนักวิจยั
ของญี่ปุนซึ่งในชวงน้ันเกษตรศาสตรมีโครงงานรวมกับญี่ปุน ๒ โครงงาน  ในเฟสที่หน่ึง เปนโครงงานเกี่ยวกับ
เช้ือจุลินทรียที่ใชในกระบวนการหมัก และโครงงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ขอไดเปรียบของบุคลากรใน
เซ็นทรัลแล็บก็คือ พวกเราถูกสงไปดูงาน หรือฝกงานที่ญี่ปุนกันเกือบทุกคน นึกไมออกวามีใครที่ไมไดไป สั้นที่สุดก็ ๑ 
เดือน นานที่สุดก็ ๑ ป  ซึ่งตอมาในเฟสที่สอง นักวิจัยสวนใหญก็จะไดรับทุนไปเรียนตอในญี่ปุนจนจบปริญญาเอกกัน
เกือบทุกคน  ในบรรดาผูที่จบปริญญาเอกน้ี มีบางทานที่ยายไปเปนอาจารยในคณะเกษตร หรือคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ที่กอต้ังข้ึนใหม สวนทานที่รักในการเปนนักวิจัยก็ยังคงต้ังมั่นในการทํางานในสถานที่และสถานภาพเดิม
ตอไป  ในหวงเวลาน้ันการทํางานเปนไปดวยความสุข เมื่อคนทํางานมีความสุขการงานก็ยอมกาวหนา ประสบ
ผลสําเร็จ  บุคลากรในศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ แหงน้ี ไดสรางผลงานและช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมา 
ไมนอย พวกเราบุคลากรรุนอาวุโสไดถูกเค่ียวกรํามาดวยปญหาตางๆ ในการทํางาน จนแทบจะพูดไดวาไมมีงานอะไรที่
บุคลากรในเซ็นทรัลแล็บจะทําไมได 

เวลาผานไป ๓๖ ป บุคลากรที่อยูมาแตเดิมเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางดานคุณวุฒิและวัยวุฒิ อาคารสถานที่ก็
เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางดานดีและดานเสื่อม มีตนไมมากข้ึนแตไมเปนระเบียบสวยงามเหมือนแตกอน นักวิจัยมีงานวิจัย
ก็เลือกที่จะเอาพื้นที่ที่ควรจะคงไวซึ่งความเปนระเบียบสวยงามของสวนมาเปนพื้นที่ทํางานวิจัย ทําใหสถานที่น้ีดูรก
เลอะเทอะไมมีระเบียบ เพราะผูอาศัยอยูเลือกความสะดวกมากกวาความสวยงาม อาคารทรุดโทรมไมมีการปรับปรุง
เน่ืองจากขาดงบประมาณ ผูที่เขามาใชประโยชนเมื่อจากไปก็ทิ้งขยะไวใหกองใหญ กลายเปนที่เก็บสะสมของเครื่องมือ
ที่เกา ชํารุดใชงานไมไดรอการจําหนาย รัฐและมหาวิทยาลัยไมมีนโยบายใหครุภัณฑทดแทน  แมพระพุทธเจาจะตรัส 
ไววาทุกอยางเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป แตสําหรับผูที่เคยอยูในสถานที่แหงน้ี สถานที่ที่เคย
สวยงาม เคยรุงเรือง บางครั้งก็ยากจะทําใจ  มิใชวาบุคลากรจะไมทํานุบํารุงรักษา ผูเขียนเช่ือวาบุคลากรทุกทานที่อยู
ในองคกรแหงน้ีไดทําทุกอยางเต็มกําลังและความสามารถที่จะดูแลสถานที่แหงน้ีใหคงรูปลักษณดังเดิม แตปจจัย
ภายนอกองคกร เชน นโยบายของมหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณที่ไมพียงพอกับคาใชจายในการดําเนินงานของ
องคกร เหลาน้ีเปนสาเหตุใหสถานที่แหงน้ีเสือ่มโทรมลง 
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ณ เวลาน้ีบุคลากรในยุคบุกเบิกสวนใหญเกษียณอายุไป รวมทั้งผูเขียนซึ่งกําลังจะเกษียณในเร็ววัน บุคลากรรุน
ใหมจํานวนหน่ึงกาวเขามาแทนที่ แมทานเหลาน้ันอาจจะไมรูสึกผูกพันกับสถานที่แหงน้ีเหมือนกับรุนอาวุโสอยาง
ผูเขียน ที่มีอายุการทํางานในองคกรน้ีนอยกวาอายุขององคกรเพียง ๒ ป ก็ตาม  ผูเขียนขอฝากใหชวยกันคิดวาสถานที่
แหงน้ีเปรียบเสมือนบานที่ตองชวยกันดูแลรักษา มีบานทําใหมีรายได ทําใหมีโอกาสสรางผลงานที่จะทําใหการงาน
เจริญกาวหนาเพื่ออนาคตที่สดใสของทุกคน อยาลืมวาความเจริญกาวหนาตองไปพรอมๆ กันทั้งองคกรและบุคลากร  
สวนที่เคยมีความคิดวาตองใหตัวเองรูสึกพอในความอยากเปน อยากได อยากมีกอนแลวคอยหันกลับมาดูแลองคกรน้ัน
ใหลบออกไปจากความคิดเสีย เพราะความอยากของมนุษยไมมีที่สิ้นสุด จงดูแลองคกรและความอยากของทานใหกาว
ไปพรอมๆ กัน เพียงเทาน้ีทานก็จะประสบความสุขและความเจริญกาวหนาในชีวิตตลอดไป 

 
 
       บันทึก ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 
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เร่ิมตนด ีมีชัยไปกวาคร่ึง 
สุดาวรรณ  เชยชมศรี 

เริ่มตนดีของผูเขียนคือการไดบรรจุเขารับราชการในตําแหนงนักวิจัย สังกัดศูนย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2527  สถานที่ทํางานที่มี
เครื่องมือทันสมัยมากมาย  อาคารและภูมิสถาปตยที่สวยงาม  ทํางานไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
(ถามีแรง)  ไมตองน่ังทรมานอยูในรถบนถนนที่มีรถคับค่ัง  ไดใชความรูความสามารถที่มีใน
การทํางานวิจัยและสรางสรรคผลงาน  ถึงแมวาการไดรับรางวัลเปนสิ่งที่ทําใหเกิดกําลังใจ
บางเล็กๆ นอยๆ แตการไดรับรางวัลจากผลงานทางวิชาการช้ินแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 
2528 ก็เปนการปูทางไปสูการไดรับรางวัลอื่นๆ ตามมา น่ันเพราะวาตองรักษามาตรฐาน
การทํางานใหไดอยางนอยไมตกตํ่าไปกวาเดิม  ถาทําไดในระดับที่ดีกวาเดิมยอมเปนสิ่งที่
ทาทาย  ถาเปรียบวาการเขามาทํางานในศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ เหมือนกับการปฏิสนธิของ
ตัวออนที่ไดรับพันธุกรรมที่ดีจากพอและแมเปนตนทุน หลังจากน้ันก็เปนอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมที่มีตอการดําเนินชีวิตหรือพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ ดังน้ันเมื่อไดเปน
บุคลากรของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ถือวามีตนทุนที่ดีมากอยูแลว  เปนการเริ่มตนที่ดี ทําให
มีชัยไปกวาครึ่ง สําหรับครึ่งที่เหลือเปนการนําตนทุนน้ันมาใชใหกอประโยชนไดมากนอย
เพียงใด  ในโอกาสที่ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ไดรับการกอต้ังมาครบ 36 ปเมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2559 จึงขอมอบความภาคภูมิใจจากการไดรับรางวัล The best oral presenta-
tion award เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 จากผลงานเรื่อง Susceptibility of a cloned 
cell line from Helicoverpa armigera to homologous nucleopolyhedrovirus 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2016 4th International Conference on 
Food and Agricultural Sciences (ICFAS 2016) ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน จาก 
Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society 
(APCBEES) เปนของขวัญใหศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ทั้งน้ีตองกราบขอบพระคุณอาจารยและ
นักวิจัยรุนพี่ที่ถายทอดความรูใหดวยความเต็มใจ และขอบคุณบุคลากรศูนยปฏิบัติการ 
วิจัยฯ ทุกทานที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจน้ีได 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ รางวัลที่ไดรับจากผลงานวิจัย 
 (ซาย) รางวัลจากผลงานวิจัยที่ไดรับเมื่อ 4 กุมภาพันธ 2528   
 (ขวา) รางวัลจากผลงานวิจัยที่ไดรับเมื่อ 26 ธันวาคม 2559 
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รักวันวานใตรมเงาหลังคาเขียว ศูนยปฏิบัติการวจัิยฯ 
ไพร  มทัธวรัตน 

ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ที่ทํางานของขาพเจาน้ี มีหลากหลายช่ือเรียกที่สื่อถึงอาคาร
ช้ันเดียว หลังคาสีเขียว มีกําแพงปูนลอมรอบ โดยมีประตูเขา-ออกทั้งสี่ดาน  ภายใน
นอกจากหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแขนงตางๆ แลว ยังมีสวนหยอม ตนไมใหญ-นอย 
และสนามหญา นับวาเปนสถานที่ทํางานที่มีเอกลักษณไมเหมือนใครเลยทีเดียว คนทั่วไป
เรียกสถานที่แหงน้ีเปนภาษาอังกฤษวา “central lab”  หากมาติดตอที่น่ี ถาถามทางไป 
“ศูนยวิจัยฯ" อาจจะมีคนบอกใหไปทางฝงสัตวบาลก็ได  ถาเรียก “ศูนยวิจัยฯ” รปภ. หรือ 
รถมอเตอรไซดรับจางอาจจะงงนิดๆ กอนจะถามวาตึกหลังคาเขียวๆ ใชไหมครับ หรือ 
“central lab” หรือครับ เปนอันรูวาเปนสถานที่เดียวกัน  โดยช่ือเต็มของอาคารแหงน้ีคือ 
“ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (Central Laboratory and Greenhouse 
Complex)” ซึ่งบางครั้งมีสถานภาพเปนฝาย บางครั้งเปนศูนย สลับเปลี่ยนกันไปมา  
ขาพเจามาทํางานที่อาคารหลังน้ีมีความสุข มีความผูกพันกับสถานที่และบุคคลทั้งที่อยู
รวมกันมานับสิบๆ ป หรือที่มาช่ัวคราวแลวก็ไป หรือที่เพิ่งมาก็ดี  ขาพเจามีเรื่องอันเปนที่
รักในวันวานเลาสูกันฟง 

อาคารศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ แหงน้ี  ขาพเจาชอบความแข็งแรง  เมื่อมองดูเสา คาน 
กําแพงโดยรอบ ย่ิงมองก็ย่ิงอบอุนปลอดภัย ในประเทศไทยหาอาคารช้ันเดียวที่มีโครงสราง
แนนหนาอยางน้ียากมากๆ  หลังคากระเบื้องแผนเล็กๆ ก็เพียงมุงครอบหลังคาปูน ปดบัง
งานทอนํ้า ทอลม และสายไฟฟา ใหสวยงาม  เรื่องที่จะมีโจรมาทางหลังคาบอกเพียงวา
อยาคิดเลย 

ขาพเจาเขามาทํางานที่ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ในสมัยที่ อาจารย กรึก นฤทุม 
(อาจารย ปริทรรศน นฤทุม)  อาจารย วิชัย กอประดิษฐสกุล (ทานเสียชีวิตแลว)  และ 
อาจารย จรูญ คํานวนตา เปนผูสอบสัมภาษณขาพเจาเขาทํางาน  ทานทั้งสามดีมาก ไมถือ
ตัว  โดยเฉพาะทานอาจารย วิชัย กอประดิษฐสกุล ตีปงปองกับพวกเราที่ศูนยปฏิบัติการ
วิจัยฯ บอยมาก  ทานตีไดเกงมากๆ สนุก มีความสุขมาก  เมื่อขาพเจาเขาทํางานครั้งแรกที่
หนวยชีวเคมีและหองปฏิบัติการกลางในสมัยน้ัน พี่สฤษดิพร ชูประยูร (พี่แดง) เปนหัวหนา
คนแรกที่ดีมาก ใหโอกาส และใหความรูเกี่ยวกับภาพและการถายภาพไวมาก ซึ่งทําให
ขาพเจาชอบและรักการถายภาพมาจนปจจุบัน  และผูที่ขาดไมไดที่จะตองพูดถึงในเรื่องน้ี
คือ คุณยุพิน ยอดอยูดี (ยุพิน ศรีหิรัญต) ก็ไดชวยสอนขาพเจาเรื่องการถายภาพไวมาก
เชนกัน 

ยังมีบุคคลอีกหลายทานที่ขาพเจาประทับใจ  อาทิ พี่เพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักด์ิ  
อาจารย ณรงค จึงสมานญาติ  อาจารย หมอมหลวง อโณทัย ชุมสาย  อาจารย ทิพยวดี 
อรรถธรรม  อาจารย สุพัฒน อรรถธรรม  พี่จตุพร จิตรบุญถนอม (เสียชีวิตแลว)  พี่รัตนะ 
สุวรรณเลิศ  พี่ไพโรจน เหลืองวิไล (พงษพันธ เหลืองวิไล)  พี่ถนัด ทัศจันทร  พี่พรพันธ  
ภูพรอมพันธุ  นายเจริญ ขุนพรม  นายสังวร ศรีหิรัญต  นายประสงค สระเพิ่มพูน  นาย 
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ปรีชา ชวนตระกูล  นายสมชาย แกสันเทียะ  นายสุรินทร ทองคํา  นายขวัญ สุขอยู  นายอุดม นอยปุก  และคนที่ขาด
ไมไดเพราะเขาเปนคนแรกที่นําขาพเจาไปที่หนวยชีวเคมีและหองปฏิบัติการกลาง เขาคือ นายวิทยา สวางตา หากมีผูที่
หลงลืมไมไดเอยนามก็ขออภัยดวย 

เรื่องกีฬา ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ไมเปนรองใครในกีฬาเซปกตระกรอ เปตอง และหมากรุก  เราไดออกกําลังกาย
กับกีฬาเซปกตระกรอกันทั้งตอนพักกลางวันและตอนเย็นหลังเลิกงาน  ขาพเจาไมคอยสันทัดในการเลน ขอเปน 
กองเชียรขางสนามก็แลวกัน  ผูเลนของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ มีหลายคน คือ พี่รัตนะ สุวรรณเลิศ  พี่ถนัด ทัศจันทร   
พี่จรูญ บุญวงษ  พี่วินัย ปทุมทอง  พี่พงษพันธ เหลืองวิไล  นายอุดม นอยปุก  นายชํานาญ คงทัพ  นายสมชาย  
แกสันเทียะ  นายปรีชา ชวนตระกูล  นายประสงค สระเพิ่มพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ  มีสนามเปตองขนาดความ
กวางยาวมาตรฐาน แตพื้นสนามที่อัดดวยหินคลุก 
ทําใหความแมนยําในการทอยลูกเปตองนอกจากจะ
ข้ึนอยูกับความชํานาญแลวยังตองข้ึนอยูกับโชคหรือ
ดวงชะตาดวย  จุดหมายในการทอยลูกเปตองจึงไม
เปนไปตามที่เล็งไวในบางครั้ง  และมีบอยครั้งที่การ
ไดหรือเสียแตมเกิดจากลูกฟลุค  ทําใหนอกจาก 
 

ความสนุกในการเกมสแลว ยังมีความเฮฮาเพิ่มข้ึนอีกดวย ซึ่งอาจจะหาไดจากสนามเปตองที่ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ  
ที่ขาพเจาทํางานอยูเทาน้ัน  นักกีฬาเปตองของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ มีจํานวนมากหรือเกือบทั้งศูนยเลยก็วาได  ที่เจงๆ 
ก็ตอง นางแสงเพียร นอยปุก  นางยุพา เผื่อนปฐม  นางยุพิน ศรีหิรัญต  นายบุญรอด ศรีบุญเรือง  นายชูชัย ชุมพงศ  
ผูที่ขาพเจากลาวนามมาน้ีเช่ือขนมเจกกินไดเลย  สนุกกันมากครับ กองเชียรคึกคักมาก 

อาจารย กรึก นฤทุม ทานชอบและเลนหมากรุกเกงมากครับ  พวกเราก็เลนกันติดลมจนอาจารยตองบอกให
หยุดเลนไปทํางานกันกอน บางครั้งเลนกันจนมืดคํ่าเลยทีเดียว กลุมน้ีก็มี ขาพเจา  นายสมชาย แกสันเทียะ  นายนพพล 
เกตุประสาท  นายจตุพร จิตรบุญถนอม  นายบุญรอด ศรีบุญเรือง  ผูเลนมีไมมาก แตผูประสานและกองเชียรมีฮาสนุก
เสียงดังมาก 
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ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ มีนักวิจัยที่สรางผลงานที่มีคุณคาตอการพัฒนาสังคมไทยไวจํานวนมาก  ทําใหศูนย
ปฏิบัติการวิจัยฯ มีช่ือเสียงโดงดัง  นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน ตางอยากมาเย่ียมชม  นักวิจัยจากที่ตางๆ ทั้งไทยและ
ตางประเทศมาทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทําใหขาพเจาภูมิใจในความย่ิงใหญน้ี  ย่ิงในชวงที่เปนเจาภาพจัดประชุม
วิชาการ นักวิจัยของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ดูขลังมากในสายตาขาพเจา 

เรื่องงานบันเทิงน้ี ขาพเจามีความสุขอยูกับวันวานเลย  ไดเห็นผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรมารวมงานเลี้ยงวันคลายวันเกิดศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ  อาจารย ธีระ สูตะบุตร  อาจารย วิโรจน  
อิ่มพิทักษ  อาจารย นภาวรรณ นพรัตนราภรณ  ทานอาจารยไมถือตัวเลย พุดคุยถามความเปนอยู ทํางานสนุกไหม 
เปนกันเองมาก 

โอ! มัวแตไปคิดเรื่องอื่นๆ ทั่วไปหมด ลืมเรื่องของตัวเองเลย  ขอแนะนําตัวเองหนอยนะครับ…..  ขาพเจา นาย
ไพร มัทธวรัตน  จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาเขตเกษตรนาน  เขา
มารับราชการที่ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ เมื่อป พ.ศ. 2526 ในตําแหนงพนักงานวิทยาศาสตร ประจําหนวยชีวเคมีและ
หองปฏิบัติการกลาง  ในชวงแรกน้ีแตงตัวหลอมาก ขยันดวยนะ  อยูมาอยากแตงตัวแบบปอนๆ คิดวาเทดีและตรงกับ
ความรูความสามารถที่มี เลยขอมาทํางานที่หนวยเรือนปลูกพืชทดลอง และไดปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการ
เกษตร  มีความชอบและถนัดในการทําขอมูลพันธุพืช  โดยไดรับการสนับสนุนจากพี่เพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักด์ิ  พี่
รัตนะ สุวรรณเลิศ  และพี่พรพันธ ภูพรอมพันธุ  ขาพเจามีความสุขมากกับทํางานที่ชอบ  ปจจุบันขาพเจาอายุ 55 ป  
ความเช่ือมั่นในงานที่ทําแมจะสับสนเล็กนอยแตยังคงช่ืนชอบอยู ปูนๆ 

 
 
มกราคม 2560 
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จะมีสักกี่แหงที่มีอยางเรา 

(ศูนยปฏิบัติการวจัิยและเรือนปลูกพชืทดลอง) 
นพพล  เกตุประสาท 

 

1. ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ มีบุคลากรที่มีถ่ินกําเนิดจากทุกภาคของประเทศไทย ไมวา
จะ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต  
แหลงรวมอารยธรรมของประทศเลยนะ (จะมีสักก่ีแหงท่ีมีอยางเรา) 

2. ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ มีหนวยงานที่สามารถบริการเกษตรกรไทยแบบครบวงจร 
(จะมีสักก่ีแหงท่ีมีอยางเรา) 

 2.1 พืชพรรณ ผลผลิตการเกษตร เปนโรค-แมลงเขาทําลาย การปองกันกําจัด
โรคแมลงศัตรูพืช การควบคุมโดยอินทรียวิถี  ไปท่ี หนวยวิจัยโรคพืชและศาสตรสัมพันธ/
หนวยทรัพยากรชีวภาพดานแมลง 

 2.2 ดินไมดี ปลูกพืชไมได วิเคราะหธาตุอาหารพืช ในดิน ในปุยเคมี ในปุย
อินทรีย ในตัวอยางพืช ปรับปรุงพื้นที่การเกษตร  ไปท่ี หนวยวิเคราะห วิจัยดิน พืช และ
วัสดุเกษตร 

 2.3 ตองการเมล็ดพันธุพืช คัดเมล็ดพันธุ ตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ ทําปุย
อินทรีย นํ้าหมักชีวภาพ ฯลฯ  ไปท่ี หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช 

 2.4 ตองการใชโรงเรือนปลูกพืชทดลอง แปลงปลูกพืชทดลอง เครื่องจักรกล
การเกษตรสนับสนุนงานวิจัย  การออกแบบและตกแตงสถานที่  ฐานขอมูลทรัพยากรพืช
พรรณ  สวนพันธุไมหอมที่มีพรรณไมหอมมากที่สุดในภาคตะวันตก  ไปท่ี หนวยอนุรักษ
และใชประโยชนพืชพรรณ 

 2.5 ตองการพันธุพืชที่ขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  รวบรวมพันธุพืช
ตางๆ โดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  ไปท่ี หนวยเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 

 2.6 ซอมบํารุง ผลิต เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ สาธารณูปโภค และยานพาหนะ  
ไปท่ี หนวยพัฒนาอุปกรณและอาคารสถานท่ี 

 2.7 ตองการวิเคราะห วิจัย ดานเคมี ชีวเคมี สิ่งแวดลอม ผลิตผลการเกษตร 
พืชสมุนไพร ผัก ผลไม ตรวจคุณภาพอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม และสารระเหยตางๆ 
ไปท่ี หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคมี 

 2.8 บริการกลองจุลทรรศนและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน ไปท่ี หนวย
อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ 

 2.9 ตองการตรวจวิเคราะหนํ้าและการปรับปรุงคุณภาพนํ้า  เครื่องกลผลิตปุย
หมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุยดวยระบบมือหมุน ปนจักรยาน และมอเตอรไฟฟา  ไปท่ี  
หนวยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและเทคโนโลย ี

 2.10 สกัดสมุนไพรและนํ้ามันหอมระเหย เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหย  ไปท่ี  
หนวยการใชประโยชนจากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

 2.11 จุลชีววิทยาที่เกี่ยวของกับการเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม  ไปท่ี 
หนวยจุลชีววิทยาประยุกต  

                                                             

 นักวชิาการเกษตร ชํานาญการ  หนวยอนุรักษและใชประโยชนพืชพรรณ  ศูนยปฏิบัตกิารวจัิยและเรอืนปลูกพชืทดลอง 

 ศูนยวจัิยและบรกิารวชิาการ  คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  วทิยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม 



 184 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

2.12 หองประชุม อบรมสัมนา งานสารบรรณ การเงินและพัสดุ นโยบายและแผน ประกันคุณภาพ 
เครือขายสารสนเทศ เอกสารสิ่งพิมพ  ไปท่ี หนวยบริหารและธุรการ 

3. ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ มีอิสระในการแตงกายมาปฏิบัติงาน อยากหลอแตงหลอ อยากลุยแตงลุย มาเลย
ครับ ขอใหคุณทํางานไดก็พอ  และมีอิสระในการคิดแนวทางการปฏิบัติงานดวยตนเองและงานที่รับมอบหมาย (จะมี
สักก่ีแหงท่ีมีอยางเรา) 

4. ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ณ วันน้ี เปนฐานกําลัง ในการสรางความแข็งแกรงใหจิตใจ สรางตน สราง
ครอบครัว ใหกับผมมาตลอด....32 ป ที่ไมตองไปทํางานไกลๆ ไมตองน่ังรถไปทํางาน (5 นาทีก็ถึงที่ทํางาน)  บานหลวง
ที่เงียบสงบ เพื่อนบานที่ดี  เพื่อนรวมงานที่ดี เพื่อนกินขาวที่ดี เพื่อนเที่ยวที่ดี เพื่อนเกาที่ดี เพื่อนใหมที่ดี นองๆ ที่
ทํางานที่ดี  32 ป เปน 32 ปที่มีความสุข งานที่ทําก็ไมมีใครมาทําใหวุนวาย (จะมีสักก่ีแหงท่ีมีอยางเรา) 

5. ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ มีบุคลากรทุกระดับการศึกษาต้ังแต ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญา
ตรี โท เอก  ทํางานรวมกันอยางมีความสุข  ตามหนาที่และความรับผิดชอบ  ใครอยากเรียนตอก็เรียนได ไมปดกั้น  
ทําใหสามารถเจริญเติบโตตามสายงานได (จะมีสักก่ีแหงท่ีมีอยางเรา) 

6. ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ มีบุคลากรใหเราศึกษาทุกรูปแบบ  ทั้งที่ ทํางานเกงมาก  ทํางานเกงปานกลาง และ
อื่นๆ ใหดูเปนตัวอยาง  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราใหดีข้ึนได (จะมีสักก่ีแหงท่ีมีอยางเรา) 

7. ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ สรางความมั่นคงในอนาคตภายหลังการเกษียณอายุราชการ  ทําใหสามารถเก็บออม
เงินทองในชวงเวลาที่เหลืออยูดวยการรับเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พรอมๆ กับการเปนขาราชการบํานาญในเวลา
เดียวกัน  หากเราบริหารจดัการเรื่องการเงินใหดีอนาคตก็คงมีแตความมั่นคง  แบบน้ีจะหาที่ไหนไดอีกละครับ (จะมีสัก
ก่ีแหงท่ีมีอยางเรา) 

8. ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ... คงตองขอบคุณกันละครับที่ใหโอกาส  สานฝนที่จะพัฒนาสวนไมหอมของศูนย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ใหเปนแหลงรวบรวมและเรียนรูสายพันธุไมหอมที่สามารถปลูกไดที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ภายใตภาวการณขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน (มันทาทายและ
สรางความแข็งแกรงใหกับผม) 

ขาวดีตอนน้ีสวนไมหอมของศูนยปฏิบติัการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีจํานวนพืชพรรณที่เปนพันธุไมหอม 
มากที่สุดในภาคตะวันตกแลวนะครับ  แตฝนของผมยังอีกไกล  อยากเปนที่หน่ึงในประเทศไมรูวาจะถึงเมื่อไร  แตเมื่อ
ยังมีเวลา  ผมคงตองสานฝนกันตอไป  ทานที่จะรวมสานฝนกับชาวศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ  สามารถสนับสนุนฝนน้ีได 
โดยการบริจาคพรรณไมหอมที่ยังไมมีปลูกในสวน  ปุยอินทรียไมจํากัดจํานวน  หรือโทร 087-1665251  ทานที่บริจาค
พรรณไม  เมื่อผมเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําเว็บไซต  ขออนุญาตนํารายช่ือของทานลงในนามผูมีอุปการคุณดวยนะครับ 
 “อนาคตขางหนาไมมีใครรูวาจะเปนอยางไร  แตจากอดีตถึงปจจุบัน ศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ ดีท่ีสุดสําหรับ
ผมแลว” จากอดีตถึงปจจุบันศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ  มีความพรอมทุกดานท้ัง ดานอาคารสถานท่ี บุคลากร  หาก
สถานการณเปลี่ยนไป เราทุกคนตองปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีจะดําเนินตอไปใหได  เกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป มัน
เปนธรรมดาโลก  ชีวิตมขีึ้น ตองมีลง  อยาใสใจในสิ่งท่ีไมดี ทํางานในหนาท่ีใหดีท่ีสุดเทาท่ีเราสามารถทําได  งาน
ทุกอยางมีความสําคัญในหนาท่ีของมันอยูแลว  ยิ่งทํางานมากรางกายยิ่งแข็งแกรง อายุยืนยาว สมองแจมใส  
โรคภัยไขเจ็บไมเบียดเบียน  ใชชีวิตอยางไมประมาท  ไมสรางหน้ีใหอนาคต  คําวา “อยากได อยากมี อยากเปน” 
ลดไดก็ดีนะ  “ชั่งเขา ชั่งเรา ชั่ง....”  ทําไดก็ดีมาก “มองตัวเอง กอน มองคนอ่ืน” แลวชีวิตจะดีเองนะครับนองๆ     
ผม...นายนพพล  เกตุประสาท  ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ หนวยอนุรักษและใชประโยชนพืชพรรณ  
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กําแพงแสน  อายุราชการ 
32 ป  
 
แหลงอางองิ: http://clgc.agri.kps.ku.ac.th 
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กติติกรรมประกาศ 

 การจัดทําหนังสือ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สําเร็จลุลวงดวยดี มีเน้ือหาครบถวน
บริบูรณตามที่คณะทํางานไดต้ังใจไวดวยกรุณาธิคุณของทานทั้งหลาย ซึ่งขาพเจาในนามของคณะทํางานจัดทําหนังสือ 
36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ขอนอมกราบขอบพระคุณ และขอบคุณ ณ ที่น้ี 
 กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร. ธีระ  สูตะบุตร,  ดร. ม.ล. อโณทัย  ชุมสาย,  รองศาสตราจารย 
ปริทรรศน  นฤทุม,  ดร. จรูญ  คํานวนตา  และ ศาสตราจารย ดร. สุพัฒน  อรรถธรรม  บูรพาจารยผูซึ่งใหความ
เมตตาปรานีอยางสูงในการเขียนบทความปรารภเน่ืองในวาระครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง  นับเปนสิริมงคล เปนขวัญ และกําลังใจ แกบุคลากรของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
 ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ  นิลเพ็ชร ที่กรุณาเขียนบทความรําลึกถึงศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง ในวาระครบรอบ 36 ป การกอต้ัง  ซึ่งนอกจากจะเปนประวัติศาสตรของศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลองแลว ยังเปนประวัติศาสตรสวนหน่ึงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนดวย 
 ขอขอบคุณหัวหนาหนวยทุกหนวย รวมทั้งบุคลากรทุกทาน ที่ไดกรุณาจัดทําขอมูลภารกิจ ตลอดจน
ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการในความรับผิดชอบของทาน  ซึ่งคณะทํางานจัดทําหนังสือ 36 ปฯ ไดนํามารวบรวม
เปนภาพรวมภารกิจ และผลงานที่ภาคภูมิใจ  อันเปนเน้ือหาสวนสําคัญที่แสดงใหเห็นหนาที่ ความรับผิดชอบ ความรู 
ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรปจจุบันของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
 ขอบคุณ ดร. มณี  ตันติรุงกิจ,  ดร. สุดาวรรณ  เชยชมศรี,  ดร. สุรัตนวดี  จิวะจินดา,  คุณไพร  มัทธวรัตน  
และ คุณนพพล  เกตุประสาท  ที่ไดกรุณาเขียนบทความรําลึกถึงศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ในวาระ
ครบรอบ 36 ป  ซึ่งนับวาเปนการบันทึกประวัติศาสตรของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ที่สะทอนภาพ
การดํารงชีวิตและความเปนอยูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อกวา 36 ป ไดอยางชัดเจน 
 ในการจัดทําหนังสือ 36 ปฯ  ขาพเจามีความสุขที่ไดมีโอกาสตอบแทนศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง สถานที่ซึ่งขาพเจามีความสุขทุกวันกับการปฏิบัติหนาที่นักวิจัย  ที่สําคัญย่ิงไปกวาน้ันคือไดมีโอกาสตอบแทน
พระคุณบูรพาจารยทั้งหลายในความมุงมั่น ทุมเท และเพียรพยายาม ในการกอต้ังศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลอง 
 ในนามประธานคณะทํางานจัดทําหนังสือ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ขาพเจา
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. วิชัย  โฆสิตรัตน  และ คุณสาริมา  สุนทรารชุน  ที่กรุณาชวยประสานงานในการ
ขอบทความปรารภ  ขอบคุณคณะทํางานจัดทําหนังสือ 36 ปฯ ตลอดจนบุคลากรของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลองทุกทานที่ใหความรวมมือ ชวยเหลือ และเปนกําลังใจ ในการจัดทําหนังสือ 36 ปฯ ดวยความเต็มใจ 

 

ประธานคณะทํางานจัดทําหนังสือ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง 

25 กุมภาพันธ 2560 
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ขอบคุณผูสนับสนุนการจัดงาน 

 
 
 
 



 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 187 

 
คําสั่ง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

ท่ี ๔/๒๕๕๙ 
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๓๖ ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กําแพงแสน 
****************************** 

 เพื่อใหการดําเนินการจัดงานครบรอบ ๓๖ ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๓๖ ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะเกษตร กําแพงแสน ดังน้ี 

 
คณะกรรมการดําเนินการจัดงานครบรอบ ๓๖ ป 

ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  
 

๑. หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ              ที่ปรึกษา 

๒. หัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง    ประธานกรรมการ     
๓. ผูชวยหัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวมณี  ตันติรุงกิจ   กรรมการ 
๕. นางจันทรจรัส วีรสาร    กรรมการ 
๖. นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี   กรรมการ 
๗. นางรงรอง  หอมหวล   กรรมการ 
๘. นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา   กรรมการ 
๙. นางรุงนภา  กอประดิษฐสกุล   กรรมการ 
๑๐. นางนวลวรรณ ฟารุงสาง   กรรมการ 
๑๑. นางสาวอตินุช แซจิว    กรรมการ 
๑๒. นางสาวสมนึก พรมแดง   กรรมการ 
๑๓. นางอรวรรณ ชวนตระกูล   กรรมการ 
๑๔. นางสาวเนตรชนก นุยสีรุง    กรรมการ 
๑๕. นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ   กรรมการ 
๑๖. นายสังวรณ  ศรีหิรัญต   กรรมการ 
๑๗. นายไพร  มัทธวรัตน   กรรมการ 
๑๘. นายอุดม  แกวสุวรรณ   กรรมการ 
๑๙. นายวุฒิชัย  ทองดอนแอ   กรรมการ 
๒๐. นายรัตนะ  สุวรรณเลิศ   กรรมการ 
๒๑. นายนพพล  เกตุประสาท   กรรมการ 
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๒๒. นางปฐมพร  โพธ์ินิยม    กรรมการ 
๒๓. นางสุภาพ  ทองคํา    กรรมการ 
๒๔. นายพิษณุ  บุญศิริ    กรรมการ 
๒๕. นางสาวปุณยวีร เดชครอง   กรรมการ 
๒๖. นายธนภัทร  ปลื้มพวก   กรรมการ 
๒๗. นางสาวภคพร สาทลาลัย   กรรมการ 
๒๘. นางสาวปยะรัตน วิจักขณสังสิทธ์ิ   กรรมการ 
๒๙. นางสาวศิริพรรณ สุขขัง    กรรมการ 
๓๐. นางสาวสุลักษณ แจมจํารัส   กรรมการ 
๓๑. นางสาวคณิตฐา ชินวงษเขียว   กรรมการ 
๓๒. นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ    กรรมการและเลขานุการ 
๓๓. นางสาวชมนาถ  เกิดคง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
โดยใหคณะกรรมการชุดน้ีมีหนาทีป่ระชุมวางแผน กําหนดกิจกรรม และประสานงานดานตางๆ ใน

การดําเนินการจัดงานครบรอบ ๓๖ ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และบรรลุเปาหมาย 

 
คณะทํางานจัดทําหนังสือ ๓๖ ป 

ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  
 

๑. นางนวลวรรณ ฟารุงสาง   ประธานคณะทํางาน 
๒. นางสาวอตินุช  แซจิว    รองประธานคณะทํางาน 
๓. นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ   คณะทํางาน 
๔. นางสาวปยะรัตน วิจักขณสังสิทธ์ิ   คณะทํางาน 
๕. นายพิษณุ  บุญศิร ิ    คณะทํางาน 
๖. นางญาณี  มั่นอน    คณะทํางาน 
๗. นางสาวคณิตฐา ชินวงษเขียว   คณะทํางาน 
๘. นางสาวสมนึก  พรมแดง    คณะทํางานและเลขานุการ 
๙. นางสาวศิริพรรณ สุขขัง    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
โดยใหคณะทํางานที่ไดรับแตงต้ังมีหนาที่รบัผิดชอบการจัดทาํหนังสอืครบรอบ ๓๖ ป ศูนยปฏิบัติการ

วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

คณะทํางานการจัดนิทรรศการ งานครบรอบ ๓๖ ป 
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

 
๑. นางสาวมณี  ตันติรุงกจิ   ประธานคณะทํางาน 
๒. นางจันทรจรัส วีรสาร    รองประธานคณะทํางาน 
๓. นางอรวรรณ  ชวนตระกูล   คณะทํางาน 
๔. นางสาวเนตรชนก นุยสีรุง    คณะทํางาน 
๕. นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ   คณะทํางาน 
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๖. นางสาวปุณยวีร เดชครอง   คณะทํางาน 
๗. นางสาวภคพร สาทลาลัย   คณะทํางาน 
๘. นางสาวสลุักษณ แจมจํารัส   คณะทํางาน 
๙. นายธนภัทร  ปลื้มพวก   คณะทํางานและเลขานุการ 
๑๐.  นางสาวชมนาถ เกิดคง    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
โดยใหคณะทํางานชุดน้ีมีหนาที่กําหนดรูปแบบและดําเนินงานในการจัดนิทรรศการในภาพรวมของ

การจัดงานครบรอบ ๓๖ ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสมบูรณ 
 

คณะทํางานฝายจัดฝกอบรมทางวิชาการ งานครบรอบ ๓๖ ป 
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  

 
๑. นางรงรอง  หอมหวล   ประธานคณะทํางาน 
๒. นางสาวอตินุช แซจิว    รองประธานคณะทํางาน 
๓. นายอุดม  แกวสุวรรณ   คณะทํางาน 
๔. นายวุฒิชัย  ทองดอนแอ   คณะทํางาน 
๕. นางสาวสลุักษณ แจมจํารัส   คณะทํางาน 
๖. นางสาวชมนาถ เกิดคง    คณะทํางาน 
๗. นางสาวปยะรัตน วิจักขณสังสิทธ์ิ   คณะทํางาน 
๘. นางสาวคณิตฐา ชินวงษเขียว   คณะทํางานและเลขานุการ  
โดยใหคณะทํางานที่ไดรับการแตงต้ังมีหนาที่ วางแผนกําหนดตารางเวลา ประชาสัมพนัธการฝกอบรม

และดําเนินการจัดฝกอบรมใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 

คณะทํางานจัดสัมมนาวิชาการ ครบรอบ ๓๖ ป 
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  

 
๑. นางสาวสรุัตนวดี จิวะจินดา   ประธานคณะทํางาน 
๒. นางสาวปุณยวีร เดชครอง   คณะทํางาน 
๓. นางสุภาพ  ทองคํา    คณะทํางาน 
๔. นางสาวภคพร สาทลาลัย   คณะทํางานและเลขานุการ 
๕. นางเฉลา  แกสันเทียะ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
โดยใหคณะทํางานชุดน้ีมีหนาที่กําหนดหัวขอการจัดสัมมนาวิชาการ การจัดตารางสัมมนาวิชาการ 

การประสานงานกับวิทยากร เปนพิธีกรและใหการตอนรับแขกรับเชิญและผูรวมงาน 
 

คณะทํางานดานประชาสัมพันธ การเงิน และสถานท่ี 
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

 
๑. นางมณฑา              วงศมณีโรจน  ประธานคณะทํางาน 
๒. นางอัญชลี              รวีโรจนวิบูลย รองประธานคณะทํางาน 
๓. นางสุดาวรรณ          เชยชมศร ี คณะทํางาน 
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๔. นางรงรอง  หอมหวล   คณะทํางาน 
๕. นายสังวรณ  ศรีหิรญัต   คณะทํางาน 
๖. นายไพร  มัทธวรัตน   คณะทํางาน 
๗. นายนพพล  เกตุประสาท   คณะทํางาน 
๘.  นายอุดม  แกวสุวรรณ   คณะทํางาน 
๙. นายรัตนะ  สุวรรณเลิศ   คณะทํางาน 
๑๐. นางสุภาพ  ทองคํา    คณะทํางาน 
๑๑.  นางปฐมพร  โพธ์ินิยม    คณะทํางาน 
๑๒.  นายพิษณุ  บุญศิร ิ    คณะทํางาน 
๑๓.  นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ    คณะทํางาน 
๑๔.  นางสาวภคพร สาทลาลัย   คณะทํางาน 
๑๕.  นายธนภัทร  ปลื้มพวก   คณะทํางาน 
๑๖.  นางสาวสุลกัษณ แจมจํารัส   คณะทํางาน 
๑๗.  นางสาวศิริพรรณ สุขขัง    คณะทํางาน 
๑๘.  นายชํานาญ  คงทัพ    คณะทํางาน 
๑๙.  นายวิทยา  สวางตา    คณะทํางาน 
๒๐.  นางอภินันท  สนออง    คณะทํางาน 
๒๑.  นางยุพิน  ศรีหิรญัต   คณะทํางาน 
๒๒.  นางสมปอง   ดีทอง    คณะทํางาน 
๒๓.  นายประเทือง ดอนสมไพร   คณะทํางาน 
๒๔.  นายประเสรฐิ ใจดี    คณะทํางาน 
๒๕.  นายอุดม  นอยปุก    คณะทํางาน 
๒๖.  นายจรูญ  บุญวงษ    คณะทํางาน 
๒๗.  นายอําพล  ยอดเพชร   คณะทํางาน 
๒๘.  นางสาวคณิตฐา ชินวงษเขียว   คณะทํางาน 
๒๙.  นางนํ้าออย  เหลืองนํ้าเพ็ชร   คณะทํางาน 
๓๐.  นางสาวปยะรัตน วิจักขณสังสิทธ์ิ   คณะทํางานและเลขานุการ 
๓๑.  นางเฉลา  แกสันเทียะ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
โดยใหคณะทํางานที่ไดรับแตงต้ังมีหนาที่รับผิดชอบดานประชาสัมพันธ เผยแพร การจัดสถานที ่

ในการจัดงาน และดานการเบิกจายเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานครบรอบ ๓๖ ป ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  จนกวาจะเสร็จสิ้นการดําเนินงาน 

 

สั่ง ณ วันที่   ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                               

                    (ผูชวยศาสตราจารยทิวา  พาโคกทม) 
                                                              หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 
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กําหนดการ 
งานครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

วันอังคารท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ณ  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กําแพงแสน 

--------------------------------------- 
 

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน ณ หองนนทรีสีทอง  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรอืนปลกูพืชทดลอง   
09:00 – 09:30 น. พิธีเปดงาน “งานครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง” 

โดย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
09:30 – 10:00 น. เย่ียมชมนิทรรศการผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ ผลิตภัณฑจากงานวิจัยและงานบริการ 
10:00 – 12:00 น. บรรยายพิเศษ เรือ่ง “Thailand 4.0 กับนโยบายงานวิจัย” 

โดย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายวิจัย 
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:00 น. บรรยายพิเศษ เรือ่ง “ความเปนมาของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง” 

โดย ศาสตราจารย ดร. สุธรรม  อารีกลุ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2529 – 2535 

14:00 – 15:00 น. บรรยายพิเศษ เรือ่ง “Strategy for Public Service for Less or Zero Pesticide 
Residual in Fresh Vegetables” 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ม.ล. อโณทัย  ชุมสาย 
ประธานกรรมการบรหิาร GWG Academy for Plant Science, Genetics and Breeding, 
Green World Genetics (Thailand) Co., Ltd. 

15:00 – 16:00 น. บรรยายพิเศษ เรือ่ง “อนาคตงานวิจัย...กาแฟไทย” 
โดย บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฝกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น 
ศูนยปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลกูพืชทดลอง 

 



 

 ครบรอบ 36 ป ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 193 

การทําวัสดุเพาะกลาพืชอยางงาย 

อุดม แกวสุวรรณ1, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์1 และคณะ 

 การเพาะกลา ในปจจุบันมีบทบาทสําคัญในการผลิตพืชและผักมากข้ึน เพื่อใหการปลูกพืชประสบ
ผลสําเร็จและลดคาใชจายจากการสูญเสียกลาพันธุที่ไมสมบูรณแข็งแรง  ดังน้ันการเพาะเมล็ดกอนการยายปลูกจึงชวย
ใหประหยัดเมล็ดพันธุที่ปจจุบันมีราคาแพงข้ึน และยังชวยลดความเสียหายของตนกลา  ลดคาใชจายในการดูแลรักษา
หลังตนกลางอก และยังสามารถคัดเลือกตนกลาที่มีความแข็งแรง และมีความสม่ําเสมอดี  ดังน้ันการปลูกพืชให
ประสบผลสําเร็จน้ันควรเริ่มต้ังแตการคัดเลือกเมล็ดพันธุพืชที่ใชจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
 การเพาะกลาพืช สามารถแบงเปน 2 ข้ันตอน คือ 

1. การเตรียมเมล็ดพันธุ:  
 ตองเลือกเมล็ดพันธุพืชที่มีคุณภาพที่ดี คือ ทนตอโรคและแมลง เปอรเซ็นตความงอกสูง รวมทั้ง

ดูวัน เดือน ป ที่ผลิตวายังไมหมดอายุ 
 ถาเมล็ดพืชที่เพาะมีเปลือกหุมเมล็ดแข็ง ควรกะเทาะ หรือลอกเปลือกออก วิธีการน้ีจะชวยให

เมล็ดงอกเร็วข้ึนกวาการเพาะเมล็ดทั้งเปลือก พืชที่นิยมลอกเปลือกหุมเมล็ดออก เชน มะมวง 
 การแชนํ้าเมล็ดพืชจะทําใหเปลือกหุมเมล็ดออนตัวลง จึงชวยใหเมล็ดพืชงอกไดเร็วข้ึน วิธีการคือ 

นํามาแชในนํ้าหรือนํ้าอุน (ใชนํ้ารอนผสมนํ้าเย็น อัตราสวน 1:1) แชนาน 30 นาที และปลอยจน
นํ้าเย็น แชทิ้งไวนาน 10-12 ชม. จึงนํามาหอผาเปยกไว รดนํ้า 2-3 วัน พอเริ่มมีรากงอกขาวๆ
ปริๆ ออกมา นําไปเพาะลงในถาดเพาะกลาหรือถุงเพาะกลา พืชที่นิยมแชนํ้าเมล็ด เชน พริก 
มะเขือ ฯลฯ เปนตน 

ทั้งน้ีปจจัยที่ทําใหเมล็ดงอกคือ ความช้ืน อากาศหรือกาซออกซิเจน อุณหภูมิที่เหมาะสม และแสง 
2. การเตรียมวัสดุเพาะ: ประกอบดวยวัสดุ ดังน้ี 

1) ดินรวน (ดินหมัก)  1 สวน หรือ  1 กิโลกรัม  
2) ข้ีเถาแกลบ   2 สวน หรือ 2 กิโลกรัม   
3) ปุยคอกละเอียด  1/10 สวน หรือ 0.1 กิโลกรัม  

 นําวัสดุเพาะกลาทั้งหมดที่ผสมแลวเทลงในภาชนะ เชน ถาดเพาะ กระถาง ถุงพลาสติก ฯลฯ โดยใส
วัสดุเพาะกลาลงในภาชนะประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงของภาชนะบรรจุ ไมควรใสใหสูงลนเต็มภาชนะ 
เพราะเวลารดนํ้าจะทําใหเมล็ดพันธุไหลหลุดติดไปกับนํ้าที่ใชรดได 

 ทั้งน้ีวัสดุเพาะกลาที่ดีควรมีคุณสมบัติดังน้ี 
 อุมนํ้า ในขณะเดียวกันตองระบายนํ้าไดดีดวย 
 มีความพรุน ไมจบัตัวกันแนน และระบายนํ้าอากาศไดดี 
 มคีวามเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 6-7  
 มีธาตุอาหารเพียงพอกับการเจริญเติบโตชองตนกลา 
 ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืช 
 ราคาถูกและหาไดงายในทองถ่ิน 

 

                                                             
1 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม 
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วัสดุเพาะกลาพืช 

              
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

     

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 

สุเมธ รอดหิรญั และ ธรรมศักด์ิ ทองเกตุ. 2557. แกนเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 3. การพัฒนาขุยมะพราวหมักเปนวัสดุ
เพาะตนกลาแตงกวา. หนา 836. 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน. 2557. ผักพื้นบาน การเก็บเมล็ดพันธุและการขยายพันธุ. เอกสารประกอบการ
อบรม. หนา 6.  

การเพาะกลาพืชใชไดกับพืชทุกชนิด. 2557. http://www.kasedtakon.com/54. เขาถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559.   

ดินรวน  ข้ีเถาแกลบ  ข้ีวัว  

ข้ันตอนการเพาะเมล็ดดวยวัสดุเพาะกลา 

  ชนิดเมล็ดแบบเคลือบ และไมเคลือบ 

ระยะตนกลาเจรญิเติบโต 
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ถ่ัวงอก ตนออนพืชผัก และน้ําขาวกลองงอกเพื่อสุขภาพ 

ศิริวรรณ  ทิพรักษ1 

ในปจจุบันกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลายในหมูผูบริโภคที่ใสใจ
สุขภาพ เมล็ดงอกและตนออนของพืชผักชนิดตางๆ ก็จัดเปนหน่ึงในผักสุขภาพที่กําลังไดรับความนิยม มีงานวิจัยพบวา 
การบริโภคตนออนหรือเมล็ดพืชงอกน้ัน ใหคุณคาทางโภชนาการสูงกวาเมล็ดพืชที่ยังไมงอก โดยประกอบดวยสารตาน
อนุมูลอิสระ วิตามิน และสารสําคัญที่เปนประโยชนตอรางกาย 

ตนออนของพืชที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน ไดแก ตนออนไชเทา (ไควาเระ) ทานตะวัน ผักบุง ขาวสาลี 
ถ่ัวงอกจากถ่ัวหลากหลายชนิด เชน ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง ถ่ัวลิสง ตนออนถ่ัวลันเตา (โตวเหมี่ยว) และถ่ัวหรั่ง 
เปนตน นอกจากน้ียังมีการบริโภคตนออนจากเมล็ดไมยืนตน เชน ลูกเหรียง ตนออนจากผัก เชน ผักสลัดและเมล็ดพืช
ขนาดเล็ก หรือที่รูจักกันใน ช่ือ micro green อีกดวย 

 

การผลิตตนออนงอกปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเชิงการคาน้ัน มีความนาสนใจเพราะใชเวลาสั้น 
ตนทุนตํ่า มีเทคนิควิธีไมยุงยาก และยังเปนธุรกิจที่มีโอกาสทางการตลาด 

นอกจากถ่ัวงอกและพืชผักงอกแลว การอบรมครั้งน้ียังถายทอดเทคนิคการทํานํ้าขาวกลองงอก เน่ืองจาก 
ขาวกลองงอก หรือ Germinated brown rice หรือ GABA-rice เปนเมล็ดงอกอีกชนิดหน่ึงที่ใหคุณคาทางอาหาร 
และไดรับความสนใจอยางกวางขวาง  

ในคัพภะของขาวจะมีสาร GABA ซึ่งสารชนิดน้ีจัดอยูในกลุมโปรตีนที่ชวยบํารุงเซลลประสาท ปองกันโรค
สูญเสียความทรงจํา ความจําเสื่อม (อัลไซเมอร) ทําใหสมองเกิดการผอนคลายและนอนหลับสบาย  มีประโยชนในการ
รักษาโรควิตกกังวล นอนไมหลับ และโรคลมชัก เปนตน โดยในขาวกลองงอกมี GABA มากกวาขาวกลองถึง 15 เทา 

 

ดังน้ัน การฝกอบรม เร่ือง “ถ่ัวงอก ตนออน
พืชผัก และนํ้าขาวกลองงอกเพ่ือสุขภาพ” จึง
มุงเนนถายทอดเทคนิคการเพาะถ่ัวงอกปลอดสารพิษ
และตนออนพืชผักอยางงาย โดยใช วัสดุอุปกรณ
ตนทุนตํ่าและหางายในครัวเรือน รวมถึงการแปรรูป
และเพิ่มมูลคาเมล็ดงอกโดยการทํานํ้าขาวกลองงอก

เพื่อสุขภาพ โดยการอบรมครั้งน้ีมีวัตถุประสงคใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปใชประโยชนในภาคครัวเรือน อีกทั้ง
พัฒนาเปนธุรกิจครัวเรือนและชุมชุนไดอีกดวย 

                                                             
1 ผูรับผิดชอบหลัก สังกัด: หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  
 คณะเกษตร กําแพงแสน โทร. 034-351-399 ตอ 442 E-mail: rdiswt@ku.ac.th 
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การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรียจากวัสดุเหลือท้ิงจากภาคเกษตรเชิงการคา 

วุฒิชัย ทองดอนแอ1, นพพล เกตุประสาท1, ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์1, ศิริวรรณ ทิพรักษ1 

ประเทศไทยเปนพื้นที่สําคัญทางการเกษตรมีการเพาะปลูกพืช เชน ขาว ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด พืชผัก 
วัชพืช เชน ผักตบชวา ตลอดจนการเลี้ยงสัตว เชน โคนม สุกร สัตวปก และทางอุตสาหกรรมเกษตร เชน โรงงาน
นํ้าตาล โรงงานผลิตผงชูรส โรงงานผลิตนํ้าผลไม โรงงานผลิตปลากระปอง เปนตน  ซึ่งในกระบวนการผลิตทางภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรลวนกอใหเกิดวัสดุอินทรียเหลือทิ้งจํานวนมาก ซึ่งเกษตรกรสวนใหญจะเผาวัสดุ
อินทรียเหลาน้ีทิ้ง และนําวัสดุอินทรียดานมูลสัตวตางๆ ไปใสกับตนพืชโดยตรงโดยไมผานขบวนการหมัก ซึ่งอาจเปน
อันตรายตอตนพืชหรือ อาจเปนสาเหตุเกิดภาวะโลกรอนจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป การที่เกษตรกร
ไมนําวัสดุอินทรียเหลาน้ีมาผานกระบวนการหมักใหถูกวิธีในการทําปุยหมัก เน่ืองจากการทําปุยตองใชเวลาและ
แรงงาน เพื่อใหเกษตรกรตระหนักถึงคุณคาวัสดุอินทรียเหลือทิ้งในทองถ่ินนํามาทําปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือทิ้ง
เหลาน้ีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  จากงานวิจัยน้ีจึงมุงเนนศึกษาเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือทิ้งภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม หากรรมวิธีหมักแบบรวดเร็วเพื่อลดระยะเวลาการหมักและลดแรงงานในการปฏิบัติระหวาง
กระบวนการหมักและปลอดเช้ือโรค โดยนําวัสดุอินทรียผลิตปุยหมัก และไดนํากลับไปใชในแปลงปลูกพืชผักเกษตร
อินทรียทําใหลดตนทุนการผลิต ไมทําลายสิ่งแวดลอมและลดการเกิดภาวะโลกรอน 

ในปจจุบันพืชผักที่มนุษยใชบริโภคเปนอาหารที่มีประโยชนและคุณคาทางโภชนาการแกรางกายในปจจุบัน
ผูบริโภคไดหันมาใหความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามัยมากข้ึน ผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศหันมานิยมพชืผกั
เกษตรอินทรียกันมากข้ึน เน่ืองจากกระบวนการผลิตปลอดการใชปุยเคมีและสารเคมี ตลอดจนฮอรโมนสารสังเคราะห
ทั้งสิ้น และสามารถนําไปสรางอาชีพเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว 

 
การปลูกผักอินทรียในวัสดุอินทรีย 

 

                                                        
1 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140 โทร. 034-351399 
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โยเกิรต…อรอยดีมีประโยชน 

ชมนาถ เกิดคง1 

โยเกิรต (yoghurt) หมายถึง อาหารที่ประกอบดวยจุลินทรียที่ ยังมีชีวิตซึ่งเปนประโยชนตอรางกาย 
เปนผลิตภัณฑนมหมักที่ทําจากนม เชน นมสด หรือนมพรองมันเนย โดยการใชแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติก
(lactic acid) เช้ือแบคทีเรียที่มีบทบาทสําคัญมี 2 ชนิด คือ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus 
bulgaricus ซึ่งสามารถเจริญไดดีที่อุณหภูมิ 40-45 oC โดยแบคทีเรีย Streptococcus thermophilus จะยอยนํ้าตาล
แลคโตส (lactose) ในนมใหเปนกรดแลคติค จนมีสภาวะกรด อยูระหวาง pH 3.8-4.6 และสรางกรดฟอรมิก (formic 
acid) สงเสริมการเจริญของ Lactobacillus bulgaricus ซึ่งสรางเอนไซมโปรติเอส (protease) ยอยโปรตีน (protein) 
ในนํ้านมใหไดกรดอะมิโน (amino acid) ซึ่งกระตุนการเจริญของ Streptococcus thermophilus นมจงึเปลีย่นสภาพ
เปนกึ่งเหลวกึ่งขน มีรสเปรี้ยว และสารใหกลิ่นรสที่ระเหยไดซึ่งเปนกลิ่นเฉพาะของตัวโยเกิรต  

 

โยเกิรตจะแบงตามลักษณะการผลิตได 2 ชนิด คือ 
1. โยเกิรตชนิดแข็งตัว (set yoghurt) เปนชนิดที่มีการบรรจุนํ้านมลงในบรรจุภัณฑ หลังจากเติมเช้ือจุลินทรยี 

ทําใหเกิดกระบวนการหมักและแข็งตัวของนํ้านมในภาชนะบรรจุ อาจมีการใสผลไมเช่ือมรองที่กนภาชนะกอนแลวคอย
ใสนมลงหมักก็ได 

2. โยเกิรตชนิดคน (stirred yoghurt) เปนชนิดที่มีการหมักในถังหมัก (fermenter) กอน จนนมตก 
ตะกอนเปนลิ่ม (curd) แลวจึงเติมผลไมเช่ือมหรือนํ้าเช่ือม กลิ่น สี จากน้ันทําใหกอนนมแตกและคนใหเขากันกอนที่จะ
บรรจุลงในภาชนะขนาดเล็ก โยเกิรตที่ไดมีลักษณะคอนขางเหลว 
 

โยเกิรตชนิดอ่ืน ๆ ไดแก 
1.  โยเกิรตเหลว (drinking yoghurt) หรือนมเปรี้ยว มีลักษณะเปนกอนนมแตกกระจายอยู 
2.  โยเกิรตผลไม (fruit yoghurt) เปนการเติมผลไมบดหรือแยมและนํ้าตาลลงไปในโยเกิรต 
3.  โยเกิรตรสธรรมชาติ (plain yoghurt) ไมมีการเติมแตงกลิ่นรสใดๆ ลงไป 
4.  โยเกิรตแตงกลิ่นรส (sweet yoghurt) มีการเติมกลิ่นรสเทียมและสารใหความหวานลงไป 
5.  โยเกิรตแชแข็ง (freeze yoghurt) ลักษณะคลายไอศกรีม 

 

ประโยชนของโยเกิรต 
โยเกิรตมีประโยชนตอสุขภาพหลายประการ เชน 
1. เปนแหลงอาหารที่ใหโปรตีนและแคลเซียมที่มีคุณภาพ อุดมดวยวิตามินบี1 บี2 บี3 บี6 และบี12 อีกทั้งยัง

มีวิตามินอี วิตามินดี และวิตามินเอ 
2. ชวยลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลในเลือด 
3. กระตุนการทํางานของจุลินทรียชนิดดีในลําไสชวยใหลําไสทํางานดีข้ึน ปองกันทองผูก 
4. ปรับสมดุลในระบบลําไส ทําใหระบบขับถายดีไมเกิดการหมักหมมของเสียในรางกาย ซึ่งจะทําใหลดอัตรา

การเสี่ยงเกิดมะเร็งลําไสใหญ 
5. รักษาแผลในกระเพาะ 
6. บํารุงผิวพรรณ ฯลฯ 

                                                        
1 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 
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น้ําหมัก...สูตรเขมขน และ ปุยหมัก...ดวยถุงพลาสติกดํา 

ปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์1 และคณะ 

นํ้าหมัก...สูตรเขมขน  เปนสารละลายสีนํ้าตาลขนจากการยอยสลายเซลลพืชและเซลลสัตว
ของจุลินทรียชนิดตางๆ ทั้งแบบตองการออกซิเจนและไมตองการออกซิเจน โดยมีการเติมนํ้าตาล
ทรายหรือกากนํ้าตาลซึ่งเปนแหลงพลังงานของจุลินทรีย โดยตลอดกระบวนการหมักจะไมมีการ 
ผสมนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม 
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 ปุยหมัก...ดวยถุงพลาสติกดํา  เปนการนําถุงพลาสติกดําที่มีการเจาะรูเพื่อ
ระบายอากาศและสรางสภาวะที่เหมาะสมตอการทํางานของจุลินทรียในการยอยสลาย
อินทรียวัตถุมาใชเปนภาชนะบรรจุ ทําใหไดปุยหมักที่มีคุณภาพ สามารถสงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืชไดดีและปลอดภัย อีกทั้งลดตนทุน และขนยายไดงายเมือ่ปุยหมักเสร็จ
สมบูรณแลว 
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“ขาวหมาก” ของหวานจากจุลินทรีย 

อรวรรณ ชวนตระกูล1 

 ขาวหมาก เปนอาหารหมักพ้ืนบานของไทยแตโบราณ และยังนับวาเปนขนมหวานหรืออาหารวางชนิดหน่ึงของไทย 
โดยมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากขนมหวานท่ัวไปคือ จะมีรสชาติของแอลกอฮอลปนอยูเล็กนอย นอกจากน้ีขาวหมาก 
ยังจัดเปนอาหารประเภทโปรไบโอติก (Probiotics) เพราะมีจุลินทรียท่ีมีชีวิตท่ีมีประโยชนมากมายตอรางกาย จุลินทรียใน 
ขาวหมากจะชวยปรับสมดุลของจุลินทรียท่ีอาศัยอยูในลําไส ชวยใหระบบขับถายเปนปกต ิลดอาการทองผูก ปองกันและรักษา
ภาวะทองเสีย โดยไปยับยั้งจุลินทรียหรือแบคทีเรียท่ีกอโรค ชวยในการยอยอาหาร เปนตัวตานอนุมูลอิสระ ชวยเพ่ิมภูมิคุมกัน
ตางๆ แกรางกาย เพ่ิมการดูดซึมของวิตามินและเกลือแร ลดการติดเชื้อไขหวัด ลดไขมันในเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลลมะเร็ง ลดการอักเสบภายในรางกาย ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ ชวยบํารุงเลือด ทําใหผิวพรรณ
สดใส เปนตน  ดังน้ันการรับประทานขาวหมากจึงเปนทางเลือกอีกทางหน่ึงสําหรับคนรักสุขภาพ เพ่ือใหรางกายไดรับอาหาร 
ท่ีมีประโยชน และขาวหมากยังสามารถใชเปนอาหารเสริมไดอีกดวย 
  

 

 

 

 

ลักษณะจุลินทรียในลูกแปงขาวหมาก 

 

 

 

 
 

การทําขาวหมากหลากสี 
 ขาวหมากเปนอาหารท่ีสามารถทําเองไดงาย แตอยางไรก็ตามขาวหมากพ้ืนบานมีสีสันไมคอยนารับประทาน ปจจุบัน
การทําขาวหมากจึงไดมีการพัฒนาทําใหมีสีสันนารับประทานมากยิ่งขึ้น โดยการนําขาวเหนียวมาแชในนํ้าพืชสมุนไพรท่ีใหสีสนั
สวยงาม ท้ังน้ีเพ่ือหวังผลประโยชนจากสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรในดานสุขภาพเพ่ือทําใหรางกายแข็งแรง ไดแก ขม้ินชนั 
ใบเตย ดอกอัญชัน ฝาง ดอกคําฝอย กระเจ๊ียบแดง เปนตน  
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 
สืบคนขอมูลและรูปภาพจาก Google Search Engine 

                                                             
1 นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ  ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  

คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม 
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การปลูกตนกลากลวยจากการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ 

มณฑา วงศมณีโรจน1 สุลักษณ แจมจํารัส1 รงรอง หอมหวล1 รัตนา เอการัมย1 และอําพล ยอดเพชร1 

การปรับสภาพและนําตนกลากลวยออกปลูก 
1. นําตนกลวยที่ถูกชักนําใหออกรากในขวดเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือไปไวในโรงเรือนกอนยายปลูกประมาณ 1-2 วัน 

เพื่อใหตนเคยชินกับแสงธรรมชาติ 
2. คลายฝาขวดตนกลวย ใชปากคีบดึงตนกลวยที่ออกจากขวด แตตองระวังอยาใหตนชํ้า 
3. ใชนํ้าลางวุนออกจากรากตนกลวยใหสะอาด 
4. ปลกูตนกลวยลงในถุงพลาสติกสีดําขนาด 2x6 น้ิว โดยใชวัสดุปลกู เปนดิน : ข้ีเถาแกลบ : แกลบดิบ : ปุยคอก 

กอนปลูกและหลังจากปลูกเสร็จก็รดนํ้าพอช้ืน 
5. นําตนกลวยที่ปลูกเสร็จแลวใสตระกรา และใสถุงพลาสติกหอหุมเพื่อรักษาความช้ืนไวประมาณ  7-15 วัน 
6. หลงัจากนําตนกลวยออกจากถุงและตนต้ังตัวไดแลว (อายุประมาณ 1 เดือน) นําตนไปไวที่ๆ มีแสงมากข้ึน

โดยใชซาแรนพรางแสง 50%  
7. ใหปุยทางใบสูตร 16-16-16  แกกลวย ทุกๆ 2 สัปดาห หลังจากที่ตนกลามีอายุประมาณ 1 เดือน 

การปลูกกลวยลงแปลง 
8. การเพิ่มธาตุอาหารในดิน ถาตองการปลูกกลวยเปนการคาควรเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินกอนปลูกดวย

พืชตระกูลถ่ัวแลวไถกลบ 
9. เตรียมแปลงปลูก ไถพลิกดินตากแดด 1 สัปดาห 

กลวยนํ้าวา ใชระยะปลกู 3x3 เมตร (175 ตน/ไร) ถาชิดเกินไป โรคระบาดงาย 
กลวยหอมและกลวยไข ใชระยะปลูก 2x2 เมตร (400 ตน/ไร) หรือ 2x2.5 เมตร (320 ตน/ไร เน่ืองจากไว
หนอจากตนแมเพียงรุนเดียว) 

10. ขุดหลุมปลกู 50x50x50 ซม. ใสปุยคอกหรอืปุยหมัก 1-2 กก./หลุม คลุกเคลากบัดินรองกนหลมุ 
11. วางหนอลงกลางหลุม กลบดินใหแนน ใหยอดสูงกวาดินประมาณ 10-30 ซม. แลวรดนํ้าใหชุม ถาใชหนอ

กลวยควรใหรอยแผลที่ตัดจากตนแมไปทิศทางเดียวกัน กลวยจะแทงปลีออกทิศตรงขามกับแผล 
12. การใสปุยและพูนโคนกลวย 

กลวยนํ้าวา 
หลังปลูก 1 เดือน ใสปุยสูตรตัวหนาสูง หรือ 16-16-16 
หลังปลูก 3-6 เดือน ใสปุย 16-16-16 หรือปุยคอก 
หลังปลกู 10-12 เดือน กลวยเริ่มแตกปลีใสปุย 13-13-21 

กลวยหอม และกลวยไข 
หลงัปลูก 1 เดือน ใสปุยสูตรตัวหนาสูง หรือ 16-16-16 
หลังปลูก 3 เดือน ใสปุย 16-16-16 พรอมปุยคอก 
หลงัปลูก 6-10 เดือน เริ่มแทงปลีใสปุย 13-13-21 

13. การตัดแยกหนอกลวย อาจขุดไปปลกูเพิม่หรือตัดทิง้เมือ่ปลกูได 3-4 เดือน 
กลวยนํ้าวา กลวยเริม่แตกหนอใหไวหนอเพียงหนอเดียว และทุกๆ 3-4 เดือน จึงไวหนอเพิ่ม 
กลวยหอม และกลวยไข เมื่อปลูกได 2-3 เดือน เริ่มแตกหนอ ใหไวหนอเพียง 1 หนอ 

14. การตัดแตงใบที่แกหรือเปนโรค หรือแหงทิง้ไป ควรใหมีใบเหลือที่ตนอยางนอย 7-8 ใบ 
                                                        
1 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 
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การทําชาสมุนไพรในครัวเรือน 

ภคพร สาทลาลัย1 และ เอนก สุขเจริญ2 

 “ชา” เปนเครื่ องด่ืมที่ ไดรับความนิยมอยางตอเน่ืองและมีแนวโนมการบริโภคที่ เพิ่ม ข้ึน นอกจาก 
ใบชาแทๆ แลวน้ัน ยังมีการนําสมุนไพรหลายชนิด ทั้งสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนมาชงในลักษณะของชา เรียกวา  
ชาสมุนไพร (Herbal tea) เปนชาที่ไมไดผลิตมาจากใบชา แตไดจากการนําสมุนไพร ที่มีสรรพคุณที่ดีตอสุขภาพ มาผาน
กระบวนการแปรรูป ดวยการทําแหง (แตเราเรียกวาชา นาจะเพราะวิธีการชงน้ันเหมือนกับการชงชาทั่วๆ ไปน่ันเอง)  

ขอแตกตางที่เห็นไดชัด คือ ชาสมุนไพรเปนชาท่ีไมมีคาเฟอีน สวนคุณประโยชนก็หลากหลายตามชนิดและ
ประเภทของสมุนไพรที่นํามาใชทําเปนชา 

ไมใชวาชาสมุนไพรทุกชนิด จะปลอดภัยในการบริโภค ตรงกันขาม อาจจะเปนอันตรายสําหรับบางคนได วิธี 
ที่ดีที่สุดในการบริโภคชาสมุนไพรคือ ตองเรียนรูขอมูลของสมุนไพร ที่ใชในการบริโภคเปนอยางดีกอนใช เพราะ 
สมุนไพรแตละชนิด มีขอควรระวัง ขนาด และสรรพคุณตางกัน ย่ิงเปนสมุนไพรที่ใชในการรักษาโรคที่รุนแรง ย่ิงตอง
ระวังเปนพิเศษ ชาสมุนไพรสวนใหญ จะมีสรรพคุณในการบํารุงสุขภาพ ชวยยอยอาหาร ชวยขับลม หรือเพียงเพื่อเสพ
กลิ่นรส เชน ชาใบเตย ชาใบตระไคร ชามะตูม มักจะด่ืมไดเรื่อยๆ ไมจํากัดปริมาณหรือเวลา 
 
กระบวนการผลิตชาสมุนไพร 

1. การลางวัตถุดิบ: เปนข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบที่สําคัญกอนเขาสูกระบวนการแปรรูปอาหาร มีวัตถุประสงค
เพื่อกําจัดสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม และลดอันตรายในอาหาร โดยเฉพาะอันตรายจากจุลินทรียจําพวก
แบคทีเรียในกลุมโคลิฟอรม และ แบคทีเรียกอโรค  

2. การห่ัน: การทําใหใบพืชสมุนไพรมีขนาดเล็กลง สวนมากจะหั่นใหมีขนาดประมาณ (0.5-1 ซม.) x (3-4 ซม.) 
การหั่นจะทําในกรณีที่ใชการนวดและค่ัว ถาใชการลวกไมควรหั่น เพราะจะทําใหสารสําคัญตางๆ สูญเสียไป
กับนํ้าที่ใชลวกได 

3. การลวก: เพื่อหยุดการทํางานของเอนไซมในใบพืช และเปนการคงสีของใบพืชใหดูสดและสวยงาม จะทําการ
น่ึงใบพืชดวยไอนํ้าเดือดประมาณ 2-4 นาที โดยมีการกลับใบและเกลี่ยใหใบพืชถูกไอนํ้ารอนอยางทั่วถึง แต
ตองระวังอยาน่ึงนานจนทําใหใบพืชตายน่ึงเปนสีนํ้าตาล จากน้ันผึ่งใหหมาด  
หรือลวกในนํ้ารอนประมาณ 90 องศาเซลเซียส นาน 20 วินาที แลวจุมลงในนํ้าเย็นทันที นําข้ึนผึ่งลมใหแหง
หมาดๆ) ในการผลิตชาญี่ปุนสวนใหญจะใชวิธีการน่ึงชา สวนการผลิตชาในจีน ไตหวัน และไทยสวนใหญจะใช
วิธีการค่ัวชา 

4. การนวดและค่ัว เปนข้ันตอนที่ใชนํ้าหนักกดทับลงใบชา เปนการขย้ีใบชาเพื่อใหเซลลแตก เมื่อเซลลแตกจะ
ทําใหสารประกอบตางๆ ที่อยูในเซลลไหลออกมานอกเซลลและเคลือบอยูบนสวนตางๆ ของใบชา เวลาชงชา
จะมีรสชาติและกลิ่นหอมมากข้ึน 

5. การอบแหง เปนข้ันตอนการอบแหงเพื่อลดความช้ืนในใบชา เพื่อใหสามารถเก็บใบชาไวไดนาน โดยอบที่
อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส นาน 5-10 ช่ัวโมง หรือจนความช้ืนลดลงเหลือประมาณไมเกิน 10% อาจใช
การอบแหงโดยตูอบซึ่งจะใชพลังงานความรอนจากไฟฟาหรือแกส หรือทําใหแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
แตไมควรตากวัตถุดิบใหสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะรังสียูวีอาจทําลายสารสําคัญในตัวสมุนไพรน้ันๆ ไป 

6. การบรรจุซอง หลังการอบแหง ผึ่งใหเย็นแลว นํามาบรรจุใสซองพรอมชง หรือภาชนะที่ปดสนิท 

                                                             
1
 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 

2
 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม  
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การผลิตปุยอินทรียคุณภาพในแนวตั้ง 

ธนภัทร  ปลื้มพวก1
 

 ปุยอินทรีย (organic fertilizer) ------> ปุยท่ีไดจากสารอินทรียหรือวัสดุอินทรียท่ีผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีตางๆ อาทิ 
การสับ การบด การหมัก การรอน การสกัด หรือดวยวิธีการอ่ืนๆ ซ่ึงตองผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพดวยยอย
สลายของจุลินทรียกอนท่ีจะนําไปใชประโยชนตอพืช 
 กากชากาแฟ ------> สวนท่ีเหลือของชา กาแฟหลังจากการชง โดยในขั้นตอนการชงน้ัน ขั้นตอนแรก เคาจะใสชา 
หรือกาแฟคั่วบด ลงในดามอัด (Portafilter) แลวนํามาชงกับนํ้ารอน เสร็จแลวจะไดนํ้าชา กาแฟ เขมขนเพ่ือนําไปผสมกับ
สวนผสมอ่ืนๆ ตอไป ท่ีเหลือก็คือ “กากชา กาแฟ” น่ันเอง 
ปจจัยที่สําคัญในกระบวนการหมักปุย 
 การนําขยะอินทรียเหลาน้ีมาทําปุยน้ัน ตองพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการหมักเพ่ือใหเกิดกิจกรรมยอย
สลายสารอินทรียของจุลินทรีย และไดปุยอินทรียท่ีมีคุณภาพ ปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก อากาศหรือออกซิเจน ความชื้น อัตราสวน
คารบอนตอไนโตรเจน (C/N Ratio) และระยะเวลาในการหมัก 
ประโยชนของปุยอินทรีย 

- ชวยปรับปรุงดินใหดีขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เชน ความโปรงความรวนซุย ความสามารถในการ
อุมนํ้า 

- อยูในดินไดนานและคอยๆ ปลดปลอยธาตุอาหารพืชอยางชาๆ จึงมีโอกาสสูญเสียนอยกวาปุยเคมี 
- เม่ือใสรวมกับปุยเคมี จะสงเสริมปุยเคมีใหเปนประโยชนแกพืชอยางมีประสิทธิภาพมีธาตุอาหารรอง/เสริม อยูเกือบ
ครบถวนตามความตองการของพืช 

- สงเสริมใหจุลชพีในดินโดยเฉพาะอยางยิง่ พวกท่ีมีประโยชนตอการบํารุงดินใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
ประโยชนอื่นๆ จากกากชากาแฟ 

- ใชผอนคลายดวงตา สารแทนนินในใบชา มีผลในการแกอาการอักเสบ ถุงชาแชเย็นเหมาะสําหรับใชลดอาการบวม
ของตา 

- ใชดูดกลิ่นในตูเย็น ใสถงุชาในถวยเล็กๆ แลววางไวในตูเย็นเพ่ือดับกลิ่น 
- ใชลดกลิ่นอับจากสตัว ใสกากชาเขียวลงในหมอน เตยีง บานสนัุข หรือ จุดอ่ืนๆ ท่ีมีกลิ่นอับ เพ่ือลดกลิ่นได 

 

ข้ันตอนการผลิต 

 

                                            
1 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน  
 จ.นครปฐม 

1. นําขดลวดตาขาย มามวน เปนทรงกระบอก
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 60 ซม. วางตั้งบนพื้นดนิ 

2. รวบรวมขยะอินทรีย ไดแก กากชากาแฟ เปลือกผลไม เศษผัก และ
เศษใบไมแหง เปนตน 

3. ทําการหมักวัสดุอินทรียโดยผสมขยะอินทรีย จากน้ันนําไปใสใน 
ลวดตาขายที่เตรียมไว เติมวัสดุอินทรียทุกวันหรือทุกครั้งที่มีวัตถุดิบ 

ขยะอินทรียที่ไมควรนํามาทําปุยไดแก วัสดุที่เปนพิษ 
สงเสริมใหเกิดโรคหรือกล่ินเหม็น เชน 

- พืชที่มีพิษ/เปนโรค 

- มูลคน มูลสัตวเล้ียง  
- เน้ือสด อาหารปรุงสุกแลว นํ้ามัน 

- กระดาษหนังสือพิมพ (ปนเปอนตะก่ัวจาก 
หมึกพิมพ) 

- สารอินทรียที่ปนเปอนสารพิษ 

ขอดีในการผลิตปุยอินทรียแนวตั้ง 

- สามารถทยอยใสขยะอินทรียไดอยางตอเน่ือง 
- ตนทุนในการทําปุยต่ํา 

- ขั้นตอนการหมักไมยุงยาก 

- ใชพื้นที่นอย 
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การแปรรูปกลวยน้ําวา 

สุลักษณ แจมจํารัส1 มณฑา วงศมณีโรจน รงรอง หอมหวล1 และรัตนา เอการัมย1 

การแปรรูปกลวยนํ้าวามีหลายวิธี เชน สามารถนํามาแปรรูปเปนกลวยกรอบ กลวยเบรกแตก กลวยอบเนย 
กลวยตาก ฯลฯ 

ตัวอยางวิธีทํากลวยกรอบปรุงรส 
สวนประกอบ กลวยนํ้าวาแกจัดและดิบ 

 นํ้ามันพืช 
 เกลอืปน 

  เนยสด 
  สารปรุงแตงกลิ่นรส เชน Mexican chili และ Barbecue 
กรรมวิธี 1. แกะเปลือกกลวยออก แชกลวยทั้งผลในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 0.5 (เกลือ 10 กรัมตอนํ้าสะอาด 2 ลิตร) 
  นานประมาณ 30 นาที เพื่อลางยางและลดปญหากลวยเปลี่ยนสีดําหรือนํ้าตาล 
 2. หั่นกลวยเปนช้ินบางดวยสไลด หรือใชมีดแสตนเลส 
 3. ทอดกลวยในนํ้ามันใชไฟคอนขางออน พอเหลืองกรอบ นําข้ึนพักใหสะเด็ดนํ้ามัน 
 4. นําไปอบในตูอบ ใชความรอนระดับปานกลาง ประมาณ 30 นาที 
 5. เนยสดนํามาทําใหละลายแลวนํากลวยที่อบคลุกผสม 
 6. นํามาผสมกับเครื่องปรุงแตงรส เชน เติม Mexican chili 3% และ Barbecue 1.5% (คิดโดยนํ้าหนักตอ

 นํ้าหนักเทียบกับนํ้าหนักเน้ือผลไมที่ทอดแลว) 
 7. บรรจุถุงโพลีเอทธิลีนชนิดหนา หรืออะลูมิเนียมฟอยลลามิเนต  

วิธีทํากลวยอบเนย  
สวนประกอบ กลวยนํ้าวาดิบ (แกจัด)  2 หวี 
 นํ้าเช่ือมคาราเมล :- นํ้าตาล 250 กรัม 
  กลูโคสซีรปั (แบะแซ) 30 กรัม 
  เกลอื 6 กรัม 
  นํ้าสะอาด 100 มิลลิลิตร 
  เนยสด 50 กรัม 
  นํ้ามันพืชสําหรับทอด 
 นํ้าเกลือเขมขนรอยละ 0.5 (เกลือ 10 กรัม ตอนํ้าสะอาด 2 ลิตร) 
กรรมวิธี 1. แกะเปลือกกลวยออก แชกลวยทั้งผลในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 0.5 นาน 30 นาที เพื่อลางยางและลด

 ปญหากลวยเปลี่ยนเปนสีดําหรือนํ้าตาล 
 2. หั่นกลวยเปนช้ินบางตามขวางของผลดวยเครื่องสไลด หรือใชมีดแสตนเลส 
 3. ทอดกลวยในนํ้ามันใชไฟคอนขางออน ใหเหลืองกรอบ นําข้ึนพักใหสะเด็ดนํ้ามัน 
 4. เนยสดนํามาทําใหละลายแลวนํากลวยที่ทอดคลุกผสม 
 5. เตรียมนํ้าเช่ือมคาราเมลตามสูตร (ใชไฟกลาง) เมื่อมีความขนพอเหมาะนํากลวยลงคลุกผสม 
 6. บรรจุถุงโพลีเอทธิลีนชนิดหนา หรืออะลูมิเนียมฟอยลลามิเนต 

                                                        
1 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม 
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เทคนิคการตอนตนไมขนาดใหญ 

นพพล เกตุประสาท1 วุฒิชัย ทองดอนแอ2 สุดใจ วรเลข1 และ ญาณี มั่นอน3 

 ปจจุบันการใชตนไมขนาดใหญ ในการประดับและตกแตงสถานที่กําลังเปนที่นิยมกันมาก การตอนไมขนาด
ใหญเปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยลดจํานวนพรรณไมที่จะตองโดนขุดลอมออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะพรรณไมที่ปลูกตาม
หัวไรปลายนาจากในปา สรางรายได ซอมแซมพรรณไมขนาดใหญในสวนและเพิ่มมูลคาของพรรณไมอีกทางหน่ึงดวย 

วัตถุประสงค 
1. ลดระยะเวลาในการปลูกและดูแลรักษาใหนอยลง 1 - 5 ป เพื่อใหไดขนาดและรูปทรงที่เราตองการ 
2. สรางรายได ทดแทนการขุดลอมพรรณไมออกจากพื้นที่ เพื่อรักษาสมดุลของนิเวศวิทยาของพรรณไม 

เทคนิคและวิธีดําเนินการ 
1. เลือกฤดูกาลที่เหมาะสม ฤดูฝน (เดือน พ.ค. – ส.ค.) และมีการออกรากสูง 80 – 100 % 
2. ชวงเวลาในการออกรากจะใชเวลามากกวาปกติ ควรปลูกใหสามารถปลูกพรรณไมที่ตอนแลวในชวงฤดูฝน 
3. พรรณไมเปลือกหนา ออกรากมากและงายกวาพรรณไมเปลือกบาง 
4. อุปกรณที่ใช เชน มีด สิ่ว เลื่อย เลื่อยยนต (ตองคมเปนพิเศษ) ขนาดเหมาะสมกับกิ่งที่จะทําการตอน 
5. ใชฮอรโมน และกะปอยางดี ชวยเรงการออกราก ในปริมาณ 1-3 เทาแลวแตอายุพืช เทียบกับขนาดปกติ 
6. ขนาดของแผลที่ตอน ขนาดที่พอเหมาะ ความสูงของที่ทําการตอนตอง สะดวกในการปฏิบัติงาน 
7. ควรระวังอยาใหเน้ือเย่ือบริเวณที่รากชํ้า และบาดแผลยังมีความสด จะชวยใหดูดซึมฮอรโมนไดดีย่ิงข้ึน 
8. การหุมแผลที่ตอน ควรหุมเพิ่มเติม 2 - 3 ครั้ง 
9. ชวงที่รากเริ่มออก ขุยมะพราวจะเริ่มแหง ควรใหนํ้าเพิ่มเติมจะชวยใหการเจริญเติบโตของรากจะดีข้ึน 
10. เมื่อมรีากจํานวนมากพอสมควรมีการใหปุยเกล็ดละลายนํ้าอัตรา ½ ของคําแนะนําการใชในอัตราปกติ 
11. เทคนิคการตัดกิ่งตอน ควรตัดใหตํ่ากวาตุมตอน 2 - 10 น้ิว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 หนวยอนุรักษและใชประโยชนพืชพรรณ  2 หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช  3หนวยวิจัยโรคพืชและศาสตรสัมพันธ 

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม สายดวน 087-1665251 
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การทําข้ีผ้ึงบรรเทาอาการหวัด 
สุรัตนวดี  จิวะจินดา1 

วัสดุ  
1. วาสลิน   890  กรัม 
2. เมนทอล   25  กรัม 
3. การบูร   50  กรัม 
4. นํ้ามันยูคาลิป   25  กรัม 
5. นํ้ามันเปปเปอรมินท   10  กรัม 

อุปกรณ 
1. บีกเกอรขนาด   1000  มิลลิลิตร 
2. บีกเกอรสแตนเลส  10  ลิตร 
3. เตาไฟฟา  
4. ขวดยาหมองมีฝาปด 

วิธีทํา 
1. นําเมนทอล การบรู นํ้ามันยูคาลิปตัส และนํ้ามันเปปเปอรมินท ผสมเขาดวยกัน 
2. ใสวาสลินลงในบกีเกอร นําไปต้ังไฟใหรอน เค่ียวจนละลายเปนของเหลว ยกออกจากไฟ 
3. นําของผสมในขอ 1 ผสมกบัของผสมในขอ 2 ใชแทงแกวคนใหเขากัน 
4. เทของผสมลงในขวดจนเกือบเต็ม ต้ังทิ้งไวใหเย็น ของเหลวจะแข็งต้ังเปนข้ีผึ้งบาลม 

 

                                                        
1 ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม 
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