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๙ มีนาคม ๒๕๕๙

 จากการบริหารงานในคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2557-2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และในวาระ 

ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาครบ 50 ปี ในปี พุทธศักราช 2559 นั้น หนังสือฉบับนี้จึงได ้
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“ศาสตร์ของแผ่นดิน” เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตเพ่ือสังคมของประเทศ และนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ของอนาคต

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่งคุณภาพ และการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศ ภายใต้แนวคิด ศาสตร์แห่ง 
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คณะ ฯ ได้ตระหนักดีในภารกิจการบริหารจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
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Research) เพื่อการผลิตบัณฑิตของศตวรรษท่ี ๒๑ และการสร้างนวัตกรรมความรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ประเทศไทยก้าวพ้น 
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อุปสรรคนานาประการ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง 

ของโลก ด้วยจุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร์ คือ การมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า ได้แก่ คณาจารย์ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้และ 

ความสามารถโดดเด่น และมีบุคลากรรวมท้ังมีนิสิตซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีพร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น�า (Leadership) ของ 

สังคมจ�านวนมาก โอกาสและความท้าทาย คือ การท่ีเราจะต้องร่วมกันใช้ความรู้ร่วมกับการบริหารจัดการและนวัตกรรมใหม่ ๆ  

(Knowledge, Management and Innovation) การลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Investment for Sustainable Future) และการ 

พัฒนาคณะอย่างก้าวกระโดดเพื่อความเป็นองค์กรคุณภาพ (Quality) และความเป็นเลิศ (Excellence) ในทุก ๆ ด้าน โดยยึดมั่น 

ในหลัก คุณธรรมน�าเทคโนโลยี การด�าเนินการดังกล่าวน้ีจ�าเป็นท่ีคณะวิทยาศาสตร์ต้องมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาให้คณะวิทยาศาสตร์มี 

ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต ผลงานวิชาการและวิจัย และการน�าไปใช้ประโยชน์แก่สังคม และเป็นคณะวิชาที่เป็นแกนกลาง 

และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีความเป็นเลิศในระดับโลก (World Class University) และเป็น 

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) ในอนาคต

 ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ ดิฉันขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย บูรพคณาจารย์ท้ังใน 

อดีตและปัจจุบัน ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ และสถาบัน 

และองค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างผลงานท�าให้คณะวิทยาศาสตร์มีความเจริญเติบโตตลอดช่วง 

ท่ีผ่านมา และจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้คณะวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้นในการก้าวสู่ทศวรรษท่ี ๖ น้ี ในท้ายท่ีสุดน้ี ดิฉันขอ 

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข และเจริญรุ่งเรือง 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty of Science, Kasetsart University

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 สถาปนาขึ้นเม่ือ	 พ.ศ.	 2486	 มีภาระงานในการผลตินักเกษตร	 นักประมง	 นักวนศาสตร์	 และ 

นักสหกรณ์	ในการน้ี	มีการจดัต้ังแผนกวชิาต่าง	ๆ	ขึน้เพือ่การสอนวชิาในคณะต่าง	ๆ	ให้ได้ผลดี	มีหลายแผนกวชิาทางวทิยาศาสตร์	 

ท่ีสังกัดอยู่ในคณะต่าง	 ๆ	 เช่น	 แผนกวิชาเคมี	 และฟิสิกส์	 แผนกชีววิทยา	 แผนกภาษาอังกฤษ	 สังกัดอยู่ในคณะเกษตร	 รวมท้ัง 

คณิตศาสตร์ที่ยังมิได้เป็นแผนกวิชา	เช่นเดียวกับสถิติ	ซึ่งขณะนั้นเปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ครั้งที่	2/2504	 เมื่อวันพุธที่	21	มิถุนายน	พ.ศ.	2504	 ได้มีมติให้จัดตั้ง	 

"คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์"	 เพื่อจัดการเรียนการสอนท้ังด้านวิทยาศาสตร์	 สังคมศาสตร์และภาษา	 ให้นิสิตในคณะวิชา 

ต่าง	ๆ	ต่อมามีประกาศตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะวิชาในมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่	1	มีนาคม	พ.ศ.	2509	เป็นปีที่	21	 

ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯโดยถือเอา	 วันท่ี	 9	 มีนาคม	 พ.ศ.2509	 วันถัดจากประกาศใน 

หนังสือราชกิจจานุเบกษา	เป็นวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์	นับเป็นคณะที่	7	ของ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติ

ความเป็นมา
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	 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์	 ประกอบด้วย	 

6	 แผนกวิชากับ	 1	 หน่วยงานคือ	 แผนกวิชาคณิตศาสตร์	 

เคมี	 ชีววิทยา	 ฟิสิกส์	 ภาษา	 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์ 

และหน่วยงานพลังงานปรมาณู	 มีหลักสูตรวิทยาศาสตร 

บัณฑิต	 (วท.บ.)	 9	 สาขาวิชา	 ได้แก่	 คณิตศาสตร์	 เคมี	 

จุลชีววิทยา	 ชีวเคมี	 ชีววิทยา	 พฤกษศาสตร์	 ฟิสิกส	์ 

สัตววิทยา	 และอินทรีย์เคมี	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 

(ศศ.บ.	 สังคมศาสตร์)	 และ	 หลักสูตร	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	 

(ศศ.บ.	มนุษยศาสตร์)

	 ในปี	 พ.ศ.	 2517	 มีการจัดต้ังคณะสังคมศาสตร	์ 

จึงได้โอนภาควิชาสังคมฯ	 ไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์	 และ 

ในปี	 พ.ศ.	 2524	 ภาควิชาภาษาไทยได้โอนไปสังกัดคณะ 

มนุษยศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์	 จึงได ้

เปลี่ยนชื่อมาเป็น	คณะวิทยาศาสตร์	 โดยมีประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษา	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2524

	 ปัจจุบัน	 แบ่งส่วนราชการออกเป็น	 13	 ภาควิชา	 และ	 

1	 หน่วยงาน	 คือ	 ภาควิชาคณิตศาสตร์	 เคมี	 จุลชีววิทยา	 

ชีวเคมี	 พฤกษศาสตร์	 พันธุศาสตร์	 ฟิสิกส์	 รังสีประยุกต ์

และไอโซโทป	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	 วิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ	 

วัสดุศาสตร์	 สถิติ	 สัตววิทยา	 และส�านักงานเลขานุการคณะ	 

เปิดสอนหลักสูตร	ต่าง	ๆ	ในระดับปริญญาตรี	15	หลักสูตร	 

ปริญญาโท	15	หลักสูตร	ปริญญาเอก	14	หลักสูตร

	 นอกจากน้ี	 ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมแพทย์	 ให้กับ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ	 ซ่ึงเดิม 

เป็นหลักสูตร	2	ปี	ตั้งแต่	พ.ศ.	2518	ถึง	พ.ศ.	2523	 ใน 

ปี	พ.ศ.	2524	 ได้ปรับเป็นหลักสูตร	1	ปี	 และได้ใช้หลักสูตรนี ้

จนถึงปัจจุบัน
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เจตจ�านง

ค่านิยม 

วิสัยทัศน์

	 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้	มีความคิด	มีจิตส�านึกในคุณธรรม	จริยธรรม	ใฝ่เรียนรู้	ใฝ่สร้างสรรค์	รู้จักปรับตัวและพัฒนา

ตนให้เข้ากับสังคมโลก	ธ�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย	และยึดมั่นในหลัก	“คุณธรรมน�าเทคโนโลยี”

	 คณะวิทยาศาสตร์มีค่านิยมหลัก	6	ประการ	(SciKU)	ที่บุคลากรของคณะ	ต้องยึดถือและประพฤติปฎิบัติตาม	เพื่อช่วย

ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติ	รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว	

   S = Sustainability

	 การมุ่งม่ันด�าเนินงานโดยค�านึงถึงความย่ังยืนของส่วนรวม	 สังคม	 และประเทศชาติเป็นหลัก	 มีจิตส�านึกและความรับ 

ผิดชอบต่อสังคม	มีความเสียสละและคิดถึงทิศทางของส่วนรวม

   C = Creativity

	 มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดี	สร้างความเชื่อมโยงความรู้	และมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม	

   I  =  Integrity

	 ความมีจริยธรรม	 ซึ่อสัตย์สุจริต	 มีคุณธรรม	 โปร่งใส	 มีวินัยต่อกฎระเบียบ	 กติกาและกล้ายืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	 

มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง	ประพฤติและปฏิบัติตามจริยธรรมและคุณธรรมแห่งวิชาชีพของตน

   K  = Knowledge

	 ต้องยึดม่ันในการสร้างองค์ความรู้และสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งท่ีท�า	 และการน�าความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือความ

เป็นอยู่ที่ดีของสังคม

   U = Unity

	 มุ่งเน้นความสามัคคีและการท�างานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกันด้วยความเข้าใจ	มีการสื่อสารทั่วองค์การ	 เปิดใจรับฟัง

และวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์	ร่วมแรงร่วมใจสู่เป้าหมายเดียวกัน

เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน 

(Excellence in Science and Innovation for Sustainable Society)
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พันธกิจที่ส�าคัญ

วัตถุประสงค์

	 คณะวิทยาศาสตร์	 มุ่งสร้างการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร	์

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 จนสามารถถ่ายทอดหรือน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ของสังคม	 (Translational	

Knowledge	to	Society)	พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนาก�าลังคน	(Human	Resource	Development)	

และความเชื่อมโยงกับภาคชุมชน	 สังคม	 เพื่อน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจ�าเป็นเพ่ือสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน	 โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในของ

คณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	 (Education	Criteria	 for	Performance	

Excellence)	ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานทุกส่วน

	 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐานท่ีม่ันคงให้กับคณะต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ 

ประเทศชาติ	ดังนี้

		 1.	ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพที่มีความรู้คู่คุณธรรม

	 2.	ให้การศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เข้มแข็งแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 3.	 ศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 ท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 บูรณาการ	 และประยุกต์โดยต่อยอดภูมิปัญญาเดิม 

	 	 และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน	วิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	และอื่น	ๆ	

	 4.		ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม

	 5.	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและสงวนรักษาสภาพแวดล้อม
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ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ญาณสุคนธ์  พ.ศ. 2509 - 2521

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา  พ.ศ. 2521 - 2523

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขประชา วาจานนท์ พ.ศ. 2523 - 2533

ศาสตราจารย์ ดร. สุมินทร์ สมุทคุปติ์  พ.ศ. 2533 - 2537

รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ เจียมสกุล  พ.ศ. 2537 - 2549

ดร. สุรพล ภัทราคร    พ.ศ. 2549 - 2557

ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว   พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

รายนามคณบดี
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คณะผู้บริหาร 

ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร. อ�าไพ ทองธีรภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ดร. ชุรภา ธีรภัทรสกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

ผศ. พบสิทธิ์ กมลเวชช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รศ. ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ. ดร. อรพินท์ เจียรถาวร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ. อุมาพร ศิรธรานนท์

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

รศ. ดร. มนตรี มาลีวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและความปลอดภัย

ผศ. ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ. ดร. สุธี บุญช่วย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รศ. นงนุช สุขวารี

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ. ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
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หัวหน้าภาควิชา

ผศ. อรรณพ หอมจันทร์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

ผศ. ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย

หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

ดร. ฤทธี มีสัตย์

หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

ผศ. ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

ผศ. ดร. สุรศักดิ์ เชียงกา

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ผศ. ศิริกร จันทร์นวล

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ด�ารงต�าแหน่ง	16	มกราคม	2555	-	

16	มกราคม	2559

ผศ. ดร. ผกาเกษ วัตุยา

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ด�ารงต�าแหน่ง	16	มกราคม	2559	-	

ปัจจุบัน

รศ. ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

ด�ารงต�าแหน่ง	16	มกราคม	2555	-	

16	มกราคม	2559

ผศ. ดร. บุญอ้อม โฉมที

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

ด�ารงต�าแหน่ง	16	มกราคม	2559	-	

ปัจจุบัน

รศ. ดร. อรรถธีรา วรยิ่งยง

หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์

รศ. ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต

หัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์

ดร. วุฒิ ทักษิณธรรม

หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา

ด�ารงต�าแหน่ง	27	เมษายน	2558	-

ปัจจุบัน

รศ. ดร. มณจันทร์ เมฆธน 

หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา

ด�ารงต�าแหน่ง	28	เมษายน	2554	-	

27	เมษายน	2558

ผศ. ดร. นันทนา สีสุข

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข

หัวหน้าภาควิชาเคมี

ดร. สุริยา ณ หนองคาย

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
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กรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ

ด�ารงต�าแหน่ง	18	กุมภาพันธ์	2556	–	17	กุมภาพันธ์	2558

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช

ด�ารงต�าแหน่ง	19	กุมภาพันธ์	2558	–	31	มกราคม	2559

ดร. สุพร เมธาภัทรกร

ด�ารงต�าแหน่ง	18	กุมภาพันธ์	2556	–	17	กุมภาพันธ์	2558

ด�ารงต�าแหน่ง	19	กุมภาพันธ์	2558	–	ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา จรรยาชัยเลิศ

ด�ารงต�าแหน่ง	18	กุมภาพันธ์	2556	–	30	กันยายน	2557

รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช

ด�ารงต�าแหน่ง	19	กุมภาพันธ์	2558	–	ปัจจุบัน
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โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาลในการก�ากับดูแล
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การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ

	 นบัตัง้แต่	พ.ศ.	2557	 เป็นช่วงทีเ่ข้าสูก่ารเปล่ียนแปลงคร้ังส�าคัญของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ทีค่รบรอบ	 

72	ปี	 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย	 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดต้ังขึ้น 

เป็นครั้งแรก	โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรของประเทศ	และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	และ 

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า	 ตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างคุณูปการแก่ประเทศ	 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	คือ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดี 

อยู่ดีของชาติ	ทั้งนี้	มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาจนเกิดความเจริญก้าวหน้าเป็นล�าดับ	และในปี	2553	มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ	และได้รับการจัดอันดับตาม	QS	Ranking	 ให้เป็น	 

World	Class	Univeristy	หนึ่งในห้าสิบอันดับแรกในสาขาเกษตรและป่าไม้	 โดยในปี	 2556-2558	 ได้รับการจัด 

อันดับเป็น	 33,	 48	และ	39	ตามล�าดับ	ปัจจุบัน	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากรโลกท�าให้ทุก 

มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยน	 (Reformation)	 เพ่ือมุ่งเน้นคุณภาพท้ังด้านการสร้างองค์ความรู้และการผลิต 

บัณฑิต	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท�างานแบบบูรณาการ	 การคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ	 ที่จะน�าไปสู่การใช้ 

ประโยชน์แก่สังคม	ชุมชน	และอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันจึงมุ่งสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม	ซึ่งเป็น 

ปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ	ที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ	ท�าให้เกิดคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีและ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคต

	 ในปี	 2559	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศการน้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวเพื่อการบริหารจัดการ	 และบูรณาการในการเรียนการสอน	 และในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ 

ครบรอบ	50	ปี	 ในปีนี้	 ท�าให้คณะได้ทบทวนสิ่งต่างๆ	ที่ด�าเนินการมาตั้งแต่ในอดีต	ปัจจุบัน	และการเตรียมการ 
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เพื่ออนาคต	คณะวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่จะได้น�าองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมมา	 ไปสู่การเชื่อมโยงบูรณาการ 

กับทุกศาสตร์เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ของประเทศ	 และของโลก	 

ตามแนวคิด	ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่นวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ย่ังยืน “Knowledge of the Land for Innovation  

towards Sustainable Future” 

	 ในปี	2557	คณะวิทยาศาสตร์ได้ประกาศวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่	Faculty	of	Excellence	โดยคณบดี	ได้จัดให้ 

มีการประชุมสามัญประจ�าปีทุกปี	 และได้สื่อสารให้คณาจารย์	 บุคลากร	 ตลอดจนนิสิตได้รับทราบเป้าหมาย	 

วิสัยทัศน์	 และค่านิยมองค์กรของคณะ	 โดยเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นมหาวิทยาลัยใน 

ก�ากับของรัฐ	และมี	พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	2558	บทบาทและหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์ในการ 

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐ	มีดังนี้

	 1.	 การทบทวนวิสัยทัศน์	ค่านิยมองค์กร	ซึ่งควรให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งองค์กร	(one	faculty	one	vision)	

	 2.	 การเสริมสร้างบทบาทของคณะกับสังคม	:	Social	Engagement	และการสร้าง	Reputation	

	 3.	 การสร้างระบบให้มารองรับการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ	 และการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ 

ชาติ/ระดับภูมิภาค	และระดับนานาชาติ	(National/Regional/International	Visibility)

	 4.	 บทบาทของศิษย์เก่า/ผู้มีคุณประโยชน์ต่อองค์กร	ที่สามารถช่วยเหลือการด�าเนินการของคณะ

	 5.	 การระดมทุนและจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์	(Fund	Raising/Endowment	Fund)

	 6.	 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	(Strategic	Plan	:	Database/MIS)

	 7.	 Lean	Management	&	Risk	Management

	 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ทบทวนวิสัยทัศน์ใหม่ต้ังแต่ปี	 2557	 และผลักดันให้เกิดโครงการ	 SciKU	 

Transformation	 โดยด�าเนินการระหว่างเดือน	ต.ค.	 2558-	ก.ย.	 2559	ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากคณาจารย ์

และบุคลากรในการขับเคลื่อน	และจะได้ด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ของคณะต่อไป

	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้จัดการประชุมประจ�าปี	 (General	Meeting,	GM)	ทุกปี 

ในเดือน	ธันวาคม	2557,	มิถุนายน	2558	โดยในปี	2559	ได้จัดประชุมเมื่อวันที่	12	มกราคม	2559	ณ	ห้องประชุม	 

341	 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	 45	 ปี)	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์	ด�าเนินการสรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาและเสนอแผนงานในอนาคตให้บุคลากรรับทราบ 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน	 เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 สร้าง

บรรยากาศในการท�างานที่กลมเกลียว	มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร	เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานของคณะฯ	ให้มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น	 เกิดการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย	อันเป็นกลไกส�าคัญ 

ในการน�าพาประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคงในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	อันได้แก่	

	 -	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2558	 

และ	มี	พ.ร.บ.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	2558

	 -	คณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้เป็น	1	ใน	13	หน่วยงาน	เข้าร่วมในโครงการบ่มเพาะเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ	 (Education	Criteria	 Performance	 for	 Excellence,	 EdPEx)	 โดยส�านักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา	ระหว่าง	มิ.ย.	58	–	พ.ค.	59
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	 -	คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน	ประจ�าปี	2557

	 -	คณะวิทยาศาสตร์ทบทวนวิสัยทัศน์ใหม่	 โดยด�าเนินภายใต้โครงการ	 SciKU	Transformation	 ระหว่าง 

เดือน	ต.ค.	58	–	ก.ย.	59	โดยเครือเบทาโกรได้ให้การสนับสนุนที่ปรึกษาในโครงการ

	 นับว่าเป็นก้าวส�าคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งย่ิงใหญ่	 ของคณะวิทยาศาสตร์	 และมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 ในการพัฒนาความเป็นเลิศทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

การสร้างระบบให้มารองรับการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ และการเป็นที่ยอมรับทั้งใน 

ระดับชาติ/ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ (National/Regional/International visibility) 

โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation project)

	 คณะวิทยาศาสตร์มีวิสัยทัศน์	 “เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	 เพ่ือสร้างสรรค์สังคมท่ียั่งยืน”	 

(Excellence	 in	Science	 and	 Innovation	 for	 Sustainable	Society)	 โดยมีเป้าหมายจะด�าเนินการบริหารองค์การ 

ตามเกณฑ์	 EdPEx	 ในปี	 2559	 เพื่อมุ ่งมั่นไปสู่การเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดหนึ่งในสามของประเทศ	 

มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการเรียนการสอน	 รวมทั้งการ 

พัฒนานิสิตเพื่อการเป็นพลเมืองโลก	 มีความรู้คู่คุณธรรม	มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม	มีความเป็นผู้น�า	ส่งเสริมการ 

เป็นผู้ประกอบการ	ผ่านทางการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง	
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	 ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยเชิงรุกที่มุ่งเน้นการท�าผลงานวิจัยที่สนองตอบการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

ของภาครัฐและอุตสาหกรรม	 โดยมุ่งสร้างกลุ่มวิจัยแบบมุ่งเป้า	 (Research	Cluster)	 เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ความ 

เป็นเลิศ	รวมทั้งการน�าความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์สังคมผ่านทางโครงการบริการวิชาการ	แบบมีเป้าหมาย	 

เพื่อพัฒนาชุมชนผ่านรูปแบบโครงการวิจัยเชิงพื้นที่	 เพื่อน�าความรู้สู่ชุมชน	 (Area-based	Research)	ก่อให้เกิดผล 

กระทบในการพัฒนาชุมชนและสังคมที่เห็นเป็นรูปธรรม

ปัญหาที่ส�าคัญ (ภาพใหญ่) คือ 

	 1.	หลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แม้ว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก	5	ปี	เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา	แต่กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ด�าเนินอยู่ยังไม่สามารถท�าให้หลักสูตรมีความโดดเด่น	 

วัดจากจ�านวนนิสิตที่สอบเข้าในทุกระดับมีจ�านวนลดลง	 และนิสิตท่ีมีความสามารถสูงไม่ได้เลือกเรียนที่คณะ 

วิทยาศาสตร์	มก	เป็นอันดับแรก	เป็นต้น

	 2.	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต้องได้รับการเพิ่มขีดความสามารถ	โดยพิจารณาจ�านวนผลงานวิจัยต่อ 

จ�านวนอาจารย์	 (paper/head)	หรือการน�าไปใช้ประโยชน์	 ท้ังเชิงวิชาการ	 (citation)	หรือ	 เชิงพาณิชย์	 (สิทธิบัตร)	 

หรือการน�าความรู้สู่สังคม

	 3.	 การน�าความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศของคณะยังมีน้อย	 ท้ังท่ีปัจจุบัน 

นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งให้มีการผลิตก�าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และมี

การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น	เพื่อเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศ

เกิดการพัฒนาให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	
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เกณฑ์ EdPExจะช่วยพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร 

	 เกณฑ์	EdPEx	สามารถเป็นเครื่องมือให้คณะฯ	 ใช้พัฒนาคุณภาพองค์การไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ 

ของคณะฯ	 ได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด	รวมทั้งการปฏิบัติตามเกณฑ์	EdPEx	ยังสามารถท�าให้คณะฯ	บูรณา 

การงานส�าคัญของคณะฯ	เช่น	การผลิตบัณฑิต	การวิจัย	การบริการวิชาการสู่สังคม	ให้เชื่อมโยงเป็นไปในแนวทาง 

เดียวกัน	และมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน	มุ่งเป้าประสงค์และเป้าหมายท่ีเห็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีเห็น 

เป็นรูปธรรม	 รวมทั้งจะได้ประโยชน์จากการปรับกระบวนการท�างานให้มีมุมมองการท�างานเชิงระบบ	มีการ 

วางแผน	ปฏิบัติตามแผน	การติดตามผล	และปรับปรุงการด�าเนินงานให้พัฒนาดีขึ้น	ท�าให้เห็นภาพการพัฒนา 

องค์การแบบมองทุกระบบงานเชื่อมโยงกันหมด	ผลลัพธ์คือองค์การจะมีการปลูกฝังวัฒนธรรม	และระบบงานที ่

ยั่งยืน	จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของคณะฯ	ได้เป็นอย่างดี

	 เนื่องจากเกณฑ์	EdPEx	จะเริ่มจากการให้คณะฯ	บ่งชี้ว่า	เรื่องไหนมีความส�าคัญต่อการพัฒนาสู่ความ 

เป็นเลิศขององค์การ	โดยการเสนอข้อค�าถามให้องค์การหาค�าตอบเอง	ตามบริบทขององค์การ	ท�าให้องค์การเห็น 

ภาพตัวตนที่แท้จริงขององค์การ	และสิ่งที่องค์การอยากพัฒนาไปสู่	นอกจากนั้น	ยังท�าให้คณะเห็นคุณลักษณะที ่

ส�าคัญ	และสภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันว่าเป็นอย่างไร	และจะก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางต่อไปอย่างไร	 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้	โดยวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของสถาบันเอง	ทั้งสภาพแวดล้อม	จุดเด่น	 

บุคลากร	สมรรถนะหลักขององค์การ

	 ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	EdPEx	จะช่วยให้คณะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คือ	การมีส่วนร่วม 

ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกระบวนการภายใต้การบริหารองค์การตามแนว	EdPEx	ซึ่งจะท�าให ้

บุคลากรในองค์การได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายของคณะ	มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และท�างานร่วมกัน 

อย่างมีความสุข

ผลการด�าเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx ในปัจจุบัน 

	 คณะวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้าสู่การบริหารจัดการตามเกณฑ์	EdPEx	 

โดยผู้น�าระดับสูง	 คณบดีได้ชี้น�าองค์การให้มีเป้าหมายเดียวกันท้ังองค์การ	 ทุกครั้งที่มีการจัดประชุมระดับ 

องค์การ	หรือการประชุมเพื่อท�าแผนและทบทวนวิสัยทัศน์	 โดยคณบดีใช้วิสัยทัศน์ขององค์การเป็นเครื่องมือใน 

การก�าหนดทิศทางที่จะด�าเนินงาน	ท�าให้บุคลากรในองค์การทุกคนรู้ว่า	 แต่ละคนมีความส�าคัญต่อการมุ่งไปสู ่

วิสัยทัศน์	ท�าให้บุคลากรมีความสนใจ	มีความผูกพัน	มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ	และทุ่มเทเพ่ือให้ผลงาน 

มีคุณภาพ	มีการจัดระบบงานและภารกิจที่ส�าคัญให้เห็นเป็นภาพรวมที่มีความเชื่อมโยง	สอดคล้องถึงกัน	มีการ 

ปรับกระบวนการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 มีการประเมินผลการด�าเนินงาน	การพัฒนาปรับปรุงงานแบบ 

สอดแทรกไว้ในวิถีการด�าเนินงาน

ปัจจัยความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการคือ 

	 1.	 ผู้บริหารสูงสุด	(คณบดี)	มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์	EdPEx	มีความมุ่งมั่น	ที่จะน�าเกณฑ์	EdPEx	 

มาใช้ในการพัฒนาองค์การ

	 2.	 ผู้บริหารทั้ง	คณบดี	รองคณบดี	และผู้ช่วยคณบดี	จะเป็นทีมงาน	EdPEx	ภายในหน่วยงาน

	 3.	 ทีมงาน	EdPEx	ผ่านการอบรมเกณฑ์	EdPEx	ทุกคน
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	 4	 คณะวิทยาศาสตร์มีวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์การ	ที่มีจุดหมายปลายทางชัดเจน	 โดยผู้บริหารระดับ 

สูงได้เตรียมความพร้อม	และส่ือสารกับบุคลากร	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจ	และรับทราบบทบาทของทุกคน 

ในองค์การว่ามีบทบาทใดในองค์การที่จะท�าให้คณะฯ	ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้

	 5	 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการเตรียมบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง	 ภายใต้สภาวะ 

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมตลอดเวลา

เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์
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การทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร (one faculty one vision) โครงการ SciKU Transformation

	 สืบเนื่องจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้งที่	 3	 “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่เป้าหมาย	 

Faculty	of	Excellence”	ในหัวข้อ	“วิสัยทัศน์ที่ดีสู่การเปลี่ยนองค์กร”	โดยได้น�าวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์มา 

วิเคราะห์เพ่ือน�าไปสู่กรอบของการด�าเนินการจัดท�าโครงการ	 Sci	KU	Transformation	 ท่ีชัดเจนข้ึน	 ผู้บริหาร 

คณะวิทยาศาสตร์	หัวหน้าภาควิชา	คณาจารย์และบุคลากร	มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนดังกล่าว

1. “วิสัยทัศน์ที่ดีสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร” 

	 สถานการณ์ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อยู่ในช่วงด�าเนินการเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของ

รัฐ	ซึ่งเปิดโอกาสให้คณะ	ฯ	เปลี่ยนแปลงองค์กร	ซึ่งต้องมีการทบทวนวิสัยทัศน์	เป้าหมาย	และแผนกลยุทธ์ใหม่	

และควรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

 ก�าหนดอนาคต (Describe the Future) 

	 สิ่งที่คณะฯ	ควรท�าคือการมองอนาคตว่าในช่วงสิบปี	หรือยี่สิบปีข้างหน้า	ว่าคณะฯ	ต้องการมุ่งไปสู่จุดใด	

แล้วย้อนกลับมาดูว่ามีช่วงที่แตกต่างอย่างไร	(cover	the	gap)	กับสถานภาพจริงในปัจจุบัน	โดยประเด็นส�าคัญ	คือ

	 1.	วิสัยทัศน์ต้องตั้งให้สูงและท้าทาย	เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ตั้งใจไว้	

	 2.	คณะวทิยาศาสตร์จะม	ีเป้าหมาย (Target) ท่ีชดัเจน	และท�าให้เกดิ impact ท่ีมากกว่าปัจจบุนัได้อย่างไร?

	 ทั้งสองประเด็นนี้	คือ	สิ่งที่คณะคิดวิเคราะห์และร่วมกันมองภาพอนาคตให้ชัดเจน
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2. ความคิดเห็นเรื่องการทบทวนวิสัยทัศน์ที่ดีสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร 

	 คณะฯได้สอบถามหัวหน้าภาควิชา	และ	น�าเข้าสู่การปรึกษาหารือในที่ประชุมกรรมการประจ�าคณะ	และ 

ได้ความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันว่าการทบทวนวิสัยทัศน์	 เป้าหมาย	และวางแผนกลยุทธ์ของคณะฯ	 เป็นเรื่อง 

ส�าคัญและจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้เกิดทิศทางในการพัฒนาและเกิดการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ	ประเด็นปัญหา 

โดยเฉพาะเรื่องการได้รับความร่วมมือจากบุคลากร	 เนื่องจากบุคลากรมีภารกิจมาก	และส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการ 

ท�าวิสัยทัศน์	เป้าหมาย	และการวางแผนกลยุทธ์	โดยคณะฯ	ได้จัดประชุมประจ�าปี	(General	Meeting)	เพื่อให้ความ 

รู้เกี่ยวกับการท�าวิสัยทัศน์และการจัดท�าแผนกลยุทธ์แก่บุคลากรเป็นเบื้องต้น	(Incubation	of	Strategic	Planning)	

3. มองตนเอง หน้าที่หลักท่ีส�าคัญของมหาวิทยาลัย / คณะ ฯ 

	 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและของคณะวิทยาศาสตร์	มีสามประการที่ส�าคัญ	คือ	

	 1.	การเรียนการสอน	 โดยสร้างหลักสูตรและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	และตรงกับความต้องการของผู้ใช ้

บัณฑิต	และการเป็นผู้ประกอบการ

	 2.	การวิจัย	ที่มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ	เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย

	 3.	 การบริการวิชาการ	 เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่สังคม	ชุมชน	และภาคอุตสาหกรรม	 โดยน�าไปสู่การก่อให ้

เกิดประโยชน์แก่สังคมและมีส่วนท�าให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
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	 จากการประชุมที่ได้มีการพบปะพูดคุยโดยการตั้งค�าถามในแง่มุมต่างๆ	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจหลักที่มี 

ความส�าคัญน�าไปสู่การมองตนเองของคณะวิทยาศาสตร์	 โดยคุณภาพของหลักสูตรคือหัวใจในการผลิตบัณฑิต	 

และควรให้ความส�าคัญต่อกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรหรือการมีระบบต่างๆ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็น 

คนดีและคนเก่ง	ความท้าทายของคณะวิทยาศาสตร์คือ	ท�าอย่างไรจะจัดการความหลากหลายท่ีมีอยู่และเช่ือมโยง 

เข้าด้วยกัน	ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจ�านวนมากตั้งแต่อดีต	แม้ว่าจะมีความยุ่งยากอยู่บ้างแต่ก็จะท�าให้มองเห็นตัวตน 

ท่ีชัดเจน	 (AS-IS)	 เพื่อน�าไปสู่การออกแบบระบบที่ดีของเราเอง	และอาจมีหลายเส้นทางที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ	 

และเราต้องเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะเดินโดยเส้นทางใด	(TO-BE)

4. การปรับวิสัยทัศน์ใหม่และการวางแผนกลยุทธ์ 

	 โครงการ	SciKU	Transformation	เพื่อการก�าหนดวิสัยทัศน์ใหม่	จึงได้ด�าเนินการระหว่าง	ต.ค.	2558	-ก.ย.	 

2559	 โดยมีที่ปรึกษาจาก	 JMA	Holdings	 Inc	 ให้ค�าปรึกษา	 โดยคณะได้วิเคราะห์ตนเอง	 (AS-IS)	จากข้อมูลการ 

ผลิตบัณฑิต	การสร้างองค์ความรู้	 และความโดดเด่น	และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง	และ 

มองโอกาสที่ท้าทาย	 เพื่อน�าไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่ที่คณะอยากเป็น	 (TO-BE)	 ซ่ึงจะท�าให้คณะสามารถวางกลยุทธ์ใน 

ระยะกลางและระยะยาวต่อไป	

ช่วงระยะเวลาในการด�าเนินการก�าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ภายใต้โครงการ SciKU Transformation

	 สิ่งที่คณาจารย์และบุคลากรจะต้องร่วมกันมองคือการที่คณะอยากจะเป็นในอนาคต	โดยต้องพิจารณาจาก 

โมเดลต่างๆ	 เช่น	Branding	&	Promotion	model,	Re-location	and	Innovation	model	และ	Management	driven	 

model	ทั้งนี้	การตั้งวิสัยทัศน์ควรพิจารณาจากความเข้มแข็งและเอกลักษณ์ที่ส�าคัญของคณะ
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(ตัวอย่าง	ร่าง-การตั้งวิสัยทัศน์)
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การบูรณาการวิจัยและน�าไปสู่นวัตกรรม

 

	 คณะวิทยาศาสตร์ได้ก�าหนดทิศทางงานวิจัยจากความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในคณะที่มีทั้ง	 13	ภาควิชา	 

ดังนี้

	 1.		กลุ่มวิจัยด้านอาหารและน�้า	(Food	and	Clean	Water)

	 2.		กลุ่มวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน	(Sustainable	Energy)

	 3.		กลุ่มวิจัยด้านสุขภาพคนและสัตว์	(Human	and	Animal	Health)

	 4.		กลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ	(Environment	and	Disaster)

	 5.		 กลุม่วจิยัด้านทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชวีภาพ	(Natural	Resources	and	Biodiversity)

	 6.	 กลุ ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (Software,	 Information	 Technology	 and	

	 	 Communication)	

	 ปัจจุบัน	คณะมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ	(Center	of	Excellence)	จ�านวนสามศูนย์	ได้แก่	ศูนย์ความ 

เป็นเลิศด้านปิโตรเคมี	ปิโตรเลียมเทคโนโลยีและวัสดุข้ันสูง	 (Petromat)	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเคม	ี 

(PERCH)	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปาล์มน�้ามัน	 และมีหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทาง	 (Special	 Research	Unit)	 

จ�านวน	 14	หน่วย	 และห้องปฏิบัติการวิจัยจ�านวน	 74	ห้องปฏิบัติการ	 และมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ 

คณะวิทยาศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการวิจัย	 และ	ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีเพื่อการบริการทางเกษตรกรรม	 

จ�านวน	1	ศูนย์	
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	 ผลงานวิจัยในรอบสองปีที่ผ่านมา	นับว่ามีความก้าวหน้าตามล�าดับ	 โดยคณะมีการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ ์

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล	ISI	ในปี	2557	และ	2558	เพิ่มขึ้น	จาก	181	เรื่อง	เป็น	187	เรื่อง	และ	จ�านวน 

ผลงานตีพิมพ์ต่อจ�านวนอาจารย์	มีจ�านวน	0.63	ภาควิชาที่มีจ�านวนผลงานตีพิมพ์ต่อจ�านวนอาจารย์เกิน	1.0	 ในปี	 

2557	ได้แก่	ภาควิชาวัสดุศาสตร์	(1.00)	และ	ในปี	2558	มีสองภาควิชา	ได้แก่	ภาควิชาจุลชีววิทยา	(1.19)	และ	ภาค 

วิชาพันธุศาสตร์	(1.23)	และในปี	2558	มีคณาจารย์ที่จดสิทธิบัตร	จ�านวน	1	เรื่อง	และอนุสิทธิบัตรจ�านวน	3	เรื่อง

	 นอกจากนี	้คณะได้ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมอืกบัภาคอตุสาหกรรมด้านวจิยัและบรกิารวชิาการให้มากขึน้ 

และได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยและการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง	

ตารางแสดงจ�านวนเงินทุนวิจัยและการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก

(ข้อมูลจากฐานข้อมลูของ	สถาบันวจิยัและพฒันาแห่ง	มก	และ	ฐานข้อมลูโครงการพฒันาวชิาการ	มก.	โดยไม่นบัซ�า้)

โครงการที่ก�าลังด�าเนินการ

 โครงการสมทบทุนจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (Science KU Innovation Center) เนื่องในโอกาส

ครบรอบ ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์

ความส�าคัญและที่มา 

	 สืบเนื่องจากการปฎิรูปประเทศไทยในปี	 2558	 ที่มุ ่งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศโดยการน�า 

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ให้เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส�าคัญในการผลักดันให้ประเทศก้าวพ้นจาก 

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จึงได้ผลักดันให้เกิดโครงการจัดตั้ง 

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี	ขึ้นในปี	 2559	ซึ่งเป็นปีที่คณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ	50	ปี 

แห่งการสถาปนาคณะ	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	 ที่จะน�าองค์ความรู ้ที่คณาจารย์	 นิสิตตลอดจนศิษย์เก่า	 

ได้สร้างสรรค์ไว้ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งทศวรรษ	ให้สามารถน�าไปสู่การพัฒนาและการใช้ประโยชน์	สร้างความ 

เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม	วิสาหกิจชุมชน	ชุมชนและสังคมโดยรวม	 เพื่อความอยู่ดี	กินดีและความยั่งยืนของ 

ประเทศ	ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งสร้าง	ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

	 ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์	 ตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	บนอาคาร 
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ปฏิบัติการวิจัยรวมที่ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน	12	ชั้น	และ	6	ชั้น	เนื้อที่รวม	22,000	ตร.ม.	การก่อสร้าง 

ในระยะที่	 1	 ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน	 จ�านวน	 120	 ล้านบาท	และเงินรายได้คณะจ�านวน	 

80	ล้านบาท	 โดยจะก่อสร้างเสร็จในราวเดือน	ตุลาคม	2560	 ท้ังนี้	 การก่อสร้างจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติม 

อีกจ�านวน	 200	ล้านบาท	 เพื่อด�าเนินการในส่วนของการติดตั้งระบบภายในของอาคารและการจัดหาครุภัณฑ ์

ประกอบอาคาร	

	 โดยในอาคาร	 6	ชั้น	ประกอบด้วย	ห้องประชุมและแสดงนิทรรศการเกียรติยศถวายแด่สมเด็จพระเจ้า 

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสครบรอบพระชนมายุ	 60	ปี	 และทรงเป็นศิษย์เก่า 

ของคณะวิทยาศาสตร์	และมีศูนย์สหวิทยาการนานาชาติ	(International	Multidisciplinary	Program	Center)	ศูนย์ 

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการมาตรฐาน	10725	 (รวมท้ังห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาด้านเคมี	ฟิสิกส	์ 

พอลิเมอร์และยางธรรมชาติ	 เป็นต้น)	ห้องประชุม	ห้องเรียน	 (Active	 learning)	 ศูนย์ฝึกอบรมด้านวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์	(Digital	e-Science)	บริเวณส่วนกลางเพื่อความคิดสร้างสรรค์	(Creative	co-working	space)	สมาคม 

นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์และชมรมคณาจารย์อาวุโสฯ	เป็นต้น

	 ในอาคาร	12	ชั้น	ประกอบด้วย	ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ	หน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	ศูนย์นวัตกรรม 

การบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการ	 ศูนย์วิจัยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ 

เอกชน	บริษัท	 spin-off	และ	 start-up	 เป็นต้น	และมีบริเวณส่วนกลางเพ่ือความคิดสร้างสรรค์	 และมีการบริหาร 

จัดการอาคารแบบ	Green	Energy	 and	 building	 เพื่อให้เป็นอาคารต้นแบบในการประหยัดพลังงาน	และห้อง 

ปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน	(Good	Laboratory	Practice)	และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย 

	 คณะ	ฯ	 ได้วางเป้าหมายให้ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี	 เป็นแหล่งเรียนรู้ของ 

ประเทศ	(National	Learning	Significance)	เพื่อให้บุคลากร	ภาคเอกชน	ภาคอุตสาหกรรม	ชุมชนและสังคม	ได้น�า 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไปสู่การสร้างนวัตกรรม	ด้านเกษตร	อาหาร	พลังงาน	สุขภาพ	สิ่งแวดล้อม 

และความเข้มแข็งของชุมชน	และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้พ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	ไปสู่ 

ความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของประเทศ
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SciKU Innovative Center

วัตถุประสงค์ 

	 1.	สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	สมาคม	และภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาศูนย์นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี	(งบประมาณเพิ่มเติมประมาณ	200	ล้านบาท)	

	 2.	ศูนย์หลักสูตรสหสาขานานาชาติ	(International	Multidisciplinary	Program	Center,	(IPC))

	 หลักสูตรนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์	 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาจากความเข้มแข็งของคณะทั้งในส่วน 

ที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์	 และสหสาขาวิชาการท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต	 เป้าหมายคือผลิตบัณฑิต 

ที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีความสามารถในการจัดการนวัตกรรม	มีความเป็นผู้น�าและ 

เป็นพลเมืองโลก	หลักสูตรมีดังนี้

	 2.1	Bioscience	and	Technology	(B.Sc.)

	 2.2	Bioscience	(Ph.D.)

	 2.3	Chemistry	(Ph.D.)

	 2.4	Integrated	Chemistry	(B.Sc.)	(2016)

	 2.5	Microbiology	(M.Sc.)	(2017)
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	 2.6	Microbiology	(Ph.D.)	(2017)

	 2.7	Bioscience	(M.Sc.)	(New)

	 2.8	Materials	and	Industrial	Science	(B.Sc.)	(หลักสูตรใหม่),	double	degree

	 	 	 หลักสูตรวิทยาการวัสดุและอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	 เป็นหลักสูตรใหม่ที่ผสมผสาน 

	 วิทยาการด้านวัสดุเคมี	ฟิสิกส์	คณิตศาสตร์	และอุตสาหกรรม	 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพสูง	กอปรไป 

	 ด้วยความรู้	 และความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้พ้ืนฐาน	 ท่ีเกิดจากผลงานทางวิทยาศาสตร์และ 

	 เทคโนโลยี	 ไปสู่การพัฒนางานวิจัยระดับแนวหน้า	และสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	 

	 ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

 วัตถุประสงค์

	 	 	 1.	 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีศักยภาพสูง	 ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้	 และผลงานทาง 

	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์

	 	 	 2.	 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี	 วิสัยทัศน์	 ความรู้	 และความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ด้าน 

	 นวัตกรรมของประเทศ

	 	 	 3.	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการเชื่อมโยงผลงานจากการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์	 และ 

	 เทคโนโลยีขั้นสูงจนเป็นนวัตกรรมและน�าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ส�าคัญของโลก

	 2.9	Innovative	Science	and	Technology	Management	(M.Sc.,	Ph.D.)	(หลักสูตรใหม่)

		 	 	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาการนวัตกรรมและ 

	 การจัดการเทคโนโลยี	(สหสาขาวิชา)	หลักสูตรใหม่ที่ผสมผสานวิทยาการทั้งวิทยาศาสตร์และการบริหาร 

	 ธุรกิจเข้าด้วยกัน	 เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์	 ความรู้	 และความสามารถในการคัดสรรและเชื่อมโยง 

	 องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ภาคธุรกิจและการจัดการ	ที่จะเพิ่มขีด 

	 ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป	

	 ความร่วมมือ	 ภายใน มก.	 ได้แก่	คณะบริหารธุรกิจ	สถาปัตยกรรมศาสตร์	 เกษตร	สัตวแพทยศาสตร ์

	 อุตสาหกรรมเกษตร	ประมง	วิศวกรรมศาสตร์	และทุกคณะใน	มก.

      ภายนอก มก.	ได้แก่	ภาคอุตสาหกรรม	ชุมชน	สถาบันต่างประเทศ

		 วัตถุประสงค์

	 	 	 1.	 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และมีศักยภาพในการวิจัยท่ีเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้	และ 

	 ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงไปสู่ภาคธุรกิจและการจัดการ

	 	 	 2.		เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี	 วิสัยทัศน์	ความรู้	 และความสามารถในการคัดสรร	และการบริหาร 

	 จัดการและพัฒนาแผนเชิงนโยบาย	เชิงยุทธ์ศาสตร์ด้านนวัตกรรมของประเทศ

	 	 	 3.	 เพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่ทางด้านการเช่ือมโยงผลงานจากการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์	 

	 และเทคโนโลยีขั้นสูงจนเป็นนวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ 

	 เชิงธุรกิจ
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เป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์ 

	 To	be	:	National	Learning	Significance	in	Science,	Technology	and	Innovation

ข้อได้เปรียบของศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

	 1.	ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	อาคารติดถนน	ชูชาติ	ก�าภู	ใกล้ประตู	1	ด้านถนน 

งามวงศ์วาน	และใกล้ประตูพหลโยธิน	ซึ่งเชื่อมโยงกับกรม	กองต่างๆ	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และ 

ประตูวิภาวดีรังสิต	นับเป็นศูนย์กลาง	 (Hub)	และเดินทางสะดวก	 โดยติดกับถนนใหญ่สามด้านซ่ึงจะมีรถไฟฟ้า 

สีเขียว	 (พหลโยธิน)	และ	สีแดง	 (วิภาวดีรังสิต)	และ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาวิจัย 

ระดับโลกด้านเกษตรและอาหาร	และเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก	39th	World	Class	University	(QS,	2015)

	 2.	 งานวิจัยมีการเชื่อมโยงทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา	 มุ่งกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม	 

(Science:	A	Catalyst	 for	 Innovation)	 โดยสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีจะพัฒนาด้าน 

กายภาพให้มีระบบนิเวศน์ของการสร้างนวัตกรรมใหม่
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การระดมทุนและจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (Fund Raising/Endowment Fund)

	 ในรอบสองปีที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์	 ได้ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยโดยระดมทุนจาก 

หน่วยงานทีส่นบัสนนุการวจิยัและการบริการวชิาการจากทัง้ภาครฐั	มลูนธิ	ิและภาคเอกชน	และได้รบัความร่วมมอื 

เป็นอย่างดี	 ในปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	ตามเป้าหมาย 

ในการเป็นศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์	 คณะจึงได้จัดตั้งโครงการสมทบทุนจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์	 

(Science	KU	 Innovation	Center)	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 50	ปี	 คณะวิทยาศาสตร์	 ข้ึนเพ่ือมอบศูนย์แห่งนี้แก่ 

มหาวิทยาลัย	ทั้งนี้	 การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	สมาคม	มูลนิธิ	 และภาคเอกชน	 ท่ีนอกเหนือจากรายรับ 

ปกติ	ในระยะสองปีที่ผ่านมามีดังนี้

ปี วัตถุประสงค์ แหล่งให้การสนับสนุน ด้านการ

ศึกษา

ด้านวิจัย ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน	*

2558 สนับสนุนการจัด

งานบรรยาย	โดย	นัก

วิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล

เครือ	ปตท. 1,000,000

บริษัทเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

150,000

การสนับสนุนก่อสร้าง

อาคารปฏิบัติการ	TEM

มูลนิธิโรงเรียน

วิทยาศาสตร์	ระยอง

4,000,000

เงินรายได้	มก 4,300,000

การปรับปรุงห้องปฏิบัติ

การเคมีทั่วไป

เงินรายได้	มก 7,000,000

เงินรายได้	

คณะวิทยาศาสตร์

3,000,000

การปรับปรุงห้องปฏิบัติ

การชีวเคมี

เงินรายได้	มก 4,000,000

เงินรายได้	

คณะวิทยาศาสตร์

2,000,000

การปรับปรุงกันสาด

อาคารกฤษณา	ชุติมา

เงินรายได้	คณะ

วิทยาศาสตร์

1,200,000

อุปกรณ์สนับสนุนการ

เรียนการสอน

บริษัท	พี	บี	เอ็น 500,000

การสนับสนุนกลุ่มวิจัย เงินรายได้	มก 4,000,000

เงินรายได้	

คณะวิทยาศาสตร์

1,600,000
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ปี วัตถุประสงค์ แหล่งให้การสนับสนุน ด้านการ

ศึกษา

ด้านวิจัย ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน	*

2559 การปรับปรุงอาคาร

ทวี	ญาณสุคนธ์

เงินงบประมาณแผ่นดิน 15,000,000

การปรับปรุงห้องปฏิบัติ

การจุลชีววิทยา

เงินงบประมาณแผ่นดิน 10,000,000

สมทบการก่อสร้างอาคาร

ปฏิบัติการวิจัย

บริษัท	เอ็มเอ	เพาเวอร์	

โซลูชั่น	จ�ากัด

500,000

ทุนสนับสนุนนิสิต ศิษย์เก่าและคณาจารย์

อาวุโส

210,000

การมอบครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แก่

ภาควิชาจุลชีววิทยา	

เนื่องในโอกาสครบรอบ	

50	ปี	คณะวิทยาศาสตร์

Gifu	University 584,000

รวมเป็นเงิน 1,860,000 6,184,000 51,000,000

รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุน 59,044,000

*แสดงวงเงินประมาณการที่ได้รับ

	 ในการนี้	 ทางคณะวิทยาศาสตร์	 จะได้ด�าเนินการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์	 ตามเป้าหมายการบริหารงาน 

วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี/สร้างองค์ความรู้@SciKU	ประกอบด้วย

	 1.	 โครงการต่อยอดเชิงพาณิชย์การใช้ประโยชน์จากพืช	สัตว์	 จุลินทรีย์และวัสดุใหม่	 (จากความเข้มแข็ง 

ด้านงานวิจัย@SciKU)	เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร	สุขภาพ	พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม

	 2.	 โครงการร่วมพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน	 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนและ 

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(เป้าหมาย	1	ศูนย์	ในสามปี)

	 3.	 โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาในคณะวิทยาศาสตร์	 เพื่อตอบสนองความต้องการนวัตกรรม	ของ 

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	(เป้าหมาย	10	SME	ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	ในสามปี)

	 4.	 โครงการ	“Start-up”	คณะวิทยาศาสตร์	(เป้าหมาย	1	โครงการในสามปี)

	 นอกจากนี้แล้ว	คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติตอบรับจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี	ปี	 2011	 

คือ	ศาสตราจารย์	Dan	 Shechtman	 ในการเป็น	 Premier	Keynote	 speaker	 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 42	หรือ	 วทท.	 42	 ซ่ึงจะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี	 1-3	พฤศจิกายน	 2559	 

ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค	 โดยคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคม 
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วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	โดย	ศาสตราจารย์	Shechtman	 เป็นผู้ค้นพบวัสดุใหม่หรือ	quasicrystals	และน�าไป 

สู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ	 เช่น	ด้านยา	พลังงาน	อาหารและสุขภาพ	 เป็นต้น	ศาสตราจารย์	 

Shechtman	เป็นผู้สอนวิชา	Entrepreneurships	ที่มหาวิทยาลัย	Technion	มากว่า	30	ปี	และมี	บริษัท	start-up	กว่า	 

8	แห่ง	โดยท่านจะมาให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง	“Technological Entrepreneurship and the Future of  

Thailand”	 และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิต	นักศึกษาและนักวิจัยที่สนใจงานด้านนี้	 และอาจน�าประเทศไทย 

ไปสู่	Start-up	Nation	ในอนาคต

 “…I accept your invitation to deliver the keynote lecture and propose the following title -  

"Technological Entrepreneurship and the Future of Thailand". I believe that technological entrepreneurship  

is key to world peace and prosperity, and think that the participants in the conference have good potential to  

become technological entrepreneurs. My lecture will encourage them to live up to their potential.

 For the past 30 years, I have been teaching a class of technological entrepreneurship to about 10,000 

students at the Technion, my university in Haifa, and during that period of time Israel became a "Startup Nation".

Dan Shechtman 

8 February 2016 



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

29

บทสรุป 

	 โอกาสและความท้าทาย	 ของคณะวิทยาศาสตร์	 ในการขับเคลื่อน	 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน	สู่นวัตกรรม	 

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน	สรุปได้ดังนี้

	 •	 การสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและเป็นงานวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

	 •	 งานวิจัยและพัฒนามีโจทย์หลักมาจากปัญหาที่พบจริงจากชุมชน	 วิสาหกิจและอุตสาหกรรม	สามารถ 

น�าไปสู่การเกิดนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จริง	 และบางงานสามารถจดสิทธิบัตร	 และน�าทรัพย์สินทางปัญญาไป 

เพิ่มพูนมูลค่า	

	 •	 ส่งเสริมให้ภาคเอกชน	ชุมชน	สังคม	สามารถเข้าถึงและน�าผลงานวิจัยและบริการวิชาการไปใช ้

ประโยชน์	เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน	ซึ่งเป็นภารกิจที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัย	

	 •	 ส่งเสริมการจดทรัพย์สินทางปัญญา	ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย	และท�ารายได้แก่สังคม	 

เช่ือมโยงให้เอกชนใช้สิทธิ์พัฒนานวัตกรรมเพื่องานทางอุตสาหกรรมในวงกว้าง	ท�าให้ช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ 

ของประเทศได้สูงขึ้น	

	 •	 มหาวิทยาลัยผลักดันให้เกิดบรรยากาศของการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องด้วยตนเอง	ก่อให้เกิด 

ประโยชน์	สร้างรายได้	น�ามาสู่การพัฒนางานวิจัยเพื่อสังคม	หมุนเวียนเป็นวัฏจักร	 เพื่อบริหารองค์กรสู่คุณภาพ 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน



ความก้าวหน้า ผลงานที่โดดเด่นของภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

32

Department of 

Mathematics
ภาควิชาคณิตศาสตร์

	 ภาควิชาคณิตศาสตร์	 มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขา 

คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาคณิตศาสตร์	 ในอนาคตภาควิชามีแผนจะเปิดหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาคณิตศาสตร์เชิงธุรกิจ	 และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาคณิตศาสตร	์ 

นอกจากนี้	ยังมีภารกิจในจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรต่าง	ๆ	ภายในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	ในรอบระยะเวลา	2	ปี	(พ.ศ.	2557	-	พ.ศ.	2558)	ภาควิชามีกิจกรรมต่าง	ๆ	มากมาย	นอกเหนือ 

จากกิจกรรมปกติ	อาทิเช่น	การจัดบรรยายพิเศษ	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	การจัดอบรมครู	การจัดประชุม 

วิชาการ	โดยจะขอสรุปภาพรวมดังนี้

	 ในปีพ.ศ.	 2557	ภาควิชาได้รับนิสิตเข้าศึกษา 

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	คณิตศาสตร์	 จ�านวน	 

32	 ราย	และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจ�านวน	 

4	 ราย	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาจ�านวน	 20	 ราย	 มีอาจารย ์

ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�านวน	 

3	 ราย	 และรองศาสตราจารย์จ�านวน	 1	 ราย	 ได้จัด 

โครงการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

ในหัวข้อ	Permutation	Polynomials	over	Finite	Fields	 

และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 Combinatorics	 
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Topology	 โดยความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาควิชาคณิตศาสตร์	มก.และเครือข่าย	นักวิจัยด้านทอพอโลยีจาก 

หลายมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น	ด้านการวิจัย	มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นน�าจ�านวน	15	ผลงาน	ด้านการ 

บริการวิชาการ	 ได้รับทุนสนับสนุน	550,000	บาท	 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับวิเคราะห์ปัญหาการ 

ไหลสูงสุด	 จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	นอกจากนี้ยังมีการบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ 

ต่อสังคม	 เช่น	 การจัดอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก	 และการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ	 การพัฒนาการน�า	 

ASEAN	Curriculum	สู่การปฏิบัติ	รุ่นที่	1	ณ	โรงเรียนราชินีบูรณะ	ซึ่งมีครูในเขตการศึกษาเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

													ในปี	พ.ศ.	2558	ภาควชิาได้รบันิสติเข้าศึกษาในหลักสตูร	วทิยาศาสตร 

บัณฑิต	คณิตศาสตร์	จ�านวน	34	ราย	และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

จ�านวน	2	 ราย	มีผู้ส�าเร็จการศึกษาจ�านวน	18	 ราย	 ได้จัดโครงการบรรยาย 

พิเศษโดยผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศในหัวข้อ	Benford’s	 Law	 และเป็น 

เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทฤษฎีจ�านวนและการประยุกต์	 ครั้งที่	 6	 

ประจ�าปี	 2558	ซึ่งมีนักวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศเข้าร่วม	ด้าน 

การวิจัย	 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นน�าจ�านวน	 7	 ผลงาน	ด้านการ 

บริการวิชาการเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม	ภาควิชาได้จัดการอบรมคณิตศาสตร์ 

โอลิมปิกมาอย่างต่อเนื่อง
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Department of 

Chemistry
ภาควิชาเคมี

ความเป็นมา

	 ภาควิชาเคมี	 มีคณาจารย์ทั้งหมด	 55	 คน	บุคลากร	 30	 คน	ท�างานสอนวิชาเคมีพื้นฐานให้กับนิสิต 

ทุกคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และมีกิจกรรมการวิจัยเพิ่มข้ึนเป็นล�าดับ	ทั้งการวิจัยพื้นฐานและ 

ประยุกต์	 ผลิตบัณฑิตเคมีที่มีคุณภาพ	 เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศไทยท่ีต้องอาศัยบุคลากรท่ีม ี

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเทคโนโลยีเป็นจ�านวนมาก	 เพื่อให้น�าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและสามารถ 

พึ่งพาตนเองได้

	 ภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี	 2	สาขาวิชา	 คือ	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขา 

วิชาเคมี	 (วท.บ.	 เคมี)	 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาเคมีอุตสาหกรรม	 (วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม)	ผลิต 

บัณฑิตรวมกันประมาณปีละ	 60	คน	และในปี	 2559-2560	จะเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาเคม ี

บูรณาการ	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่	 ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน	 5	สายวิชา	 คือ	 เคมี 

เชิงฟิสิกส์	เคมีวิเคราะห์	เคมีอินทรีย์	เคมีอนินทรีย์	และ	เคมีอุตสาหกรรม	ผลิตบัณฑิตประมาณปีละ	30	คน
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ข้อมูลในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาของภาควิชาเคมี

 ได้รับเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ ์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 

นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการ 

แข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ คร้ังท่ี 11 ณ คณะวิทยา- 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 1-5  

มิถุนายน 2558

รศ.ดร. บุญส่ง คงคาทิพย์

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้ด�ารงต�าแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2555

Dr. Mathew Paul Gleeson

เข้ารับรางวัล Thailand Frontier Author 

Awards 2015 ณ ส�านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน

 พ.ศ. 2558

ดร. ธนา ไม้หอม

นิสิตปริญญาเอก ได้รับรางวัล 

"Merck-CST Distinguished 

Dissertation Award 2014" 

จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวศรีสุดา โรจน์เสถียร

นิสิตปริญญาตรี ได้รับทุน Fulbright ปี 2016

ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขา material

science (chemistry) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสาวเพ็ญนภา ทองค�า

นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยสหกิจศึกษา 

ประจ�าปี 2558 ปฏิบัติงาน ณ บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด
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 The past:	in	the	past,	say	before	the	year	1985,	we,	the	faculty	of	science,	were	recognized	as	one	of	 

the	best,	if	not	the	best	one	in	the	country,	and	at	the	very	least,	in	chemical	sciences.

 Present:	 Time	 flies	 so	 fast	 and	 everything	 has	 dramatically	 changed,	 even	we	 are	 still	 in	 the	 

productive	phase	for	research,	but	that	it	is	not	enough	to	compete	globally	at	a	general	and	national	level	in	 

particular.	We	are	really	one	of	the	big	four	in	terms	of	students	and	Faculty.

 Future:	It	is	one	of	my	dreams	to	see	my	former	faculty	of	Science	back	in	the	big	four	as	a	premier	 

university	 in	Thailand.	 I	 know	 for	 certain	 that	my	dream	 is	 going	 to	 be	 true	 depending	 on	many	 factors,	 

that	 is	 to	say:	concentration	of	clusters	of	 talented	and	passionate	faculty,	energetic	students	with	very	high	 

motivation	 and	 devoted	 staffs	with	 their	 royal	 organization.	 In	 particular	 our	 professors	 are	 recruited	 and	 

hired	 on	 the	 basis	 of	 their	 qualifications	 to	 conduct	 research	 and	 are	 rewarded	 for	 research	 prowess	 and	 

productivity.

 Secondly is good governance:	 	 Supportive	Regulatory	 Framework,	Autonomy,	 and	Academic	 

Freedom,	Leadership	Team,	Strategic	Vision	 and	 pursuance	 of	 creating	 a	Culture	 of	Excellence	 and	 last,	 

but	 very	much	 needed	 are	 abundant	Resources	 including	Budget	Resources,	Endowment,	Revenues,	 and	 

Research	grants.	May	I	leave	my	wanted	dream	with	you	with	very	hope	of	becoming	reality?.

Jumras	Limtrakul

Fifty Years Anniversary: The Past, Present, and Future of 

the Faculty of Science, Kasetsart University.

Professor	Dr.	Jumrus	Limtrakul

President,	Vidyasirimedhi	Institute	

of	Science	and	Technology

Prof.	Limtrakul	has	received	many	honors	and	awards,	including	

Alexander	von	Humboldt	Research	Fellow,	Germany,

National	Outstanding	Researcher	Award	(1998),	

Thailand	Outstanding	Scientist	Award	(2003),

NSTDA	Chair	Professor	(2009),	

National	Outstanding	Person	of	the	year	(2010).
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Department of 

Microbiology
ภาควิชาจุลชีววิทยา

"บนเส้นทางสู่วันนี้"

เรียบเรียงจาก บทน�าของท�าเนียบนิสิตเก่าจุลชีววิทยา ที่เขียนโดยคณาจารย์อาวุโสของภาควิชาจุลชีววิทยา

ภูมิหลัง 

		 การจัดการเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น	 เกิดข้ึนก่อนการจัดต้ัง

คณะวิทยาศาสตร์	ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อวิชาว่า	แบคทีเรียวิทยา	โดยมี	ดร.	ก่าน	ชลวิจารณ์	Professor	Dr.	C.	R.	 

Hoermer	ศ.	ดร.	ทว	ีญาณสคุนธ์	และ	ดร.	ฤกษ์	ศยามานนท์	เป็นผู้บรรยายต่อเนือ่งกันมา	ส่วนภาคปฏบิติัการนัน้	 

ด�าเนินการโดย	ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช	ซึ่งในระยะแรก	อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้แก่	 อ.	 ศักดิ์ศิริ	 เกิดปรีดี	 

และ	อ.	อนงค์	จันทรศรีกุล	ต่อมา	ผศ.	อรุณ	จันทนโอ	และ	ผศ.	ดร.	ไพโรจน์	พวงสุวรรณ	จึงมารับหน้าที่แทน 

จนกระทั่ง	ปี	พ.ศ.	 2506	จึงได้เริ่มมีการสอนภาคปฏิบัติการเป็นครั้งแรกในภาควิชาชีววิทยา	วิชาที่เปิดสอน 

ในครั้งนั้น	คือ	วิชาจุลชีววิทยาทางดินส�าหรับนิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา	และเมื่อ	พ.ศ.	2507	ได้เริ่มเปิดสอนวิชา 

จุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนวิชาดังกล่าว 

ในครั้งน้ัน	คือ	 ศ.	 ดร.	ทวี	ญาณสุคนธ์	 ผศ.	สุราษฎร์	 กุฎอินทร์	 และ	ผศ.	นภา	 โล่ห์ทอง	 โดยท่ีในขณะนั้น 

ภาควิชาต่าง	ๆ	ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นยังสังกัดอยู่ในคณะกสิกรรมและสัตวบาล	จนกระทั่งในปี	พ.ศ.	2524	จึงมี 

การจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยาอย่างเป็นทางการ
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การจัดตั้งองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

	 ในปี	 พ.ศ.	 2509	ซึ่งเป็นปีเริ่มก่อต้ังคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

มีนโยบายให้ภาควิชาชีววิทยา	ซึ่งย้ายมาสังกัดคณะใหม่น้ีรับผิดชอบงานสอนรายวิชาเบื้องต้น	และเปลี่ยนชื่อจาก	 

แบคทีเรียวิทยามาเป็นจุลชีววิทยาทั่วไป	ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการ	 ในระยะท่ีเร่ิมตั้งคณะวิทยาศาสตร์และ 

อักษรศาสตร์นั้น	สายงานด้านจุลชีววิทยายังค่อนข้างใหม่ส�าหรับประเทศไทย	และยังไม่มีสถาบันใดผลิตบุคลากร 

ด้านนี้ในระดับปริญญาตรี	ศ.	ดร.	ทวี	ญาณสุคนธ์	บูรพาจารย์และนักจุลชีววิทยาคนแรก	ๆ	ของประเทศไทย	ซึ่งใน 

ขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์	 และยังด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา	 

ได้เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานี้	จึงได้บรรจุหลักสูตรจุลชีววิทยาไว้เป็นหลักสูตรหนึ่ง 

ของภาควิชาชีววิทยา	 ในระยะแรกท่ีเริ่มงานนั้นมีอาจารย์ประจ�าที่รับผิดชอบเพียง	 4	ท่าน	 และไม่สามารถหา 

บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มได้ทันที	 เนื่องจากยังมีผู้ศึกษาทางด้านนี้น้อยมาก	 จึงมีนโยบายผลิต 

บุคลากรทางสาขาจุลชีววิทยาระดับปริญญาโทควบคู่กันไปกับการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี	 เป็นการเปิดโอกาสให้ 

อาจารย์ของภาควิชาชีววิทยาที่มีความประสงค์จะสอนทางด้านจุลชีววิทยา	 ได้เพิ่มพูนความรู้โดยใช้วิชาในระดับ 

ปริญญาตรีที่จบมาเป็นพื้นฐาน	นอกจากอาจารย์แล้วยังมีบัณฑิตที่จบจากคณะต่าง	ๆ	และสถาบันอื่นมาเรียนต่อ 

หลายคนด้วยกัน	ซึ่งผู้ที่เข้าเรียนในรุ่นแรก	ๆ	นั้นได้เป็นก�าลังส�าคัญต่อการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและ 

การสอนวิชาพ้ืนฐาน	 โดยที่ระหว่างเรียนจะต้องท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนไปด้วย	 และส่วนใหญ่ได้รับการ 

บรรจุเป็นอาจารย์ประจ�าต่อมา	ซึ่งนับเป็นกลวิธีอันชาญฉลาดที่	ศ.	ดร.	ทวี	ญาณสุคนธ์	ใช้ในการจัดหาและพัฒนา 

บุคลากรของภาควิชาฯ
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		 การให้การศึกษาทั้งสองระดับปริญญาดังกล่าวแล้ว	 จ�าเป็นต้องอาศัยอาจารย์พิเศษที่เสียสละเวลามา 

ร่วมสอนหลายท่านด้วยกัน	 ได้แก่	 ดร.	 ฤกษ์	 ศยามานนท์	 ดร.	 มาลี	 สุวรรณอัตถ์	 ศ.	 ดร.	พรชัย	มาตังคสมบัติ	 

ศ.	ดร.	สถิตย์	สิริสิงห	รศ.	นพ.	ประหยัด	ทัศนาภรณ์	 ศ.	นพ.	สุขุม	ภัทราคม	ซึ่งนับได้ว่าท่านเหล่านี้ได้ร่วมใน 

การพัฒนาภาควิชาจุลชีววิทยาให้มาถึงจุดมุ่งหมายในวันนี้ได้	 เมื่อภาควิชาชีววิทยาได้ด�าเนินการสอนในระดับ 

ปริญญาโทมาระยะหนึ่ง	ทบวงมหาวิทยาลัย	 ได้เริ่มโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย	 โดยให้มีการสอนระดับบัณฑิต 

ศึกษาในสาขาต่างๆ	 เพื่อผลิตอาจารย์ให้กับมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้รับมอบหมายให้ผลิต 

บัณฑิตระดับปริญญาโททางด้านจุลชีววิทยาเมื่อ	พ.ศ.	 2513	 โดยโครงการบัณฑิตศึกษานี้	 มีการบริหารในรูปของ 

คณะกรรมการ	ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากภาควิชาและคณะต่างๆ	ในสายงานที่เกี่ยวข้อง	โดยมี	รศ.ดร.ประเสริฐ	 

สายสิทธิ์	 เป็นประธานโครงการขึ้นตรงต่อคณะวิทยาศาสตร์ฯ	 ซ่ึงท้ังโครงการนี้และสายงานจุลชีววิทยาที่สังกัด 

ภาควิชาชีววิทยาได้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 ท้ังในด้านอาจารย์ผู้สอนและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 และบัณฑิตท่ีจบจาก 

โครงการนี้หลายท่านด้วยกันได้มาเป็นก�าลังส�าคัญของภาควิชาจุลชีววิทยาต่อมา	 ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร 

ของภาควิชาฯ	มิได้หยุดยั้งอยู่เพียงนี้	กล่าวคือ	มีอาจารย์เป็นจ�านวนมากที่มีโอกาสไปศึกษาต่อถึงระดับปริญญาเอก	 

และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการไปฝึกอบรมและท�าการวิจัยในต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อมีโครงการ 

ความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ	Japanese	Society	for	the	Promotion	of	Science	 

(JSPS)	ซึ่งในสาขาจุลชีววิทยามี	Professor	Dr.	H.	Taguchi	เป็นผู้ประสานงานฝ่ายญี่ปุ่นและ	ศ.ดร.ทวี	ญาณสุคนธ์	 

เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย	 ผลจากโครงการนี้ท�าให้อาจารย์ของภาควิชาได้มีโอกาสไปศึกษา	 ดูงาน	และท�างาน 

วิจัยที่ประเทศญ่ีปุ่นตั้งแต่เริ่มโครงการในปี	พ.ศ.	 2521	มาจนถึงปัจจุบันเป็นประจ�าทุกปี	นอกจากนั้นภาควิชาฯ	 

ยังได้รับบรรจุอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษา	ความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นตามความจ�าเป็นของภาระงานที่มากขึ้น 

และการเอื้ออ�านวยด้านงบประมาณ	และได้เชิญอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้	ตัวอย่าง 

เช่น	Professor	Dr.	Emory	Guy	Simmons	ได้มาร่วมสอนและให้ความรู้ด้านเชื้อรา	ตั้งแต่	พ.ศ.	2527	

	 ภาควิชาจลุชวีวทิยา	 เริม่ด�าเนนิงานจากสายงานหนึง่ของภาควชิาชวีวิทยาทีม่อีาจารย์ประจ�าเพยีงไม่กีท่่าน 

ในปี	พ.ศ.2509	 โดยใช้ชั้นล่างของตึกห้องสมุดหลังแรกของมหาวิทยาลัย	 (ปัจจุบันคือ	ศูนย์วางแผนพัฒนาการ 

เกษตรของอาเซียน)	 เป็นที่ท�าวิจัยและที่ท�างานของทั้งอาจารย์และนิสิต	 โดยท�าการสอนที่อาคาร	ซึ่งในสมัยนั้น 

เรียกกันว่า	 “ตึกส่ีชั้น”	ปัจจุบันเป็นที่ท�าการของกองประเมินผล	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ต่อมาในปี	พ.ศ.	 

2515	อาจารย์และนิสิตปริญญาโทได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกชีววิทยา	 ส่วนการสอนวิชาเบื้องต้นนั้นยังคงด�าเนินการอยู่ 

ที่เดิม	 และเปลี่ยนจากสายงานมาเป็นสาขาวิชาเมื่อปี	พ.ศ.	 2517	 จากนั้นในปี	พ.ศ.	 2522	สาขาวิชาจุลชีววิทยา	 

ได้ย้ายมาอยู่	ณ	อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์	 ในปัจจุบัน	ซึ่งด�าเนินกิจกรรมทุกอย่างของสาขาวิชา	 โดยใช้พื้นที่ 

ตั้งแต่ชั้น	2	ถึงชั้น	4	และ	ชั้น	6	บางส่วน	สาขาวิชาจุลชีววิทยา	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นภาควิชาอย่างเป็นทางการ 

ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	28	มกราคม	พ.ศ.	2524	และในปัจจุบันได้รับมอบพื้นที่ชั้น	1	ซึ่ง 

เดิมเป็นฝ่ายเครื่องมือและวิจัยวิทยาศาสตร์	 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 รวมทั้งอาคาร 

ชั้นเดียวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วย
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การพัฒนาอุปกรณ์การสอนและการวิจัย 

	 นอกเหนือจากการเตรียมก�าลังคนแล้ว	 การพัฒนาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ก็มีความส�าคัญไม่ 

ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	 ในการท่ีจะท�าให้ภาควิชาด�าเนินการมาสู่จุดมุ่งหมายดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ในสมัยท่ีเริ่ม 

การสอนปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางดินใน	พ.ศ.	 2506	 และวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารใน	พ.ศ.	 2507	 ได้ใช้ 

เครื่องมือหลักร่วมกับสายงานอื่นๆ	ของภาควิชาชีววิทยา	 เช่น	ตู้อบฆ่าเช้ือซ่ึงมีเพียง	1	ตู้	 ส่วนหม้อนึ่งอัดความ 

ดันไอนั้นมีหม้อ	 Prestige	 ขนาด	 20	 ควอร์ท	 เพียง	 1	 ใบเช่นกัน	ซึ่งจะต้องให้ความร้อนโดยใช้เตาน�้ามันก๊าด 

สูบลม	ส�าหรับเครื่องแก้วและอุปกรณ์อื่นๆ	นั้น	 เนื่องจากมีนิสิตไม่เกิน	20	คน	 ในแต่ละวิชา	ปัญหาในขณะน้ัน 

จึงมีไม่มากนัก	 และในขณะนั้นภาควิชาฯ	 ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	 ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงต้องท�า 

ทุกอย่าง	ตั้งแต่ล้างเครื่องแก้วไปจนถึงการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยตนเอง

	 ถึงแม้ว่าก่อนหน้าที่จะจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์	 ได้มีการเตรียมการเพิ่มจ�านวนครุภัณฑ์	 เช่น	หม้อนึ่ง 

อัดความดันไอไฟฟ้า	ตู้อบ	ตู้บ่มเชื้อ	 กล้องจุลทรรศน์	ซึ่งบางส่วนได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิรอคกี้	 เฟลเลอร์	 

แต่เครื่องแก้วและอุปกรณ์อื่นๆ	นั้น	มีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับจ�านวนนิสิต	 โดยเฉพาะส�าหรับวิชาพ้ืนฐานท่ีต้อง 

สอนให้กับนิสิตคณะเกษตร	ประมง	วนศาสตร์	 และนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์เอง	ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีจ�านวน 

นิสิตไม่น้อยกว่า	 300	คนต่อภาคการศึกษา	แม้ว่าในระยะท่ีเร่ิมต้ังคณะใหม่นั้น	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้งบประมาณ 

ค่อนข้างสูง	 แต่ภาควิชาชีววิทยามีสายงานที่ต้องรับผิดชอบหลายสายงานด้วยกัน	 งบประมาณที่จะจัดสรรให ้

แต่ละสายงาน	 จึงไม่เพียงพอ	 กอรปกับลักษณะงานทางจุลชีววิทยาต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีแตกต่างจาก 

สายงานอื่นๆ	จึงเป็นภาระหนักที่จะต้องจัดหาเครื่องมือของใช้ต่างๆ	 ให้พอเพียงจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 

ท�าให้ต้องเลือกซื้อของจากต่างประเทศในกรณีท่ีเฉพาะและจ�าเป็นจริงๆ	 เช่น	จานเพาะเช้ือ	ก็จะส่ังซ้ือเฉพาะตัว 

จานที่เป็นแก้วเท่านั้น	ส่วนฝาครอบนั้นใช้ฝาอลูมิเนียมซ่ึงราคาถูกกว่ากันมาก	การท่ีต้องใช้เงินให้ได้ประโยชน ์

สูงสุดนี้	 ท�าให้ต้องสนใจข่าวการปรับเงินตราต่างประเทศไปด้วยตลอดเวลา	 ในช่วงที่มีการลดค่าเงินปอนด์ของ 

อังกฤษจากปอนด์ละ	 60	บาท	ลงมาเหลือ	 45	บาทน้ัน	 เป็นปีที่ได้จัดซื้อเคร่ืองแก้วที่จ�าเป็นจากประเทศอังกฤษ 

ได้มากที่สุด	โดยที่จัดซื้อได้ปริมาณของเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	25	จากงบประมาณเท่าเดิม
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		 ถึงแม้เครื่องแก้วบางอย่างอาจไม่จ�าเป็นต้องใช้ของท่ีผลิตจากต่างประเทศ	 เช่น	ขวดใส่อาหารเลี้ยงเชื้อ 

ก็ยังขาดแหล่งที่จะส่ังซื้อได้ครั้งละมากๆ	อาจารย์ท่ีรับผิดชอบต้องหมั่นแวะเวียนไปสอบถามจากร้านขายขวดเก่า 

ย่านสะพานขาว	 เพื่อเลือกซ้ือขวดที่จะน�ามาใช้ในงานสอนได้	 ในขณะนั้นอุปกรณ์อื่นๆ	 เช่น	ลูปเขี่ยเชื้อ	ลวดวาง 

สไลด์เพื่อการย้อมสี	กระบอกใส่ปิเปต	ตะกร้าใส่หลอดทดลอง	และที่วางหลอดทดลอง	เป็นต้น	ล้วนแล้วแต่ผลิต 

จากต่างประเทศและราคาแพงทั้งสิ้น	จึงต้องดัดแปลงและหาช่างผลิตในประเทศไทย	 เช่น	 ใช้ลวดอลูมิเนียมซึ่ง 

ครั้งแรกน้ันถอดออกมาจากไม้แขวนเสื้อ	น�ามาท�าด้ามลูปเขี่ยเชื้อและท่ีวางสไลด์	 ส�าหรับกระบอกใส่ปิเปตนั้น 

ได้น�าต้นแบบที่เป็นทองแดง	ซึ่ง	 ศ.	ดร.	ทวี	ญาณสุคนธ์	 ได้น�าติดตัวกลับมาจากต่างประเทศไปให้ร้านช่างโลหะ 

ท�าเลียนแบบโดยใช้แผ่นเหล็กไร้สนิม	 ซึ่งรุ่นแรกท่ีท�ามานั้นไม่สามารถใช้การได้	 เนื่องจากตะเข็บหลอมละลาย 

เมื่อน�าไปอบฆ่าเชื้อ	นอกจากนั้นมีการออกแบบตะกร้าและที่วางหลอดแก้วซึ่งท�าจากลวดเหล็กไร้สนิมโดยให้ช่าง 

ในประเทศผลิตเช่นกัน	ภาพที่ยังคุ้นตาในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยามาถึงปัจจุบัน	 ได้แก่	 ที่วางหลอดแก้วท่ีท�า 

ด้วยไม้	 ซึ่งรุ่นแรกนั้นท�าจากไม้สักทองด้วยฝีมือช่างเฟอร์นิเจอร์	 ซึ่งในปัจจุบันคงยากท่ีจะหามาใช้ในงานสอน 

เช่นน้ีได้	 ที่วางหลอดไม้สักนี้ถึงแม้ว่าจะมีราคาถูกกว่าของต่างประเทศมาก	 แต่ก็ยังแพงเกินกว่าท่ีจะจัดซื้อเป็น 

จ�านวนมากๆ	 ได้	 รุ่นต่อมาจึงได้ใช้ไม้เนื้อแข็งแทนโดยการขอความร่วมมือจากคณะวนศาสตร์ในการเจาะช่อง 

ส�าหรับวางหลอดให้	 ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วราคาตกอันละเพียง	 2	บาท	 เท่านั้น	ซึ่งในการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการใน 

ปัจจุบันจะมองไม่เห็นภาพความยุ่งยากดังกล่าวเลย	 เนื่องจากมีแหล่งผลิตของเหล่านี้ในประเทศไทยและสามารถ 

สั่งซื้อได้จากร้านขายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั่วไป	แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวแล้วข้างต้นได้ท�ากันมา 

อย่างต่อเนื่องในภาควิชาจุลชีววิทยาจนถึงปัจจุบัน	และด้วยตระหนักดีว่าของทุกชิ้นล้วนหาได้มายาก	จึงท�าให้เพิ่ม 

ความระมัดระวังรักษา	ภาพอาจารย์ของภาควิชาจุลชีววิทยาอยู่พร้อมหน้ากันในยามปิดภาคการศึกษา	 เพื่อตรวจ 

สภาพและท�าความสะอาดกล้องจุลทรรศน์นั้นเป็นภาพแห่งความทรงจ�าอันยากที่จะลืมได้

		 ในการสร้างภาควิชาจุลชีววิทยาน้ัน	นอกจากจะต้องจัดการเรียนการสอนแล้ว	 ยังได้พัฒนาด้านการวิจัย 

ควบคู่กันไปด้วย	 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนั้นส่วนหน่ึงได้จากงบประมาณประจ�าปี	และมีอีกเป็นจ�านวนมากที่ได ้

จากทุนสนับสนุนจากทั้งในและต่างประเทศ	และจากการรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ	 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่ราคาสูงเกินกว่าที่จะจัดซื้อได้ด้วยเงินงบประมาณ	 เครื่องมือเหล่าน้ีถึงแม้จะอยู่ใน 

หน่วยปฏิบัติการต่างๆ	ของภาควิชาฯ	ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน	แต่ท้ังนิสิตและอาจารย์สามารถจะ 

ใช้งานได้อย่างทั่วถึง	ซึ่งเป็นนโยบายหลักของภาควิชาฯ	ในการใช้ของทุกชิ้นให้ได้ประโยชน์สูงสุด

	 ปัจจุบันภาควิชาจุลชีววิทยา	มีอาจารย์ประจ�าซ่ึงมีคุณวุฒิ	 และมีความถนัดในลักษณะต่างๆ	กัน	23	ท่าน	 

มีสถานที่	 อุปกรณ์	 เครื่องมือเพียงพอส�าหรับการเรียน	การสอนและงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์	ประกอบกับ 

การผสมผสานความรู้	 ความถนัดของอาจารย์แต่ละท่าน	ภาควิชาฯ	จึงได้มีความพร้อมในการผลิตนักจุลชีววิทยา 

ทั้งระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	และร่วมในโครงการปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็ม 

ภาคภูมิ	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาควิชาฯ	 ได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	 ไปแล้ว 

เป็นจ�านวนมาก	ศิษย์เก่าของภาควิชาจุลชีววิทยาทุกรุ่นได้ออกไปเป็นก�าลังส�าคัญในหน่วยงานต่างๆ	 ท้ังภาครัฐ 

และภาคเอกชน	ตลอดจนการประกอบอาชีพส่วนตัว	 โดยได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับภาควิชาฯ	 ด้วยดี 

เสมอมาและมีศิษย์เก่าจ�านวนไม่น้อยที่เจริญรุ่งเรืองท�าชื่อเสียงให้ทั้งกับตนเองและหน่วยงานท่ีสังกัด	 ซึ่งเป็น 

การประกาศเกียรติคุณให้กับภาควิชาฯ	อีกทางหนึ่ง
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		 นอกจากการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทุกระดับปริญญาและการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและ 

มีประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นจ�านวนมาก	 ภาควิชาฯ	 ยังได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมตลอดมา	นอกจากนั้น 

อาจารย์ของภาควิชาจุลชีววิทยายังได้รับความไว้วางใจให้ท�างานทั้งในระดับคณะ	มหาวิทยาลัย	ระดับชาติ	รวมทั้ง 

ระดับนานาชาติ	 ถึงแม้ว่าชาวจุลชีววิทยาจะภาคภูมิใจในภาควิชาของเราในปัจจุบัน	แต่จะยังน้อยกว่าความภูมิใจ 

ต่อการที่อาจารย์	ศิษย์เก่า	นิสิตปัจจุบัน	และเจ้าหน้าที่ทุกระดับของภาควิชาฯ	ได้ร่วมมือร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรค 

นานับประการตลอดเส้นทางที่น�าภาควิชาฯ	มาสู่วันนี้	 อันจะเป็นแนวทางส�าหรับจุลชีววิทยารุ่นหลังในการ 

พัฒนาภาควิชาฯ	ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในวันหน้าสืบไป
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Department of 

Biochemistry
ภาควิชาชีวเคมี

ผลงานโดดเด่นในช่วงเวลาปีที่ผ่านมาของภาควิชาชีวเคมี

 ภาควิชาชีวเคมี	 ร่วมกับสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล	 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	 

ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ	สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล	คร้ังท่ี	 4	ประจ�าปี	 2557	แนวคิด	 

“เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมวิจัยชีวเคมีอาเซียน”	 (The	 4th	 International	Biochemistry	 and	Molecular	Biology	 

Conference	2014:	Bridging	ASEAN	Biochemical	Research	Communities)	 โดยได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัด 

ประชุมวิชาการ	ระหว่างวันที่	2-3	เมษายน	2557	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

	 ในด้านการเรียนการสอน	ปัจจุบันภาควิชาชีวเคมีท�าการเปิดสอน	3	หลักสูตร	ได้แก่	วิทยาศาสตรบัณฑิต	 

(ชีวเคมี)	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 (ชีวเคมี)	 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (ชีวเคมี)	 โดยเน้นการผลิตบัณฑิตทุกระดับ 

ให้มีคุณภาพ	ทั้งการเรียนการสอนและผลงานวิจัย	 โดยคณาจารย์ของภาควิชาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจาก 

ภายในประเทศ	 เช่น	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (สวก.)	 

ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	 (สพภ.)	 และจากต่างประเทศ	 เช่น	บริติชเคานซิลและมีผลงานวิจัย 

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระหว่างปี	 2557-2558	 จ�านวน	 36	บทความ	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ 

ศักยภาพในการท�าวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา	ส�าหรับหัวข้องานวิจัยในภาควิชานั้น	สามารถแบ่งออกได้เป็น	 

5	กลุ่มเรื่อง	ดังนี้	“Agricultural	biochemistry	and	biotechnology”	“Bioenergy”	“Disease	biology”	“Drug	 

design	and	drug	target”	และ	“Glycobiology”
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	 นอกเหนือจากการท�างานวิจัย	 ภาควิชาฯ	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการส�าหรับการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน	จ�านวน	 3	 ห้อง	ณ	 ชั้น	 5	 

อาคารทวี	ญาณสุคนธ์	คณะวิทยาศาสตร์	 ให้มีความทันสมัย	อ�านวยความสะดวกในการเรียนการสอน	 เพื่อความ 

ปลอดภัย	 และสามารถรองรับจ�านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้	 ห้องปฏิบัติการใหม่นั้นได้เริ่มใช้ส�าหรับการเรียน 

การสอน	รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี	I	(01402312)	ภาคปลาย	ปีการศึกษา	2557
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Department of 

Botany
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ในรอบ ๒ ปี

	 ภาควิชาพฤกษศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	เป็น	๑	ใน	๓	มหาวิทยาลัยที่มีภาควิชานี้	ได้แก่	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นสาขาวิชาที่มีความเฉพาะและมีความ 

โดดเด่น	เปิดสอน	๓	หลักสูตร	ดังนี้

	 ๑.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพฤกษศาสตร์	(Bachelor	of	Science	Program	in	Botany)

	 ๒.	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์	 (Master	 of	 Science	 Program	 in	 

	 	 Botany)

	 ๓.	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์	 (Doctor	 of	 Philosophy	 Program	 in	 

	 	 Botany)

	 ภาควิชาพฤกษศาสตร์	 มีอาจารย์ประจ�า	 ๑๘	คน	มีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย	 ครอบคลุม 

ด้านพฤกษศาสตร์	แบ่งออกเป็น	๔	ด้าน	ดังนี้

	 ๑.	 โครงสร้างและอนุกรมวิธานพืช	(Plant	Structure	and	Taxonomy)

	 ๒.	สรีรวิทยาและชีววิทยาโมเลกุลพืช	(Plant	Physiology	and	Molecular	Biology)

	 ๓.	เทคโนโลยีชีวภาพพืช	(Plant	Biotechnology)

	 ๔.	นิเวศวิทยาพืช	(Plant	Ecology)
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	 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในการประชุมครั้งที่	 ๑๑/๒๕๕๘	 เมื่อวันจันทร์ที่	๒๓	พฤศจิกายน	 

พ.ศ.	๒๕๕๘	พิจารณาแล้ว	 มีมติทราบและเห็นชอบ	 โครงการความร่วมมือ	 การจัดการเรียนการสอนร่วม	 

สองปริญญา	(Double	Degree)	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพฤกษศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และ 

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และ	Graduate	School	 of	Agriculture,	Kyoto	University	ประเทศ 

ญี่ปุ่น	ซึ่งด�าเนินการโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.	ศรีสม		สุวรรณวงศ์	

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มีนิสิตทั้งหมด ๑๓๗ คน จ�าแนกเป็นนิสิตปริญญาตรี ๙๓ คน 

นิสิตปริญญาโท ๒๖ คน และนิสิตปริญญาเอก ๑๘ คน ในจ�านวนทั้งหมดนี้ 

มีนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ๓๓ คน ดังตาราง
 

ล�าดับ ชื่อทุน
ปริญญา

ตรี โท เอก รวม

๑ ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(โครงการ	พสวท.)

๕ ๖ ๑ ๑๒

๒ ทุนโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์	(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทย)

๒ ๕ ๘ ๑๕

๓ ทุนบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ๓ ๑ ๔

๔ ทุน	๗๒	ปี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ๑ ๑ ๒

รวม ๗ ๑๕ ๑๑ ๓๓

พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 

	 ภาควิชาพฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มีพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์	 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ให้กับนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	และบุคลทั่วไป	และมีพันธกิจรองรับการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน	 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ตั้งแต่ภาคต้น	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	 เป็นต้นไป	 เพ่ือการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	 เน้นการสร้างกระบวนการและวิธีคิดร่วมกัน	 เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่าง	ๆ	 ให้แก่ผู้เรียน	 

เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน
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โครงการพัฒนาวิชาการ “ผลิตสื่อการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์พืช” 
	 โครงการพัฒนาวิชาการ	 “ผลิตสื่อการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์พืช”	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 

ดร.	ประศาสตร์	เกื้อมณี	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เฉลิมพล	สุวรรณภักดี	เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

	 นิสิตปริญญาตรีและคณาจารย์	 ภาควิชาพฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 ร่วมกันจัดโครงการแข่งขัน 

ตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้า 

จุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	ครั้งที่	๑๐	เมื่อวันเสาร์ที่	๒๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙
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การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 

	 นิสิตและอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับ 

ปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	๒	 โดยมีภาควิชาพฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร	์ 

๓	สถาบันเข้าร่วม	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัยมหิดล	 

โดยก�าหนดจัดงานช่วงปลายเดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 เมื่อศุกร์วันที่	๒๔	 เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	นิสิตและอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 ๑	ณ	ห้องประชุม 

อาคารสตางค์	 มงคลสุข	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	มีนิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์	 จ�านวน	๒	คน	 

ได้รับรางวัล	ดังนี้	

	 นายณัฐนนท์	มีพรหม	นิสิตปริญญาตรี	 ภาควิชาพฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตร- 

ศาสตร์	 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม	ประเภทการน�าเสนอผลงานแบบบรรยาย	 เรื่องสัณฐานวิทยา	การกระจายพันธุ	์ 

และนิเวศวิทยาของพืชสกุล	Santisukia	 Brummitt	 (Bignoniaceae)	 ในประเทศไทย	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ 

ดร.	ฉัตรชัย	เงินแสงสรวย	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษหลัก

	 นายยศพล	หาญวณิชย์เวช	 นิสิตปริญญาตรี	 ภาควิชาพฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 ได้รับรางวัลดีมาก	 ประเภทการน�าเสนอผลงานแบบบรรยาย	 เรื่อง	 ผลของ	 ดินขาวเคโอลิน 

ต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสง	 ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสับปะรด	 ในฤดูร้อน	 โดยมี	 

รองศาสตราจารย์	ดร.	คณพล	จุฑามณี	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษหลัก

โครงการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว "คุ้งบางกะเจ้า" สู่ความยั่งยืน 

	 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	๓๐	 กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	คณะวนศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ในการเสด็จทรงร่วมปลูกต้นไม	้ 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา	 ในการนี้ทรงปลูกต้นไม้จ�านวน	๖	ต้น	 ได้แก่	 ต้นโพธิสัตว์	 มหาพรหม	พะยูง	มะเกลือ	 

มะขามป้อม	สมอไทย	และร่วมฉายพระฉายาลักษณ์	โดยมีคณาจารย์	บุคลากร	นิสิตคณะวนศาสตร์	และผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จ�านวน	๓๕๐	คน	ถวายการต้อนรับและถวายงานปลูกต้นไม้	ณ	บริเวณพระต�าหนัก 

เรือนต้น	สวนจิตรลดา	ส�าหรับต้นไม้ที่ปลูกถวาย	 ได้แก่	 แดง	มะค่าโมง	 ละมุดสีดา	 ศรียะลา	 ยวนผ้ึง	พระเจ้า 

ห้าพระองค์	พะยูง	และไม้อื่น	ๆ	จ�านวน	๓๐๐	ต้น	 ในการนี้	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ถวายรายงานโครงการ 

และผลงานวิชาการ
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ฉัตรชัย	 เงินแสงสรวย	อาจารย์ประจ�าภาควิชาพฤกษศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร	์ 

ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาส	กราบบังคมทูลรายงาน	 เร่ือง	ความหลากหลายของพรรณไม้ในพ้ืนท่ีสีเขียว	 

"คุ้งบางกะเจ้า"	 โดยมีคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นผู้รับผิดชอบ	ภายใต้โครงการแผนแม่บท 

เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว	"คุ้งบางกะเจ้า"	 สู่ความย่ังยืน	 ซ่ึงมี	 ดร.	 จงรัก	 วัชรินรัตน์	 คณบดีคณะ 

วนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นหัวหน้าโครงการ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล มาเรียนที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

	 ภาคปลาย	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล	โสณกุล	มาเรียนวิชา	๐๑๔๐๑๓๔๑	หลักอนุกรม 

วิธานพืช	 (Principles	 of	 Plant	 Taxonomy)	 ท่ีภาควิชาพฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 บรรยายเวลา	๐๙.๔๕- 

๑๑.๔๕	น.	 (๒	ชั่วโมง)	ห้องบรรยาย	๓๑๑	อาคารสุขประชา	 วาจานนท์	 ปฏิบัติการ	 เวลา	๑๓.๐๐-๑๖.๐๐	น.	 
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(๓	ชั่วโมง)	ห้องปฏิบัติการ	๙๐๑	อาคารทวี	ญาณสุคนธ์	 โดยเรียนร่วมช้ันเรียนกับนิสิต	 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานี้ 

ตลอดภาคการศึกษา	 มีนิสิตลงทะเบียนเรียน	๒๓	 คน	 จ�าแนกเป็นนิสิตปริญญาตรี	 ภาควิชาพฤกษศาสตร์	 

คณะวิทยาศาสตร์	๑๗	คน	 (ชั้นปี	๒)	และนิสิตคณะเกษตร	๖	คน	 (นิสิตปริญญาตรี	๒	คน	 (ชั้นปี	๔)	และนิสิต 

ปริญญาโท	๔	คน)	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	ฉัตรชัย	 เงินแสงสรวย	อาจารย์ประจ�าภาควิชาพฤกษศาสตร	์ 

คณะวิทยาศาสตร์	เป็นผู้สอน

รางวัลพระราชทาน The King of Thailand Vetiver Awards 2015 

	 ผลงานวิจัยเรื่อง	“The	Salt	Tolerant	Vetiver”	 (หญ้าแฝกทนเค็ม)	ได้รับรางวัลพระราชทาน	The King  

of	 Thailand	Vetiver	Awards	 2015	 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ซึ่งรางวัลนี ้

พระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศ	หญ้าแฝกดีเด่นในด้านต่าง	ๆ	จากทั่วโลก	โดยมีกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณา 

ตัดสินรางวัล	จ�านวน	๖	ผลงาน	จาก	๓	หมวดหลัก	ได้แก่	

	 ๑.	 ด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น	

	 ๒.	ด้านการส่งเสริมและการใช้งานระบบหญ้าแฝกดีเด่น	

	 ๓.	ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น	 โดยผลงานของนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น	 ประเภทผลงานในภาคเกษตรกรรม	 (Agricultural	 

Application)	 ผู้ร่วมคณะวิจัยประกอบด้วย	รองศาสตราจารย์	 ดร.	 มาลี	ณ	นคร	 เป็นหัวหน้าโครงการ	 และ 

รองศาสตราจารย์	 ดร.	 ลิลลี่	 กาวีต๊ะ	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาพฤกษศาสตร์	นางสาวมัทนภรณ์	 ใหม่คามิ	 นิสิต 

ปริญญาเอก	 ภาควิชาพฤกษศาสตร์	และศาสตราจารย์	 ดร.	 สุรินทร์	 ปิยะโชคณากุล	 อาจารย์ประจ�าภาควิชา 

พันธุศาสตร์	 จากการเสนอผลงาน	 ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ:	 The	Sixth	 International	Conference	 on	 

Vetiver	 เม่ือวันที่	๕–๘	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ณ	 เมืองดานัง	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา	 

ส�านักงาน	กปร.	และองค์กรหญ้าแฝกนานาชาติ	จัดขึ้นเพื่อเชิดชูผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการใช้หญ้าแฝก
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ปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

	 กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	ขอความอนุเคราะห ์

ยืมตัว	อาจารย์รวีวรรณ	ตัณฑวณิช	อาจารย์ประจ�าภาควิชาพฤกษศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	ตามเสด็จเพ่ือปฏิบัติ 

งานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	ณ	 จังหวัดสงขลา	 ระหว่างวันที่	๒๖	 

พฤศจิกายน	–	๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

นิสติ 

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗–๒๕๕๘	มีนิสิตปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	รวมกัน	๑๖	คน	ที่สร้างชื่อเสียง 

และ/หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกและภายใน	 (รายละเอียดในหนังสือครบรอบ	๕๐	ปี	คณะวิทยาศาสตร	์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก (new species) 

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มอบโล่เชิดชูเกียรติ	แด่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ฉัตรชัย	เงินแสงสรวย	อาจารย์ 

ประจ�าภาควิชาพฤกษศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	ค้นพบ	 เอื้องเทียนปากสีน�้าตาล	 (Coelogyne phuhinronklaensis  

Ngerns.	&	P.	Tippayasri)	วงศ์	Orchidaceae	กล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก	ให้ไว้	ณ	วันที่	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	 

	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	มอบโล่เชิดชูเกยีรต	ิแด่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	เฉลิมพล	สุวรรณภกัด	ีอาจารย์ 

ประจ�าภาควิชาพฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 ค้นพบ	ดีปลีดิน	 (Piper viridescens Suwanph. & Chantar.)	 

วงศ์	Piperaceae	พืชชนิดใหม่ของโลก	ให้ไว้	ณ	วันที่	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗
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ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

 นายยศพล	หาญวณิชย์เวช	นิสิตปริญญาตรี	ภาควิชาพฤกษศาสตร์	 ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันท 

มหิดล	แผนกเกษตรศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 

	 นางสาววรรณิดา	 แซ่ตั้ง	 นิสิตปริญญาตรี	 ภาควิชาพฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	 

เกษตรศาสตร์	ได้รับทุนการศึกษา	Monbukagakusho	(MEXT)	จากกระทรวงศึกษาธิการ	รัฐบาลญี่ปุ่น	 เพื่อศึกษา 

ต่อในระดับปริญญาโท	สาขา	 Environmental	 Science	 and	 Technology,	 Graduate	 School	 of	Agriculture	 

ณ	Kyoto	University	 เมืองเกียวโต	ประเทศญ่ีปุ่น	 เป็นระยะเวลา	๒	ปี	 (เดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘–กันยายน	 

พ.ศ.	๒๕๖๐)	

บัณฑิตได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์ 

 นางสาวอาจารีย์	ทองลิ้ม	บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๗	 

ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์	 และได้ล�าดับท่ี	๘	ของมหาวิทยาลัย	 เกษตรศาสตร์	 

แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	๓.๙๒
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รศ. ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต หัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์

	 ภาควิชาพันธุศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี	 

พ.ศ.	 2524	ปัจจุบันมีหลักสูตรสอนทั้งในระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ภาควิชาพันธุศาสตร ์

มุ่งวิจัยสร้างความเป็นเลิศทางด้านพันธุศาสตร์	 มีงานวิจัยหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้างของจีโนมและ 

โครโมโซม	การวิเคราะห์หน้าที่ของยีนและโปรตีน	การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ	 พันธุศาสตร์ประชากร	 

พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ	ความหลากหลายทางพันธุกรรม	ชีวสารสนเทศในด้าน	metagenomics,	 genomics,	 

transcriptomics	 และ	 proteomics	 โดยงานวิจัยเหล่านี้ครอบคลุมพันธุศาสตร์ของพืช	 สัตว์	 และจุลินทรีย์	 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม	 เช่น	บริษัท	มิตรผล	วิจัยพัฒนาอ้อยและน�้าตาล	จ�ากัด	และ 

บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 มหาชน	 เป็นต้น	 รวมท้ังการท�าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยท้ังในและ 

ต่างประเทศ

	 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา	นิสิตสังกัดภาควิชาพันธุศาสตร์โดยเฉพาะนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก	 

มีโอกาสได้ไปท�างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยระดับนานาชาติ	 ในห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัยในต่างประเทศ	 

ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายการท�าวิจัยของภาควิชาพันธุศาสตร์	 อาทิ	 Kitasato	 University,	 Kyoto	 

University,	 Nagoya	University,	 Osaka	University	 ประเทศญี่ปุ่น	 John	 Innes	 Centre,	 The	 Sainsbury	 

Laboratory	ประเทศอังกฤษ	Louisiana	 State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และ	 International	Rice	 

Research	 Institution	 (IRRI)	ประเทศฟิลิปปินส์	 เป็นต้น	นอกจากนี้นิสิตยังได้น�าเสนอผลงานในท่ีประชุม 

วิชาการนานาชาติ	ภายใต้การสนับสนุนของทุนการศึกษา	ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก	

Department of 

Genetics
ภาควิชาพันธุศาสตร์
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	 ภาควิชาพันธุศาสตร์เป็นภาควิชาที่มุ ่งเน้นการท�าวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	 

ในช่วงทศวรรษ	 (พ.ศ.	 2548-2558)	ที่ผ่านมา	ภาควิชาพันธุศาสตร์ได้ตีพิมพ์ผลงานทั้งหมด	 195	 เร่ือง	ที่ปรากฎ 

ในฐานข้อมูล	Scopus	 โดยในช่วงสองปีท่ีผ่านมา	 (พ.ศ.	 2557-2558)	มีผลงาน	58	 เร่ือง	 งานวิจัยส่วนใหญ่จัดอยู ่

ในสาขา	Agriculture	 and	Biological	 Sciences	คิดเป็นร้อยละ	 57	และจัดอยู่ในสาขา	Biochemistry,	Genetics	 

and	Molecular	Biology	คิดเป็นร้อยละ	45	ซึ่งสอดคล้องกับ	QS	Ranking	สาขา	Agriculture	 and	Forestry	ของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่อยู่ในอันดับ	39	ในปี	พ.ศ.	2558

	 ในปี	พ.ศ.	 2558	ภาควิชาพันธุศาสตร์	 ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 The	 5th  

Asian	Chromosome	Colloquium	 (ACC5)	และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ	The	 International	 

Workshop	on	Plant-Microbe	Interaction	(สนับสนุนโดย	British	Council,	UK)	และในปีนี้จะร่วมจัดงานประชุม 

นานาชาติ	 The	 International	Conference	 on	 Innovative	Approaches	 in	Applied	Sciences	 and	Technologies	 

(iCiAst-2016)	 โดยการจัดประชุมนานาชาติเหล่านี้ได ้รับการสนับสนุนสถานที่จากคณะวิทยาศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ในวาระที่คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ครบรอบ	50	ปี	 ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2559	ทาง 

ภาควิชาพันธุศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดี	 และจะร่วมก้าวเดินไปพร้อมกับภาควิชาอื่นๆ	 ในคณะวิทยาศาสตร์	 

เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งแผ่นดินสีเขียวนี้ให้เจริญรุดหน้าสืบไป
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Department of 

Physics
ภาควิชาฟิสิกส์

	 ภาควิชาฟิสิกส์มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยในช่วง	1	ตุลาคม	2556	ถึง	1	ตุลาคม	2558	ภาควิชา

ฟิสิกส์มีผลงานในด้านต่างๆ	ดังนี้

กิจกรรม  

	 งานเปิดป้ายอาคารวิฑูรย์	หงส์สุมาลย์	(12	ธันวาคม	2556)
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	 งานประชุมวิชาการ	The	2nd	International	Conference	on	Photonics	Solutions	(6-8	กรกฎาคม	2558)

งานบริการวิชาการ 

	 ภาควิชาฟิสิกส์	 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการบริการวิชาการจัดการเรียนปฏิบัติการนักเรียน 

ในหลักสูตร	Talent	Class	Program	(29	กรกฎาคม	2557)

	 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิรูปการเรียนรู้	(17	มกราคม	2558)
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งานวิจัย 

	 ภาควิชาฟิสิกส์มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล	 ISI	 ต่อจ�านวนอาจารย์	 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดยภาควิชา 

ฟิสิกส์มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล	ISI	ต่อจ�านวนอาจารย์	ในปี	2556	ถึง	ปี	2558	ดังนี้	0.86	(2556)		0.97(2557)	 

1.03(2558)	

ทุนวิจัย 

	 ภาควิชาฟิสิกส์ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ�านวนอาจารย์	 เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	 โดย	 ในปี	 2556	จ�านวนเงินวิจัยต่อจ�านวนอาจารย์	 เท่ากับ	 60,000	บาท	 ในปี	 2557	จ�านวนเงินวิจัย 

ต่อจ�านวนอาจารย์	เท่ากับ	180,000	บาท	ในปี	2558	จ�านวนเงินวิจัยต่อจ�านวนอาจารย์	เท่ากับ	220,000	บาท
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Department of 

Applied Radiation 
and Isotopes
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

ผลงานในรอบ 2 ปี (2557-2558)

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

	 ภาควิชาฯ	 ได้ด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร	์ 

ซึ่งประกอบไปด้วยภารกิจหลักทางด้านการเรียนการสอน	งานวิจัย	 การพัฒนาและบริการวิชาการ	และงาน 

ทางด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ซึ่งมีผลงานที่โดดเด่นดังนี้
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 งานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา 

- A new radiation detector

- Material irradiation

- Radiation Biodosimetry

- Nuclear devices

- A chemical dosimeter

- Radiobiology

- Plant mutation

- Phytoremediation
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งานการเรียนการสอน 

 •  หลักสูตรวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	 เป็นหลักสูตรใหม่	 เปิดสอนในปีการศึกษา	 2557	 เพื่อผลิต 

นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

พ.ศ.	2551	ที่ได้ก�าหนดวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม	สาขานิวเคลียร์	

งานวิจัย 

 • คณาจารย์ของภาควิชาฯ	 ได้รับทุนสนับสนุนส�าหรับด�าเนินการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

เป็นประจ�าทุกปี	 ส�าหรับ	 ปี	 2557	 ได้รับงบประมาณ	 2,601,500	 บาท	 ส่วนในปี	 2558	 ได้รับงบประมาณ

4,662,842	บาท	

 • ในปี	 2557	มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในอัตราส่วน	0.6	ผลงาน	ต่อจ�านวนอาจารย์ในภาค 

วิชาฯ	 ในจ�านวนนี้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร	Nature	จ�านวน	1	ผลงาน	ส่วนในปี	 2558	มีจ�านวนผลงานตีพิมพ ์

คิดเป็นอัตราส่วน	0.9	

งานพัฒนาและบริการวิชาการ 

 •  ริเริ่มการน�าระบบรับรองห้องปฏิบัติการ 

มาตรฐานตามข้อก�าหนดมาตรฐาน	 ISO	17025	มาใช ้

ส�าหรับห้องปฏิบัติการวัดรังสีแกมมาด้วยหัววัดรังส ี

ชนิดเจอร์มาเนียมความบริสุทธิ์สูง	 (HpGe)	 ส�าหรับ 

ให้บริการตรวจวัดรังสีแกมมาในสินค้าน�าเข้าและ 

ส่งออก

การใช้งานเครื่องวัดรังสีแกมมาชนิดเจอร์มาเนียม

ความบริสุทธิ์สูง	(HpGe)

ภาพโครงการ	Nuclear	Camp

 • การบริการด้านวิชาการ	 ในทุกปีภาควิชาฯ	 

ร่วมกับชุมนุมนิสิตภาควิชาฯ	 ได้จัดโครงการนิวเคลียร์ 

แคมป์	 เพ่ือให้ความรู้และสันทนาการทางด้านรังสีและ 

นิวเคลียร์เทคโนโลยีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายท่ัวประเทศเป็นประจ�าทุกปี	 มีผู ้เข้าร่วม 

กิจกรรมปีละประมาณ	 40	 คนและได้รับความสนใจ 

อย่างกว้างขวาง
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 •	 ภาควิชาฯ	 เห็นความส�าคัญของการพัฒนาท้ังด้านการเรียนการสอน	การวิจัยและการบริการวิชาการ 

ให้มีความทันสมัย	 แต่ด้วยข้อจ�ากัดของงบประมาณแผ่นดิน	ภาควิชาฯ	 จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

จาก	IAEA	ภายใต้	TC	Project	มาอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	คศ.	2016-2017	ภาควิชาฯ	ได้รับการสนับสนุนให้ด�าเนิน 

โครงการจดัตัง้ศูนย์เครือ่งเร่งอนภุาคเพือ่การศึกษาและวจิยั	รหสั	THA0015	“The	Establishment	of	an	Accelerator	 

Center	 for	Research	 and	Education”	 โดยทาง	 IAEA	จะให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านการ 

ติดตั้ง	 ใช้งาน	การดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุง	 รวมทั้งการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	ทั้งนี้ศูนย์เคร่ืองเร่งอนุภาคเพ่ือ 

การศึกษาและวิจัยที่จะจัดตั้งขึ้นนี้	 จะเป็นศูนย์ฯ	 แห่งแรกของภาคกลางของประเทศ	ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้น 

การใช้ประโยชน์จากล�าอนุภาคเพื่อการศึกษาวิจัยแล้ว	 ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ�า 

หน่วยงานที่มีการใช้เครื่องเร่งอนุภาคทั่วประเทศ	 เพื่อเพิ่มทักษะ	ความช�านาญในการเดินเครื่อง	รวมทั้งการดูแล 

และซ่อมบ�ารุงเครื่องเร่งอนุภาคเบื้องต้น	 ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	 ช่วยให้ 

ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกด้วย	 โดยปัจจุบันโครงการนี้ได้เริ่มด�าเนินการไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ตั้งแต่	 

การออกแบบอาคารศูนย์เครื่องเร่งฯ	 โดยผู้เชี่ยวชาญจาก	 IAEA	 ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 การส่ง 

บุคลากรไปฝึกอบรมงานวิจัย	การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองเร่งฯ	และการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน 

เพิ่มเติมจากภายนอก	เป็นต้น

ภาพโมเดลของอาคารศูนย์เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อการศึกษาและวิจัย
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Department of 

Computer Science
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 ย้อนรอยอดีตถึงปัจจุบัน 

 การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้เร่ิมมาตั้งแต	่ 

พ.ศ.	 2510	 โดยคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์	 ภาควิชาคณิตศาสตร์	 ได้เปิดสอนวิชาการโปรแกรมในภาษา 

คอมพิวเตอร์ต่างๆ	 ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จนกระทั่งปีการศึกษา	2530	ภาควิชาคณิตศาสตร ์

ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 และได้เปิด 

รับนิสิตรุ่นแรก	จากนั้นคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกันก่อตั้งภาควิชาวิทยาการ 

คอมพวิเตอร์ขึน้	โดยเมือ่วนัที	่14	สงิหาคม	พ.ศ.	2535	ได้มีประกาศทบวงมหาวทิยาลัย	เรือ่ง	การแบ่งส่วนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ให้มีการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นภาควิชาล�าดับที่	 12	 ใน 

คณะวิทยาศาสตร์	 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งให้	 รองศาสตราจารย์พนมกร	จันทร์เจริญ	ด�ารง 

ต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาคนแรก	ตั้งแต่วันที่	 16	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2535	 ในระหว่างนั้นรองศาสตาจารย์พนมกร	 

จันทร์เจริญ	 และคณาจารย์รุ่นแรกได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต	 และน�าพาภาควิชาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์ให้สามารถก้าวเดินอย่างมั่นคงและมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับจากนั้นเป็นต้นมา	 จนกระทั่งเมื่อ 

วันที่	 23	ตุลาคม	2538	 รองศาสตาจารย์พนมกร	จันทร์เจริญ	 ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในระหว่างการ 

ร่วมเดินทางพร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตไปชมสุริยุปราคา	ณ	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	และได้จากไปอย่าง 

ไม่มีวันกลับ	ท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยรักของคณาจารย์	บุคลากรและนิสิต	ซึ่งต่อมาภาควิชาฯ	ได้จัดสร้าง 

ห้องประชุมพนมกร	จันทร์เจริญ	ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจ�า
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	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร	 ศิรธรานนท์	 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์	เมื่อวันที่	16	มกราคม	พ.ศ.	2539	และด�ารงต�าแหน่งจนถึงวันที่	15	มกราคม	พ.ศ.	2551	ในช่วงเวลา 

ดังกล่าวภาควิชาฯ	ได้มีความก้าวหน้าไปตามล�าดับ	โดยได้รับจัดสรรอัตราก�าลังสายวิชาการเพิ่มขึ้นจนมีคณาจารย์ 

ทั้งสิ้น	 20	คน	และมีสายสนับสนุนอีกจ�านวน	 12	คน	ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และบุคลากรของ 

ภาควิชาฯ	ท�าให้ภาควิชาฯ	มีความเข้มแข็งและมีพัฒนาการมากขึ้น	 จนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการปริญญาตรี 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ	เมื่อวันที่	19	เมษายน	พ.ศ.	2542	และเปิดรับนิสิตปริญญาตรีภาคพิเศษเป็น 

รุ่นแรกในปีการศึกษา	 2542	จากนั้นสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 เมื่อวันที่	 20	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2542	พร้อมกันนั้นได้มีการจัดต้ังโครงการปริญญาโท 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษขึ้น	 โดยได้เปิดรับนิสิตปริญญาโทภาคพิเศษรุ่นแรกในปีการศึกษา	2543	 

และเปิดรับนิสิตปริญญาโทภาคปกติรุ่นแรกในปีการศึกษา	 2547	 จากนั้นในวันที่	 27	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2549	 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 และมีนิสิต 

ปริญญาเอกรุ่นแรกในปีการศึกษา	2551

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์ศริกิร	 จนัทร์นวล	 ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์	 

ตั้งแต่วันที่	16	มกราคม		พ.ศ.		2551	จนถึงวันที่	15	มกราคม		พ.ศ.		2559	หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งระดับ 

ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	 ได้รับการปรับปรุงให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่าง 

ต่อเนื่อง	ประกอบกับความเข้มแข็งของคณาจารย์	ความขยันหมั่นเพียร	ขวนขวายหาความรู้ของนิสิต	ส่งผลให ้

นิสิตของภาควิชาฯ	 ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น	จนมีผลงานแห่งความภาคภูมิใจท้ังใน 

ระดับชาติและนานาชาติปรากฏอย่างต่อเนื่อง	 ในช่วงเวลาดังกล่าว	ภาควิชาฯ	 ยังเล็งเห็นความส�าคัญของการวิจัย	 

ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาประเทศ	 ได้ผลักดันและส่งเสริมงานวิจัยของภาควิชาฯ	 ในหลากหลายสาขา 

ให้มีความเข้มแข็ง	 เช่น	 งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์	 งานวิจัยด้านการบริหารจัดการความรู้	 งานวิจัยด้าน 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	และงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์	ส่งผล 

ให้ภาควิชาฯ	มีโครงการวิจัยและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงการ 

วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

	 ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติของนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	อาทิ	

	 1)	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 2	 โครงการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย	RFID	แห่งประเทศไทยครั้ง 

ที่	1	งาน	Thailand	ICT	Contest	Festival	2551	โดย	NECTEC	และ	สวทช.	

	 2)	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 3	 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 10	 

โดย	NECTEC	และ	สวทช.	

	 3)	 รางวัลชนะเลิศ	ประเภทกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	โครงการแข่งขันสร้างนวัตกรรมด้วย 

ระบบสมองกลฝังตัวและอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย	2551	

	 4)	 Bronze	Award	ประกวดออกแบบและพัฒนา	Mobile	 Software	Application	 ระดับอุดมศึกษาทั่ว 

ประเทศ	โครงการ	SAMART	Innovation	Awards	2551	

	 5)	 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	Open	 Jive	Regional	 Challenge	 2552	 โดยบริษัท	 ซัน	 ไมโครซิสเต็มส์	 

จ�ากัด	เขตอุตสาหกรรม	ประเทศไทย	บริษัทเฟิร์ส	ลอจิก	จ�ากัด	บริษัท	อีลิเซียเทคโนโลยี	จ�ากัด	
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	 6)	 รางวัล	Sun	Entrepreneurial	 Spirit	Award	2552	 ในการแข่งขัน	Open	 Jive	ระดับภูมิภาค	 โดยบริษัท 

ซัน	ไมโครซิสเต็มส์	จ�ากัด	

	 7)	 รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดผลงานวิจัยเพ่ือการต่อยอดเชิงธุรกิจ	 ICT	 สร้างไทยเข้มแข็ง	 

ครั้งที่	1	2552	โดยกระทรวงไอซีที	และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 8)	 รางวัลที่	 2	ประเภทโปรแกรม	Microsoft	 Excel	 2007	 ในการแข่งขัน	Certiport	 2553	Worldwide	 

Competition	on	Microsoft	Office	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 9)	 รางวัลชมเชย	ประเภทโปรแกรมเพ่ือช่วยเหลือคนพิการ	 ผลงาน	 “Incredible	 9	 Squares	 (9	 ช่อง 

มหัศจรรย์)”	 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	 ครั้งท่ี	 12	 2553	 โดย	NECTEC	 

และ	สวทช.

		 10)	 รางวัล	Gold	Award	ประเภท	Application	 for	mobile	 devices	 ในการแข่งขัน	Samart	 Innovation	 

Awards	2554

	 11)	 รางวัลที่	 2	ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานส�าหรับลินุกซ์	 ระดับนิสิต	นักศึกษา	 ในการ 

แข่งขัน	NSC	2555	

	 12)	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 3	World	 Citizenship	 ในการแข่งขัน	 Imagine	 Cup	 2558	 โดยบริษัท	 

ไมโครซอฟต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 นอกจากนี้	 เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ	 ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ของภาควิชาฯ	 

และความอนุเคราะห์ของ	Dr.	Lekha	Chaisorn,	Deputy	Executive	Director,	 Sensor-Enhanced	Social	Media	 

(SeSaMe)	Centre,	 Interactive	&	Digital	Media	 Institute	 (IDMI),	National	University	 of	Singapore	ประเทศ 

สิงคโปร์	 ในปีการศึกษา	2557	ภาควิชาฯ	 ได้ริเริ่มโครงการสหกิจศึกษา	ณ	ต่างประเทศ	ส�าหรับนิสิตปริญญาตร	ี 

และการส่งนิสิตบัณฑิตศึกษาไปร่วมท�าวิจัย	ณ	ต่างประเทศ	และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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	 ในด้านอาคารสถานที่	 เมื่อเริ่มแรกภาควิชาฯ	 ได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาคณิตศาสตร์ให้ใช ้

สถานที่	ชั้น	2	อาคารสถิติ-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์	เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอน	ต่อมาได้คืนพื้นที่ดังกล่าวให้ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์	 และได้ย้ายภาควิชาฯ	ซึ่งประกอบด้วย	ส�านักงานภาควิชาฯ	ห้องเรียน	และห้องปฏิบัติการ 

ส�าหรับนิสิต	มาที่ชั้น	1	อาคารสถิติ-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์	 เมื่อภาควิชาฯ	มีจ�านวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น	จึงได้รับ 

จัดสรรพื้นที่เพิ่มในชั้น	 3	ของอาคารทวี	ญาณสุคนธ์	 เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานด้าน 

การโปรแกรมต่างๆ	 ในปี	พ.ศ.	 2556	การก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์	 45	ปี	 ได้เสร็จส้ินลง	คณะวิทยาศาสตร์ได ้

จัดสรรพื้นที่ในชั้นที่	7	และ	8	ของอาคารวิทยาศาสตร์	45	ปี	ให้กับภาควิชาฯ	ภาควิชาฯ	จึงได้คืนพื้นที่ชั้น	1	อาคาร 

สถิติ-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์	 และพื้นที่ฝั่งทิศเหนือของช้ัน	 3	อาคารทวี	ญาณสุคนธ์	 ให้กับคณะวิทยาศาสตร์	 

และย้ายเข้าสู่อาคารวิทยาศาสตร์	45	ปี	ตั้งแต่วันที่	24	ตุลาคม	2556	โดยสถานที่ใหม่มีขนาดพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้น	 

สามารถรองรับนิสิตจ�านวนมาก	มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย	สนับสนุนภารกิจการเรียนการสอน	 

การวิจัย	ตลอดจนการบริการวิชาการของภาควิชาฯ	ได้เป็นอย่างดี

	 การพัฒนาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในทุกๆ	ด้านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 เกิดขึ้นจากความ 

ร่วมมือร่วมใจ	การประสานความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย	ของคณาจารย์ในรุ่นบุกเบิก	 รุ่นกลางและรุ่นใหม	่ 

ภายใต้พันธกิจเดียวกัน	 คือ	 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 คุณธรรม	 เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์	เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน
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Department of 

Earth Sciences
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ท่ีมี 

ส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับคณะ	มหาวิทยาลัย	และรับใช้ประเทศชาติ	 โดยมีภารกิจหลักในการผลิต 

บัณฑิต	ศึกษาวิจัย	ให้บริการทางวิชาการ	และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	 มีการเรียน 

การสอน	 และการวิจัยในลักษณะวิทยาศาสตร ์ 

ประยุกต์	 ที่เน้นศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วน 

ต่างๆ	 ของโลก	ทั้งธรณีภาค	 อากาศภาค	 อุทกภาค	 

และ ชีวภาค 	 เพื่ อผลิ ตบัณฑิตที่ มี คุณลั กษณะ 

เหมาะสมที่สามารถเข้าท�างาน	ทั้งภาครัฐและเอกชน 

หรือศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง	 และสร้างสรรค์ 

ผลงานทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ 

สังคม	ชาติบ้านเมือง	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 ปัจจุบันภาควิชามีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี	 และบัณฑิตศึกษา	 คือ	 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ)	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนพิภพ)	 และปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต	 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ)	 

ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	 

ได้แก่	 ธรณีวิทยา	 ธรณีวิทยาโครงสร้าง	 ธรณีวิทยา 

แปรสัณฐาน	 ศิลาวิทยา	 แร่และหิน	 เหมืองแร่	 แร่ 

อุตสาหกรรม	อัญมณีวิทยา	ธรณีเคมี	ธรณีเทคนิค	ธรณี 

ฟิสิกส์	 ธรณีสิ่งแวดล้อม	 อุตุนิยมวิทยา	 อุทกวิทยา	 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 

ชีวภาคพลวัต	 นิ เวศวิทยาบรรพกาล	 การส�ารวจ 

โบราณคดี	และภูมิสารสนเทศ	

	 เพื่อให้การเรียนการสอน	การวิจัย	 และการบริการวิชาการ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ภาควิชา 

ได้จัดตั้งหน่วยวิจัยและคลินิกเอิร์ธซายน์	(Earth	Sciences	Clinics)	ดังนี้



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

68

	 เนื่องจากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	ประกอบด้วยสาขาวิชาที่หลากหลาย	และมีบุคลากรที่มีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	จึงท�าให้ภาควิชามีสมรรถนะสูงในการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ตัวอย่างงานวิชาการเด่นๆ	 

ของภาควิชาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 เช่น	 การแก้ปัญหาภัยแล้ง	 การให้ความรู้ด้านแผ่นดินไหวแก่สังคม	 

การส�ารวจและตรวจสอบคุณภาพน�้าบาดาล	 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน�้าร ้อนเพ่ือชุมชน	 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีในชุมชน	 การส�ารวจทางโบราณคดี	 และการให้บริการหาอายุวัตถุโบราณ	 

เป็นต้น
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	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการด�าเนินงานตามภาระกิจหลัก	และสร้างสรรค์

ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน	สังคม	ประเทศชาติ	และโลกของเราอย่างต่อเนื่องตลอดไป

“ รักษ์โลก...รักษ์เรา ”
“ SAVE EARTH … 
… SAVE US ”
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Department of 

Materials Science
ภาควิชาวัสดุศาสตร์

 ภาควิชาวัสดุศาสตร์เป็นภาควิชาท่ีตั้งขึ้นใหม่ในคณะวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2555	 

โดยเริ่มจากการรับผิดชอบหลักสูตรสหวิทยาการ	 (วิทยาการวัสดุนาโน)	 ระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎ ี

บัณฑิต	และในปี	พ.ศ.	 2558	 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรสังกัดภาควิชา	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดต่อการพัฒนาบัณฑิต	 ดังปณิธานของภาควิชาวัสดุศาสตร์ท่ีว่า	 “มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตและงานวิจัยท่ีมี 

คุณภาพด้วยความสามารถและสมบัติของคณาจารย์และบุคลากรท่ีเป็นเลิศ”	การพัฒนาภาควิชาวัสดุศาสตร ์

สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล	 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยรวมทั้งห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ	 	 ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจาก 

ภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

	 ภาควิชาวัสดุศาสตร์จัดเป็นภาควิชาท่ีมีคณาจารย์มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร 

นานาชาติระดับฐานข้อมูล	 International	Scientific	 Index	 (ISI)	 เป็นหลัก	 โดยในปี	พ.ศ.	 2557	 ได้ผลงานวิจัย	 

13	 ผลงาน	ต่อจ�านวนอาจารย์และนักวิจัยอาวุโส	 11	 คน	 (อัตราส่วนจ�านวนผลงานวิจัย	 :	 จ�านวนบุคลากร	 

=	1.2)	และใน	พ.ศ.	2558	ได้ผลงานวิจัย	15	ผลงาน	ต่อจ�านวนอาจารย์และนักวิจัยอาวุโส	12	คน	(อัตราส่วน 

จ�านวนผลงานวิจัย	:	จ�านวนบุคลากร	=	1.3)		นอกจากนี้คณาจารย์ภาควิชาฯ	ได้รับ	เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ค�า 

ปรึกษาเชิงวิชาการแก่กลุ่มเกษตรกรและภาคอุสาหกรรม	 โดยผ่านการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม	 

เช่น	โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยางให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ยางพาราภาคใต้	เป็นต้น
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	 ทั้งนี้ในช่วงปี	พ.ศ.	2557	–	2558	คณาจารย์ของภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้มีผลงานวิจัย	งานพัฒนาและบริการ

วิชาการ	สรุปได้ดังนี้

งานวิจัย 

	 ภาควิชาวัสดุศาสตร์เป็นที่ตั้งของหน่วยงานวิจัยระดับสูง		ได้แก่

 •	 ศูนย์กระบวนการทางรังสีเพื่อการดัดแปรพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยี	 (Center	 of	 Radiation	 
Processing	for	Polymers	Modification	and	Nanotechnology	-	CRPN)	ได้รับทุนสนับสนุนจากทบวงการปรมาณู 

ระหว่างประเทศ	 (International	Atomic	Energy	Agency	 -	 IAEA)	 โดยศูนย์ฯ	นี้ผลิตผลงานวิจัยด้านการพัฒนา 

พอลิเมอร์ฐานชีวภาพและวัสดุนาโนเพื่อการเกษตร		การแพทย์		และอุตสาหกรรม

 •	ส�านักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านยางพารา		ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
	 นอกจากนี้ภาควิชาฯ	ได้มีหน่วยวิจัยเกี่ยวกับ

 •	วัสดุพอลิเมอร์เลียนแบบการจดจ�าระดับโมเลกุลของสารชีวโมเลกุล
 •	วัสดุท�าเซลล์แสงอาทิตย์
 •	วัสดุอิเล็กโทรดส�าหรับเซลล์เชื้อเพลิง
 •	ตัวเร่งปฏิกิริยาส�าหรับการแก้ปัญหามลภาวะในสิ่งแวดล้อม

งานพัฒนาและบริการวิชาการ 

	 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากสถาบันในประเทศและต่างประเทศในการจัดประชุมวิชาการ	 

รวมถึงการให้ค�าปรึกษาเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ	ดังนี้

 •	 การจัดประชุม	 “International	Meeting	 on	Applications	 of	 Statistical	Mechanics	 of	Molecular	 

Liquid	on	Soft	Matters”	เมื่อวันที่	14	–	17	กันยายน	พ.ศ.	2557	โดยความร่วมมือกับนักวิจัยประเทศญี่ปุ่น

 •	การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“ASEAN	Workshop	on	Solar	Cell	and	Solar	Cell	Materials”	เมื่อวันที่		 

29	กันยายน	พ.ศ.	 2558	 โดยความร่วมมือกับนักวิจัยจากสถาบัน	Helmholtz-Center	Berlin	 for	Materials	 and	 

Energy	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 •	 ศูนย์	 CRPN	 ได้ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรวิจัยและบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีด้านการสังเคราะห์และดัดแปรพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีด้วยรังสี	 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก	 

IAEA	และ	Japan	Atomic	Energy	Agency	(JAEA)	มาร่วมให้สัมมนารวม	3	ครั้งในช่วงปี	พ.ศ.	2557	-	2558

	 ในปี	พ.ศ.	2559	ภาควิชาวัสดุศาสตร์จะด�าเนินการจัดตั้ง	Teaching	Center	 for	 Interdisciplinary	Science	 

Research	 โดยความร่วมมือกับนักวิจัยประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 และได้รับการสนับสนุนจาก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ทั้งนี้ศูนย์นี้จะท�าหน้าที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคขั้นสูง	 ที่จ�าเป็น 

ส�าหรับงานวิจัยสหวิทยาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยสาขาต่างๆ
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ผู้เข้าร่วมประชุม	“International	Meeting	on	

Applications	of	Statistical	Mechanics	of	 

Molecular	Liquid	on	Soft	Matters”

ผศ.	ดร.	วรรณวิมล	ปาสาณพันธ์		เป็นตัวแทนให้กับ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ให้กับสื่อมวลชนในงานแถลงข่าวที่กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

73

Department of 

Statistics
ภาควิชาสถิติ

 ภาควิชาสถิติได้ถือก�าเนิดมาจากแผนกวิชาสถิติ	 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	 ซ่ึงได้จัดตั้งขึ้น 

เมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.	 2509	 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อท�าการสอนวิชาสถิติเพียง	2-3	 วิชา	 ให้กับนิสิต 

ภายในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเท่านั้น	 ต่อมาได้เปิดสอนวิชาสถิติบริการให้กับนิสิตเพิ่มอีก 

หลายคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 เมื่อวันท่ี	 16	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2512	 ได้มีการโอนแผนกวิชาสถิติ	 จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหาร 

ธุรกิจมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์	 และได้เปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชาสถิติมาเป็นภาควิชาสถิติ	 

โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี	 12	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2513	จึงถือได้ว่า	วันที่	 12	พฤษภาคม	พ.ศ.	 

2513	 เป็นวันสถาปนาภาควิชาสถิติ	ภาควิชาสถิติได้ท�าการสอนวิชาสถิติทั้งทฤษฎีสถิติและสถิติวิเคราะห์ 

ในระดับพื้นฐาน	และการประยุกต์กับสาขาวิชาต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้นอีกเป็นจ�านวนมาก	ส�าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 

สถิติได้เปิดสอนรุ่นแรก	เมื่อปีการศึกษา	2513	นับถึงขณะนี้ภาควิชาสถิติมีนิสิตปริญญาตรีถึงรุ่นที่	45	

 ในปี	พ.ศ.	2530	ภาควิชาสถิติได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาสถิติ	และในปี	พ.ศ.	2548	ภาควิชาสถิติ 

ได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกสาขาสถิติ	 นับถึงขณะนี้ภาควิชาสถิติมีนิสิตปริญญาโทถึงรุ่นที่	 29	 และเปิดรับ 

นิสิตปริญญาเอกรุ่นแรกในปีการศึกษา	2549	นับถึงขณะนี้ภาควิชาสถิติมีนิสิตปริญญาเอกถึงรุ่นที่	10	
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	 ภาควิชาสถิติได้เปิดสอน	หลักสูตรปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ	 อย่างละ	 

1	หลักสูตรคือ

 •	 วท.บ.	(สถิติ)
	 •	วท.ม.	(สถิติ)
 •	ปร.ด.	(สถิติ)
	 ภาควิชาสถิติให้การศึกษาด้านสถิติ	และสารสนเทศ	 ท้ังทางทฤษฎีและประยุกต์ในสาขาอาชีพต่าง	ๆ	ซึ่ง 

สามารถเลือกเรียนตามความสนใจ	หมวดวิชาที่เปิดสอนได้แก่

	 -	การส�ารวจตัวอย่าง	 	 -	สถิติธุรกิจ

	 -	การวิจัยด�าเนินงาน	 	 -	การควบคุมคุณภาพ

	 -	การวางแผนการทดลอง	 	 -	สถิติประกันภัย

	 -	สถิติอุตสาหการ	 	 -	เทคนิคการพยากรณ์

	 -	ชีวสถิติ	 	 	 -	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 คณาจารย์ของภาควิชา	มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล	และยังให้บริการค�าปรึกษา 

เกี่ยวกับการวางแผนงานวิจัย	การวิเคราะห์ข้อมูล	การสรุปและแปลผล	การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 เช่น	 

SAS,	SPSS	ฯลฯ	แก่นักวิจัยทั่วไปทั้งในส่วนราชการและเอกชน	ตลอดจนนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	 

และปริญญาเอก	 ในสาขาต่าง	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ 

บรรยายให้กับสถาบันการศึกษา	หน่วยราชการ	บริษัทเอกชน	และรัฐวิสาหกิจอื่นอีกมาก

 บัณฑิตสถิติ	ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญา 

โท	 จะมีความรอบรู้วิชาการทางด้านสถิติทั้งในภาค 

ทฤษฎีและประยุกต์	 ตลอดจนมีความช�านาญด้าน 

การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทางสถิต	ิ 

จึงสามารถท�างานได้ท้ังทางด้านสถิติและคอมพิวเตอร	์ 

ได้แก่	 นักวิเคราะห์ระบบ	 โปรแกรมเมอร์	 วิศวกร 

ควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	นักสถิติ	 

นักวิเคราะห์การตลาด	และนักสถิติประกันภัย	เป็นต้น

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 ภาควิชาสถิติมี 

ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่ทันสมัยส�าหรับการเรียน 

การสอนตลอดจนการท�าวิจัย	ของคณาจารย์	และนิสิต 

ทั้งระดับปริญญาตรี	และระดับบัณฑิตศึกษา
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Department of 

Zoology
ภาควิชาสัตววิทยา

 ผลงานโดดเด่นในช่วงเวลาปีท่ีผ่านมาของภาควิชาสัตววิทยา 

	 การจัดการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย	ครั้งท่ี	 5	 ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 (Center	 of	Excellence	on	Biodiversity)	 โดยได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัด 

ประชุมวิชาการขึ้นระหว่างวันที่	25-27	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	

 

	 การจัดงานแสดงตัวอย่างทางสัตววิทยา	พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา	ครั้งที่	 1	 ในหัวข้อ	Bone	Exhibition	 

โดยได้เปิดการจัดแสดงตั้งแต่วันที่	27	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2558	

	 คณาจารย์ในภาควิชาสัตววิทยาได้ท�าการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ	 ได้แก่	 การวิจัยถั่งเช่า 

สายพันธุ ์สีทองที่พบว่ามีสารส�าคัญหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	 โดยเฉพาะสารคลอไดซิพิน	 

(Cordycepin)	 ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้	 และการวิจัยคุณสมบัติของเมือกหอยทากเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 

บ�ารุงผิว
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	 นอกจากน้ีคณาจารย์ในภาควิชาสัตววิทยาได้ค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ของโลก	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 จ�านวน	 

4	ชนิด	ได้แก่	กบหงอนอาจารย์วีรยุทธ์	(Limnonectes lauhachindai	Aowphol,	A.,	A.	Rujirawan,	W.	Taksintum,	 

Y.	Chuaynkern	&	B.	L.	Stuart,	 2015)	 โคพีพอดชนิด	Parategastes pholpunthini	Saetang,	T.	&	Maiphae,	S.,	 

2015	แมลงชีปะขาวชนิด	Compsoneuriella braaschi	Boonsoong,	B.	&	Sartori,	M.,	 2015	และ	แมลงชีปะขาว 

ชนิด	Gilliesia ratchaburiensis	Boonsoong,	B.	&	Sartori,	M.,	2015

การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์

ในประเทศไทย	ครั้งที่	5

Bone	Exhibition
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บทความจากศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมชื่อศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัย 

นิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก่อก�าเนิดขึ้นจาก “โครงการจัดสร้างอาคารฉายรังสีแกมมา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อทดแทน “เรือนรุกขรังสี หรือ Gamma Greenhouse” ท่ีต้ังอยู่ในเกษตร 

กลาง บางเขน และเป็นอาคารฉายรังสีแกมมาแบบเรือนกระจกท่ีมีอยู่เพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ต้อง 

ยกเลิกการใช้งานด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารสูงขึ้นในพื้นที่ข้างเคียง โดยการด�าเนิน 

โครงการจัดสร้างอาคารฉายรังสีแกมมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สิรนุช ลามศรีจันทร์  

เป็นหัวหน้าโครงการและต่อมาท่านได้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นท่านแรกในปี พ.ศ. 2540 และเป็นปีท่ีศูนย์ได ้

ก่อตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

	 โครงการดังกล่าวเป็นการจัดหาต้นก�าเนิดรังสี	 โดยเริ่มต้นด�าเนินการตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	 2532	 	และในปี	พ.ศ.		 

2536	ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 (IAEA,	 International	Atomic	Energy	Agency)	และรัฐบาล 

สหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่	 และไอแลนด์เหนือ	 (UK)	 ภายใต้โครงการช่วยเหลือทางวิชาการภาคปกติ	 

(TC-Project)	 ได้อนุมัติความช่วยเหลือโดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์	มีมูลค่าความช่วยเหลือ	 

269,050	 เหรียญสหรัฐ	 ต่อมาในปีงบประมาณ	 2538	 และ	 2539	 รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณลงทุน	 

“โครงการก่อสร้างอาคารฉายรังสีแกมมา”	 เพ่ือรองรับความช่วยเหลือดังกล่าว	 มีมูลค่า	 17,892,600	บาท	และ 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2540	 ได้รับอนุมัติงบประมาณส�าหรับติดตั้งอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบอาคารในวงเงิน 

	7.5	ล้านบาท

	 รูปแบบอาคารฉายรังสีแกมมามีลักษณะเป็นห้องฉายรังสี	 (gamma	 room)	 ในปี	 พ.ศ.	 2540	 ได้ติดตั้ง 

ต้นก�าเนิดรังสี	Cobalt-60	แบบ	multiple	 sources	ความแรงรังสีรวม	800	คูรี	 โดยแบ่งต้นก�าเนิดรังสีเป็น	 3	ชุดมี 

ความแรงรังสี	 200,	 200	และ	400	คูรี	 เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้คร้ังละต้นก�าเนิดหรือเลือกใช้งานร่วมกันได	้ 

ภายในห้องฉายรังสีได้ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบการให้แสงเพ่ือสนับสนุนการฉายรังสีเนื้อเย่ือเพาะเล้ียง	 

(in	 vitro	 culture)	หรือส่วนของพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเน้ือเยื่อต้นพืช	 เช่น	 เหง้าพุทธรักษา	ท่อนพันธุ์อ้อย	หรือ 
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ต้นพืชที่ปลูกไว้ในกระถาง	 โดยให้ได้รับรังสีในอัตราปริมาณรังสีต�่าแต่ได้รับรังสีติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	 

หรือเรียกว่าการฉายรังสีแบบเรื้อรัง	 (chronic	 irradiation)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการ 

เหนี่ยวน�าให้กลายพันธุ์เป็นหลัก	นอกจากนี้	 ภายในห้องควบคุมของอาคารฉายรังสีแกมมายังมีการติดตั้งเครื่อง 

ฉายรังสีแบบเฉียบพลัน	(acute	irradiation)	ที่จัดซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดินในวงเงิน	6.5	ล้านบาท	มีลักษณะเป็น 

เครื่องฉายรังสีแบบมีวัสดุก�าบังในตัว	คือ	 เครื่องฉายรังสีรุ่นมาร์ควัน	 (Mark	 I	 Irradiator)	มีต้นก�าเนิดรังสีแกมมา	 

คือ	Cesium-137	มีความแรงรังสีเริ่มต้น	4500	คูรี	

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและ

การปรับปรุงพันธุ์พืช แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยจากทั้งภาครัฐและเอกชน

อบรมการใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ ์

ไม้น�้าให้แก่นักวิชาการประมงจากประเทศ

ในกลุ ่มอาเซียน อาทิ ประเทศอินเดีย 

ศรีลังกา อินโดนีเซีย เป็นต้น

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

โดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร

ภารกิจการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการใช้ประโยชน์จากรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช

	 ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี	มีภารกิจในการพัฒนา	ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีนิวเคลียร์	 และการใช้ประโยชน์จากรังสีทางการเกษตร	ชีววิทยาศาสตร์	 วัสดุศาสตร์	สิ่งแวดล้อมและ 

เทคนิคการกลายพันธุ์	 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการใช้ประโยชน์จากรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ	ภูมิภาคและนานาชาติ	 และให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลย ี

นิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากรังสีในกิจการด้านการเกษตร	 ชีววิทยาศาสตร์	 วัสดุศาสตร์	 ส่ิงแวดล้อมและ 

เทคนิคการกลายพันธุ์	 รวมถึงให้บริการฉายรังสีแกมมาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน	การวิจัยและการต่อยอด 

เทคโนโลยี	โดยมีผู้มาใช้บริการทั้งจากภาครัฐ	ได้แก่	มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	กรมวิชาการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในส่วนภาคเอกชน	 ได้แก่	บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร	 รวมทั้งเกษตรกร 

หัวก้าวหน้า	 โดยให้บริการในรูปแบบของการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี	การให้ค�าแนะน�า	และการให้บริการ 

ฉายรังสี	
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	 ในด้านการวิจัย	 ได้มีความร่วมมือกับภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 ในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการเหน่ียวน�าให้กลายพันธุ์ด้วยรังสี	 เช่น	การปรับปรุงพันธุ์ไม ้

ดอกไม้ประดับในกลุ่มของพุทธรักษา	 เบญจมาศ	แพรเซ่ียงไฮ้	 ขิงแดง	ปทุมมา	และกุหลาบหิน	 เป็นต้น	ผลงาน 

วิจัยท�าให้ได้พืชพันธุ์ใหม่ซึ่งไม่มีอยู่ในธรรมชาติหลายชนิด	 ได้แก่	 พุทธรักษา	 37	พันธุ์	 เช่น	พันธุ์ส้มสิรนุช	 

นภาวรรณ	 เหลืองอรุณี	ชมพูพีรนุช	ชมพูพรรณี	แดงฤทธี	แพรเซี่ยงไฮ้	 10	 พันธุ์	 เช่น	 พันธุ์	 มก.	 1	มก.	 2	มก.	 3	 

ส้มอรุณี	แพททิก	ชมพูประภารัจ	 เบญจมาศ	6	พันธุ์	 ได้แก่	 เกษตรศาสตร์60-1	เกษตรศาสตร์	60-2	เกษตรศาสตร์	 

60-3	 เกษตรศาสตร์	 60-4	 เกษตรศาสตร์	 60-5	และ	 เกษตรศาสตร์	 60-6	 โดยมีพันธุ์พืชใหม่ท่ียังไม่ได้ข้ึนทะเบียน 

พันธุ์กับมหาวิทยาลัยอีกหลายสายพันธุ์	 และในปัจจุบัน	 ยังมีงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคนิคการ 

เหนี่ยวน�าให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีของพืช	เช่น	ฝ้าย	สับปะรดสี	ไม้น�้า	ปทุมมา	

นิสิตภาควิชารังสีประยุกต์และ

ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

นิสิตภาควิชาพันธุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภารกิจสนับสนุนด้านการเรียนการสอน

นักวิทยาศาสตร์จากประเทศมาเลเซีย ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาดูงานศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆ

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาปริญญาโท 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล
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	 นอกจากนี้	 ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้แก่	 

ภาควิชาพืชไร่นา	ภาควิชาพืชสวน	คณะเกษตร	ภาควิชาพืชไร่นา	คณะเกษตร	ก�าแพงแสน	กรมวิชาการเกษตร	 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 โดยเป็นความร่วมมือด้าน 

การวิจัยและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตพันธุ์พืชใหม่	ๆ	มาตอบสนองความต้องการของ 

ตลาดและผู้บริโภค	รวมทั้งการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลาย 

ทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช	 ให้กับนักวิจัย	นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	 

ติดต่อกันมาจนถึงรุ่นที่	7	และยังคงจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป

	 ในส่วนของการบริการวิชาการให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป	 ศูนย์ฯ	 ได้จัดโครงการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก 

งานวิจัยในรูปแบบที่ง่ายใช้เวลาอบรมเพียง	 1	 วัน	 เพื่อให้เกษตรกรสามารถน�าไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชของ 

ตนเองได้	 โดยในส่วนนี้จะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกร	 เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากท้ังหน่วยงานภายนอก	 

อาทิ	กรมส่งเสริมการเกษตร	หรือจากงบอุดหนุนวิจัย	ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

ส�าหรับการด�าเนินงานในส่วนน้ีทางศูนย์ฯ	 ต้องจัดหาทุนเพื่อด�าเนินการ	 จึงท�าให้ไม่ได้ด�าเนินการต่อเน่ือง	 

ขึ้นอยู่กับแหล่งทุน	 อย่างไรก็ตาม	ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ยังคงมุ่งมั่นในการ 

ด�าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ฯ	 เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการและการสร้างประโยชน์จากต้นก�าเนิดรังสีและ 

ทรัพยากรต่าง	ๆ	ให้กับประเทศต่อไป

ภารกิจงานวิจัย

พันธุ์สุรพล

ตัวอย่างพุทธรักษาพันธุ์กลายจากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการเหนี่ยวน�าให้กลายพันธุ์ด้วยรังสี

พันธุ์ส้มสิรนุช

พันธุ์สมจิตต์

พันธุ์เหลืองอรุณี

พันธุ์วุฒิชัย

พันธุ์ชมพูพีรนุช
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Student Exchange Project
Between the Faculty of Science, Kasetsart University, Thailand 

and Bogor University, Indonesia (IPB) and Nong Lam University, Vietnam 

During November 16 – December 15, 2015 at the Faculty of Science, Kasetsart University

1. Background

 The Student Exchange Project between the Faculty of Science, Kasetsart University(KU), Thailand and the  

Department of Biology, Bogor Agricultural University, Indonesia (IPB) arose from the academic collaboration between  

both institutes. This project focused on creating crucial cooperation at the international level through the exchange of  

students between higher educational institutions in the ASEAN region. The project aimed to increase the opportunities  

to learn and exchange experiences between students and academic staff from Indonesia and experts in the Faculty of  

Science, KU. Additionally, this project was expanded to offer an opportunity for visiting graduate students from Vietnam  

to join by presenting their researches and taking part in the cultural excursion. It is expected that participants have  

improved their cultural awareness and that the project has fostered the growth of a lasting collaboration between the  

institutions in both research and training.
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2. Objectives of the Project

 1. Support the creation of academic cooperation at the international level through the exchange of students 

between higher education institutions in the ASEAN region.

 2. Encourage participants to seek opportunities to experience and learn about cross-culture interaction. 

 3. Develop research skills among participants.

3. Project Administrators

 The Project’s Head was Assistant Professor Dr. Chatchawan Jantasuriyarat who worked under the supervision  

of the International Program Center Committees of the Faculty of Science (IPC).

4. List of Participants and the host scientists from the Faculty of Science, KU.

No Name Status Current Study KU Host Scientist

1 Masrukhin Student Master Dr. Pinsurang Deevong

(Department of Genetics)

2 Hajar Syifa Fiarani Student Master Dr. Uthaiwan Kovitvadhi

(Department of Zoology)

3 Nurul Insani Shullia Student Master Dr. Mingkwan Nipitwattanaphon

(Department of Genetics)

4 Madihah Manggabarani Student Master Dr. Chatuporn Kuleung

(Department of Genetics)

5 Seni Kurnia Senjaya Student Master Dr. Sompid Samipak

(Department of Genetics)

6 Shely Rahmalani Student Master Dr. Somsak Apisitwanich

(Department of Genetics)

7 Welsiana Student Master Dr. Somsak Apisitwanich

(Department of Genetics)

8 Idha Susanti Student PhD Dr. Sompid Samipak

(Department of Genetics)

9 Ms. Doan Thi Hoa Student Master Dr. Chatchawan Jantasuriyarat

(Department of Genetics)

10 Ms. Vo Thi Ngoc Linh Student Master Dr. Chatchawan Jantasuriyarat

(Department of Genetics)

11 Dr.Kiagus Dahlan Academic Staff (IPB) - -

12 Dr.Iman Rusmana Academic Staff (IPB) - -

13 Dr.Imas Sukaesih 

Sitanggang

Academic Staff (IPB) - -
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5. Activity Details

 Eight graduate students from the Department of Biology, IPB and two graduate students from Nong Lam  

University, Vietnam trained, practiced, and collaborated in research experts and scholars in the Faculty of Science  

during November 16 - December 15 2015. A seminar was held in the final days of their visit to share their work and  

experiences with their peers and members of the Faculty of Science, KU. Furthermore, academic staff from IPB and staff  

from Faculty of Science, KU maintained a discussion to identify ways to enhance their academic collaboration during  

16 - 19 November 2015.

6. Achievements from the Project

 1. Faculty of Science, KU enhanced its level of international academic collaboration through the exchange of  

students between higher education institutions in the ASEAN region.

 2. Students of the Faculty of Science, KU and participants gained knowledge and experience for interacting  

as global citizens.

 3. Project participants gained knowledge and research training experiences in order to expand their research  

competency.

 4. Faculty of Science, KU and IPB, benefited from capacity-building at the international level through  

establishing relationships and partnerships 

7. Photographs for Project Activities

The Orientation and MOU Signing Ceremony
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Cultural Visit for the Excursion

Cultural Visit for the Excursion (continue)
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ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ใน

ประเทศไทย การค้นพบยีสต์สปีชีส์ใหม่ และการใช้

ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร

ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง

ภาควิชาจุลชีววิทยา

ความเชี่ยวชาญ

	 -	 เทคโนโลยีชีวภาพยีสต์

	 -	 อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของยีสต์

	 -	นิเวศวิทยาและความหลากหลายของยีสต์

	 ยีสต์	 คือ	 ราที่มีการด�ารงชีวิตแบบเซลล์เดี่ยว	 

ส�าหรับการศึกษาความหลากหลายของยีสต์และ 

จุลินทรีย์อื่นมักถูกละเลยและมองข้ามอยู่เสมอ	 ท้ังๆ 

ที่จุลินทรีย์นอกจากจะมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศ 

แล้วหลายชนิดจัดเป็นทรัพยากรชีวภาพที่ส�าคัญของ 

ประเทศ	 เพราะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้าน 

การเกษตร	อตุสาหกรรมและการแพทย์	สาเหตุน่าจะมา 

จากการท่ีจุลินทรีย์มีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็น 

ด้วยตาเปล่าจึงท�าให้ศึกษายาก	 ส�าหรับประเทศไทย 

ซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก ่

การเจริญและแพร่พันธุ์ของจุลินทรีย์	 จนเป็นที่ยอมรับ 

ว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	 ใน 

ธรรมชาติยีสต์และราอื่นเป็นมีความความส�าคัญเป็น 

อันดับแรกในการเปล่ียนแปลงสารอินทรีย์	 ผู้วิจัยและ 

คณะได้ศึกษาความหลากหลายของยีสต์ในแหล่งที่อยู่ 

ในธรรมชาติ	 (natural	 habitat)	 ในระบบนิเวศต่างๆ	 

ของประเทศไทย	เช่น	น�้าและตะกอนดินในระบบนิเวศ 

ป่าชายเลน	และดินและพืชในระบบนิเวศป่าบก	ท�าให้ 

ได้ค้นพบและร่วมค้นพบรวมทั้งเสนอและร่วมเสนอ 

ยีสต์สปีชีส์ของโลกแล้วมากกว่า	 80	 สปีชีส์ส�าหรับ 

การตั้งชื่อยีสต์สปีชีส์ใหม่ผู ้วิจัยมีแนวคิดที่จะตั้งชื่อ 

ท่ีแสดงว่ายสีต์เหล่านัน้พบคร้ังแรกในประเทศไทย	 เช่น	 

ใช้ชื่อ	สปีชีส์ว่า	 “siamensis”	มาจาก	 “สยาม”	ซึ่งเป็น 

ชื่อเดิมของประเทศไทย	และ	 “chanthaburiensis”	ซึ่ง 

เนื่องมาจากยีสต์สปีชีส์ใหม่นี้พบที่	 “จังหวัดจันทบุรี”	 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ชาวโลกรู้ว่ายีสต์สปีชีส์ใหม่น้ี 

พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยนักวิจัยไทยและ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทาง 

ชวีภาพสงู	ถงึแม้นว่าผลงานการวจิยัพบยสีต์สปีชส์ีใหม่ 

เหล่านี้มักไม ่ค ่อยมีการอ้างอิงโดยผลงานวิจัยอื่น	 

ซึ่งเป็นลักษณะปกติของผลงานตีพิมพ์การค้นพบ 

สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่อื่น	 ๆ	 โดยในกรณีของยีสต์ชื่อและ 

ลักษณะของยีสต์สปีชีส์ใหม่และผู้ค้นพบ	ตลอดจน 

เอกสารการตีพิมพ์นั้นจะไปปรากฏอยู่ในหนังสือ	The	 

Yeasts,	 A	 Taxonomic	 Study	 เมื่อมีการพิมพ์ฉบับ 

ใหม่ที่มีการปรับปรุงจะมีการเพิ่มข้อมูลยีสต์สปีชีส ์

ใหม่ท่ีมีรายงานการค้นพบใหม่เข้าไปทุกครั้ง	 หนังสือ 

เล่มนี้เป็นหนังสือท่ีส�าคัญมากทางด้าน	 Taxonomy,	 

Classification	 และ	 Identification	 ของยีสต์	 และ 

นักอนุกรมวิธานยีสต์ทั่วโลกใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือ 

ในการศึกษาและอ้างอิง

	 ดังนั้นงานผลวิจัยในเรื่องความหลากหลายทาง 

ชีวภาพและการค้นพบยีสต์สปีชีส์ใหม่ในประเทศไทย 

จึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ซ่ึงเป็นที่ยอมรับและมี 

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงวิชาการด้านอนุกรมวิธานของ 

ยีสต์ในระดับนานาชาติ	ส�าหรับการวิจัยในระยะ	2	ปีที่ 

ผ่านมานั้นส่วนใหญ่เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษา 

ความหลากหลายของยีสต์อีพิไฟต์	 (epiphytic	 yeast)	 

และยีสต์เอนโดไฟต์	 (endophytic	 yeast)	ที่ใบของพืช 

เศรษฐกิจข้าว	ข้าวโพด	และอ้อย	ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่
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ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย	 (เมธีวิจัยอาวุโส	สกว)	 โดย 

ยีสต์อีพิไฟต์เป็นยีสต์ที่อาศัยอยู่บนผิวด้านนอกของพืช	 

โดยอาจมีความสัมพันธ์กับพืชแบบเป็น	 saprophyte,	 

symbiosis	และ	parasite	ส่วนยีสต์เอนโดไฟต์อาศัยอยู ่

ในเนื้อเยื่อของพืช	 โดยการอาศัยอยู่ของยีสต์ไม่มีผลเสีย 

ต่อพืช	การวิจัยความหลากยีสต์อีพิไฟต์ในประเทศไทย 

มีน้อยและการวิจัยเกี่ยวกับยีสต์เอนโดไฟต์ไม่มีเลย	 ใน 

ขณะที่ในต่างประเทศมีการวิจัยยีสต์อีพิไฟต์ค่อนข้าง 

มากแต่การวิจัยยีสต์เอนโดไฟต์ยังมีไม่มากนัก	 ดังน้ัน 

จึงท�าให้สนใจศึกษายีสต์ทั้งสองกลุ่มที่สัมพันธ์กับ 

ใบของพืชเศรษฐกิจ	 คือ	 ข ้าว	 อ ้อย	 และข้าวโพด	 

โดยได้วิจัยความหลากหลายด้วยการใช้ท้ังเทคนิคที่ 

อาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อ	 (culture-dependent	 technique)	 

และเทคนิคที่ไม่อาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อ	 (culture- 

independent	 technique)	จากการวิจัยความหลากหลาย 

ของยีสต ์อีพิไฟต ์บนผิวด ้านนอกของใบพืชท่ีมัก 

เรียกว่า	ฟิลโลเพลน	 (phylloplane)	หรือฟิลโลสเฟียร์	 

(phyllosphere)	พบว่ามีความหลากหลายของสปีชีส ์

ของยีสต์สูงโดยใบพืชแต่ละชนิดพบยีสต์สปีชีส์ทั้งที ่

เหมือนและแตกต่างกัน	 แต่ยีสต์สปีชีส ์ที่พบด้วย 

ความถ่ีสูงในพืชทั้งสามชนิดแตกต่างกัน	 และพบว่า 

เป็นยีสต์ในไฟลัมแบสิโอมัยโคตา	 (Basidiomycota)	 

มากกว่ายีสต์ในไฟลัมแอสโคมัยโคตา	 (Ascomycota)	 

เมื่อแยกยีสต์โดยใช้เทคนิคการเลี้ยงเชื้อจากน�้าล้างใบ	 

(plating	 of	 leaf	washing)	 ในขณะที่หากแยกยีสต์โดย 

เทคนิคการเพาะเล้ียงแบบเพิ่มจ�านวนเชื้อ	 (enrichment	 

technique)	 มักพบยีสต ์ในไฟลัมแอสโคมัยโคตา 

มากกว่า	 ทั้งนี้ เป็นเพาะการแยกยีสต์วิธีนี้ส ่งเสริม 

การเจริญของยีสต์ในไฟลัมแอสโคมัยโคตามากกว่า	 

ส่วนการวิจัยความหลากหลายของยีสต์เอนโดไฟต์ใน 

เนื้อเยื่อของใบข้าว	 อ้อย	 และข้าวโพด	 โดยแยกยีสต ์

จากตัวอย่างใบพืชชนิดละประมาณ	 100	 ตัวอย่าง	 

ด้วยเทคนิคท่ีอาศัยการเพาะเล้ียงเช้ือ	 พบว่ายีสต  ์

เอนโดไฟต์มีความหลากหลายน้อยกว่ายีสต์อีพิไฟต  ์

บนฟิลโลเพลน	 โดยยีสต์เอนโดไฟต์ที่พบที่ความถี่ 

สูงสุดในใบข้าว	 อ้อย	และข้าวโพดมีความแตกต่างกัน	 

คือ	พบ	Pseudozyma aphidis, Meyerozyma caribbica  

และ	 Pseudozyma churashimaensis 	 ตามล�าดับ	 

ส่วนการวิจัยด้วยเทคนิคที่ไม่อาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อ	 

โดยท�ากับใบพืชชนิดละประมาณ	 30-35	 ตัวอย่าง 

พบสปีชีส์ของยีสต์เอนโดไฟต์น้อยกว่าที่ได้จากวิจัย 

ด้วยเทคนิคท่ีอาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อและสปีชีส์ท่ีพบที่ 

ความถี่สูงในใบข้าว	อ้อย	และข้าวโพด	แตกต่างกัน	คือ	 

พบ	Cryptococcus foliicola, Kodamaea ohmeri	และ	 

Yarrowia lipolytica	 ตามล�าดับ	 จากผลการวิจัยให้ 

ข้อเสนอแนะว่าการท่ีจะได้ข้อมูลความหลากหลาย 

ของยีสต์ในแหล่งที่อยู่ที่สมบูรณ์นั้นควรวิจัยโดยใช้ทั้ง 

เทคนิคที่อาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อและเทคนิคที่ไม่อาศัย 

การเพาะเล้ียงเช้ือ	 จากการวิจัยเรื่องความหลากหลาย 

ของยีสต ์อีพิไฟต ์และยีสต ์ เอนโดไฟต์นี้ยังได ้พบ 

และรายงานยีสต ์สปีชีส ์ใหม่ ท่ีสัมพันธ์กับใบพืช 

เศรษฐกิจซ่ึงบางสปีชีส์พบว่าเป็นท้ังยีสต์อีพิไฟต์ 

และยีสต์เอนโดไฟต์จ�านวน	13	สปีชีส์	 คือ	Hannaella  

phetchabunensis	 sp.	 nov.,	Hannaella phyllophila	 sp.	 

nov.,	Hannaella siamensis	 sp.	 nov.,	Metschnikowia  

lopburiensis	 sp.	 nov.,	Metschnikowia saccharicola  

sp.	 nov.,	Nakazawaea siamensis	 f.a.,	 sp.	 nov.,	 

Occultifur tropicalis	 f.a.,	 sp.	 nov.,	Papiliotrema  

siamensis f.a.,	 sp.	 nov.,	Pseudozyma vetiver	 sp.	 

nov.,	Wickerhamiella siamensis	 f.a.,	 sp.	 nov.,	 

Wickerhamomyces siamensis sp.	nov.,	Yamadazyma  

epiphylla	f.a.,	sp.	nov.	และ	Yamadazyma insecticola  

f.a.,	 sp.	 nov.	 ในวารสารนานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับของ 

สาขาจ�านวน	7	เรื่อง
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	 ส�าหรบัการวิจยัการใช้ประโยชน์ของยีสต์อพิีไฟต์ 

และยีสต์เอนโดไฟต์ที่ได้จากการวิจัยความหลากหลาย 

ของยีสต์ท้ัง	 2	 กลุ่มด้วยเทคนิคท่ีอาศัยการเพาะเลี้ยง 

เชื้อนั้น	 ได้น�ามาคัดเลือกสายพันธุ ์ที่ผลิต	 indole-3- 

acetic	 acid	 (IAA)	 ซึ่งเป็น	 auxin	 ชนิดหนึ่งท่ีเป็น 

สามารถส่งเสริมการเจริญของพืชเพื่อน�าไปสู ่การ 

พัฒนาการผลิต	 IAA	ทั้งในรูปของ	 curd	 IAA	ซึ่งเป็น 

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องท�าให้บริสุทธิ์	 และ	pure	 IAA	 ท่ีท�า 

บริสุทธ์ิ	 เพื่อใช้ในเป็นสารส่งเสริมการเจริญของพืชใน 

การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ	ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคโนโลย ี

การเพาะเลี้ยงยีสต์เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 เป็น 

เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาอย่างดีแล้วจึงมีความเป็น 

ไปได้สูงที่จะผลิต	 IAA	 เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับ 

การเกษตรได้	 โดยการใช้	 IAA	 ในรูปแบบดังกล่าว 

สามารถท�าได้ง ่ายกว่าและให้ผลมากกว่าการใช้ใน 

รูปของเซลล์ของจุลินทรีย์	 นอกจากนั้นเนื่องจากมีผู ้

รายงานไว้ว่ายีสต์ที่พบอยู่กับพืชมักมีความสามารถ 

ยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุของโรคพืช	 ดังนั้นใน 

ขณะนี้จึงเริ่มวิจัยเพื่อค้นหายีสต์ที่สามารถยับยั้งการ 

เจริญของราที่ท�าให้เกิดโรคกับข้าว	 อ้อย	 และข้าวโพด	 

เพื่อใช้ในการควบคุมโรคในระหว่างการเพาะปลูกพืช 

เหล่านี้ต่อไป	 จากการวิจัยพบว่ามียีสต์บางสายพันธุ์ที ่

สามารถยับยั้งราท่ีท�าให้เกิดโรคข้าว	อ้อย	และข้าวโพด	 

บางชนิดได้	 และก�าลังอยู ่ในระหว่างการตรวจสอบ 

ยับยั้งการเกิดโรคในข้าวในเรือนทดลอง	 พร้อมทั้ง 

ศึกษากลไกลการยับย้ังการเจริญของราท่ีท�าให้เกิด 

โรคพืช

	 การวิจัยการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของยีสต์ในประเทศไทยในระยะ	 2	 ปีท่ี 

ผ่านมานั้นผู้วิจัยและคณะยังได้เน้นการวิจัยเรื่องยีสต์ 

ผลิตน�้ามันเพื่อใช้ผลิตน�้ามันส�าหรับเป็นวัตถุดิบการ 

ผลิตไบโอดีเซล	 เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยไบโอ- 

ดีเซลส่วนใหญ่ผลิตจากน�้ามันปาล์ม	ท�าให้เกิดปัญหา 

วัตถุดิบไม่เพียงพอและราคาน�้ามันปาล์มเพ่ิมสูงขึ้น 

มีผลต่อปริมาณและราคาน�้ามันที่ใช้บริโภค	 ถึงแม้ว่า 

ได้มีการส่งเสริมการปลูกปาล์มน�้ามันเพื่อเพิ่มการ 

ผลิตน�้ามันและมีการวิจัยเพ่ือหาพืชชนิดอื่นส�าหรับ 

การผลิตน�้ามันแทน	 แต่การปลูกปาล์มน�้ามันหรือพืช 

น�้ามันอื่น	ๆ	 ต้องใช้พื้นที่มากและใช้เวลานานกว่าจะ 

ได้ผลผลิต	 ในขณะท่ีจุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถผลิต 

น�้ามันท่ีมีสมบัติเช่นเดียวกับน�้ามันพืช	 ผลิตน�้ามันได้ 

เร็วและใช้พ้ืนท่ีน้อยกว่าการปลูกพืชน�้ามัน	 จึงน่าจะ 

ภาพที่ 1	ยีสต์สปีชีส์ใหม่	Hannaella phyllophila  

sp.	nov.	DMKU-SP186T 

(a)	 เซลล์	 ที่เลี้ยงใน	YM	broth	ที่	 25	 องศาเซลเซียส 

นาน	3	วัน	

(b)	 Ballistospores	 ที่สร้างเมื่อเล้ียงบน	meal	 agar	 

ที่	15	องศาเซลเซียสนาน	4	สัปดาห์

ภาพที่ 2	เซลล์ยีสต์สปีชีส์ใหม่	Occultifur 

tropicalis f.a.	sp.	nov.	DMKU-SE59T	ที่เลี้ยงใน	

YM	broth	ที่	25	องศาเซลเซียสนาน	3	วัน
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เป็นทางเลือกที่ดี	 ส�าหรับการผลิตน�้ามันจุลินทรีย์ที่ 

พบว่าสามารถสร้างและสะสมน�้ามันมีเพียงสาหร่าย 

ขนาดเล็ก 	 รา 	 และยีสต ์บางชนิดที่สะสมน�้ ามัน 

ปริมาณมากกว่า	 20	 เปอร์เซ็นต์ของชีวมวล	จุลินทรีย ์

เหล่านี้ เรียกว ่าจุลินทรีย ์โอลีเอจินัส	 (oleaginous	 

microorganism)	 ซึ่งขณะนี้การวิจัยการผลิตน�้ามัน 

จากสาหร่ายได้รับความสนใจมาก	 ในขณะเดียวกัน 

การวิจัยการผลิตน�้ามันจากยีสต์ชนิดที่เรียกว่ายีสต  ์

โอลีเอจินัส	 (oleaginous	 yeast)	 ได้รับความสนใจ 

เ พ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในต่างประเทศเพราะยีสต  ์

สามารถผลิตน�้ามันได้สูงและการเพาะเล้ียงท�าได้ง่าย	 

ยีสต ์ เจริญเร็วในอาหารที่ ไม ่ ซับซ้อน	 ใช ้วัตถุดิบ 

ได ้หลากหลายและวัตถุดิบหลายชนิดมีราคาถูก	 

นอกจากนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน�้ามัน 

โดยการเพาะเลี้ยงในอาหารและสภาวะที่เหมาะสม 

และโดยกระบวนการเพาะเลี้ยงท่ีเหมาะสมรวมท้ัง 

เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงยีสต์มีการพัฒนามาอย่าง 

ดีแล้วสามารถน�ามาพัฒนาต่อเพื่อการผลิตน�้ามันจาก 

ยีสต์ส�าหรับใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้ไม่ยาก	 เมื่อ 

เทียบกับพืชและสาหร่ายขนาดเล็กยีสต์ใช้พ้ืนท่ีใน 

การผลิตน�้ามันน้อยกว่า	 ดังนั้นจึงได้ท�าการวิจัยโดย 

มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหายีสต์โอลีเอจินัสสายพันธุ ์ 

ไทยที่มีประสิทธิภาพในการผลิตน�้ามันเพื่อน�ามาวิจัย 

และพัฒนาเพื่อการผลิตน�้ามันในระยะ	 2	 ปีที่ผ่านมา 

ได้วิจัยจบพบว่ายีสต์สายพันธุ์ไทย	Rhodosporidium  

fluviale	 DMKU-RK253	 ผลิตน�้ามันได้	 8.0	 กรัมต่อ 

ลิตร	และสะสมน�้ามันในเซลล์ได้	 63.6	 เปอร์เซ็นต์ของ 

น�้าหนักเซลล์เมื่อเลี้ยงในกลีเซอรอลดิบจากการผลิต 

ไบโอดีเซลในเฟอร์เมนเตอร์ขนาด	 5	 ลิตร	 โดยขณะน้ี 

ผลงานบางส่วนได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์แล้วส�าหรับ 

ยีสต์สายพันธุ์ไทยที่ผลิตและสะสมน�้ามันในเซลล์ที่ได ้

รวบรวมไว้นี้สามารถน�าไปวิจัยต่อยอดเพื่อขยายขนาด 

การผลิตน�้ามันต่อไป	นอกจากนั้นในระหว่างการวิจัย 

ยีสต์โอลีเอจินัสเพื่อการผลิตน�้ามันในระยะ	 2	ปีที่ผ่าน 

มายังได้พบและรายงานยีสต์โอลีเอจินัสสปีชีส์ใหม	่ 

คือ	Barnettozyma siamensis	f.a.,	sp.	nov.	

ภาพที่ 3	เซลล์ยีสต์โอลีเอจินัส	ที่ย้อมสี	Nile	red	 

ส่องดูด้วย	(a)	light	microscope	และ	(b)	fluorescence	 

microscope	ไขมันจะติดสีเรืองแสงสีทอง

ภาพที่ 4	ยีสต์โอลีเอจีนัสเมื่อเลี้ยง	(a)	บนอาหารแข็ง 

ในหลอด	และในอาหารเหลว	(b)	ในฟลาสก์	

(c)	ในเฟอร์เมนเตอร์

ผลงานวิจัย

 •	 Characterization	 of	 oleaginous	 yeasts	 
accumulating	high	 levels	of	 lipid	when	cultivated	 in	 

glycerol	and	their	potential	for	lipid	production	from	 

biodiesel-derived	 crude	 glycerol.	 Fungal	 Biology, 

2015,	119,	1194.
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 •	 The	assessment	of	epiphytic	yeast	diversity	 
in	 sugarcane	 phyllosphere	 in	 Thailand	 by	 culture- 

independent	method.	 Fungal	 Biology,	 2015,	 119,	 

1145

 • Hannaella phyllophila	 sp.	 nov.,	 a	 novel	 

basidiomycetous	yeast	species	associated	with	plants	 

in	 Thailand	 and	 Taiwan.	 International	 Journal	 of	 

Systematic	 and	 Evolutionary	Microbiology,	 2015,	 

65,	2135.	

 • Occultifur tropicalis f.a.,	 sp.	 nov.,	 a	 novel	

Cystobasidiomycetous	 yeast	 species	 isolated	 from	

tropical	 regions.	 International	 Journal	 of	Systematic	

and	Evolutionary	Microbiology,	2015,	65,	1578.	

 • Hannae l l a  s i amens i s 	 sp . 	 nov . 	 and	 

Hannaella phetchabunensis	 sp.	 nov.,	 two	 new	 

anamorphic	 basidiomycetous	 yeast	 species	 isolated	 

from	plants.	 International	 Journal	of	Systematic	and	 

Evolutionary	Microbiology,	2015,	65,	1297.	

	 • Yamadazyma insecticola f.a.,	 sp.	 nov.	

and	Yamadazyma epiphylla f.a.,	sp.	nov.,	 two	novel	

yeast	species.	International	Journal	of	Systematic	and	

Evolutionary	Microbiology,	2015,	65,	1290.	

	 •	 Assessment	 of	 endophytic	 yeast	 diversity	 
in	 rice	 leaves	 by	 a	 culture-independent	 approach.	 

Antonie	van	Leeuwenhoek.	2015,	108,	633.	

 •	 Assessment	 of	 epiphytic	 yeast	 diversity	 
in	 rice	 (Oryza sativa)	 phyllosphere	 in	 Thailand	 

by	 a	 culture-independent	 approach.	 Antonie	 van	 

Leeuwenhoek.	2015,	107,	1490.	

 •	 The	 diversity	 of	 culturable	 yeasts	 in	 
the	 phylloplane	 of	 rice	 in	 Thailand.	 Annals	 of		

Microbiology,	2015,	65,	667.	

 •	 Yeasts	 in	 phylloplanes	 of	 sugarcane	 in	 
Thailand	 and	 their	 capability	 to	 produce	 indole-3- 

acetic	 Acid.	World	 Journal	 of	Microbiology	 and	 

Biotechnology,	2014,	30,	1785.	

 • Wickerhamiella siamensis f.a.,	 sp.	 nov.,	 a	

novel	endophytic	and	epiphytic	yeast	species	isolated	

from	sugarcane	leaf	in	Thailand.	International	Journal	

of	Systematic	and	Evolutionary	Microbiology,	2014,	

64,	3849.	

 • Wickerhamiella siamensis	 f.a.,	 sp.	 nov.,	 a		 

novel	 yeast	 species	 isolated	 from	 plant	 leaf	 in	 

Thailand.	 International	 Journal	 of	 Systematic	 and	

Evolutionary	Microbiology,	2014,	64,	3058.	

 • Nakazawaea siamensis	 f.a.,	 sp.	 nov.,	 a	 

novel	 yeast	 species	 isolated	 from	 phylloplane	 in	 

Thailand.	 International	 Journal	 of	 Systematic	 and	 

Evolutionary	Microbiology,	2014,	64,	266.	

 • Barnettozyma siamensis	 f.a.,	 sp.	 nov.,	 a	 

novel	 lipid	 accumulating	 ascomycete	 yeast	 species	

isolated	 in	 Thailand.	 International	 Journal	 of	 

Systematic	 and	 Evolutionary	Microbiology,	 2014,	 

64,	3053.	

 • Yamadazyma ubonensis	 f.a.,	 sp.	 nov.,	 a	 

novel	 xylitol	 producing	 yeast	 species	 isolated	 in	 

Thailand.	Antonie	van	Leeuwenhoek,	2014,	105,	471.
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หญ้าแฝก : พืชทางเลือก

เพื่อการบ�าบัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

ศ.ดร. นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ

ภาควิชารังสีประยุกต์และโอโซโทป

ความเชี่ยวชาญ

	 -	 การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีในการศึกษา 

	 	 วิจัยด้านดิน	พืช	และสิ่งแวดล้อม

	 -	 การใช้หญ้าแฝกบ�าบดัมลพชืในสิง่แวดล้อม

รายละเอียดงานวิจัย

	 มลพิษในสิ่งแวดล ้อมเนื่องจากโลหะหนัก 

และสารกัมมันตรังสี	 มีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรม 

ของมนุษย์	 ส่งผลให้เกิดปัญหามากขึ้นตามล�าดับ	 

“Phytoremediation”	หรือ	พืชบ�าบัด	 เป็นเทคโนโลยี 

ที่ใช้พืชบ�าบัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม	 นอกจากจะเป็น 

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ประหยัด	และใช้ 

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	 ยังสามารถใช้พืช 

บ�าบัดได้ในพื้นที่กว้าง	บ�าบัดมลพิษได้หลากหลาย	 เช่น	 

โลหะหนัก	สารอินทรีย์	และสารกัมมันตรังสี	อีกทั้งยัง 

ใช้ได้ในดิน	ตะกอน	และในน�้า	 ชนิดของพืชเป็นส่วน 

ส�าคัญของกระบวนการพืชบ�าบัด	ที่จ�าเป็นต้องใช้พืช 

ที่ทนทานต่อมลพิษได้สูง	หญ้าแฝกหรือแฝก	 เป็นพืช 

ที่นิยมใช้เพื่ออนุรักษ์ดินและน�้า	 ป้องกันการชะล้าง 

พังทลายของดิน	 ตามแนวพระราชด�าริของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

	 จากการวิจัยพบว่า	 แฝกทนทานต่อโลหะหนัก	 

และรังสี	 รวมทั้งสามารถดูดซับโลหะหนักและสาร 

กัมมันตรังสีได้ดี	แฝกจึงเป็นพืชที่มีศักยภาพเพื่อใช้เป็น 

พืชบ�าบัดสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

	 เพ่ือให้การใช้หญ้าแฝกเป็นพืชบ�าบัดได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ	จ�าเป็นต้องค�านึงถึงปัจจัยหลายประการ	 

เช่น	 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของวัสดุปลูกที ่

ปนเปื้อนโลหะหนัก	 รวมถึงวิธีปฏิบัติท่ีต้องพิจารณา 

ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่	 ผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้ให้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการน�าเทคโนโลยีนี ้

ไปใช้	 รวมถึงแนวทางศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอด	 

อันจะยังประโยชน์การใช้หญ้าแฝก	 เพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการขจัดมลพิษ	 และรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ต่อไป	

	 หญ ้าแฝกท่ีพบในประเทศไทย	 มีมากกว ่า	 

20	 พันธุ์	 ซึ่งสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพพื้นที่และ 

ภูมิอากาศแตกต่างกัน	 พันธุ ์แฝกที่ใช้เพื่อบ�าบัดสาร 

มลพิษ	จ�าเป็นต้องเลือกพันธุ์ที่สามารถดูดใช้	 (uptake)	 

สารมลพิษชนิดนั้นๆ	 ได้ปริมาณสูง	 งานวิจัยท่ีทดลอง 

บ�าบัดโลหะหนัก	จากดิน	น�้าชะขยะ	น�้าเสียจากโรงงาน	 

และจากหางแร่	 รวมทั้งการบ�าบัดสารกัมมันตรังส	ี 

ให้ผลสอดคล้องกันว่า	 แฝกแต่ละพันธุ์ทนทานต่อสาร 

มลพิษ	และดูดซับสารมลพิษได้แตกต่างกัน	 (ภาพที่	 1)	 

การเลือกใช้พันธุ ์แฝกที่เจริญเติบโตได้ดี	 และให้ผล 

ผลิตมวลชีวภาพ	 (biomass)	 สูง	 จึงส�าคัญอย่างยิ่งต่อ 

ประสิทธิภาพการบ�าบัดมลพิษ	

ภาพที่ 1	ความเข้มข้นของแคดเมียมในต้นแฝกพันธุ์

ก�าแพงเพชร	ราชบุรี	และสุราษฎร์ธานี	ที่ปลูกในดิน

ปนเปื้อนโลหะหนักนาน	60	และ	120	วัน
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	 ความอุดมสมบูรณ์ในดินหรือในวัสดุปลูกเป็น 

ปัจจัยหน่ึงต่อการสร้างมวลชีวภาพของแฝก	 อย่างไร 

ก็ตาม	 ทั้งธาตุอาหารพืชและสารมลพิษต้องอยู ่ใน 

สารละลายในรูปที่เป็นประโยชน์	 พืชจึงสามารถดูด 

ไปใช้ได้	 โลหะหนักในดินที่มีประจุบวก	มักถูกดูดซับ 

ไว้กับอนุภาคดินซึ่งมีประจุลบ	ท�าให้อยู่ในรูปที่พืชไม่ 

สามารถดูดไปได้	ซึ่งเป็นผลเสียต่อกระบวนการบ�าบัด 

โดยพืช	 การวิจัยศึกษาการใช้สารบ�ารุงดิน	 และสาร 

คีเลต	 แสดงให้เห็นว่า	 สารดังกล่าวมีผลต่อการดูดใช้ 

โลหะหนักแต่ละชนิดแตกต่างกัน	 (ภาพที่	 2)	 อีกทั้ง 

ความเป็นกรดเบสก็ท�าให้พืชดูดโลหะหนักและสาร 

กัมมันตรังสีได้แตกต่างกันด้วย	(ภาพที่	3)	

ภาพที่ 2	อิทธิพลของตีเลตต่อ

การสะสมเหล็กในต้นและรากแฝก

ภาพที่ 3	เปรียบเทียบความสามารถดูดยูเรเนียมของ

ทานตะวนั	หญ้าแฝก	และหญ้ากนิสีม่ีวง	จากสารละลาย

ที่มีพีเอช	4	และ	7	เมื่อปลูกนาน	3,	6	และ	9	วัน	

	 การสะสมโลหะหนักในต้นและรากแฝก	 ซึ่ง 

ตรวจวัดโดยท้ังวิธีทางเคมีและนิวเคลียร์เทคนิค	 ให้ผล 

สอดคล้องกนัว่า	แฝกไม่ใช่พืชท่ีเป็น	hyperaccumulator	 

โดยมีค่าปัจจัยการเคลื่อนย้าย	 (Translocation	 Factor,	 

TF)	 น้อยกว่า	 1	 การใช้แฝกเพื่อบ�าบัดมลพิษจึงควร 

ใช้เพื่อลดการเคลื่อนย้ายและยับยั้งการแพร่กระจาย 

มลพิษในดินด้วยกระบวนการ	 Phytostabilization	 

เนื่องจากมีระบบรากที่ยาว	หยั่งลึกลงดิน	

	 เมื่อได้ทดสอบความทนทานต่อรังสีหญ้าแฝก 

พบว่า	 แฝกทนทานต่อรังสีได ้สูงเมื่อเปรียบเทียบ 

กับพืชอื่น	 (ภาพท่ี	 4)	 การปลูกแฝกในสารละลาย 

กัมมันตรังสีเพื่อแสดงการสะสมซีเซียมกัมมันตรังส ี

ในต้นและรากแฝกด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในตัว	 

(autoradiography)	 (ภาพท่ี	 5)	และการวัดกัมมันตภาพ	 

แสดงให้เห็นว่า	 พันธุ์แฝก	 ความเข้มข้นของซีเซียม	 

ระยะเวลาปลูก	 เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการดูดซึมสาร 

กัมมันตรังสี	 โดยการปลูกแฝกในสารละลายซีเซียม 

ความเข้มข้น	 5	MBq	 นาน	 18	 วัน	 สามารถบ�าบัด 

ซีเซียมได้ถึงร้อยละ	34.5	

	 เทคโนโลยีพืชบ�าบัดด้วยแฝกเหมาะส�าหรับ 

พื้นที่ปนเปื้อนมลพิษในระดับต�่าถึงปานกลาง	 และยัง 

ช่วยป้องกันการชะละลายและไหลซึมมลพิษไปปน 

เปื้อนน�้าใต้ดิน	 แม้ว่าจะต้องใช้เวลาที่ยาวนาน	 แต่ก็ 

เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	
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ภาพที่ 4	ความทนทานต่อรังสีแกมมาของแฝก	

ขิงแดง	และองุ่น

ภาพที่ 5  ภาพถ่ายรังสีในตัวของแฝกที่ปลูกใน

สารละลายกัมมันตรังสีนาน	3.	9,	15	และ	18	วัน

ผลงานวิจัย

 • Roongtanakiat,	N.	and	T.	Akharawutchynon.	 

2016.	 Evaluation	 of	 vetiver	 grass	 for	 radiocesium	 

absorption	ability.	(in	press).

 •	 Roongtanakiat,	 N.	 and	 S.	 Sanoh.	 2015.	 
Comparative	growth	and	distribution	Zn,	Cd	and	Pb	 

in	rice,	vetiver	and	sunflower	grown	in	contaminated	 

soils.	Kasetsart	J	(Nat.Sci.)	49:	1-13.

 •	 Roongtanak ia t , 	 N . , 	 P . 	 Jompuk , 	 T ,	 

Rattanawongwiboon	 and	 R.	 Puingam.	 2012.	 

Radiosensitivity	 of	 vetiver	 to	 acute	 and	 chronic	 

gamma	irradiation.	Kasetsart	J	(Nat.Sci.)	46:383-393

 •	 Roongtanak ia t , 	 N . ; 	 P . 	 Jompuk; 	 T .	

Rattanawongwiboon	 and	 R.	 Puingam.	 2012.	

Radiosensitivity	 of	 vetiver	 to	 acute	 and	 chronic	 

gamma	 irradiation.	Kasetsart	 J.	 (Nat.Sci)	 46:	 383- 

393.

 •	 Roongtanakiat,	 N.	 and	 S.	 Sanoh.	 2011.	
Phytoextraction	 of	 zinc,	 cadmium	 and	 lead	 from	

contaminated	 soil	 by	 vetiver	 grass.	 J.	 (Nat.Sci.)	 45:	

603-612.
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เอนไซม์ย่อยสลายพอลิแลกไทด์ : การผลิตและการย่อยสลาย

PLLA-degrading Enzyme: Production and Degradation

	 ในปัจจุบันพอลิแลกไทด์(PLLA)	 เป็นพลาสติก 

ย่อยสลายได้กลุ ่มหนึ่งที่ได้จากการสังเคราะห์จาก 

มอนอเมอร์ธรรมชาติ	 นอกเหนือจากกลุ ่มที่มาจาก 

ธรรมชาติ	 เช่น	 แป้ง	 โปรตีน	 และเซลลูโลส	 และ 

กลุ ่มที่ได้จากกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์	 เช่น	 

พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต	พอลิแลกไทด์เป็นหนึ่งใน 

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่นิยมใช้มากท่ีสุด 

เนื่องจากเป็นพลาสติกที่ผลิตมาจากกระบวนการ 

พอลิเมอร์ไรเซชันของกรดแล็กติกที่ได้จากกระบวน 

การหมักจากวัสดุจ�าพวกแป้งหรือน�้าตาลท่ีมีราคาถูก 

และยังมีสมบัติเชิงกลที่ดีเมื่อเทียบได้กับพลาสติก 

ทางการค้าชนิดอื่นที่สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ  ์

ต่างๆได้หลายชนิด	 เช่น	 แก้ว	 จาน	 ขวด	 ช้อน	ส้อม	 

เป็นต้น	อีกทั้งมีความโปร่ง	 ใส	และก๊าซสามารถผ่าน 

เข้าออกได้ดีดังนั้นจึงการน�ามาประยุกต์ใช้ในงาน 

ด้านต่างๆ	 ได้อย่างหลายชนิดที่สามารถย้อมสีได้	 เช่น 

วิศวกรรมเนื้อเยื่อ	 ระบบน�าส่งยา	 การประยุกต์ใช้ใน 

ด้านการแพทย์รวมถึงการน�ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ 

อีกทั้งมีปริมาณความต้องการใช้พอลิแลคไทด์สูงขึ้น 

ทั้งจากผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม

รศ. ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช

ภาควิชาจุลชีววิทยา

 ความเชี่ยวชาญ

	 Microbial	 utilization	 of	 agricultural	 products	

and	 wastes,	 Solid-state	 fermentation,	 Microbial	

enzymes	 and	 fermentation	 Technology,	 Biodiversity	

of	actinomycetes

	 คณะวิจัยได้แยกและศึกษาความหลากหลาย 

ของเชื้อแบคที เรียและแอคติโนมัยสีทชอบร ้อน 

ท่ี ส าม ารถย ่ อ ยพอ ลิแลก ไทด ์ คณะ วิ จั ยพบว ่ า 

แอคติโนมัยสีทหลายกลุ่มที่สามารถย่อยอลิแลกไทด	์ 

นอกเหนือจากที่เคยมีรายงานมาก่อน	พบว่าสายพันธุ ์

ชอบร้อน	 Actinomadura keratinilytika 	 T16-1	 

สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย	 PLA	 ได้สูง	 โดยใน 

ระดับฟลาสก์สามารถผลิตเอนไซม์ได้	 44.6	 หน่วย 

ต่อมล.	 (Sukkhumet	 al.,	 2009)	 ในขณะที่ในระดับ 

ถังหมักแบบให้อากาศลอยตัว	 ผลิตเอนไซม์ได้ถึง	 

257	หน่วยต่อมล.	(Sukkhumet	al.,	2012)	

	 คณะวิจัยยังได้แยกแบคทีเรียชอบร้อนที่สามารถ 

ย่อยพอลิแลกไทด์	พบว่ามีแบคทีเรียเส้นสายชอบร้อน 

หลายชนิดที่ผลิตเอนไซม์ที่ย ่อยพอลิแลกไทด์ได้ด	ี 

บางสายพันธุ์เป็นสายพันธ์ใหม่ที่มีรายงานเป็นครั้งแรก 

ที่ย ่อยพอลิแลกไทด์ได้	 ส ่วนสายพันธุ ์ 	 Laceyella  

sacchari	 LP175	 เป็นแบคทีเรียท่ีมีความสามารถใน 

การผลิตเอนไซม์ย ่อยสลายพอลิแลกไทด์ได้ดีมาก	 

(Hanphakphoom	et	 al,	2014)	งานวจิยันีไ้ด้ใช้แบคทีเรีย 

สายพันธุ ์ดังกล ่าวในการผลิตเอนไซม์ย ่อยสลาย 

พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลกไทด์ในอาหารเหลว	 

โดยใช้วัสดุทางการเกษตรราคาถูกเป็นวัตถุดิบ	การผลิต 

เอนไซม์ดังกล่าวได้ศึกษาหาองค์ประกอบที่เหมาะสม

เพื่อให้ได้เอนไซม์ที่มีความเข้มข้นสูงที่สุดโดยใช้การ

ออกแบบทางสถิติได้แก่	 การออกแบบการทดลอง

แบบผสม	 เพื่อศึกษาผลของวัสดุทางการเกษตรแต่ละ

ชนิดและวัสดุผสมต่อการผลิตเอนไซม์ดังกล่าว	พบว่า 

องค์ประกอบที่เหมาะสมส�าหรับผลิตเอนไซม์ย่อย 

สลายพอลิแลกไทด์นั้นประกอบด้วย	 มันส�าปะหลัง 

บด	2.35	กรัมต่อลิตร	กากถั่วเหลือง	2.65	กรัมต่อลิตร	 

K2HPO42.0	 กรัมต ่อลิตรและ	 KH2PO4	 1.0	 กรัม 

ต่อลิตร	 เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ	 50	 องศาเซลเซียสเป็น 



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

95

เวลา	 24	 ช่ัวโมง	 นอกจากนี้พบว่าการเติมผง	 poly-	 

(L-lactide)	 0.52	กรัมต่อลิตร	 และแป้งมันส�าปะหลัง	 

3.34	 กรัมต่อลิตร	 สามารถเพิ่มการผลิตเอนไซม์ใน 

ระดับฟลาสก์ให้สูงขึ้นเท่ากับ	 68.8	หน่วยต่อมล.	การ 

ขยายขนาดการผลิตเอนไซม์ในถังหมักแบบลอยตัว

ขนาด	 3.0	ลิตร	พบว่าอัตราการให้อากาศเท่ากับ	 0.05	 

ปริมาตรอากาศต่อปริมาตรอาหารต่อนาที	 สามารถ 

เพิ่มการผลิตเอนไซม์ได้เท่ากับ	 74.7	 หน่วยต่อมล. 

โดยมีกิจกรรมย่อยแป้งดิบ	 เท่ากับ	 92.8	หน่วยต่อมล.	 

ดังแสดงในภาพที่	1

ภาพที่ 1 การผลิตเอนไซม์ผสมที่ผลิตโดยเชื้อ	L. sacchari	LP175	ในสภวะการเพาะเลี้ยง
ระดับฟลาสก์เขย่า	ขนาด	250	มล	(A)	และ	ถังหมักลอยตัวขนาด	3.0	ลิตร	(B)

(l)	Poly(L-lactide)-degrading	enzyme;	(p)	Raw	starch-degrading	enzyme	(RSDE)

	 เอนไซม์ย่อยสลายพอลิแลกไทด์และเอนไซม์ 

ย่อยแป้งดิบท่ีผลิตได้นั้นได้น�ามาศึกษาความสามารถ 

ในการย ่อยสลายพลาสติกชีวภาพผสมระหว ่าง 

พอลิแลกไทด ์และแป ้ง	 (2%	 poly-(L-lact ide)/ 

thermoplastic	 starch	 (PLLA/TPS)	 ในอัตราส่วน	 

50:50	 พบว่าสภาวะท่ีดีท่ีสุดสามารถย่อยสลายได	้ 

99.7%	 หลังจากบ่มท่ีอุณหภูมิ	 50	 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา	4	ชั่วโมง	ดังแสดงในภาพที่	2

	 จากการศึกษาพบว่าสภาวะที่ดีที่สุดในการย่อย 

สลายคือ	 อุณหภูมิ	 50	องศาเซลเซียส	พีเอช	 9.0	 และ 

เขย่าที่ความเร็วรอบ	 150	 รอบต่อนาที	 และเม่ือน�า 

ตัวอย่างที่เหลือจากการย่อยด้วยเอนไซม์มาศึกษาด้วย 

กล้องอิเล็กตรอนส่องกราดพบว่าพลาสติกชีวภาพม ี

การย่อยสลายดังภาพที่	 3	 งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า	 

เชื้อ	 L.	 sacchari	 ท่ีนอกจากจะผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย 

พลาสติกชีวภาพได้ดีแล้วยังผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งดิบ 

ที่ใช้วัสดุทางการเกษตรราคาถูกเป็นแหล่งวัตถุดิบและ 

สามารถใช้ประโยชน์ในการย่อยพลาสติกชีวภาพได ้

หลายชนิดได้ในสภาวะควบคุมด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว

ภาพที่ 2	ระยะเวลาของการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพผสมระหว่างพอลิแลกไทด์และแป้งด้วยเอนไซม์ผสม

ที่ผลิตจากเชื้อ	L.	sacchari	LP175	และปริมาณกรดแลกติดที่เกิดขึ้น
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ภาพที่ 3	ภาพถ่ายและภาพอิเล็กตรอน	ของพลาสติกชีวภาพก่อนและหลังการย่อยด้วยเอนไซม์จากเชื้อต่างๆ

ตัวคุม(ไมได้ย่อย)	(A),	L.	sacchari	LP175	(B),A.	keratinilytica	T16-1(C)

ผลงานวิจัย

	 1.		Lomthong,	T.,	Hanphakphoom,	S.,	Yoksan,	 

R.,	&	Kitpreechavanich,	V.	 (2015).	Co-production	 

of	poly	(l-lactide)-degrading	enzyme	and	raw	starch-

degrading	enzyme	by	Laceyella sacchari	LP175	using	

agricultural	products	as	substrate,	and	their	efficiency	

on	 biodegradation	 of	 poly-(l-lactide)/thermoplastic	

starch	 blend	 film.	 International	 Biodeterioration	&	

Biodegradation,	104,	401-410.

	 2.	 Lomthong,	 T., 	 Chotineeranat,	 S., 	 &	 

Kitpreechavanich,	 V.	 (2015).	 Production	 and	 
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ชีววิทยาโมเลกุลของแบคทีเรียกรดน�้าส้มทนร้อน

และการประยุกต์ใช้กับการหมักที่อุณหภูมิสูง 

(Molecular Biology of Thermotolerant Acetic 

Acid  Bacteria and Their Applications for 

High Temperature Fermentation)

รองศาสตราจารย์ กัญจนา ธีระกุล

ภาควิชาจุลชีววิทยา

ความเชี่ยวชาญ

	 -	 ชีววิทยาโมเลกุลและสรีรวิทยา

	 	 ของแบคทีเรีย

รายละเอียดงานวิจัย

	 แบคทีเรียกรดน�้าส้มทนร้อน	 (thermotolerant	 

acetic	 acid	 bacteria)	 เป็นแบคทีเรียที่มีศักยภาพใน 

การน�ามาใช้ผลิตน�้าส้มสายชูหมักระดับอุตสาหกรรม 

ภายใต ้สภาวะโลกร ้อน	 และขาดแคลนพลังงาน	 

ทดแทนสายพันธุ ์ไม่ทนร้อนที่มีการใช้งานกันอย่าง 

แพร่หลาย	 คณะผู้วิจัยได้แยกและคัดเลือกสายพันธุ ์

แบคทีเรียกรดน�้าส้มทนร้อนจากแหล่งธรรมชาต	ิ 

เช่น	 ผลไม้	 ดอกไม้	 ใบไม้	 และดิน	น�าเชื้อที่แยกได้มา 

ศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยาโมเลกุล	 เช่น	 ยีน	 alcohol	 

dehydrogenases	 ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกรดน�้าส้ม 

นอกเซลล์	 (adhA,	 adhB,	 และ	 adhS)	 และที่เกี่ยวข้อง 

กับการผลิตกรดน�้าส้มในเซลล์	 (adhI	 และ	 adhII)	 ยีน	 

groES	 และ	groEL	ที่เก่ียวข้องกับการเจริญที่อุณหภูมิ 

สูง	ยีน	 aspartyl	 t-RNA	synthetase	 (aspS)	ที่เกี่ยวข้อง 

กับการก�าหนดรูปร่างของแบคทีเรีย	 การประยุกต์ใช้ 

ยีน	groEL	 จ�าแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลร่วมกับ	 16S	 

rDNA	การปรับตัวต่อการเจริญท่ีอุณหภูมิสูง	จนน�ามา 

สู่การหมักน�้าส้มสายชูจากข้าว	ด้วยกระบวนการหมัก 

ที่ไม่ต้องการระบบหล่อเย็น	 (cooling	 system)	 เพ่ือ 

ประหยัดพลังงาน	 รวมทั้งศึกษาการพัฒนาการสร้าง	 

bacterial	cellulose	ที่อุณหภูมิสูง

 1. การศึกษาคุณสมบัติการเจริญของแบคทีเรีย 

กรดน�้าส้มทนร้อนและยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตกรด 

น�้าส้ม (alcohol dehydrogenase genes)

	 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเจริญและการผลิต 

กรดน�้าส้มโดยแบคทีเรียกรดน�้าส้มทั่วไป	คือ	25-30		 �C	 

หากอุณหภูมิสูงข้ึนเพียง	 2-3	 	 �C	มีผลให้การเจริญและ 

การผลิตกรดน�้าส้มลดลง	ท�าให้อุตสาหกรรมการผลิต 

น�้าส้มสายชูหมักต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายส�าหรับระบบ 

หล่อเย็น	(cooling	system)	แนวทางหนึ่งของการลดค่า 

ใช้จ่ายดังกล่าว	ภายใต้สภาวะโลกร้อน	และขาดแคลน 

พลังงาน	คือ	การน�าแบคทีเรียกรดน�้าส้มทนร้อนมาใช ้

ในอุตสาหกรรมน�้าส้มสายชูหมักและอุตสาหกรรมอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้อง	
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ภาพที่ 1	 การเจริญของแบคทีเรียกรดน�้าส้มทนร้อนท่ี 

แยกได้ในไทย	3	สายพนัธุ	์คอื	Acetobacter  pasteurianus  

SKU1108,	MSU10	 และ	MSU22	 เปรียบเทียบกับ	 

A.	pasteurianus	สายพนัธุจ์ากประเทศญีปุ่่น	2	สายพนัธุ	์ 

คอื	IFO3191	และ	IFO3284	บนอาหาร	potato	(ภาพบน)	 

และ	YPGD	(ภาพล่าง)	ที่มี	1.5%	acetic	acid	(AA)	หรือ	 

4%	 ethanol	 (E)	บ่มที่อุณหภูมิ	 30	 	 �C,	 37	 	 �C,	 39	 	 �C	 

และ	41		�C	เป็นเวลา	3	วัน

	 จากการเปรียบเทียบการเจริญของแบคทีเรีย 

กรดน�้าส้มทนร้อน	A.	pasteurianus	(ภาพที่	1)	ที่แยกใน 

ประเทศไทย	พบว่า	ทั้ง	 3	สายพันธุ์เจริญที่อุณหภูมิสูง 

ได้ดีกว่าสายพันธุ์จากญี่ปุ่น	คณะผู้วิจัยได้เลือกสายพันธุ์	 

SKU1108	 มาศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์และยีน 

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกรดน�้าส้มจากปฏิกิริยาการ 

ออกซไิดซ์เอทานอล	คอืเอนไซม์	alcohol	dehydrogenase	 

(ADH)	 2	กลุ่ม	 ได้แก่	 PQQ-ADH	ซึ่งพบในส่วนของ 

เยื่อหุ้มเซลล์	 และ	NAD+-ADH	 อยู่ในไซโตพลาสม	 

โดย	 PQQ-ADH	ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหน่วยย่อย	 

(subunit)	 3	 subunits	 (subunit	 I,	 II	 และ	 III)	 ถูกสร้าง 

มาจากยีน	adhA,	adhB	 และ	adhS	 ตามล�าดับ	ส�าหรับ	 

NAD+-ADH	ประกอบด้วย	ADHI	และ	ADHII	สร้าง 

มาจากยีน	adhI	และ	adhII	(ภาพที่	2)	คณะผู้วิจัยพบว่า	 

หากเกิดความบกพร่องของยีน	 adhA,	 adhB	 หรือ	 

adhS	 จะมีกลไกกระตุ ้นให้ยีน	 adhI	 และ	 adhII	 มี 

การแสดงออกเพ่ิมข้ึน	 ต่อมาคณะผู้วิจัย	 ได้เจรจากับ 

ความร่วมมือทางวิชาการกับผู ้บริหารบริษัท	 กิ่วไป้	 

(ประเทศไทย)	 เพ่ือน�าแบคทีเรียกรดน�้าส้มทนร้อนไป 

ใช้ในการผลิตน�้าส้มสายชูหมักระดับอุตสาหกรรม	 

(ภาพที่	 3)	 จึงมีการพัฒนาสายพันธุ์	 SKU1108	 โดย 

การท�า	thermal	adaptation	ได้สายพันธุ์	TH-3	ตามด้วย	 

ethanol	 adaptation	 จนได้สายพันธุ์	 7E-13	 เพ่ือน�าไป 

ใช้ในการผลิตน�้าส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิต่อไป	 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได ้รับทุนวิจัย	 โครงการวิจัย 

การเกษตรเชิงพาณิชย์	 จากส�านักงานพัฒนาการวิจัย 

การเกษตร	(องค์การมหาชน)

ภาพที่ 2	การเรียงตัวและคุณสมบัติของยีน	adhA,	adhB	และ	adhS	(ภาพซ้ายมือ)	โมเดลการท�างานของผลิตภัณฑ์ 

จากยีนทั้งสาม	(ภาพกลาง)	และการเรียงตัวและคุณสมบัติของยีน	adhI	และ	adhII	(ภาพขวามือ)
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 2. การศึกษายีน groES และ groEL ที่เกี่ยวข้อง 

กับการเจริญที่อุณหภูมิสูง และยีน aspartyl t-RNA  

synthetase (aspS) ท่ีเกี่ยวข้องกับการก�าหนดรูปร่าง 

ของแบคทีเรีย 

	 นอกจากการศึกษากลไกการท�างานของกลุ่มยีน	 

adh	 ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดน�้าส้ม	 คณะผู้วิจัยได ้

ศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญที่อุณหภูมิสูง	 คือ	 ยีน	 

groES	และ	groEL	และยีน	aspartyl	t-RNA	synthetase	 

(aspS)	ที่มีบทบาทกับการแบ่งเซลล์ที่อุณหภูมิสูงจาก	 

A.	 pasteurianus	 SKU1108	 คณะผู้วิจัยได้โคลนยีน	 

groES	 และ	groEL	 วิเคราะห์ล�าดับนิวคลีโอไทด์และ 

กรดอะมิโน	 (ภาพที่	 4)	 การแสดงออกของยีนภายใต ้

สภาวะการเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิสูง	 ความเข้มข้นของ 

เอทานอลและกรดน�้าส้มที่สูงขึ้น	รวมทั้งน�ามาประยุกต์ 

ใช้จ�าแนกสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน�้าส้มร่วมกับการใช	้ 

16S	 rDNA	ส�าหรับยีน	 asps	คณะผู้วิจัย	พบว่าการน�า 

เฉพาะส่วนท่ีสร้าง	C-terminal	 ของเอนไซม์	 aspartyl	 

t-RNA	 synthetase	 ซ่ึงมี	ATP-binding	motif	 จ�านวน 

หลายชุดเข้าสู่	E. coli	มีผลให้เซลล์ของ	E. coli	ที่เลี้ยง 

ที่อุณหภูมิสูงมีความผิดปกติของรูปร่างเซลล์และการ 

แบ่งเซลล์	 (ภาพที่	 5)	 ความรู้ที่ได้จากการศึกษายีนท้ัง	 

2	กลุ่ม	จะน�ามาใช้ในการอธิบายกลไกการทนร้อนของ 

แบคทีเรียและจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ

ภาพที่ 3	 การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารบริษัท	 กิ่วไป้	 (ประเทศไทย)	 เพื่อน�าแบคทีเรียกรดน�้าส้ม 

ทนร้อนไปใช้ในการผลิตน�้าส้มสายชูหมักระดับอุตสาหกรรม	 (ภาพซ้ายมือ)	 และแผนภูมิการผลิตน�้าส้มสายชู 

หมักจากน�้าเหล้าข้าวหอมมะลิ	โดยใช้สายพันธุ์	A.	pasteurianus	7E-13	ซึ่งคัดเลือกมาจากสายพันธุ์	SKU1108	ที่มี 

การปรับต่อต่ออุณหภูมิสูงและความเข้มข้นของเอทานอลสูง	(ภาพขวามือ)

ภาพที่  4 	 การเรียงตัวและ

คุณสมบัติของยีน	groES	และ	

groEL	 จาก	A.	pasteurianus 

SKU1108	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ	

การเจริญที่อุณหภูมิสูงและ 

ในอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีความ 

เข้มข้นของเอทานอลสูง
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ภาพที่ 5	รูปร่างของแบคทีเรีย	E. coli	ที่มีความผิดปกติ

ของการแบ่งเซลล์ที่อุณหภูมิสูง	 เมื่อได้รับยีน	 aspartyl	 

t-RNA	 synthetase	 (aspS)	 จาก	 A.	 pasteurianus  

SKU1108

 3. การศึกษาการสร้าง bacterial cellulose ที ่

อุณหภูมิสูง

	 แบคทีเรียกรดน�้าส ้มอีกกลุ ่มหนึ่งท่ีนิยมใช  ้

ในอุตสาหกรรมน�้าส ้มสายชูหมัก	 นอกเหนือจาก	 

A c e t o b a c t e r 	 คื อ 	 G l u c o n a c e t o b a c t e r 	 หรื อ	

Komagataeibacter	 ในปัจจุบัน	 ซึ่งนอกเหนือจาก

ความสามารถในการผลิตกรดน�้าส้มแล้ว	 ยังสามารถ 

สร้าง	 bacterial	 cellulose	ซึ่งน�ามาใช้ประโยชน์ทั้งใน 

อุตสาหกรรมอาหาร	 (วุ้นน�้ามะพร้าวและ	 edible	film)	 

ทางการแพทย์	(ไหมเย็บแผล)	เครื่องส�าอาง	(แผ่น	mask	

หน้า)	 แต่เชื้อดังกล่าวมีข้อจ�ากัดเหมือน	Acetobacter  

คือ	 เจริญได้ดีที่อุณหภูมิ	 25-30	 	 �C	 ไม่สามารถเจริญท่ี 

อุณหภูมิสูง	 เช่น	 37	 	 �C	 ได้	 คณะผู้วิจัย	 จึงแยกและ 

คัดเลือกสายพันธุ ์ของแบคทีเรียกลุ ่มนี้	 น�ามาศึกษา 

เปรียบเทียบการสร้าง	 bacterial	 cellulose	 (ภาพที่	 6)	 

และศึกษาเปรียบเทียบยีนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกรด 

น�้าส้มกับ	Acetobacter	เพื่อน�าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนา 

ใช้ในการผลิตกรดน�้าส้มและ	 bacterial	 cellulose	 ใน 

ระดับอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องใช้ระบบหล่อเย็นต่อไป

ภาพที่ 6	การเปรียบเทียบการสร้าง	bacterial	 cellulose	 

โดยแบคทีเรียกรดน�้าส้มทนร้อนที่แยกในประเทศไทย
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	 ในการปรับปรุงหญ้าแฝก	 (Chrysopogon  

zizanioides	 (L.)	 Roberty)	 ให้มีความทนเค็มมากข้ึน	 

ได้ทดลองกับแหล่งพันธุกรรมก�าแพงเพชร	 2	 (KP2)	 

โดยการน�าต้นแฝกจิ๋วที่ชักน�าจากการเพาะเลี้ยงช่อ 

ดอกอ่อน	มาเหนี่ยวน�าให้เกิดต้นพอลิพลอยด์ด้วยสาร 

โคลชิซินความเข้มข้น	0,	0.1,	0.2	และ	0.3%	 เป็นเวลา	 

0,	 12,	 24,	 36	และ	48	ชั่วโมง	 ในสภาพหลอดทดลอง	 

พบว่า	 การให้สารความเข้มข้น	 0.2	หรือ	 0.3%	 เป็น 

เวลา	 12	 ช่ัวโมง	 เหนี่ยวน�าให้เกิดแฝกพอลิพลอยด์ 

ได้ในอัตราสูงสุด	 31%	 เมื่อตรวจสอบปริมาณ	DNA	 

ด้วยวิธี	flow	cytometry	จากนั้น	น�าแฝกเททระพลอยด์ 

จ�านวน	 53	 accession	ที่ได้จากการทดลองไปทดสอบ 

ความทนเค็มบนอาหารสังเคราะห์ที่เติม	NaCl	 0,	 2.25	 

และ	2.5	%	พบว่า	แฝกเททระพลอยด์ส่วนใหญ่ทนเค็ม 

ได้มากกว่าแฝกดิพลอยด์ดั้งเดิม	 แฝกเททระพลอยด์ที่ 

ทนเค็มได้สูงสุดมีการรอดชีวิต	100%	 เมื่อได้รับ	NaCl	 

2.5%	แต่	KP2	สามารถรอดชีวิตพียง	 40%	 เมื่อได้รับ	 

NaCl	2.25%	เท่านั้น	

	 คัดเลือกแฝกเททระพลอยด์ที่ทนเค็มสูงสุดใน 

สภาพหลอดทดลอง	 4	 accession	 ได้แก่	 V12,	 V23,	 

V52	และ	V	75	น�าไปเพิ่มปริมาณและทดสอบในพื้นที่ 

ดินเค็มท่ีบ้านพันชนะ	 อ�าเภอด่านขุนทด	 จังหวัด 

นครราชสีมา	 (15˚14'53"N	101˚43'27"E)	 เปรียบเทียบ 

กับ	 KP2	 โดยเริ่มย้ายปลูกในเดือนมิถุนายน	 2557	 

ดินในแปลงทดลองมีค่าการน�าไฟฟ้า	 (ECse)	 ระหว่าง	 

25-50	mS	 cm-1	ซึ่งจัดว่าเค็มมาก	ติดตามการรอดชีวิต	 

จ�านวนต้นต่อกอ	 และความสูงของพุ่ม	 ทุกเดือนเป็น 

เวลา	 8	 เดือน	และวิเคราะห์ปริมาณอิออนในยอด	ราก	 

และใบที่แห้งตายในเดือนที่	5	หลังการย้ายปลูก	

	 ผลการทดลองพบว่า	 การรอดชีวิตของต้นแฝก 

ทั้ง	 4	 accession	 และ	KP2	ลดลง	 เมื่อระยะเวลาปลูก 

เพิ่มขึ้น	แต่ทั้ง	4	accession	มีอัตราการรอดสูงกว่า	KP2	 

ท่ีเป็นต้นควบคุม	 (ภาพท่ี	 1ก)	 ผลการทดลองน้ีแสดง 

ให้เห็นว่า	 การชักน�าพอลิพลอยด์ด้วยโคลชิซินและ 

คัดเลือกในสภาพหลอดทดลอง	ท�าให้ได้แฝกท่ีทนเค็ม 

มากขึ้น	 ในระยะ	5	 เดือนหลังย้ายปลูก	ซึ่งเป็นช่วงที่ม ี

ฝน	V52	เป็น	accession	ที่ทนเค็มได้ดีที่สุด	แต่ในระยะ	 

6-12	 เดือนหลังย้ายปลูก	 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีแห้งแล้ง	 และ	 

ECse	ของดินเพ่ิมข้ึน	V23	 และ	V12	มีอัตราการรอด 

ชวีติสงูกว่า	V52	แสดงให้เหน็ว่า	ระยะเวลาการทดสอบ

ในแปลงต้องนานพอ	 เพ่ือให้ต้นท่ีผ่านการคัดเลือก 

ได้แสดงศักยภาพในการทนเค็มได้อย่างเต็มท่ี	 และใน 

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน	 (ภาพที่	 2)	 เปรียบเทียบ 

การเติบโตและลกัษณะของแฝกทีท่ดลองในพืน้ทีดิ่นเคม็ 

ในระยะ	8	เดือนหลังย้ายปลูก

THE SALT TOLERANT VETIVER 

รศ. ดร. มาลี ณ นคร

ภาควิชาพฤกษศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญ

 - สรีรวิทยาความเครียดของพืช

 - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
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ภาพที่ 2	ลักษณะต้นแฝก	KP2	และ	4	accession	ที่ปลูก 

ในพื้นที่ดินเค็มในเดือนที่	 8	หลังจากย้ายปลูกลงแปลง 

ทดลอง	ณ	บ้านพันชนะ	อ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา

	 5th	month	 8th	month	 12th	month

range	of	soil	EC	 1.4-44.8	 41.2-90.2	 64.7-110.6

average	soil	EC±SE	 16.2±14.3	 64.3±19.2	 84.1±15.2

ภาพที่  1	 อัตราการรอดชีวิต	 (ก),	 เปอร์เซ็นต์การ 

เปลี่ยนแปลงจ�านวนหน่อต่อต้น	 (ข)	 และเปอร์เซ็นต ์

การเปลี่ยนแปลงความสูง	 (ค)	ของแฝก	KP2	และแฝก 

ท่ีผ่านการคัดเลือก	4	 accession	ที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็ม 

เป็นเวลา	12	เดือน	(มิ.ย.	2557	-	พ.ค.	2558)	และค่า	EC	 

ของดิน	ในเดือนที่	5,	8	และ	12

	 แฝกท้ังสี่	 accession	ทนเค็มได้ดีกว่า	KP2	 โดย 

มีการรอดชีวิตและการเติบโตท่ีดีกว่า	 ในขณะท่ีมีการ 

สะสม	Na+	 และ	 Cl-	 ในยอดในระดับท่ีสูงกว่า	KP2	 

(ภาพที่ 	 3)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 แฝกทนเค็มต้องมี 

กลไกในการขับอิออนท้ังสองนี้ไว้ในแวคิวโอล	 เพื่อ 

เลี่ยงการสะสมในไซโทพลาสซึมจนเป็นพิษต่อเซลล	์ 

V12	(diploid)

V52	(diploid)

V23	(tetraploid)

V75	(tetraploid)

Experimental	plots KP2	(original	diploid)
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ขณะเดียวกัน	 ใช้อิออนเหล่านี้ในการปรับค่าออสโมติก 

โพเทนเชียลของยอดให้ต�่ากว่าของราก	 เพ่ือให้น�้า 

สามารถล�าเลียงมายังยอดได้	 นอกจากนี้	 ยังพบว่า	 ใน 

ระหว่างเดือนที่	 1-5	ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน	 (ECse	 เฉลี่ย	 

16.2±14.3	mS	 cm-1)	V52	 เป็น	 accession	ที่มีอัตรา 

การรอดชีวิตและการเติบโตสูงสุด	แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง 

	 อย่างไรก็ตาม	จากการตรวจสอบปริมาณ	DNA	 

อีกครั้ง	 ระหว่างการทดลองในพื้นที่ดินเค็ม	 พบว่า	 

V12	และ	V52	 เป็นดิพลอยด์	 ซึ่งการเปลี่ยนกลับจาก 

เททระพลอยด์ เป ็นดิพลอยด ์ 	 แสดงให้ เห็นว ่า	 2	 

accession	นี้	 เป็น	mixoploid	ประกอบด้วยเนื้อเยื่อท่ีม	ี 

ploidy	 แตกต่างกัน	 การเพิ่มปริมาณในหลอดทดลอง 

หลายๆ	 ครั้ง	 เพื่อน�าต้นไปใช้ทดสอบในพื้นท่ีดินเค็ม	 

ท�าให้ยอดทีพ่ฒันาจากเนือ้เย่ือท่ีเป็นดพิลอยด์	ซึง่เตบิโต 

ได้เร็วกว่า	 ถูกน�าไปพิ่มปริมาณมากขึ้นและแทนที่ต้น 

เททระพลอยด์	

และความเค็มของดินเพิ่มขึ้น	 ในเดือนท่ี	 8	KP2	 ตาย 

ทั้งหมด	ตั้งแต่เดือนที่	 9	มีเพียง	 2	 accession	คือ	V12	 

และ	V23	 เท่านั้นที่รอดชีวิต	 เมื่อติดตามผลต่อไปถึง	 

12	 เดือนหลังย้ายปลูก	 ซ่ึงเป็นระยะท่ีความเค็มสูงสุด	 

(ECse	 เฉล่ีย	 84.1±15.2	mS	 cm-1)	พบว่า	V12	มีอัตรา 

การรอดชีวิตและการเติบโตดีกว่า	V23	

ภาพที่ 3	ปริมาณ	Na+	(ก),	Cl-	(ข)	และ	K+	(ค)	ในยอด	ใบที่แห้งตาย	และรากของแฝกที่ผ่านการคัดเลือก 

ทั้ง	4	accession	และ	KP2	ในเดือนที่	5	หลังย้ายปลูกลงพื้นที่ดินเค็ม	

	 การทดลองนี้	 นับเป็นการทดลองแรกส�าหรับ 

หญ้าแฝก	ที่มีการเหนี่ยวน�าให้แฝกเป็นพอลิพลอยด์ 

เพ่ือคัดเลือกแฝกทนเค็ม	 และน�าต้นท่ีคัดเลือกได้ไป 

ทดสอบในพ้ืนท่ี	 เพ่ือยืนยันความสามารถในการทนเคม็	 

ดังน้ัน	 แฝกทนเค็มที่ได้จากการทดลองนี้	 จะสามารถ 

น�าไปใช้ปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม	 และน�าไปสู่การใช้พ้ืนท่ี 

ดินเค็มเพ่ือการเพาะปลูกได้	 เนื่องจากแฝกเป็นพืชที่ม ี

ระบบรากท่ีเจริญเติบโตลงลึกในดิน	 การปลูกร่วมกับ 

พืชปลูก	จะช่วยลดระดับน�้าเค็มใต้ดิน	มิให้ขึ้นสู่ระดับ 

รากของพืชปลูก	 ลดอันตรายของเกลือท่ีจะเกิดกับพืช 

ปลูกได้	แต่จะต้องมีการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมต่อไป	
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การค้นพบเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก

ข้าวไทยพันธุ์พื้นเมืองและสมุนไพรไทยบางชนิด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา รัตนาโภ

ภาควิชาชีวเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

	 -	 ชีวเคมี

	 -	 ชีวเคมีเทคโนโลยี

	 -	 โปรตีนและเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

รายละเอียดงานวิจัย

	 1.	 การค้นพบเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก 

ข้าวไทยพันธุ์พื้นเมืองและสมุนไพรไทยบางชนิด

	 2.	 การค้นพบโปรตีนพิษ	 JcSCRIP	 ท่ีออกฤทธิ์

ทางชีวภาพจากเปลือกเมล็ดสบู่ด�า	

	 3.	 การค้นพบเลคติน	MLL	และองค์ประกอบ

ของน�้ามันหอมระเหยจากใบหม่อน

	 เปปไทด ์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	 (Bioactive	 

peptides)	อาจได้มาจากการย่อยโปรตีนจากแหล่งต่างๆ	 

ด้วยเอนไซม์	 ซึ่งจะปลดปล่อยเปปไทด์ที่ฝังตัวอยู่ใน 

โมเลกุลของโปรตีนออกมา	 อาหารโปรตีนสูงหลาย 

ชนิดจัดเป็น	 functional	 food	ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ	 

เนื่องจากเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะถูกย่อยด้วย 

เอนไซม์ย่อยโปรตีนให้เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ควบคุมการ 

ท�างานต่างๆ	ของร่างกาย	เปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

หลายชนิดได้รับการน�าประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทาง 

อุตสาหกรรมความงาม	 อาหารเสริมสุขภาพและใน 

ทางการแพทย์	 การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ในหลอดทดลองสามารถท�าได้โดยใช้เอนไซม์ย่อย 

โปรตีน	 เช่น	แอลคาเลส	 เปปซิน	และทริปซิน	 เป็นต้น	 

ในการวิจัยน้ีได้ท�าการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของ 

เปปไทด์ท่ีผลิตจากการย่อยโปรตีนของเมล็ดข้าว	 84	 

สายพันธุ ์จากกรมการข้าว	 และพืชสมุนไพรไทย	 

22	ชนิด	 เพ่ือค้นหาพันธุ์ข้าวและชนิดสมุนไพรไทยที่มี 

ศักยภาพสูงในการน�ามาบริสุทธิ์เปปไทด์ออกฤทธิ์ทาง 

ชีวภาพ	

	 จากการวิจัยเปปไทด์ออกฤทธ์ิทางชีวภาพจาก 

ข้าวไทย	 สามารถผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ให้บริสุทธิ์ได้	 3	ชนิด	 ได้แก่	 เปปไทด์ต้านแบคทีเรียก่อ 

โรคสมองอักเสบชนิด	 Listeria monocytogenes  

จากเมล็ดข้าวพันธุ์ปราจีนบุรี	 1	 เปปไทด์ต้านมะเร็งตับ 

และกระเพาะอาหารจากเมล็ดข้าวพันธุ ์ขาวสะบง	 

ผลการวิจัยจากโครงการนี้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ในการส่งเสริมและปรับปรุงพันธุ์ของข้าวไทย	 เพ่ือการ 

อนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยที่โดดเด่นซ่ึงให้เปปไทด์ออกฤทธ์ิ 

ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติเฉพาะ	 นอกเหนือไปจาก 

คุณค่าทางโภชนาการ	 และสามารถพัฒนาเปปไทด  ์

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวไปใช้ในทางการแพทย ์

ต่อไป

โครงสร้างของเปปไทด์ต้านแบคทีเรียจาก

ข้าวไทยพันธุ์พื้นเมือง

โครงสร้างของเปปไทด์ต้านมะเร็งตับและมะเร็ง

กระเพาะอาหารจากข้าวไทยพันธุ์พื้นเมือง
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	 จากการวิจัยเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน 

พืชสมุนไพรไทย	 เม่ือท�าการย่อยโปรตีนจากสมุนไพร 

ผลสมอไทย	 (Terminalia chebula Retz.)	 พบว่าได้ 

เปปไทด์ต้านความดันโลหิตสูง	 เรียกชื่อว่า	 “Chebulin”	 

ซ่ึงมีฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรมของเอนไซม์	 angiotensin- 

converting	enzyme	I	และเมื่อย่อยโปรตีนจากสมุนไพร 

ผลราชดัด	(Brucea javanica	L.	Merr.)	ให้เปปไทด์ต้าน 

แบคทีเรยีก่อโรค	 เรียกชือ่ว่า	 “Brucin”	ซึง่มีฤทธ์ิจ�าเพาะ 

ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย	Streptococcus   

pyogenes	 ที่ เป ็นสาเหตุส�าคัญของโรคติดเชื้อทาง 

ผิวหนัง	 เปปไทด์	 “Brucin”	มีฤทธิ์สูงกว่ายาปฏิชีวนะ	 

penicillin	G	และ	chloramphenicol	ถงึ	5	เท่า	นอกจากนี	้ 

ยังพบเปปไทด์ต้านมะเร็งช่องปาก	มะเร็งเต้านม	และ 

มะเร็งปอดจากเปลือกของสมุนไพรก�าแพงเจ็ดช้ัน	 

(Arcangelisia	flava	Merr.)	 และแก่นสีเสียด	 (Acacia  

catechu	Linn.	F.	Willd)	อีกด้วย

	 เน่ืองจากเปปไทด์มีข้อดีเหนือกว่ายาสังเคราะห ์

ทางเคมีหลายประการ	 การค้นพบเปปไทด์ออกฤทธิ ์

ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทย	 และการวิเคราะห์ความ 

สัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางโมเลกุลกับกลไกการ 

ออกฤทธ์ิของเปปไทด์	 นอกจากจะเป็นองค์ความรู  ้

ใหม่แล้ว	 ยังเป็นแนวทางที่สามารถศึกษาต่อยอดเพื่อ 

พัฒนาออกแบบหรือท�าวิศวกรรมโมเลกุลของเปปไทด ์

ให้มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สูงข้ึน	 เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ 

ทางการแพทย์เพ่ือรักษาโรคต่างๆ	 เช่น	ความดันโลหิต 

สูง	โรคติดเชื้อที่ดื้อยา	และโรคมะเร็งบางชนิด	

a)		 	 	 	 		b)

Ramachandran	plot	of	chebulin	model

การค้นพบโปรตีนพิษ JcSCRIP ที่ออกฤทธิ์ทาง 

ชีวภาพจากเปลือกเมล็ดสบู่ด�า

	 เมล็ดของสบู ่ด�า	 (Jatropha curcas 	 Linn.)	 

ประกอบด้วยน�้ามันปริมาณสูง	 น�้ามันที่สกัดได้จาก 

เมล็ดสบู ่ด�าได้รับการพัฒนาน�ามาใช้เป็นพลังงาน 

ทดแทนน�้ามันดีเซล	 ผลจากการผลิตน�้า	 มันดังกล่าว 

ได้เปลือกเมล็ด	 (seed	 coat)	 เป็นวัสดุเหลือท้ิง	 ซ่ึงอาจ 

น�าไปใช้คลุมดินหรือผสมเป็น	 วัสดุปลูก	 ผู ้วิจัยและ 

คณะภายใต้โครงการ	KU	Biodiesel	 ศูนย์ความเป็น 

เลิศด้านสบู่ด�า	 มก.	 ได้ท�าการวิจัยเพื่อพัฒนาแปรรูป 

เปลือกเมล็ดสบู่ด�าไปใช้ประโยชน์ทางเกษตรและทาง 

การแพทย์	 โดยได้ท�าการแยกโปรตีนยับยั้งไรโบโซม	 

(ribosome-inactivating	 protein,	 RIP)	 ให้บริสุทธิ์ได ้

เป็นคร้ังแรกจากเปลือกเมล็ดสบู ่ด�าพันธุ์	 KUBP33	 

และให้ชื่อว่า	 “JcSCRIP”	 โปรตีน	 JcSCRIP	 จัดอยู่ใน 

กลุ่มโปรตีนยับยั้งการท�างานของไรโบโซม	Type	I	โดย 

เป็นโปรตีนสายเดี่ยว	 ขนาด	 38.9	 kDa	 ที่มีกิจกรรม 

ของเอนไซม์	N-glycosidase	สามารถตัด	 rRNA	ของ 

ไรโบโซมได้	 สามารถยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย 

และเช้ือราก่อโรคในคนบางชนิดได้	 และสามารถยับยั้ง 

การเจริญ	 ของเซลล์มะเร็งเต้านมได้ดีที่สุด	 รองลงมา 

ได้แก่	 เซลล์มะเร็งล�าใส้ใหญ่	และมะเร็งตับ	ตามล�าดับ	 

โปรตีน	 JcSCRIP	 มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อไป 

The	complex	structure	models	of	chebulin	with

a)	porcine	ACE	b)	human	ACE
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เพ่ือเป็นยารักษาโรคมะเร็ง	 โดยเฉพาะ	มะเร็งเต้านม	 

นอกจากนีพ้บว่าโปรตนี	 JcSCRIP	ทัง้ในรปูสารบรสุิทธิ	์ 

และสารสกัดหยาบสามารถน�าไปใช้ในการควบคุม 

แมลงโดยวิธีทางชีวภาพ	 โดยสามารถก�าจัดตัวอ่อน 

ของแมลงศัตรูพืชผัก	 ได้แก่	 หนอนกระทู ้ผัก	 และ 

หนอนกระทู้หอม	และอาจน�าไปใช้ในทางสาธารณสุข 

ในการควบคุมปริมาณลูกน�้ายุงลายที่เป็นพาหะส�าคัญ 

ในการน�าโรคสู่มนุษย์และยุงร�าคาญ	

ใช้ใน	ทางการแพทย์ในการตรวจหาแบคทีเรียก่อโรค 

และจ�าแนกเซลล์มะเรง็บางชนดิ	 ท่ีเกดิการเปลีย่นแปลง 

ของ	กรดเซียลิคบนผิวเซลล์	 และใช้ในทางการเกษตร 

เพื่อการตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคพืชบางชนิดได้

	 ใบหม่อนนอกจากเป็นแหล่งอาหารของหนอน 

ไหมแล้ว	ยังพบว่าสามารถน�ามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้	 โดย	 

การประยุกต์ใช้สารสกัดน�้ามันหอมระเหย	 (essential	 

oil)	 จากใบหม่อนเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อ	 และโรค	 

มะเร็ง	โครงการวิจัยเรื่อง	“น�้ามันหอมระเหยใบหม่อน”	 

สามารถสกัดน�้ามันหอมระเหยจากใบหม่อน	 (หม่อน- 

น้อย)	 และค้นพบองค์ประกอบทางเคมีส�าคัญที่มี 

ฤทธิ์สูงในยับยั้งการเจริญของ	แบคทีเรียก่อโรคในคน	 

ได้หลายชนิด	 ได้แก่	 เชื้อ	Vibrio cholerae	O139	 เชื้อ	 

Samonella paratyphi	A	เชื้อ	Serratia marcescens	และ 

เช้ือ	Samonella choleraesuis	 และยังมีฤทธิ์สามารถ 

ยับย้ังการเจริญของเซลล์มะเร็ง	 กล่องเสียง	 (human	 

larynx	 epidermoid	 carcinoma	 cell	 lines,	Hep2)	และ 

เซลล์มะเร็งล�าใส้ใหญ่	 (colon	 adenocarcinoma	 cell	 

lines,	SW620)	ได้อีก	ด้วย
การค้นพบเลคติน MLL และองค์ประกอบของ

น�้ามันหอมระเหยจากใบหม่อน

	 โปรตีนจ�าพวกเลคติน	 (lectin)	 เป็นโปรตีนท่ีมี 

ความจ�าเพาะต่อน�้าตาล	 สามารถจับกับโมเลกุลของ	 

น�้าตาลบนโปรตีนตัวรับ	 (receptor	 protein)	บนผิวของ 

เซลล์ของสัตว์และแบคทีเรียได้แบบมัลติ-แวเลนต์	 

(multivalent	 binding)	 จึงท�าให้เซลล์เกิดการจับกลุ่ม 

ตกตะกอน	(agglutination)	นอกจาก	โปรตีนเลคตินจะ	 

ท�าหน้าที่ส�าคัญในการจดจ�าโมเลกุลภายในเซลล์เพื่อ 

ให้เกิดกระบวนการต่างๆ	ในสิ่งมีชีวิตแล้ว	ยังได้รับการ	 

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 

และทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง	 โครงการวิจัยเรื่อง	 

“เลคตินจากใบหม่อน	 (Mulberry	 leaf	 lectins)”	 ได้ค้น 

พบเลคตินชนิดใหม่	 2	ชนิดเป็นครั้งแรกจากใบหม่อน	 

เรียกช่ือว่า	 “MLL1”	และ	 “MLL2”	ซึ่งจ�าเพาะต่อกรด 

เซียลิค	 (N-glycolylneuraminic	 acid)	 กรดเซียลิคเป็น	 

น�้าตาลที่พบบนเซลล์ของคนและสัตว์	 และมักไม่พบ 

ในพืช	 ดังนั้นเลคติน	MLL	จึงสามารถน�าไปประยุกต์ 
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การวิเคราะห์ยีนที่ตอบสนองต่อ

การรับสารหนูในข้าวเจ้า และข้าวเหนียว

รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์

ภาควิชาพันธุศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

	 -	พันธุวิศวกรรม	การปรับปรุงกล้วยไม้

	 	 โดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม

	 -	 อณูพันธุศาสตร์ของไวรัส	และพืช	

รายละเอียดงานวิจัย

	 ข ้ าวจัดเป ็นพืชที่ส� าคัญทางเศรษฐกิจด ้วย 

ประชากรไทยและเอเซียบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก	 

จากรายงานการตรวจสอบสารเคมีบนเมล็ดข้าวพบว่า 

เมล็ดข้าวมีการปนเปื้อนสารหนู	 (Arsenic,	As)	 ท่ีรับ 

มาจากดินชุ่มน�้าที่มีสารหนูในนาข้าว	สารหนูจะถูกรับ 

จากเซลล์รากส่งต่อผ่านระบบท่อล�าเลียงน�้าไปยังส่วน 

ต่างๆ	และสะสมในเมล็ดข้าวในที่สุดด้วยระดับความ 

เข้มข้นของสารที่สูงกว่าในดินหลายเท่าตัว	 สารหนู 

เป็นสารก่อมะเร็งที่จัดอยู่ใน	Class	 I	 carcinogen	 โดย	 

IARC	(2004)	ดังนั้นการรับประทานข้าวที่มีการสะสม 

ของสารหนูในระดับสูงจะมีผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพ 

และเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง	WHO	 (2001)	 ก�าหนดว่า 

มนุษย์ไม่ควรรับสารหนูเกิน	 2	 ไมโครกรัม	ต่อน�้าหนัก 

ตัว	1	กิโลกรัม	ต่อวัน	

	 สารหนูที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชี วิตจัดเป ็น 

อนินทรีย์สารท่ีอยู่ใน	 2	 รูปแบบ	คือ	Arsenate	หรือ	 

As(V)	และ	Arsenite	หรอื	As(III)	ขบวนการทางชีวเคมี 

ที่เกิดขึ้นในเซลล์ที่รับสารหนูทั้งสองชนิดประกอบ 

ด้วย	 3	 ขั้นตอนหลัก	 คือ	 การรับสารหนู	 การเปลี่ยน 

สารหนูจาก	Arsenate	หรือ	As(V)	 ให้เป็น	Arsenite	 

หรือ	As(III)	และการปลดปล่อยสารหนูออกจากเซลล์ 

เพื่อลดความเป็นพิษ	อย่างไรก็ตาม	สารหนูที่พบสะสม 

ในต้นพืชโดยเฉพาะเมล็ดข้าวจัดเป็นสารที่มีพิษจะอยู่ 

ในรูป	 As(III)	 ดังนั้น	 เมื่อพืชรับสาร	As(V)	 เข้าไป 

ภายในเซลล์	As(V)	จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็น	As(III)	 

ด้วยขบวนการทางชีวเคมีที่ เกี่ยวข้องกับเอนไซม  ์

หลายชนิด	

กลไกของสารหนูในข้าว

	 ข้าวจะรับสารหนูในรูป	As(III)	และ	As(V)	เข้า 

เซลล์	โดยมีเอนไซม์	Arsenate	reductase	(AR)	Glutione	 

reductase	(GR)	และ	Glutatione	synthase	(GS)	มีส่วน 

เข้ามาเกี่ยวข้อง	ต่อมา	As(III)	เคลื่อนที่เข้าสู่ท่อน�้าแล้ว 

เคลื่อนต่อไปสะสมในเมล็ด	 สารบางส่วนจะถูกก�าจัด 

โดยจับกับ	Phytochelatins	(PCs)	เกิดเป็น	As	(III).PCs	 

ส่งเข้าแวคคิวโอลเพื่อลดความป็นพิษ

	 ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การรับและลดความเป็นพิษของสารหนูในข้าวที่ปลูก 

เป็นการค้าในประเทศไทย	 เพ่ือการศึกษาความแตกต่าง 

ของการตอบสนองทางพันธุกรรมต่อสารหนูที่ให้กับ 

ข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ	105	ข้าวไรซ์เบอร์รี่	และ	ข้าวเหนียว	 

กข	 6	 และข้าวก�่า	 โดยการโคลนยีนที่ควบคุมการรับ 

สารหนู	 4	 ยีน	 ได้แก่	AR, GR, GS	 และ	 PCs	 จาก	 

ข้าวขาวดอกมะลิ	 105	และ	ศึกษาระดับความแตกต่าง 

ของยีนเหล่านั้นในข้าวทั้งสี่ชนิดที่ได้รับสารหนู	
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วิธีการศกึษาการตอบสนองต่อสารหนขูองข้าวไทย 4 สายพนัธ์ุ

1. การเพาะข้าว  3. สังเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้อง คือ AR, GR, GS	และ	PCs

  4. โคลนยีน

2. การแยกอาร์เอ็นเอจากข้าว

  5. วิเคราะห์การแสดงออกยีนโดยวิธี gPCR, 

ผลการทดลอง

	 ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของรากในข้าวเจ้า 

ไรซ์เบอร์รีแ่ละข้าวเหนยีวก�า่ท่ีให้สารหนนูาน	1	สัปดาห์	 

อย่างไรกต็ามผลกระทบของสารหนตู่อการเจรญิเตบิโต 

ของใบข้าวทุกสายพันธุ์มีไม่มาก	จึงน�าใบอ่อนและราก 

ไปแยกอาร์เอ็นเอเพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนหลัก 

ที่ตอบสนองต่อสารหนูต่อไป

อิทธิพลของสารหนูต่อการเจริญเติบโต
ของข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
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การวิเคราะห์ยีนที่โคลนได้จากรากข้าว

	 ผลการโคลนยีนพบว่าล�าดับกรดอะมิโนของ 

ยีน	AR, GR, GS	และ	PCS	ที่โคลนได้จากข้าวขาวดอก 

มะลิ	 105	มีความคล้ายกับ	AR	 ที่ได้จากข้าวแอฟริกา	 

(Oryza glaberrima),	GR	ของข้าวญี่ปุ่น	 (Oryza sativa  

L.	japonica,	GS	ของข้าวญี่ปุ่น	และ	PCS	ของข้าวสาลี	 

(Triticum aestivum	L.)	

	 การศกึษาระดบัการแสดงออกของยีนท่ีเกีย่วข้อง 

กับสารหนูในข้าวพันธุ์ไทยด้วยเทคนิค	 quantitative	 

real-time	 PCR	หลังการให้สารหนูนาน	 1	 สัปดาห์	 

ระดับการแสดงออกของยีน	AR	 และ	PCS	 เพ่ิมสูงข้ึน 

เล็กน้อยในรากข้าวเกือบทุกสายพันธุ์	 อย่างไรก็ตาม	 

รูปแบบของการแสดงออกของยีน	GR	 และ	GS	 ใน 

รากของข้าวแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกัน	 มีเพียงข้าว 

เหนียวก�่า	 และ	 กข	 6	 ที่มีการแสดงออกของยีน	GR  

และ	GS	 เพิ่มขึ้น	สายพันธุ์ข้าวนอกเหนือจากนี้มีการ 

แสดงออกของยีนลดลง



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

112

ผลงานวิจัย

	 การศึกษายีนที่ตอบสนองต่อการรับสารหนูใน

ข้าวเจ้า	และข้าวเหนียว

	 รางวัล	ทุนมูลนิธิโทเร	ประจ�าปี	 2556	 เพื่อการ 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 ประเทศไทย	 Thailand	 Toray	 

Science	Foundation	(TTSF)	Patipipat,	P.,	Bhinija,	K.,	 

Wongkhamprai,	B.,	Hunhne, P. S.	2014.	Molecular	 

cloning	 of	 arsenate reductase	 and phytochelatin  

synthase	 genes	 related	 to	 arsenic	 response	 in	Oryza  

sativa	L.	ssp.	 indica	cv.	Khao	Dawk	Mali	105.	Thai	 

J.	Genet.	7(1),	41–50

 ติดต่อ

	ห้อง	4504	อาคารจุลชีว-พันธุศาสตร์	ชั้น	5

	โทรศัพท์	02	5625555	ต่อ	4203

	E-mail	:	fscipns@ku.ac.th,	pattana@cri.or.th
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Model of Inbound Asean Economics 

Community Tourists in Thailand

	 Tourism	is	the	significant	in	dustry	in	Thailand	 

since	 it	 earns	 more	 than	 25	 billion	 US	 Dollars	 

each	 year.	 This	 industry	 involves	many	 industries	 

in	 value	 chain	 including	 transportations,	 tour	 

operators,	 hotels,	 restaurants,	 and	 souvenirs.	 There	 

are	 a	 large	 increasing	 numbers	 of	 inbound	 tourists	 

traveling	 to	Thailand	 every	 year.	 Identifying	 tourist	 

demands	 might	 be	 helpful	 to	 manage	 with	 the	 

supply	 fulfillment.	This	 study	proposed	 an	 inbound	 

tourist	 model	 by	 using	 data	 mining	 technique:	 

classification	 algorithm.	 Data	 collections	 were	 

undertaken	 from	numbers	 of	 inbound	AEC	 tourists	 

who	 came	 to	 Thailand	 via	 Suvarnabhumi	Airport.	 

The	 proposed	model	 can	 be	 applied	 to	 understand	 

the	demand	of	in	bound	tourists	in	Thailand	in	order	 

to	develop	appropriate	strategic	plans	and	marketing	 

management	not	only	for	Thai	tourism	but	also	AEC	 

tourism.	Future	 research	 for	 data	mining	of	 tourism	

data	is	also	suggested.	

รศ.ดร. อนงค์นาฎ ศรีวิหค

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 ความเชี่ยวชาญ

	 -	Decision	Support	Systems

	 -		Information	Systems	

	 -	Data	Mining
ผลงานวิจัย 

		 Srivihok	A.,	Intrapairot,	A.	Model	of	in	bound	

Asean	Economics	Community	tourists	in	Thailand	by	

using	 twining	 of	 feature	 selection	 and	 classification	

algorithms.	Advanced	Science	Letters,	2014,	20,	10-12,	

2002-2005.

ติดต่อ 

ห้อง	777	อาคาร	SC45	

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์	02-5625555	ต่อ	3730	

E-mail:fsciang@ku.ac.th

Tourism	in	World	Statistics.	UNWTO	Tourism	

Highlights	2014	Edition
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Cluster-based Sampling of 

Multiclass Imbalanced Data

รศ. ดร. นวลวรรณ  สุนทรภิษัช

ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์

ความเชี่ยวชาญ

	 -	Data	Mining

	 -	Machine	Learning

	 -	 Legal	Informatics

	 อัลกอริทึมการเรียนรู้เพื่อการจ�าแนกคลาสของ 

ข้อมูลเป็นกลไกส�าคัญของการพัฒนาระบบอัจฉริยะ 

ที่ถูกน�าไปประยุกต์ในงานต่างๆอย่างแพร่หลาย	 เช่น	 

งานด้านการรู ้จ�ารูปแบบ	 (pattern	 recognition)	 ซึ่ง 

พบเห็นได้ในแอ็พพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน	 ได้แก่	 การ 

รู้จ�าภาพใบหน้ามนุษย์	การรู้จ�าเสียงพูด	การรู้จ�าลายมือ	 

การจ�าแนกคลาสยังถูกน�าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใน 

การท�าเหมืองข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคต่างๆ	อย่างไร 

ก็ตามจากการศึกษาพบว่าชุดข้อมูลฝึก	(training	set)	ที่ 

จ�าเป็นส�าหรับอัลกอริทึมการเรียนรู้	(machine	learning	 

algorithm)	 มีปัญหาส�าคัญคือ	 มีความไม่สมดุลกัน 

ระหว่างจ�านวนตัวอย่างของคลาสเป้าหมาย	 (target	 

class)	กับคลาสอื่นๆ	กล่าวคือ	จ�านวนตัวอย่างในคลาส 

ที่สนใจมักมีจ�านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับคลาสอื่นๆ	 

ท�าให้ส่งผลกระทบต่ออัลกอริทึมการเรียนรู้ท�าให้ไม่ 

สามารถสร้างโมเดลที่ถูกต้องได้	

	 งานวิจัยเพื่อคิดค้นอัลกอริทึมต้นแบบที่มีความ 

สามารถในการเรียนรู้บนชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลจึงเกิดขึ้น 

โดยใช้เทคนิคการการสุ่มข้อมูลร่วมกับการจัดกลุ่ม 

ข้อมลูเพือ่ปรบัการกระจายของคลาส	(class	distribution)	 

ให้มีความสมดุลกัน	และใช้ตัวจ�าแนก	(classifier)	แบบ	 

Ensemble	method	 ในการเรียนรู้	 จากผลการทดลอง 

พบว่าอัลกอริทึมที่พัฒนาข้ึนสามารถช่วยให้ตัวจ�าแนก 

ท�างานได้ความถูกต้องมากย่ิงข้ึน	 นอกจากนี้วิธีการ 

ดังกล่าวยังให้ความถูกต้องที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ 

อัลกอริทึมอื่นท่ีใช้วิธีการเพ่ิมจ�านวนตัวอย่างในคลาส 

ที่มีจ�านวนตัวอย่างน้อยๆ	อีกด้วย

	 ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้จะสามารถน�าไปประยุกต์ 

ใช้กับชุดข้อมูลทางการแพทย์ที่มีปัญหาความไม่สมดุล 

ของคลาสได้

ผลงานวิจัย 

	 Prachuabsupakij,	W.	 and	 Soonthornphisaj,	 

N.Cluster-based	 sampling	 of	multiclass	 imbalanced	 

data,	 Intelligent	 Data	 Analysis,	 2014,	 18	 (6),	 

pp.1109-1135.

	 TanaponTan t i s r ip reecha , 	 Ken 	 Sa toh ,	 

Soonthornphisaj,	 N.	 Legal	 Reasoning	 Engine	 for	 

Civil	Court	Procedure.	ICIC	(2)	2014,	pp.	500-512.

	 KanchanaSaeng thongpa t t ana , 	 K . 	 and	 

Soonthornphisaj,	N,	Assessing	 the	Quality	 of	Thai	 

Wikipedia	Articles	Using	Concept	 and	 Statistical	 

Features.	WorldCIST,	2014,	pp.513-523.

	 Vi-sit	Boonchom,	Soonthornphisaj,	N.:	ATOB	 

algorithm:	 an	 automatic	 ontology	 construction	 

for	 Thai	 legal	 sentences	 retrieval.	 J.	 Information	 

Science,	2012,	38(1)	pp.37-51	(2012)

 ติดต่อ

	ห้อง	775	อาคารวิทยาศาสตร์	45	ปี
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การตรวจสอบลูกผสม และการท�า 

DNA barcodes บัวประดับสกุล Nymphaea

ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

ผศ.ดร. วิภา หงษ์ตระกูล

ภาควิชาพันธุศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

	 1.	 Molecular	 genetics	 (Molecular	 marker	 

development,	application	of	markers,	gene	cloning	 

and	expression)

	 2.	 Molecular	 breeding	 in	 waterlilies	 and	 

Jatropha curcas L.

วิภา หงษ์ตระกูล* ฉันทนา เคนศรี  บุญญาณี แสงศรีและ พิริยา ภู่ธัญญาวิวัฒน์
Vipa Hongtrakul*, Chantana Khensri, Boonyanee Sangsri and Piriya Putanyawiwat

รายละเอียดงานวิจัย

	 การตรวจสอบลูกผสม	 และการท�า 	 DNA	 

barcodes	บัวประดับสกุล	Nymphaea	ที่มีชื่อเสียงของ 

ประเทศไทย

	 Hybrid	 detection	 and	 DNA	 barcoding	 of	 

Thailand’s	notable	waterlilies,	Nymphaea	spp.

	 บัวได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไม้น�้า	 เป็นพันธุ์ไม้น�้า 

ในวงศ์	Nymphaeaceae	และสามารถเจริญได้ดีทั่วโลก 

ในเขตร้อน	 และเขตอบอุ่น	 ความสวยงามของบัว 

ประดับไม่เพียงแต่มาจากรูปแบบของดอกเท่านั้นแต ่

ยังมาจากสีของดอกที่มีทั้งสีเดี่ยวและสีผสม	 ในทุกปี 

นักผสมพันธุ ์บัวทั่วโลกจะได้ผสมพันธุ ์บัวลูกผสม 

พันธุ์ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง	 บางสายพันธุ์มาจาก 

การผสมข้ามสกุลย่อย	ผสมข้ามชนิด	และบางสายพันธุ์ 

ใหม่ได้มาจากการปล่อยผสมเปิด	สมาคมบัวและสวน 

ไม้น�้าสากล	 (IWGS,	The	 International	Waterlily	 and	 

Water	Gardening	 Society)	 เป็นองค์กรท่ีไม่หวังผล 

ก�าไรในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งให้การสนับสนุน 

และส่งเสริมความรู้	 งานวิจัยในทุกด้านที่เกี่ยวกับบัว 

และสวนไม้น�้า	 รวมท้ังจัดให้มีเวทีเพื่อให้นักผสมพันธุ์ 

บัวทั่วโลกได้ส่งพันธุ์บัวพันธุ ์ใหม่ที่สวยงามเข้ามา 

ประกวดแข ่งขันเป ็นประจ�าทุกป ีมี พันธุ ์ บัวจาก 

ประเทศไทยโดยนักผสมพันธุ์บัวไทยได้รับรางวัลจาก 

การประกวดมากมาย	 ตัวอย่างเช่นบัว	 “มายาราณี”	 

ลูกผสมในสกุลย่อย	Anecphya	 (บัวยักษ์ออสเตรเลีย)	 

ระหว่าง	 N.	 gigantea(blue)	 x	 N.	 “A-trans”	 ได้รับ 

รางวัลชนะที่	 1	บัวยักษ์ออสเตรเลียลูกผสมพันธุ์ใหม ่

จาก	 IWGS	ปี	 ค.ศ.	 2013	และ	บัว	 “สยามเฟอเฟิล1”	 

ลูกผสมข้ามสกุลย่อยระหว่าง	N.	 “Supranee	 Pink”	 x	 

N.	 “Nangkwag	Fah”	 ได้รับรางวัลชนะเลิศบัวประดับ 

พันธุ์ใหม่และชนะที่	 1	บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย	 จาก	 

IWGS	ปี	 ค.ศ.	 2011	ข้อมูลพันธุกรรมของบัวประดับ 

มีอยู่น้อยมาก	ยังไม่มีข้อมูลยืนยันความเป็นลูกผสมใน 

ระดับโมเลกุลโดยเฉพาะพันธุ์บัวประดับพันธุ์ใหม่ๆ 

ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

	 ผูวิ้จยัได้รบัแรงบนัดาลใจจากการได้ร่วมงานวจิยั 

กับนักปรับปรุงพันธุ์บัวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย	 

และได้มีส่วนร่วมในการได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์ 

คดิค้น	ประจ�าปี	2554	ระดบัดเีด่น	จากสภาวจิยัแห่งชาติ	 

เร่ือง	 “สยามบลูฮาร์ดดี้”	 บัวฝรั่งดอกสีน�้าเงินลูกผสม 

ต้นแรกของโลก”	 ต่อจากนั้นมาผู ้วิจัยได้ท�างานวิจัย 

อย ่างต ่อเนื่องเกี่ยวกับบัวประดับเรื่อยมาทั้งการ 

ปรับปรุงพันธุ์บัวประดับ	 รวบรวมพันธุ์บัว	 และตรวจ 

สอบพันธุกรรมของบัวประดับพันธุ์ต่างๆ	 โดยในป	ี 

2557-2558	ผู้วิจัยได้รับทุนมูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริม 

วิทยาศาสตร์	 ประเทศไทย	 (TTSF,	 Thailand	 Toray	 
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Science	 Foundation)	 ครั้งที่ 	 21	 พ.ศ.	 2557	 จาก 

โครงการ	 “การตรวจสอบลูกผสม	 และการท�า	 DNA	 

barcodes	 บัวประดับสกุล	Nymphaea	 ที่มีช่ือเสียง 

ของประเทศไทย”

	 วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพ่ือตรวจสอบ 

ความเป็นลูกผสมและสร้างดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการ 

ระบุความจ�าเพาะของบัวประดับพันธุ ์ที่มีชื่อเสียง 

ของประเทศไทย	 เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ ใช ้ได ้แก	่ 

เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่พัฒนามาจากงาน 

วิจัยก่อนหน้านี้	 เครื่องหมายเอสเอสซีพีจ�าเพาะกับ 

ยีนที่พัฒนาให้ครอบคลุมส่วนของอินตรอน	 และ 

เครื่องหมายจ�าเพาะกับพันธุ์พ่อแม่ท่ีพัฒนาให้จ�าเพาะ 

กับเฉพาะดีเอ็นเอของพ่อหรือแม่เท่านั้น	 ดีเอ็นเอ 

บาร์โค้ดท�าโดยการท�าปฏิกิริยาพีซีอาร์ที่บริเวณ	 ITS	 

ของยีน	 rDNA,	matK	และ	 rbcL	 โดยผ่านการโคลน 

และหาล�าดบัเบส	 ข้อมลูจากการวจิยันีจ้ะเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาพันธุ์บัวประดับพันธุ์ใหม่	 เป็นข้อมูลต่อ 

งานวิจัยบัวประดับอย่างยั่งยืนในอนาคต	

ภาพพันธุ์บัวสกุล	Nymphaea	ที่มีชื่อเสียง	

(http://iwgs.org/waterlily-competition-winners/,	Pairat	Songpanich,	Vipa	Hongtrakul)
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ผลงานวิจัย/ สิทธิบัตร/รางวัล

 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น	ประจ�าปี	 2554	 

ระดับดีเด่น	 จากสภาวิจัยแห่งชาติ	 เรื่อง	 “สยามบลู 

ฮาร์ดดี้”	บัวฝรั่งดอกสีน�้าเงินลูกผสมต้นแรกของโลก

 • ทุนมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 

ประเทศไทย	 (TTSF,	 Thailand	 Toray	 Science	

Foundation)	ครั้งท่ี	 21	พ.ศ.	 2557	จากโครงการ	 “การ 

ตรวจสอบลูกผสม	 และการท�า	 DNA	 barcodes	 บัว 

ประดับสกุล	Nymphaea	ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย”

 • ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ือ 

อุตสาหกรรม	 (พวอ.)	 ระดับปริญญาเอก	 (2557-2560)	 

เร่ืองการประเมินพันธุกรรมของพ่อแม่และลูกผสม 

คัดเลือกพันธุ ์ดีจากการผสมข้ามชนิดพืชในสกุล	 

Jatropha	 โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอจ�าเพาะกับชนิด 

ที่พัฒนา	และการศึกษา	retrotranposons	ในจีโนม

บทความ (บัวประดับ) :

	 Songpanich,	 P.	 and	V.	Hongtrakul.	 2010.	 

Intersubgeneric	cross	in	Nymphaea	spp.	L.	to	develop	 

a	 blue	 hardy	waterlily.	 Scientia	Horticulturae	 124:	 

475-481.	

	 Dathong,	 J.	 and	 V.	Hongtrakul . 	 2012.	 

Development	 of	 molecular	 markers	 for	 hybrid	 

detection	 in	waterlily	 (Nymphaea	 spp.)	 and	 lotus	 

(Nelumbo	 spp.).	 The	 Proceeding	 of	 50th	Kasetsart	 

University	Annual	Conference	“Solve	the	Environment	 

Crises,	Seek	Opportunities	for	Thai	Agriculture,	Step	 

forward	 with	 ASEAN”,	 31	 January	 -2	 February	 

2012.	P.	48-56.

บทความ 2557-2558 :

	 Phongkaew,	P.,	U.	Arunyawat,	A.	Swatdipong	 

and	V.	Hongtrakul.	2014.	Inverted	migration	of	rare	 

whisker	 sheatfish	 in	Nong-Han	Lake,	 northeastern	 

Thailand:	 Implications	 for	 conservation.	GMR.	 13	 

(3):	7492-7502.

	 Vannarattanarat,	S.,	A.	Zieritz,	T.	Kanchanaketu,	 

U.	Kovitvadhi,	 S.	Kovitvadhi	 and	V.	Hongtrakul.	 

2014.	Molecular	 identification	 of	 the	 economically	 

important	 freshwater	mussels	 (Mollusca:	Bivalvia:	 

Unionoida)	of	Thailand	:	developing	species-specific	 

markers	 from	AFLPs.	Animal	Genetics	45	(2):	235- 

239.

	 Changcharoen,	 M.,	 S.	 Changtrakul	 and	 

V.	Hongtrakul.	 2014.	 Genetic	 variation	 of	 the	 

endangered	species,	water-	Onion	(Crinum thaianum)	 

in	 Thailand	 and	 plants	 in	 family	Amaryllidaceae	 

based	 on	 gene	 specific	markers.	 Thai	 Journal	 of	 

Genetics	7(1):	61-68.

	 Sudtida	 Phuengwas,	 S.	 ,V.	Hongtrakul,	N.	 

Hirankarn,	 P.	 Tangkijvanich,	C.	 Pothiratana	 and	 I.	 

Kimkong.	 2015.	 IFNAR1	 gene	 polymorphism	 

associated	with	chronic	hepatitis	B	virus	infection	in	 

a	Thai	population.	ScienceAsia	41:	22–27.

	 Soonthorn	yatara,	S.,	P.	Sripichitt,	R.	Kaveeta	 

and	V.	Hongtrakul.	 2015.	Assessment	 of	 genetic	 

diversity	of	Jatropha curcas L.	using	AFLP	and	ISSR	 

markers.	Chiang	Mai	J.	Sci.	42(3):	614-625.

	 Kanchanaketu,	T.	 and	V.	Hongtrakul.	 2015.	 

Treatment	 of	 5-azacytidine	 as	DNA	demethylating	 

agent	 in	 Jatropha curcas L.	Kasetsart	 J.	 (Nat.	 Sci.)	 

49:	1-12.
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	 ผศ.ดร	ภาสกร	ปนานนท์	 ท�างานวิจัยทางด้าน 

แผ่นดินไหววิทยา	 การส�ารวจรอยเล่ือนมีพลังและ 

การศึกษาผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเมืองใหญ	่ 

การศึกษาโครงสร้างระดับลึกของโลกและธรณีแปร 

สัณฐานของประเทศไทยและภูมิภาค	 รวมทั้งการ 

ส�ารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ	 เช่น	 

การส�ารวจทรัพยากร	ภัยธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมและ 

โบราณคดี	รวมทั้ง	ด้านวิศวกรรมฐานราก	เป็นต้น	และ 

ยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ	 ท้ัง 

ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ 

เป็นจ�านวนมาก	 เช่นประเทศ	สหรัฐอเมริกา	สหพันธ ์

สาธารณรัฐเยอรมัน	 เนเธอร์แลนด์	ญี่ปุ่น	 เป็น	ต้น	โดย 

งานวิจัยหลักของ	ผศ.ดร.	ภาสกร	ปนานนท์	สามารถ	 

แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ	ได้ดังนี้

 1. การศึกษาระดับอันตรายและผลกระทบจาก 

แผ่นดินไหวของเมืองใหญ่	 ประกอบด้วยการส�ารวจ 

ธรณีฟิสิกส์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของแอ่งที่ตั้งของเมือง 

ใหญ่ที่มีผลต่อคลื่นแผ่นดินไหวที่จะท�าให้เกิดความ 

เสียหายต่ออาคารบ้านเรือนของประชาชนได้	 เช่น	 

ลักษณะของชั้นดินและแอ่งตะกอน	 การตอบสนอง 

ของชั้นดิน	เป็นต้น	ผลการศึกษาที่ได้ถูกน�าไปใช้ในการ 

ประเมินระดับอันตรายจากแผ่นดินไหวของเมืองใหญ่ 

ทั่วประเทศ

การส�ารวจรอยเลื่อนมีพลังและ

การศึกษาผลกระทบจากแผ่นดินไหว

ผศ. ดร. ภาสกร ปนานนท์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

ความเชี่ยวชาญ

	 -	 แผ่นดินไหววิทยา	 โครงสร้างระดับลึกของ 

โลกและธรณีแปรสัณฐาน	

	 -	 การส�ารวจรอยเล่ือนมีพลังและประเมิน 

ระดับอันตรายและผลกระทบจากแผ่นดินไหว

	 -	 การส�ารวจธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

 2. การศึกษารอยเลื่อนมีพลังและธรณีวิทยา 

แผ ่นดินไหวโบราณ 	 เป ็นการบูรณาการศาสตร ์ 

หลายแขนง	 เช่น	 ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว	 ธรณีฟิสิกส์	 

และแผ่นดินไหววิทยา	 เพื่อศึกษาธรรมชาติการเกิด 

แผ่นดินไหวในอดีตที่เกิดขึ้นที่รอยเลื่อนมีพลังต่างๆ	 

ในประเทศไทย	ผลการศึกษาที่ได้ถูกใช้ในการประเมิน 

ระดับอันตรายแผ ่นดินไหวของชุมชนต ่างๆ	 ใน 

ประเทศไทย

 3. การศึกษาแผ ่นดินไหววิทยา ธรณีแปร

สัณฐาน และโครงสร้างระดับลึกของโลก	 เป็นการ 

บูรณาการศาสตร์	 ทางด้านธรณีฟิสิกส์	 แผ่นดินไหว 

วทิยา	และธรณีแปรสัณฐาน	 เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลง 
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ของโลกในด้านต่างๆ	 เช่น	 การเกิดแผ่นดินไหวใน 

ประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง	 โครงสร้างระดับ 

ลึกของประเทศไทย	 และวิวัฒนาการด ้ านธรณี 

แปรสัณฐานของประเทศไทย	 เป็นต้น	ผลการศึกษาท่ี 

ได้ท�าให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้ใหม่	ทางด้านแผ่น 

ดินไหววิทยา	 วิวัฒนาการการเกิดของประเทศไทย	 

และทราบโครงสร้างระดับลึกของประเทศไทย	 เพ่ือใช้ 

ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ	เช่น	รับมือกับภัยพิบัติ 

และส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นต้น

 4. การส�ารวจธรณีฟิสิกส์ประยุกต์	 เป็นการ 

บูรณาการวิธีการส�ารวจธรณีฟิสิกส์	 หลายๆ	 วิธี	 เช่น	 

การส�ารวจด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือน	การวัดสภาพต้าน- 

ทานไฟฟ้า	การส�ารวจธรณีเรดาร์	 เป็นต้น	เพื่อประยุกต์ 

ใช้ในด้านต่างๆ	 เช่น	สิ่งแวดล้อม	 (การปนเปื้อนของ 

น�้าบาดาล	การกักเก็บกาซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลด 

ภาวะโลกร้อน)	 ธรณีพิบัติภัย	 (ดินทรุด	หลุมยุบ	 ดิน 

ถล่ม)	การส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติ	การผลิตพลังงาน

ทดแทน	 โบราณคดี	 วิศวกรรมฐานรากและวิศวกรรม 

ธรณี	เป็นต้น
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ผลงานวิจัย

 Passakorn Pananont,	 Raykha	 Srisomboon,	 

Wisai	 Kongkaew	 and	 Pralin	 Kriwichai,	 2015,	 

Accomplishment	 in	 the	 southern	 coastal	 Thai	 

communities	after	the	2004	tsunami	in	the	restoration	 

process,	a	case	study	in	Ranong	Province,	in	Santiago- 

Fandiño,	V;	Kontar,	Y.A.;	Kaneda,	Yoshiyuki,	(Eds.),	 

Series:	 Advances	 in	 Natural	 and	 Technological	 

Hazards	Research,	Vol.	 44,	 Post-Tsunami	Hazard,	 

Springer,	331	p.

 Passakorn Pananont	and	Raykha	Srisomboon,	 

2014,	 Tsunami	 in	 Southern	 Thailand,	 Lessons	 

Learned	for	the	Thai	Communities,	in	Kontar,	Y.A.;	 

Santiago-Fandiño,	V.;	Takahashi,	 Tomoyuki	 (Eds.),	 

Series:	 Advances	 in	 Natural	 and	 Technological	 

Hazards	 Research,	 Vol.	 35,	 Tsunami	 Events	 and	 

Lessons	Learned,	Springer,	435	p.

	 J.	M.	Schwab,	S.	Krastel,	M.	Grün,	F.	Gross,	 

P. Pananont,	P.	Jintasaeranee,	S.	Bunsomboonsakul,	 

W.	Weinrebe,	and	D.	Winkelmann,	2012,	Submarine	 

mass	wasting	 and	 associated	 tsunami	 risk	 offshore	 

western	 Thailand,	 Andaman	 Sea,	 Indian	 Ocean,	 

Nat.	Hazards	Earth	Syst.	Sci.,	v.	12,	pp.	2609-2630,	 

doi:10.5194/nhess-12-2609-2012

 Passakorn Pananont,	Burin	Wechbunthung,	 

Prinya	Putthapibal	and	Danai	Wattanadilokkul,	2011,	 

Seismic	Activities	 in	Kanchaburi:	 Past	 and	Present,	 

Songklanakarin Journal of Science and Technology,	 

Vol.	33,	No.	3,	P.	355-364,	

 Passakorn Pananont,	 Prinya	 Putthapiban,	 

Suwith	Kosuwan,	Preecha	Saithong,	Kitti	Khaowiset,	 

Punya	 Charusiri,	 Anchalee	 Laddakul,	 Pramote	 

Nontarak 	 and	 Bur in 	 Wechbunthung, 	 2011,	 

Paleoseismology	study	of	 the	Ranong	Fault	Zone	 in	 

Prachuabkirikhan	Province,	 south	Central	Thailand,	 

Advances	in	Geosciences,	Vol.	26:	Solid	Earth	(2010)	 

pp.136-138.	World	Scientific	Publishing	Company.

 Pananont, P.;	Mpodozis,	C.;	Blanco,	N.;	Jordan,	 

T.	E.;	Brown,	 L.	D.,	 2004,	Cenozoic	 evolution	 of	 

the	 northwestern	 Salar	 de	Atacama	Basin,	 northern	 

Chile,	Tectonics,	Vol.	23,	No.	6,	TC6007	

	 Frederik	Tilmann,	 James	Ni,	T.	Hearn,	Y.	S.	 

Ma,	R.	Rapine,	R.	Kind,	J.	Mechie,	J.	Saul,	S.	Haines,	 

S.	Klemperer,	 L.	 Brown,	P. Pananont,	 A.	 Ross,	 

K.	D.	Nelson,	J.	Guo,	W.	Zhao,	2003	Seismic	Imaging	 

of	 the	 Downwelling	 Indian	 Lithosphere	 Beneath	 

Central	Tibet,	SCIENCE,	vol	300,	p.	1424-1427.
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การพัฒนาเทคนิคการส�ารวจแหล่งน�้าใต้ดิน

ผศ. ดีเซลล์ สวนบุรี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

ความเชี่ยวชาญ

	 ด ้านธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ส�าหรับในงาน 

แหล่งน�้ าใต ้ดิน	 แหล ่งแร ่ 	 ธรณีพิบัติ ภัย	 และ 

วิศวกรรมฐานราก	

รายละเอียดงานวิจัย 

	 การส�ารวจหาแหล่งน�้าใต้ดินที่ได้ผลดี	 โดยทั่วไป 

ใช้วิธีการทางไฟฟ้าที่ท�าการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า 

เฉพาะที่	 จึงได้ข้อมูลใต้ดิน	ณ	 จุดที่ตั้งเครื่องอ่านค่า	 

เรียกว่าแบบหยั่งลึก	 (VES	หรือ	depth	 sounding)	 เป็น 

วิธีการที่มีการใช้มานานกว่า	 40	ปี	 จนยังใช้อยู่ปัจจุบัน	 

(ดูรูปที่	1(ก))	การศึกษาพัฒนาด้านเทคนิค	และประยุกต์ 

การเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่สามารถอ่านค่าอัตโนมัต ิ

หลายขัว้	 (Multi-electrode)	 (ดูรปูที	่ 1(ข))	 เป็นการวดัค่า 

สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง	2	มิติ		(2D	resistivity	imaging)	 

เป็นเทคนิคท่ีให้ผลการส�ารวจอย่างมีประสิทธิภาพ	 

(ดีเซลล์	สวนบุรี	และคณะ,	2550)	โดยข้อมูลในลักษณะ 

ที่ต่อเนื่องกันแบบภาคตัดขวางทางธรณีไฟฟ้าที่ให้ 

ความละเอียดสูง	 (รูปที่	 2)	 	ต่อมาได้พัฒนาเทคนิคด้าน 

การประมวลผล	 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการชี้ต�าแหน่ง 

ท่ีเป็นแหล่งน�้าใต้ดิน	 เรียกว่า	 Scanning	 technique		 

(Suanburi,	 2010)	 โดยด้านเทคนิคในสนาม	ประกอบ 

ด้วย	 60	 ขั้ว	 ไฟฟ้าหรือมากกว่า	 ระยะห่างขั้วไฟฟ้า	 

10	 เมตร	 ออกแบบระบบข้ัวไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจร	์ 

เพื่อให้ได้ต�าแหน่งที่ท�าการอ่านข้อมูลใต้ผิวดินอย่าง 

ละเอียด	ลึกกว่า	 100	 เมตร	 วางแนวเส้นส�ารวจแต่ละ 

ครั้ง	ยาว	600	เมตร	(สามารถวางเครื่องอ่านค่าครั้งเดียว 

ได้ถึง	 1200	 เมตร)	การประมวลผลด้วยการสร้างแบบ 

จ�าลองทางธรณีไฟฟ้า	 ท้ังแบบเชิง	 2	 มิติ	 ได้เป็นภาพ 

แบบภาคตัดขวาง	แสดงผลโดยรวมของพื้นที่	และแบบ 

เชิง	 1	มิติ	 เสมือนการส�ารวจ	แบบ	VES	 ทุกระยะห่าง	 

10	 เมตร	 การวิเคราะห์ผลจึงมีความต่อเนื่อง	 ท�าให้ 

ประสิทธิภาพของการแปลความหมายข้อมูล	หาชั้นน�้า 

ท้ังในรอยแตกของหินแข็งและช้ันน�้าในหินร่วน	 มี 

ความถูกต้องมากขึ้น	(รูปที่	3)

รปูท่ี 1 	การวัดค่าภาพต้านทานไฟฟ้า	(ก)	แบบหย่ังลกึ	หรือ	VES	และ	

(ข)	แบบเชงิ	2	มติ	ิประยกุต์หลายขัว้ไฟฟ้าตัง้อ่านค่า
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	 การพัฒนาวิธีการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า 

เชิง	3	มิติ	 	(3D	resistivity	imaging)	ได้ปรับปรุงระบบ 

เครื่องมือ	 วิธีการวัดค่า	 การประมวลผล	 จนสามารถ 

ท�าการส�ารวจแหล่งน�้าใต้ดิน	 ในเชิง	 3	มิติ	 โดยการวาง 

ขั้วไฟฟ้าแบบ	Off-set	pole-dipole	(รูปที่	3)	ได้ข้อมูลที่ 

มีความซับซ้อน	ทั้งในแนวลึก	(กว่า	250	เมตร)	และเชิง 

พื้นที่พร้อมกัน	 (ดีเซลล์	สวนบุรี,	 2557	และ	Suanburi	 

and	et	al.,	2012)	การพฒันาวธิกีารส�ารวจในพืน้ทีห่าน�า้ 

ยาก	และที่ระดับลึก	 (>	300	 เมตร)	 เป็นการผสมผสาน	 

ทั้งวิธีการวัดค่า	 แบบเชิง	 2	 มิติ	 และ	Multi-gradient	 

ได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน	ละเอียดและลึก	แต่ยังคง	ท�าการ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสร้างแบบจ�าลองผกผันแบบ 

หยั่งลึก	 (1D	 Inversion	model)	 อย่างต่อเนื่องกันทุก 

ระยะห่าง	 10	 เมตร	 เพื่อให้ได้ผลการส�ารวจที่ก�าหนด 

ต�าแหน่งที่จะท�าการเจาะน�้าใต้ดินระดับลึก	 (Suanburi	

and	Rongkhapimonpong,	2016).

รูปที่ 2 ระบบเครื่องมือส�ารวจและการวางสายเคเบิ้ล 

เพื่ออ่านค่าแบบหลายขั้วไฟฟ้าโดยออกแบบระบบข้ัว 

ไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจร์

รูปที่ 3	 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิง	 2	มิติ	 และ	 

1	มิติ	สามารถก�าหนดจุดเจาะน�้าใต้ดินประสบผลส�าเร็จ

รูปที่ 4	 ระบบการอ่านค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า	 แบบ	 

3	มิติ	โดยการวางขั้วไฟฟ้าแบบ	Off-set	pole-dipole
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รูปที่ 5	 ผลการประมวลผลข้อแบบ	 3	 มิติที่ให้ข้อมูล 

ลงลึกกว่า	250	เมตร	แสดงแนวรอยเลื่อน	(F)	ที่คาดว่า 

เป็นแนวแหล่งน�้าพุร้อน

ผลงานวิจัย

	 ดเีซลล์	สวนบรุ,ี	พงศธร	ลสีมัพนัธ์	และบญุยฤทธ์ิ	 

โสมนัส.	 2550.	 การประยุกต์เทคนิคการสร้างภาพค่า 

สภาพต้านไฟฟ้าเชิง	 2	 มิติ	 บริเวณพื้นที่ศักยภาพน�้า 

บาดาลต�่า	 การประชุมวิชาการ	 ทรัพยากรน�้าบาดาล	 

ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2550,	26-27	กันยายน	2550,	โรงแรม 

มิราเคิลแกรนด์,	กรุงเทพฯ

	 ดเีซลล์	สวนบรุ.ี	2557.	การวัดค่าสภาพต้านไฟฟ้า 

เชิง	 3	มิติ	 ระดับลึกละเอียดสูง	 เพื่อหาโครงสร้างทาง 

ธรณีวิทยาบริเวณแหล่งน�้าพุร้อนโป่งช้าง	บ้านโป่งช้าง	 

อ�าเภอหนองปรือ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 การประชุม 

วิชาการ	ทรัพยากรธรณี	ประจ�าปี	2557,	9-10	กันยายน	 

2557,	 โรงแรมกานต์มณี	 พาเลส	 ถนนประดิพัทธ์,	 

กรุงเทพฯ

	 Suanburi,	 D.	 2010.	 Resistivity	 Scanning	 

Technique: 	 A	 New	 Approach	 for 	 Effect ive	 

Groundwater	 Investigation,	 Proceeding	 of	 the	 5th  

International	 Conference	 on	Applied	Geophysics,	 

11-13	November	2010,	Phuket,	Thailand.

	 Suanburi,	 D.	 2010.	 Resistivity	 Scanning	 

Technique: 	 A	 New	 Approach	 for 	 Effect ive	 

Groundwater	 Investigation,	 proceeding	 of	 the	 5th  

International	 Conference	 on	Applied	Geophysics	 

11-13	November	2010	Phuket	Thailand.

	 Suanburi,	D.,	N.	Rongkhapimonpong	 and	C.	 

Thangkanasup.	2012.	High	Resolution	Automatic	3D	 

Off-set	 Pole-Dipole	Resistivity	Measurements	 for	 

Deep	Groundwater	 Investigation,	 proceeding	 of	 the	 

6th	 International	Conference	on	Applied	Geophysics	 

15-17	November	2012,	Kanchanaburi,	Thailand.
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รูปที่ 6	 ต�าแหน่งการอ่านค่าและพล๊อตจุดรวมกันของ	 

2D	และ	ระบบ	Multi-gradient	ท�าให้ได้ข้อมลูทีล่ะเอยีด 

และต่อเนื่องลงลึกกว่า
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	 ในปัจจุบันได้มีการศึกษาและพัฒนาสมบัติทาง 

ฟิสิกส์ของวัสดุเพ่ือให้มีสมบัติที่ดีย่ิงขึ้นหรือท�าให้ม ี

สมบัติแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อน�าไปใช้งาน 

ส�าหรับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์หรืออุปกรณ์เชิงแสง	 

เช่น	การพัฒนาตัวน�าโปร่งแสงเพื่อให้	สามารถส่งผ่าน 

แสงได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ยังคงมีสภาพความน�าไฟฟ้า 

ท่ีสูง	 การพัฒนา	 วัสดุที่มีสมบัติเป็นไดอิเล็กตริกที่ด	ี 

และการพัฒนาวัสดุให้มีสภาพน�าไฟฟ้าแบบ	n	หรือ	 p	 

(n-type	หรือ	 p-type)	ที่ดีย่ิงขึ้น	 เป็นต้น	 ในการพัฒนา 

สมบัติทางฟิสิกส์	 ของวัสดุที่กล่าวมานั้นจ�าเป็นที่จะ 

ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในวัสดุชนิดนั้นๆ	 อย่างด	ี 

เสียก่อน	 ซึ่งในปัจจุบันได้มีเทคนิคการค�านวณเชิง 

ควอนตัมข้ันสูงที่ช่วยให้เราสามารถศึกษาสมบัติทาง 

ฟิสิกส์ของวัสดุชนิดต่างๆ	 ได้ดีและให้ผลที่สอดคล้อง 

เป็นอย่างดีกับผลการทดลองในทางฟิสิกส์นั้นการ 

ปรับปรุงหรือการเสื่อมถอยของสมบัติทางฟิสิกส์ใน 

วัสดุโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความบกพร่องและ 

การวิเคราะห์ความบกพร่องในวัสดุ

ผศ.ดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ

ภาควิชาฟิสิกส์

 ความเชี่ยวชาญ

	 -	ฟิสิกส์เชิงค�านวณ

	 -	 การค�านวณด้วยวิธีเฟิส์ตพรินซิเพิล

	 -	 การวิเคราะห์การดูดกลืนแสงรังสีเอกซ์

	 	 และอินฟราเรด

	 -	 การวิเคราะห์ความบกพร่องในวัสดุ

สิ่งเจือปนที่เกิดขึ้นในวัสดุซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นโดยความ 

ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เป็นได้	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นใช้ 

เทคนิคการค�านวณเชิงควอนตัมขั้นสูงที่เรียกกันว่า	 

เทคนิคการค�านวณแบบเฟิส์ตพรินซิเพิล	 เพื่อศึกษาถึง 

อิทธิพลของความบกพร่องและสารเจือแต่ละ	ชนิดต่อ 

สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุชนิดต่างๆ	 โดยผู้วิจัยจะขอ 

ยกตัวอย่างผลงานวิจัยสองเรื่อง	ได้แก่	1.	การศึกษาสาร 

เจืออลูมิเนียมในผลึกซิงค์ออกไซด์	 (Al-doped	 ZnO)	 

ที่เกิดการชดเชยอิเล็กตรอนจนท�าให้มีสมบัติทางไฟฟ้า 

ท่ีแย่ลง	และ	2.	การศึกษาถึงต�าแหน่งและความเสถียร 

ของสารเจือไฮโดรเจนในผลึกสตรอนเชียมไททาเนต	 

(SrTiO3)	

ภาพที่ 1		 (a)	 สเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอกซ์ที่ย่าน 

ใกล้ขอบของอลูมิเนียม	 (Al	K-ege	XANES	ของสาร 

ตัวอย่างภายใต้แก๊ส	 0.3%	H2/Ar	 โดยที่มีความเข้มข้น 

ของ	Al	ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันจาก	0.1%	ถึง	2.0%

		 	 (b)	สเปกตรัมของสารตัวอย่างท่ีมีความเข้ม 

ข้นของอลูมิเนียมเท่ากับ	1.0%	แต่ปลูกภายใต้เงื่อนไข 

ที่แตกต่างกันตั้งแต่ภาวะขาดออกซิเจนไปจนถึงภาวะ 

ที่มีออกซิเจนมาก
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	 ส�าหรับการศึกษาความบกพร่องแบบซับซ้อน 

ที่เกิดจากสารเจืออลูมิเนียมในผลึกซิงค์ออกไซด์นั้น	 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัวอย่างฟิล์มบางที่ปลูกขึ้นภายใต ้

เง่ือนไขการปลูกผลึกที่แตกต่างกันซึ่งพบว่าสมบัติ 

ทางไฟฟ้าของฟิล์มบางที่ได้มานั้นมีลักษณะที่ขึ้นอยู ่

กับเงื่อนไขในการปลูกฟิล์มบางถึงแม้ว่าจะมีปริมาณ 

ของสารเจืออลูมิเนียมในสัดส่วนที่เท่ากัน	 โดยฟิล์ม 

บางจะมีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเมื่อปลูกภายใต้สภาวะที่มี 

ออกซิเจนน้อยแต่จะมีสมบัติทางไฟฟ้าที่แย่ลงเม่ือปลูก 

ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนอยู่มาก

	 เมื่อผู ้วิจัยได้ใช้เทคนิคการค�านวณแบบเฟิส์ต 

พรินซิเพิลร่วมกับการน�าสารตัวอย่างไปวัดการดูดกลืน 

รังสีเอกซ์ที่ย่านใกล้ขอบของอลูมิเนียม	 (Al	K-edge)	 

ผู ้วิจัยได้ค้นพบว่าอลูมิเนียมที่เจือเข้าไปในผลึกนั้น 

โดยส่วนใหญ่จะเข้าไปแทนที่ต�าแหน่งอะตอมของ 

ซิงค์ในผลึกซิงค์ออกไซด์ไม่ว ่าจะท�าการปลูกผลึก 

ภายใต้สภาวะใดก็ตาม	 โดยเมื่ออลูมิเนียมเข้าไปแทนท่ี 

ต�าแหน่งอะตอมของซิงค์จะท�าให้เกดิการให้อเิลก็ตรอน 

ขึ้น	 ซึ่งเราจะเรียกอลูมิเนียมอะตอมที่เจือเข้าไปนี้ว่า 

ตัวให้	 (donor)	 ในกรณีของการปลูกผลึกภายใต้สภาวะ 

ที่ขาดออกซิเจนนั้นผู้วิจัยพบว่าความบกพร่องที่จะท�า 

ให้เกิดการชดเชย	 (compensate)	 ของอิเล็กตรอนท่ี 

ปล่อยออกมาจากตัวให้นั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อย 

มากจึงท�าให้ฟิล์มที่ปลูกภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน 

น้อยนั้นมีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี	 ในทางกลับกันหากปลูก 

ผลึกภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนอยู่มากจะท�าให้ความ 

บกพร่องที่เป็นตัวชดเชยอิเล็กตรอนสามารถเกิดขึ้น 

ได้ง่าย	 โดยผู้วิจัยพบว่าความบกพร่องที่เป็นตัวชดเชย 

ดังกล่าวก็คือที่ว่างของอะตอมซิงค์	 (Zn	 vacany;	VZn)	 

นอกจากนั้นผู้วิจัยพบว่าสารเจืออลูมิเนียมยังสามารถ 

ไปจับกับ	 ที่ว่างของอะตอมซิงค์ท�าให้เกิดเป็นความ 

บกพร่องชนิดซับซ้อนซึ่งมีผลท�าให้สมบัติทางไฟฟ้า 

ของฟิล์มที่ปลูกภายใต้สภาวะนี้แย่ลงนอกจากนั้น 

ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์ท่ีย่าน 

ใกล้ขอบของอลูมิเนียมร่วมกับการค�านวณแบบเฟิส์ต 

พรินซิเพิลเพ่ือยืนยันความถูกต้องของผลการค�านวณ 

ที่ได้ดังแสดงในภาพที่	 1	 จากผลการทดลองและการ 

ค�านวณแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอลูมิเนียมชอบท่ีจะ 

เข้าไปอยู่แทนที่ต�าแหน่งอะตอมของซิงค์	 และในบาง 

สารตัวอย่างอาจจะเกิดการก่อตัวเป็นความบกพร่อง 

แบบซับซ้อนข้ึนโดยท่ียังคงให้สเปกตรัมที่ไม่แตกต่าง 

จากเดิมไปมากนัก	 ผลที่ได้นี้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับ 

แบบจ�าลองการก่อตัวของความบกพร่องแบบซับซ้อน 

ระหว่างอลูมิเนียมกับที่ว่างของซิงค์ซึ่งให้สเปกตรัม 

การดูดกลืนแสงรังสีเอกซ์ที่ไม่แตกต่างไปจากเดิม	 

ซึ่งผลการค�านวณที่ได ้นี้ เป ็นสิ่งที่สามารถอธิบาย 

พฤติกรรมของความบกพร่องต่อสมบัติทางไฟฟ้าของ 

ผลึกซิงค์ออกไซด์ได้เป็นอย่างดี

	 ในกรณีของการศึกษาสารเจือไฮโดรเจนในผลึก 

สตรอนเชียมไททาเนตคณะผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการ 

ค�านวณแบบ	 เฟิส์ตพรินซิเพิลเพ่ือศึกษาต�าแหน่งและ 

ความเสถียรของสารเจือไฮโดรเจนในผลึกดังกล่าว	 

ซ่ึงพบว่าสารเจือไฮโดรเจนนั้น	 จะเข้าไปแทรกตัวอยู ่

ในต�าแหน่งที่ต่างออกไปจากที่ได้เคยมีการรายงานมา 

ก่อนหน้านี้ดังแสดงในภาพที่	 2	นอกจากนั้นผู้	 วิจัยยัง 

พบว่าไฮโดรเจนท่ีเข้าไปแทรกตัวอยู ่ในผลึกนั้นไม่ม ี

ความเสถียรเลย	 โดยสามารถเคลื่อนที่ไปทั่วผลึกได้แม ้

กระท่ังท่ี	 อุณหภูมิต�่าๆ	 ดังแสดงไว้ในผลการค�านวณ 

ดังภาพที่	 3	 เมื่อผู้วิจัยพยายามอธิบายถึงการเข้าไปอยู่ 

ของไฮโดรเจนในผลึก	 สตรอนเชียมไททาเนตจึงได้ 

ค้นพบว่าแท้ที่จริงแล้วไฮโดรเจนที่แทรกตัวอยู่นั้นโดย 

ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าไปจับกับท่ีว่างของ	 แคดไอออน	 

เช่น	ที่ว่างของสตรอนเชียม	และ	ที่ว่างของไททาเนียม	 

เป็นต้น	 (ดังภาพที่	 4)	 โดยที่มีพลังงานในการยึดเหนี่ยว	 

กันที่สูงมาก	นอกจากนั้นเมื่อผู้วิจัยได้ท�าการค�านวณ

ความถี่การส่ันของไฮโดรเจนที่ จับกับที่ว ่ างของ 

แคดไอออนดังกล่าวจึง	 พบว่าผลการค�านวณที่ได  ้

สอดคล้องกับสิ่งที่นักทดลองวัดได้ในการทดลอง	 
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นั่นคือพบความถี่การสั่นที่ประมาณ	3500	 cm-1	ดังนั้น 

ผลการค�านวณนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันถึงความถูกต้องของ 

แบบจ�าลองได้เป็นอย่างดี	 โดยสิ่งท่ีผู้วิจัยค้นพบนี้เป็น 

สิ่งที่ท�าให้	 เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนของ 

ต�าแหน่งของไฮโดรเจนในผลึกสตรอนเชียมไททาเนต

ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมาอย่าง	 ยาวนาน	 จึงมีผลท�าให ้

สามารถตีพิมพ์ในวารสารในสาขาฟิสิกส์ที่เป็นท่ียอม 

รับอย่างมากได้

 ติดต่อ

	ห้อง	474	

	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	45	ปี

	โทรศัพท์	02-5625555	ต่อ	3534

	E-mail:	fscicwt@ku.ac.th
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	 ถั่งเช่าเป็นที่รู ้จักกันดีในแง่ราชาแห่งสมุนไพร	 

เนื่องจากในอดีตมีแต่องค์จักรพรรดิ์ที่ได้เสวยเพ่ือ 

เป็นยาอายุวัฒนะ	 เพราะสารออกฤทธิ์ในตัวถั่งเช่า	 ท่ี 

สามารถต้านเซลล์เน้ืองอกและเซลล์มะเร็งหลายชนิด	

ทั้งยังช่วยบ�ารุงไตส�าหรับผู้ที่ต้องการป้องกันหรือฟื้นฟู 

ไต	ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวาน	ความดัน	หัวใจและ 

คลอเรสเตอรอลสูง	ที่ต้องทานยาแผนปัจจุบันอยู่แล้ว	 

การทานถั่งเช่าต่อเนื่องส่งผลให้ลดยาแผนปัจจุบัน 

ลงได้

	 ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยเป็นผลงานที่ได้จดอนุสิทธิบัตร 

สตูรอาหารและกรรมวธิกีารเพาะเลีย้งให้ได้สารออกฤทธิ	์ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

รศ. ดร. มณจันทร์ เมฆธน

ภาควิชาสัตววิทยา

 ความเชี่ยวชาญ

	 -	 เชื้อราป้องกันก�าจัดแมลง	

	 -	 เชื้อราเพื่อสุขภาพ

คอร์ไดซิปินสูง	คงที่	และปลอดสารโลหะหนัก	ซึ่งร่วม 

จดอนุสิทธิบัตรระหว่างบริษัท	 คอร์ดี้ไบโอเทค	 จ�ากัด	 

กับ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และได้ผ่านการขึ้น 

ทะเบียนกับทางส�านักคณะกรรมการอาหารและยา	 

กระทรวงสาธารณสุข	 ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

อย่างถูกต้องแล้ว

ผลงานวิจัย / สิทธิบัตร

	 1.	 อนุสิทธิบัตรเลขที่	 9454	 เรื่องสูตรอาหาร 

การเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทอง

	 2.	 อยู ่ระหว่างการย่ืนขออนุสิทธิบัตรเลขที	่

1403001353	เรื่อง	เห็ดถั่งเช่าทิเบตสกัดในรูปแบบผง

	 3.	 Monchan	Maketon,	A.	Amnuaykanjanasin,	 

D.	Hotaka	and	C.	Maketon.	2014.	Population	ecology	 

of	Thrips palmi	 (Thysanoptera:Thripidae)	 in	 orchid	 

farms	in	Thailand.	Appl	Entomol	Zool.	49(2):	273-282.

	 4.	Monchan	Maketon,	A.	Amnuaykanjanasin	 

and	A.	Kaysorngup.	2014.	A	rapid	knockdown	effect	 

of	Penicillium citrinum	 for	 control	 of	 the	mosquito	 

Culex quinquefasciatus	in	Thailand	World	J	Microbiol	 

Biotechnol.	30:727–736.

	 5.	 Dararat	Hotaka,	A.	Amnuaykanjanasin,	 S.	 

Siritutsoontorn,	C.	Maketon	and	M.	Maketon.	2015.	 

Efficacy	 of	 Purpureocillium	 lilacinum	CKPL-053	 

in	 controlling	 Thrips	 palmi	Karny	 (Thysanoptera:	 

Thripidae)	in	orchid	farms	in	Thailand.	Appl	Entomol	 

Zool.	50	(3):317–329.	

 ติดต่อ

	อาคารวิจัยและพัฒนา	ห้อง	608

	โทรศัพท์	092-	1209928,	081-9007325	

	Email	:	fscimcm@ku.ac.th
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“เลือดจระเข้แคปซูล”

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. วิน เชยชมศรี

ภาควิชาสัตววิทยา

ความเชี่ยวชาญ

	 -	Animal	Biotechnology	

	 -	Parasitology	

	 -	Physiology	and	Immunology

	 -	Bio-business

	 -	Cell	and	Molecular	Biology

รายละเอียดงานวิจัย

 “เลือดจระเข้”	 จัดเป็นสมุนไพรจากสัตว์ที่มี 

ใช้กันมานาน	 โดยเฉพาะน�าไปใช้กับผู้ป่วยโรคเลือด 

และโรคมะเร็ง	 อุตสาหกรรมจระเข้ในอดีตฆ่าจระเข ้

โดยใช้ปืนยิงบริเวณกะโหลกเพื่อให้ตายเฉียบพลัน	 

แล้วใช้มีดตัดบริเวณคอ	น�าจระเข้วางในที่สูงให้เลือด 

ไหลลงภาชนะ	 เลือดที่ได้จะจ�าหน่ายโดยตรง	 เช่น	 

การรับประทานสด	 การน�ามาตากแห้ง	 หรืออบแห้ง 

ด้วยตู้อบ	 แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากไม่สะอาด	 

ไม่ปลอดภัยในการน�ามาบริโภค	รวมถึงไม่มีข้อมูลทาง 

วิทยาศาสตร์ยืนยันถึงสรรพคุณและประสิทธิภาพของ 

เลือดจระเข้ที่แท้จริง

	 คณะผู ้วิจัย	 และหน่วยวิจัยจระเข้เพื่อการใช  ้

ประโยชน์ทีย่ัง่ยนื	ภาควชิาสตัววทิยา	คณะวทิยาศาสตร์	 

ได้ท�าการศึกษาประสิทธิภาพของเลือดจระเข้ในการ 

ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	 พบว่ามีความ 

สามารถในการยับยั้งจริง	จึงได้วิจัยเพื่อน�า	“เลือดจระเข้”	 

มาพัฒนาเป็นอาหารเสริม	 หรือยาในอนาคต	ทั้งนี้ได้ 

วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ส�าหรับเจาะเก็บเลือด	 และขอ 

จดสิทธิบัตร	 “อุปกรณ์ส�าหรับเจาะเก็บเลือดปริมาณ 

มาก”	 รวมถึงพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมในการ 

เตรียมผงเลือดจระเข้	 และขอจดอนุสิทธิบัตร	 “กรรม 

วิธีการเตรียมผงเลือดจระเข้แห้งและผลิตภัณฑ์ที่ได ้

จากกรรมวิธีนั้น”	 ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่	 5074	 เมื่อ 

วันท่ี	 4	 กันยายน	 2552	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ 

พิจารณาถ่ายทอดเทคโนโลยี	ให้แก่	“ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 

วานิไทย”	 ใช้สิทธิในเทคโนโลยี	 “การเจาะเก็บเลือด 

จระเข้ปริมาณมาก”	“กรรมวิธีการเตรียมผงเลือดจระเข้ 

แห้งและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกรรมวิธีนั้น”	ตั้งแต่วันที	่ 

1	พฤศจิกายน	2551	จนถึงปัจจุบัน	คณะผู้วิจัยฯ	 ได้รับ 

สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 ในการศึกษา 

พิษวิทยาของเลือดจระเข้	 ระดับเฉียบพลัน	 กึ่งเรื้อรัง	 

และเรื้อรัง	 ประสิทธิภาพของเลือดจระเข้เสริมการ 

รักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	 และโรค

เบาหวานในหนูทดลอง	 ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกล่าว	

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ได้ให้ 

การรับรองและข้ึนทะเบียน	 “เลือดจระเข้แคปซูล”	 

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 รายแรกของประเทศไทย 

และของโลก	นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ	 “เลือดจระเข้

แคปซูล”	ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 สามารถน�า 

มาประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม	 ผู้บริโภคเกิด

การยอมรับ	และรู้จักกันอย่างแพร่หลาย	

	 การด�า เนินงานวิจัย 	 “ เลือดจระเข ้แคปซูล	 

ม.	 เกษตรศาสตร์”	 โดย	วิน	 เชยชมศรี	และคณะ	ก่อให้ 

เกิดผลงานวิจัยทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ ์

จระเข้จ�านวนมาก	ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการเพาะ 

เลี้ยงจระเข้ที่ได้มาตรฐาน	 การเพิ่มมูลค่าของเลือด

จระเข้	 การเกิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่ที่เป็น 

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค	 สร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้ 



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

129

ประกอบรายใหม่ของชีวธุรกิจ	 (Bio-business)	 ได้แก่	 

หจก.	 วานิไทย	 ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าการค้าใน 

ประเทศจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	 รวมถึงสามารถ 

ส่งออกผลิตภัณฑ์ฯ	 ไปต่างประเทศ	 เช่น	ประเทศจีน	 

ฮ่องกง	 ไต้หวัน	 ไม่ต�่ากว่า	 50	 ล้านบาทต่อปี	 ปฏิวัต ิ

อุตสาหกรรมจระเข้สู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ :

	 1.		การรับรอง	 “เลือดจระเข้แคปซูล”	 เป็น

ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร	 และให ้ เลขสารบบ	 จาก

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	กระทรวง 

สาธารณสุขจากผลงานทางวิชาการของคณะผู ้วิจัย 

จาก	ม.	 เกษตรศาสตร์	 เป็นรายแรกของประเทศและ 

ของโลก	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552

	 2.	 “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูล	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”:	 ใบประกาศเกียรติคุณ 

โครงการวิทยาศาสตร์สู ่ความเป็นเลิศ	 พ.ศ.	 2556	 

ประเภทนักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 ครู	 อาจารย์	 โดย 

คณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	 

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การ 

สื่อสารและโทรคมนาคม	วุฒิสภา

	 3.	 นวัตกรรม	 “วานิไทย	 เลือดจระเข้แคปซูล”	 

นางสาววิสาชิณี	 รุ ่งทวีชัย	 (ผู ้ใช้สิทธิและได้รับการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตฯ	 จากมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์) : 	 ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ 

วิทยาศาสตร์สู ่ความเป็นเลิศ	 พ.ศ.	 2556	 ประเภท 

ผู้ประกอบการรายใหม่	 โดยคณะกรรมการโครงการ 

วิทยาศาสตร์สู ่ความเป็นเลิศ	 คณะกรรมาธิการการ 

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	การสื่อสารและโทรคมนาคม	 

วุฒิสภา

	 4.	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 “เลือดจระเข้แคปซูล	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”:	 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้าง 

ผลกระทบ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปี	2554	ผลงาน 

วิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง	รางวัลระดับ	SILVER

	 5.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มอบโล่ประกาศ 

เกียรติคุณ	แด่	 รศ.	 ดร.	 วิน	 เชยชมศรี	 และคณะ	ผู้น�า 

ชื่อเสียงมาสู่	 มก.	 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ 

วิทยาศาสตร์สู ่ความเป็นเลิศ	 พ.ศ.	 2556	 ประเภท 

นัก เรี ยน	 นิสิต 	 นักศึกษา 	 ค รู 	 อาจารย ์ 	 ผลงาน	 

“ผลิ ตภัณฑ ์ เ สริ มอ าหาร เ ลื อดจระ เข ้ แคปซู ล	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”	 จากส�านักงานเลขาธิการ 

วุฒิสภา	

	 6.		“เแคปซูลเลือดจระเข้”	 โดย	 ห้างหุ้นส่วน 

จ�ากัด	วานิไทย	รศ.ดร.	วิน	เชยชมศรี	หัวหน้าคณะวิจัย	 

และที่ปรึกษาฯ	ได้รับรางวัล	รองชนะเลิศอันดับ	๑	ด้าน 

เศรษฐกิจ	 ในการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม	 

ประจ�าปี	2557	“7 INNOVATION AWARDS 2014”  

จัดโดย	 โครงการความร่วมมือขับเคล่ือนนวัตกรรม 

ส�าหรับประเทศ	 ของ	 6	 องค์กร	 ได้แก่	 ส�านักงาน 

นวัตกรรมแห่งชาติ	สวทน.	สวทช.	สภาอุตสาหกรรม	 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	CP	ALL	

	 7.		“ บุ ค ล า ก ร ดี เ ด ่ น ส า ย วิ ช า ก า ร ” 	 ข อ ง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ประจ�าปี	 2556	 ด้านการ 

วิจัยและนวัตกรรม

	 8.		“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ.  

2556 (ครุฑทองค�า)”	 โดย	คณะอนุกรรมการคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 ประจ�าปี	 2557	 กระทรวง

ศึกษาธิการ
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ผลงานวิจัย / สิทธิบัตร

 • Effectiveness	 in	 the	 Treatment	 of	 Iron	 

Deficiency	Anemia	 in	 Sprague-Dawley	Rats	Using	 

Freeze-	 Dried	 Crocodile	 Blood.	 Int. J. Life Sci.  

Biotechnol. Pharma Res.,	2015,	4(1):42-49.

 • Skeletal	 gene	 expression	 in	 the	 temporal	 

region	of	 the	 reptilian	embryos:	 implications	 for	 the	 

evolution	 of	 reptilian	 skull	morphology.	Springer 

Plus,	2013,	2:336	doi:10.1186/2193-1801-2-336.

 • สิทธิบัตร	 เลขท่ี	 46481	 เรื่องเข็มเจาะเลือด 

จระเข้

 • อนุสิทธิบัตร	 เลขที่	 9089	 เรื่อง	 ผลิตภัณฑ ์

กัมมี่เยลลี่ที่มีเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็นส่วนผสม

 • สิทธิบัตร	เลขที่	36114	เรื่อง	อุปกรณ์ส�าหรับ 

เจาะเก็บเลือดปริมาณมาก

ภาพที่ 1	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	“เลือดจระเข้แคปซูล”	ตราวานิไทย	จากผลงานวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	โดย	รศ.ดร.	วิน	เชยชมศรี	และคณะ	ได้รับรางวัลนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ	อาทิเช่น	รางวัล 

ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปี	พ.ศ.	2554,	รางวัล	7	Innovation	Awards	2014	ฯลฯ

 • อนุสิทธิบัตร	 เลขที่	 7468	 เรื่อง	กรรมวิธีการ 

เจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ท�าลายชีวิต

 • อนุสิทธิบัตร	 เลขที่	 5074	 เรื่อง	กรรมวิธีการ 

เตรียมผงเลือดจระเข้แห้งและผลิตภัณฑ์ท่ีได ้จาก

กรรมวิธีนั้น

 ติดต่อ

	หน่วยวิจัยจระเข้เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน	

	ห้อง	411		อาคารภาควิชาสัตววิทยา

	โทรศัพท์	02-5625555	ต่อ	3228

	E-mail	:	fsciwcc@ku.ac.th
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การเพิ่มมูลค่าจระเข้พันธุ์ไทย ปฏิวัติอุตสาหกรรม

จระเข้ สู่...อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

ภาควิชาสัตววิทยา

ความเชี่ยวชาญ

	 -	Cell	and	Molecular	Biology	

	 -	Applied	Biochemistry

	 -	Hematology

	 -	Physiology	and	Immunology

	 -	Bio-business

รายละเอียดงานวิจัย

	 จระเข้พนัธ์ุไทย	(Siamese	Crocodile,	Crocodylus  

siamensis)	 เป็นสัตว์เศษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทย	 

เกษตรกรนิยมเล้ียงกันมากเนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์ 

ที่เลี้ยงง่าย	 โตเร็ว	 ใช้เวลาในการดูแลน้อย	ซึ่งท�ารายได ้

และผลก�าไรที่ดีให ้แก ่เกษตรกร	 และการส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมไปยังต่างประเทศน�ารายได้ 

เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท	ประเทศไทยม ี

ฟาร์มจระเข้ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงจระเข้เพ่ือ 

การค้าภายใต้อนุสัญญา	 CITES	 มากกว่า	 20	 ฟาร์ม	 

มีจระเข้ที่ขึ้นทะเบียนเพาะเล้ียงประมาณ	700,000	ตัว	 

มีการใช ้จระเข ้ในอุตสาหกรรม	 อย ่างน้อย	 ป ีละ	 

50,000	 ตัว	 และมีความต้องการผลิตภัณฑ์จากจระเข้ 

สูงมาก	 โดยผลิตภัณฑ์ท่ีท�ารายได้หลักคือ	หนังจระเข้	 

รองลงมาได้แก่	 เนื้อ	 กระดูก	 เครื่องใน	 แต่เดิมเลือด 

จระเข้เป็นของที่เหลือทิ้ง	 คณะผู้วิจัยของหน่วยวิจัย 

จระเข้ฯ	 ม.	 เกษตรศาสตร์	 ได้ศึกษา	 วิจัยและพัฒนา	 

จนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีในทรัพย ์สินทาง 

ปัญญาให้กับห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 วานิไทย	 (ภาคเอกชน)	 

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีได้รับการรับรอง 

จากคณะกรรมการอาหารและยาแล ้ ว 	 ภายใต  ้

อนุสิทธิบัตร	 เลขท่ี	 5074	 “กรรมวิธีการผลิตเลือด 

จระเข ้ระเหิดแห้ง”	 และ	 สิทธิบัตรเลขท่ี	 36114	 

“อุปกรณ์การเจาะเก็บเลือดปริมาณ”	และ	อนุสิทธิบัตร 

เลขที่	 7466	 “กรรมวิธีการเจาะเก็บเลือดโดยไม่ท�าลาย 

ชีวิต”	 มีผลงานทางวิชาการ	 แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ	 

ความสะอาด	 ความปลอดภัยในการน�ามาบริโภค	 

รับประทานสะดวกในรูปแบบแคปซูล	

	 ต่อมาจากโจทย์วิจัยท่ีได้จากผู้บริโภคหลายๆ	

ราย	 เมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูลแล้ว	 

ผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ	 แสดงค่าต่างๆ	 

ของเลือดดีขึ้นมาก	หรือบางคนเข้าสู่ระดับปกติ	 และ 

ในกลุ่มผู้ที่มีสภาวะน�้าตาลในเลือดสูงร่วมด้วย	 พบว่า 

ระดับน�้าตาลในเลือดลดลงระดับหนึ่ง	 และแผลหาย 

เร็วขึ้น	ท�าให้เกิดการศึกษาวิจัยในส่วนของซีรัม	หรือ 

น�า้เลอืดจระเข้ฯ	จนได้พัฒนาเป็น	“ซรัีมจระเข้แคปซลู”	 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพส�าหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน	 

มีความสะอาด	 และความปลอดภัยสูงในการบริโภค	 

ในซีรัม	 หรือน�้าเลือดจระเข้	 มีส่วนประกอบหลัก	

คือ	สารคล้ายอินซูลิน	 (Insulin	 like	Growth	 Factor,	 

IGF1)	 โปรตีน	 วิตามิน	 และแร่ธาตุท่ีส�าคัญ	มีการใช้ 

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ถูกต้องโดยห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 

วานิไทย	 ผลงานฯ	 ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม	 

ประเภทบุคลากร	 และรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม	 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	ประเภท 

บุคลากร ซี เนี ยร ์ 	 ของการประกวดนวัตกรรม	 

ม.	 เกษตรศาสตร์	 พ.ศ.	 2555	 เพื่อบ�ารุงร่างกายเสริม 

การรักษาในผู้ป่วยเบาหวาน	ช่วยลดระดับน�้าตาลใน 

เลือด	 ช่วยให้แผลหายเร็วข้ึนในผู้ป่วยที่มีภาวะแผล 

เรื้อรัง
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	 ต่อมาคณะผู้วิจัยฯ	 ได้เพิ่มมูลค่าให้กับถุงน�้าด	ี 

(Gall	bladder)	ของจระเข้	ซึง่แต่เดมิมกีารใช้ในลักษณะ 

เป็นถุงน�้าดีตากแห้ง	 กรรมวิธีไม่สะอาด	 เกิดการปน 

เปื ้อนเชื้อก่อโรคได้ง่าย	 จึงคิดวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา	 

ท�าการศึกษาวิจัย	 และพัฒนาจนได้เป็นผลิตภัณฑ  ์

เพื่อสุขภาพ	 “ดีจระเข้แคปซูล”	 จากกรรมวิธีส�าหรับ 

การเตรียมผงน�้าดีจระเข้แห้ง	ค�าขอรับสิทธิบัตรเลขที	่ 

0901001231	 กรรมวิธีการผลิตจากสิทธิบัตรฯ	 ของ	 

ม.	 เกษตรศาสตร์	 ได้เป็นผงน�้าดีละเอียดที่มีคุณภาพ 

บรรจุใส่แคปซูล	 มีการศึกษาวิจัยความปลอดภัยของ 

ผลิตภัณฑ์ฯ	 ในสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล	มีการ 

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ ถูกต้องโดยบริษัท	 ไทย 

ครอคโคไดล์	 (อินเตอร์เนชั่นเนล)	 จ�ากัด	 ผลงานฯ	 ได้ 

รับรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรม	 ม.	 เกษตรศาสตร	์ 

พ.ศ.	 2556	 ใช้ในการบ�ารุงร่างกายเสริมการรักษาในผู้ม ี

ปัญหาสุขภาพ	 เช่น	 โรคมะเร็ง	 โรคตับ	 โรคที่เกี่ยวข้อง 

กับระบบทางเดินอาหาร	โรคจอประสาทตาเสื่อม	ฯลฯ

	 จากผลิตภัณฑ์“วานิไทย	 เลือดจระเข้แคปซูล	 

ม.	 เกษตรศาสตร์”	 ท่ีอยู่ในลักษณะแคปซูล	 ผู้บริโภค 

กลุ่มเด็ก	หรือเด็กเล็ก	 ไม่สามารถกลืนแคปซูลได้	 รวม 

ถึงผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบแคปซูล	คณะผู้วิจัยฯ	 จึงด�าเนินการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์	 “วานิไทย	 เลือดจระเข ้แคปซูล	 

ม.	 เกษตรศาสตร์”	 ให้อยู ่ในรูปแบบอาหารสุขภาพ/	 

ของขบเคี้ยว	 ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือ	 “ผลิตภัณฑ์ 

กัมมี่ เยลลี่อะมิโน	 (Gummy-amino,	 กัมมี่อะมิโน)	 

นับเป็นผลิตภัณฑ์กัมมี่ เยลลี่ชนิดแรกของโลกที่มี 

ส่วนผสมของกรดอะมิโนจากโปรตีนสัตว์	 แหล่งของ 

กรดอะมโินมาจากผงเลอืดจระเข้ระเหดิแห้ง	ซึง่ผลติจาก 

กรรมวิธีภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 (จินดาวรรณ	สิรันทวิเนติ	 และคณะ	

ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ที่มีเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็น 

ส่วนผสม	ม.	 เกษตรศาสตร์	 อนุสิทธิบัตรเลขที่	 9089)	 

ประโยชน์ในการบ�ารุงสุขภาพของผู้ท่ีขาดโปรตีน	 รวม 

ถึงผู้ที่ขาดธาตุเหล็ก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเด็กเล็ก 

ที่ไม่สามารถรับประทานแคปซูลได้	

ภาพที่ 1	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	“เลือดจระเข้แคปซูล”	ตราวานิไทย	 (ซ้าย)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ตกลงให ้

ภาคเอกชน	 (ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 วานิไทย	และ	บริษัท	 ไทยครอคโคไดล์	 (อินเตอร์เนชั่นเนล)	 จ�ากัด)	 ใช้สิทธิบัตร 

ผลงานวิจัยซีรัมจระเข้แห้ง	 และสิทธิบัตรผลงานวิจัยดีจระเข้แห้ง	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดสู่เชิง 

พาณิชย์	 ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ”ซีรัมจระเข้แคปซูล”	 และ	 ”ดีจระเข้แคปซูล”	 ตามล�าดับ	 เมื่อวันที่	 

9	เมษายน	2556	(ขวา)



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

133

ผลงานวิจัย / สิทธิบัตร

 •	 Effectiveness	 in	 the	 Treatment	 of	 Iron	
Deficiency	Anemia	 in	 Sprague-Dawley	Rats	Using	

Freeze	 -	 Dried	 Crocodile	 Blood.	 Int. J. Life Sci. 

Biotechnol. Pharma Res.,	2015,	4(1):42-49.

 •	 Skeletal	 gene	 expression	 in	 the	 temporal	
region	of	 the	 reptilian	embryos:	 implications	 for	 the	

evolution	 of	 reptilian	 skull	morphology.	Springer 

Plus,	2013,	2:336.

 •	 อนุสิทธิบัตร	 เลขที่	 9089	 เรื่อง	 ผลิตภัณฑ ์

กัมมี่เยลลี่ที่มีเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็นส่วนผสม

 •	 สิทธิบัตร	เลขที่	36114	เรื่อง	อุปกรณ์ส�าหรับ 

เจาะเก็บเลือดปริมาณมาก

 •	 อนุสิทธิบัตร	 เลขที่	 7468	 เรื่อง	กรรมวิธีการ 

เจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ท�าลายชีวิต

 •	 อนุสิทธิบัตร	 เลขที่	 5074	 เรื่อง	กรรมวิธีการ 

เตรียมผงเลือดจระเข้แห้งและผลิตภัณฑ์ท่ีได ้จาก 

กรรมวิธีนั้น

 •	 สิทธิบัตรเลขท่ี	 46481	 เรื่อง	 เข็มเจาะเลือด 

จระเข้

ภาพที่ 2	 ผลงาน	 “ซีรัมจระเข้แคปซูล”	 ได้รับรางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	 2555	 จ�านวน	 

2	รางวัล	 (รางวัลสุดยอดนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประเภทบุคลากร	และรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	ประเภทบุคลากรซีเนียร์	 ให้ไว้	ณ	วันท่ี	 

31	มกราคม	พ.ศ.	 2556	 (ซ้าย)	 ผงดีจระเข้ระเหิดแห้งท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีคณะผู้วิจัยฯ	ประดิษฐ์ข้ึน	 (ขวาล่าง,	 

ภาพมุมบนขวา)	 ที่บรรจุอยู่ในรูปของแคปซูล	 ได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ	 “ดีจระเข้แคปซูล”	 

(ขวาล่าง)	 “กัมมี่อะมิโน”	 ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ชนิดแรกของโลกที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโนจากโปรตีนสัตว์	 

แหล่งของกรดอะมิโนมาจากผงเลือดจระเข้ระเหิดแห้ง	(ขวาบน)
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 •	 ค� าขอรับสิทธิบัตรเลขท่ี 	 0901001229	 
เรื่อง	 กรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณมาก	 และ 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้	

 •	 ค�าขอรับสิทธิบัตรเลขที่	 0901001231	 เรื่อง	
กรรมวิธีการผลิตน�้าดีจระเข้แห้งและผลิตภัณฑ์ที่ได ้

จากกรรมวิธีนี้

 ติดต่อ

	หน่วยวิจัยจระเข้เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน	

	ห้อง	411	อาคารภาควิชาสัตววิทยา

	โทรศัพท์	02-5625555	ต่อ	3228

	E-mail	:	fscijws@ku.ac.th
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ทองพันชั่ง สารไรนาแคนทิน 

สารกลุ่มแนพโทควิโนนเอสเทอร์ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

ศาสตราจารย์ ดร. งามผ่อง  คงคาทิพย์ และ 

ศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง  คงคาทิพย์

ภาควิชา	เคมี

ความเชี่ยวชาญ

	 -		เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	(Natural	product	 

chemistry)	 แยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก 

สมนุไพรโดยเน้น	สารออกฤทธิท์างด้านลดเบาหวาน	 

ลดความดันโลหิตสูง	 ยับย้ังเซลล์มะเร็ง	 ยับย้ังเชื้อ 

มาลาเรีย	 ยับยั้งเชื้อเอดส์	 ยับย้ังเชื้อโรคเริม	 ยับยั้ง 

เช้ือไข้หวัดนก	และยารักษาโรคหัวใจและสมุนไพร 

ที่ใช ้ในเครื่องส�าอางและสมุนไพรอาหารเสริม 

สุขภาพ

	 -		เคมอีนิทรย์ีสงัเคราะห์	(Organic	Synthesis)	 

สงัเคราะห์สารธรรมชาตทิีอ่อกฤทธิท์างชวีภาพและ

พัฒนาโครงสร้างสารออกฤทธิ์ฯ

	 -		เคมีทางการแพทย์	(Medicinal	Chemistry)	

	 -	 เคมีทางการเกษตร	(Agricultural	

Chemistry)

รายละเอียดงานวิจัย

	 ทองพันชั่ง	 (Rhinacanthusnasutus)	 	 ในรากและ 

ใบของต้นทองพันชั่งมีสารไรนาแคนทิน	หลายชนิด	 

ซึ่งเป็นสารกลุ่มแนพโทควิโนนเอสเทอร์ที่ออกฤทธิ ์

ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดี	 และยังพบว่าสารไรนาแคนทิน 

บางชนิดออกฤทธ์ิยับย้ังเชื้อจุลินทรีย์ได้ดี	 แต่ปริมาณ 

ของสาร	 Rhinacanthins	 ที่แยกได้จากพืชมีปริมาณ 

น้อยมาก	 ดังนั้นการสังเคราะห์สารเหล่านี้จึงเป็นสิ่ง 

ท่ีส�าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง	 เพ่ือน�าไปสู่ยารักษา 

โรคมะเร็งหรือยาปฏิชีวนะได้ในอนาคต	ศ.ดร.งามผ่อง	 

และ	ศ.ดร.บุญส่ง	คงคาทิพย์	 ได้ท�าการสังเคราะห์สาร 

ไรนาแคนทินและอนุพันธ์	 Naphthoquinone	 Esters	 

ไปทั้งหมดมากกว่า		150	ชนิด	

	 พบว่าสารที่สังเคราะห์เกือบทุกชนิดสารออก 

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดีและบางชนิดไม่มีพิษต่อ 

เซลล์ปกติ	 และพบว่าสาร	 Naphthoquinone	 Ester		 

บางชนิดสามารถยับยั้งเชื้อมาลาเรียได ้ดีในระดับ	 

Nanomolar	 และได้ท�าการทดสอบในหนูทดลองพบว่า 

หนูไม่ตายและหายจากโรคมาลาเรียซึ่งสารในกลุ่มนี้ 

สามารถท่ีจะพัฒนาไปเป็นยารักษาโรคมาลาเรียและ 

มะเร็งได้

	 พร้อมทั้งได้ท�าการสังเคราะห์สารกลุ่มใหม่ใน 

โลก	 ซ่ึงคือสารกลุ่ม	Naphthoquinone	Amide	และพบ 

ว่าสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งและเชื้อมาลาเรีย 

ได้	ซึ่งสารในกลุ่มนี้สามารถท่ีจะพัฒนาไปเป็นยารักษา 

โรคได้เช่นเดียวกัน

	 ในขณะเดียวกัน	ศ.	ดร.	 บุญส่ง	คงคาทิพย์	 และ	 

ศ.	 ดร.	 งามผ่อง	 คงคาทิพย์	 ได้สังเคราะห์ยาทามิฟล	ู 

(Tamiflu)	และอนุพันธ์ที่ใช้ในการรักษาโรคไข้หวัดนก 

จากน�้าตาล	ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่มีราคาถูกหาซื้อได้ง่าย	 

การสังเคราะห์	 ทามิฟลูนี้จะมีประโยชน์มากเนื่องจาก 

ยังเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกอยู่เนือง	 ๆ	 และ 

จากการสังเคราะห์ยาทามิฟลูนี้ 	 ก็ท�าให้พบวิธีการ 

ใหม่	ๆ	ที่น�าไปใช้ในการสังเคราะห์ยารักษาโรคต่าง	ๆ	 

และสารที่ออกฤทธิ์	ทางชีวภาพอื่น	ๆ	ได้



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

136

ผลงานวิจัย

 •	 Boonsong	Kongkathip,	Sunisa	Akkarasamiyo,	 
KomkritHasitapan,	 PichamonSittikul,	 Nonlawat	 

Boonyalai,	Ngampong	Kongkathip	Synthesis	of	novel	 

naphthoquinone	aliphatic	amides	and	esters	and	 their	 

anticancer	evaluation	Eur.	J.	Med.	Chem.,	60,	271-284	 

(2013)

 • Boonsong 	 Kongka th ip , 	 Ngampong	 

Kongkathip,	 Janjira	Rujirawanich	 ,	A	New	 strategy	 

for	 synthesis	of	 the	disaccharide	moiety	of	 the	highly	 

potent	 anticancer	 natural	 product	OSW-1,	Synthetic	 

Communications,	44,	2248-2255	(2014)

 • Nonlawat	Boonyalai,	 Pichamon	 Sittikul,	 

Narathip	 Pradidphol,	 Ngampong	 Kongkathip	 

Biophysical	 and	 molecular	 docking	 studies	 of	 

naphthoquinone	 derivatives	 on	 the	ATPase	 domain	 

of	 human	 Topoisomerase	 II 	 Biomedicine	 &	 

Pharmacotherapy	67	(2013)	122–128.

 • B o o n s o n g 	 K o n g k a t h i p , 	 S u n i s a	 

Akkarasamiyo,	 and	Ngampong	Kongkathip,	A	new	 

and	 efficient	 asymmetric	 synthesis	 of	 oseltamivir	 

phosphate	 (Tamiflu)	 from	D-glucose,	 Tetrahedron,	 

71,	2393-2399	(2015)

 • Ronald	 Grigg,	 SunisaAkkarasamiyo,	 

Nutthawat	 Chuanopparat,	 Elghareeb	 E.	 Elboray,	 

Moustafa	 F.	 Aly,	 Hussien	 H.	 Abbas-Temirek,	 

Boonsong	Kongkathip	 and	Ngampong	Kongkathip	 

StereoselectivePd(0)	catalysed	five	component	cascade	 

synthesis	 of	 complex	 Z,Z-bisallylamines	 Chem.	 

Commun.	49,	2007-2009	(2013)

 • Ronald	 Grigg,	 Elghareeb	 E.	 Elboray,	 

Sunisa	Akkarasamiyo,	Nutthawat	Chuanopparat,	H.	 

Ali	Dondas,	Hussien	H.	Abbas-Temirek,	 Colin	W.	 

G.	Fishwick,	Moustafa	F.	Aly,	BoonsongKongkathip	 

and	 NgampongKongkathip,	 A	 facile	 palladium	 

catalysed	3-component	cascade	route	 to	function	alise	 

disoquino	 linones	 and	 isoquinolines,	 Chemical	 

Communications,	52,	164-166	(2016)

ติดต่อ

ห้อง	606		อาคาร	กฤษณาชุติมา	ภาควิชาเคมี

โทรศัพท์	02-5625555	

E-mail:	fsci@ku.ac.th



วิทยาศาสตร์สู่สังคม

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Science: Humanity’s Universal Bridge 

(วิทยาศาสตร์ : สะพานน�ามนุษยชาติสู่ทุกสิ่ง)

	 ปโตเลมีนักดาราศาสตร์ชาวกรีกได้ท�าการสังเกตท้องฟ้า	และได้ต้ังสัจพจน์ข้ึนมาว่า	 โลกเป็นจุดศูนย์กลาง 

ของสรรพสิ่งและวัตถุเคลื่อนท่ีเป็นวงกลม	แต่โคเปอร์นิคัสกลับบอกว่าดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นจุดศูนย์กลาง	 

จากน้ันกาลิเลโอก็แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์โดยการสังเกตดาวเคราะห์ว่าค�ากล่าวของโคเปอร์นิคัสนั้นเป็นจริง	 

ด้วยพลังทางคณิตศาสตร์ที่นิวตันสร้างขึ้น	 ได้ท�าให้การค�านวณมีความถูกต้องและแม่นย�ามากขึ้น	และโดยการใช ้

กล้องโทรทรรศน์ที่มีก�าลังขยายมากขึ้นท�าให้เราค้นพบดาวเคราะห์มากขึ้น	Urbain	Le	Verrier	 ได้ท�านายการมีอยู่ 

ของดาวเนปจูนจากการสังเกตว่าวงโคจรของดาวยูเรนัสถูกรบกวน	ซึ่งต่อมา	 Johann	Gottfried	Galle	 ได้ค้นพบ 

การมีอยู ่ของดาวเนปจูนตามค�าท�านายนั้น	 เรามีทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันซึ่งท�าให้วัตถุมีความเร่ง	 แต่ 

ไอน์สไตน์	 กลับบอกเราว่าความโน้มถ่วงกับความเร่งเป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน	 ไอน์สไตน์ได้เสนอทฤษฎีความ 

โน้มถ่วงซึ่งเขาบอกว่าความโน้มถ่วงเกิดจากความโค้งของกาลและอวกาศ	มิได้เป็นแรงดังที่นิวตันกล่าว	ทฤษฎ ี

ของไอน์สไตน์ถูกพิสูจน์ว่าถูกต้องจากการสังเกตสุริยุปราคา	 โดยการสังเกตเห็นว่าแสงจากดาวด้านหลัง 

ดวงอาทิตย์มีการเบนตามกาลและอวกาศรอบๆ	ดวงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์สู่สังคม

 ผู้คนบนโลกใบน้ีล้วนสังเกตเห็นกระจุกดาวลูกไก่ ชาวกรีกเรียก 

กระจุกดาวน้ีว ่า เจ็ดพี่น ้อง เช ่น เ ดียวกับชนพื้น เ มืองด้ังเ ดิมของ 

ออสเตรเลีย ส่วนชาวอินเดียในสมัยโบราณเรียกกระจุกดาวน้ีว่าสาว 

พรหมจรรย์ท้ังเจ็ด ในขณะท่ีชาวไทยเรียกว่าดาวลูกไก่ เป็นท่ีน่าสนใจว่ามี 

หลักฐานจากหลายแห่งรวมทั้งภาพวาดบนผนังถ�้าในสมัยโบราณ ระบุว่า 

มนุษย์เรามองเห็นดาวในกระจุกดาวน้ีเพียงหกดวงเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม 

แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั้งโลกล้วนมองกระจุกดาวลูกไก่นี้ร่วมกัน

โดย ศาสตราจารย์ ไบรอัน พี. ชมิดท์ 

(Professor Brian P. Schmidt)
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	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	ท�าให้เป็นที่น่าสงสัยว่า	อะไรคือความจริง	 เราอาจกล่าวได้ว่า	ความจริงคือกลุ่มของ 

แนวความคิดซึ่งท�านายผลการสังเกตการณ์นั่นเอง	 เหตุใดเราจึงศึกษาวิทยาศาสตร์?	ก็เพราะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ 

น่าสนใจ	แล้วเหตุใดรัฐบาลจึงจ่ายเงินให้การศึกษาวิทยาศาสตร์?	ก็เพราะวิทยาศาสตร์นั้นมีมูลค่า	การท่ีเราเข้าใจ 

กฎของธรรมชาติและสามารถท�านายสิ่งที่จะเกิดข้ึนหรือได้นั้นนับเป็นพื้นฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลย ี

ในโลกสมัยใหม่	 วิทยาศาสตร์ได้เปล่ียนวิถีแห่งมนุษยชาติและยังได้ท�าให้ประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกข้ันที่เกิดความ 

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	 ซึ่งนั่นหมายถึงการใช้ทรัพยากรและเช้ือเพลิงท่ีมากข้ึน	 ส่งผลให้พ้ืนท่ีป่าลดลงและ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น	 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเป็นเสมือนดาบสองคม	 ในอนาคตเรา 

ควรมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาในระยะยาว	 ไม่ใช่เพียงเพ่ือแก้การปัญหาเฉพาะหน้า	 

วิทยาศาสตร์สามารถสร้างพลังงานทางเลือกที่เพียงพอส�าหรับจุนเจือประชาการ	8	พันล้านคนของโลกได้	อย่างไร 

ก็ตามวิทยาศาสตร์เป็นเพียงแค่สะพาน	 และจะน�าไปสู่การพัฒนาก็ต่อเมื่อมนุษยชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

เทคโนโลยีต่อกัน	ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อน�าไปสู่ความร�่ารวยส่วนตน	

	 อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ได้เป็นสะพานเชื่อมมนุษยชาติเข้าด้วยกันแล้ว	 ดังที่เห็นได้จากความร่วมมือ 

ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของนานาชาติ	แต่สิ่งท่ีท้าทายมากกว่าน้ันคือการท�าให้คุณภาพชีวิตของประชากร 

บนโลกซ่ึงแตกต่างกันอย่างมากระหว่างคนรวยและคนจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ทัดเทียมกัน	นอกจากน้ีเรายังไม่ควร 

ประเมินการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศต�่าเกินไป	การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้มีผลต่อระดับน�้าและ 

อุณหภูมิซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญต่อภาคเกษตรกรรม	 ส่ิงเหล่านี้อาจถูกจัดการได้ด้วยเทคโนโลยี	แต่ก็ควรระมัดระวังถึง 

ผลกระทบที่จะตามมานี้ด้วย
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	 สุดท้ายแล้วอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นเช่นไร	โลกนั้นมีอายุขัยที่จ�ากัดตามอายุขัยของดวงอาทิตย์	เราจึง

มีเวลาอาศัยอยู่บนโลกจ�ากัดเช่นกัน	เราได้ผ่านมหันตภัยมากมาย	ดังเช่น	ยุคน�้าแข็งและการพุ่งชนของอุกกาบาต	

ในอนาคตอีก	5	ร้อยล้านปีดวงอาทิตย์จะขยายตัวและท�าให้โลกร้อนขึ้น	และในที่สุดจะกลืนกินโลกในอีก	5	พัน

ล้านปี	เราคงต้องหาที่อยู่ใหม่	อาจต้องเดินทางไปอีก	4.3	ปีแสงสู่ดาวข้างเคียงหรือไปไกลกว่านั้นหลายแสนปีแสง

ข้ามตัดผ่านกาแล็กซี่ของเราเอง	เอนริโค	เฟอร์มี	เคยกล่าวไว้ว่า	“ในช่วงอายุของเอกภพ	13.6	พันล้านปีที่ผ่านมา	

ถ้าหากมีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดสามารถเดินทางข้ามกาแล็กซี่ได้	เวลานี้ก็ยาวนานพอที่จะเดินทางข้ามกาแล็กซี่ทั้ง

กาแล็กซี่	แต่เรายังไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเลย	หรือว่ามนุษยชาติจะเป็นพวกแรก...”
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โดย ศาสตราจารย์ เออิชิ เนกิชิ

(Professor Ei-ichi Negishi)

The Power of Transition Catalysts for a 

Prosperous and Sustainable 21
st
 century

	 เมื่อวันที่	 26	 มกราคม	พ.ศ.	 2558	 ศาสตราจารย์เออิชิ	 เนกิชิ	 

เดินทางมาบรรยายท่ีห้องประชุม	 สุธรรม	 อารีกุล	 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	ให้กับ	บุคลากร	นิสิต	นักเรียน	และผู้สนใจ	ในหัวข้อเรื่อง	 

“The Power of Transition Catalysts for a Prosperous and  

Sustainable 21st century”	 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	และ	International	Peace	Foundation	ศาสตราจารย์เออิชิ	 

เริ่มต้นการบรรยายด้วยการตั้งค�าถามเพื่อให้ผู ้เข้าฟังการประชุมมี 

ส่วนร่วมในการหาค�าตอบ	จากนั้นเริ่มต้นการบรรยายโดยเล่าประวัติของการค้นพบการเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเร่ง 

ปฏิกิริยาที่เป็นโลหะเช่น	ปฏิกิริยากรินยาและปฏิกิริยาซีเกลอร์และแนตตา	 โดยปฏิกิริยาท่ีถูกเร่งด้วย	ตัวเร่ง 

ซีเกลอร์และแนตตายังไม่ได้ให้ความส�าคัญกับสเตอริโอเคมีหรือโครงสร้างของโมเลกุลในสามมิติซึ่งภายหลัง 
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พบว่าสารเคมีตามธรรมชาติ	 โดยเฉพาะทางชีววิทยามีสเตอริโอเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นส่วนท่ีส�าคัญ	 

จุดเริ่มต้นของการค้นพบปฏิกิริยาคู่ควบแบบเนกิชิเกิดจากการที่ศาสตราจารย์เออิชิ	 เกิดความสงสัยว่าท�าไม 

การสังเคราะห์สารอินทรีย์ถึงได้ซับซ้อนและเสียเวลามาก	 จึงได้ใช้แนวคิดจากเกมตัวต่อเลโก้มาประยุกต์กับ

การสังเคราะห์สารอินทรีย์	 โดยคิดว่า	 ถ้าสามารถหาตัวต่อที่พอดีกันมาท�าปฏิกิริยากันได้	 จะสามารถลดความ 

ซับซ้อนของการท�าปฏิกิริยาและใช้เวลาการสังเคราะห์ท่ีลดลง	 การทดลองจึงเร่ิมข้ึนจากการพยายามต่อ	 

สารประกอบคาร์บอนที่มีความเป็นลบกับสารประกอบคาร์บอนที่มีความเป็นบวกเข้าด้วยกันโดยเร่งปฏิกิริยา 

ด้วยตัวเร่งที่เป็นโลหะทรานซิชัน	 ยกเว้นธาตุที่เป็นกัมมันตรังสี	 หลักการง่ายๆที่ศาสตราจารย์เออิชิ	 อธิบาย 

ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของโลหะแทรนซิชันก็คือ	 การที่อะตอมของโลหะแทรนซิชันสามารถรับ 

อิเล็กตรอนจากพันธะไพของสารประกอบแอลคีนและในขณะเดียวกันก็สามารถให้อิเล็กตรอนท่ีอยู ่ใน 

ออร์บิทัลที่ไม่สร้างพันธะกับอะตอมคาร์บอนได้ด้วย	 ซึ่งมีข้อดีคือช่วยลดการเกิดโพลาไรซ์ของโมเลกุล	 และ 

ท�าให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้น	 ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งทีท�าให้ศาสตราจารย์เออิชิ	 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีใน 

ปี	 พ.ศ.	 2553	 ภายหลังการบรรยาย	 ศาสตราจารย์เออิชิ	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังร่วมซักถามค�าถามท้ังในส่วน 

ค�าถามที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีและค�าถามที่เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการท�างานด้านวิทยาศาสตร์	 และเปิด 

โอกาสให้บุคลากร	นิสิต	นักเรียน	และผู้สนใจ	ถ่ายรูปร่วมกับศาสตราจารย์เออิชิ	 อย่างเป็นกันเอง	สร้างความ 

ประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก
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	 โครงการแรกเป็นโครงการตรวจหาต�าแหน่ง 

ท่อส่งก๊าซระดับลึก	 ซึ่งได้รับโจทย์ปัญหาจากบริษัท	 

ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เกี่ยวกับการระบุต�าแหน่งและ 

ความลึกของท่อส่งก๊าซซึ่งเป็นท่อเหล็กกล้าคาร์บอน 

หุ้มด้วยฉนวน	 โดยท่อดังกล่าวจะถูกฝังอยู่ใต้ผิวดินที่ 

ระดับความลึก	 3	 ถึง	 60	 เมตร	 เครื่องระบุต�าแหน่งท่อ 

ส่งก๊าซที่ทางบริษัทใช้อยู ่ในปัจจุบันนั้นมีข้อจ�ากัด	 

เน่ืองจากสามารถระบุต�าแหน่งท่อได้ที่ระดับความลึก 

“วิชาฟิสิกส์ที่รักสู่การสร้างนวัตกรรม

จากงานวิจัย”

 “ท�าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์” หรือ “ท�าไมวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์แต่ละวิชาเข้าใจได้ยากเหลือเกิน”  

คงเป็นค�ำถำมท่ีหลำยๆ คนสงสัยในสมัยท่ีเริ่มเรียนวิชำต่ำงในสำขำวิทยำศำสตร์ ตัวข้ำพเจ้ำเองก็มีข้อสงสัยดังกล่ำว 

เช่นเดียวกัน จนกระท่ังได้มีโอกำสเข้ำมำคลุกคลีกับวงกำรวิชำกำรจึงได้รู้และข้ำใจว่ำวิทยำศำสตร์มีควำมส�ำคัญและ 

เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรำอย่ำงไร โดยในช่วงปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่ำนมำ ข้ำพเจ้ำรู้สึกว่ำตัวเองโชคดีที่มีโอกำสน�ำควำมรู้ 

ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ท่ีได้ร�่ำเรียนมำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหำให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ โดยในขณะเดียวกันน้ันได้เปิด 

โอกำสให้นิสิตเข้ำมำช่วยปฏิบัติงำนเพื่อฝึกทักษะและหำค�ำตอบด้วยตัวเองว่ำเรียนวิทยำศำสตร์ไปท�ำไม โดยจะกล่ำวถึง 

โครงกำรต่ำงๆ พอสังเขปดังต่อไปนี้

ผศ.ดร.พงศกร จันทรัตน์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ไม่เกิน	5	เมตร	เมื่อมีการขยายตัวของเมืองและระบบสาธารณูปโภคท�าให้มีการขุดเจาะลงใต้ผิวดินเพื่อวางฐานราก 

ของสิ่งก่อสร้าง	ทางบริษัทจึงจ�าเป็นต้องรู้ต�าแหน่งท่ีแน่นนอนของท่อส่งก๊าซเพ่ือป้องการอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น 

ในกรณีที่มีการขุดเจาะไปโดนท่อดังกล่าว	ทฤษฎีทางฟิสิกส์บอกเราว่าเมื่อมีกระแสผ่านตัวน�าจะท�าให้เกิดสนาม 

แม่เหล็กขึ้นโดยรอบตัวน�าดังกล่าว	 และเมื่อฟลักซ์แม่เหล็กท่ีผ่านวงของขดลวดมีการเปล่ียนแปลงจะเหนี่ยวน�า 

แรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นภายในขดลวด	 โดยอาศัยทฤษฎีดังกล่าว	ท�าให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการระบุต�าแหน่ง 

ท่อก๊าซที่อยู่ใต้ผิวดินได้	อีกทั้งยังเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหาต�าแหน่งท่อได้อย่างแม่นย�าและรวดเร็วกว่าเทคนิค 

ท่ีใช้คล่ืนเรดาร์อีกด้วย	จากการทดสอบเครื่องต้นแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นในสนามทดสอบจ�าลองและสนามทดสอบ 

จริงพบว่า	 เครื่องที่อาศัยเทคนิคแม่เหล็กไฟฟ้านี้สามารถใช้ระบุต�าแหน่งและความลึกของท่อท่ีอยู่ใต้ผิวดิน 

มากกว่า	 10	 เมตรได้อย่างถูกต้องแม่นย�า	และจากการน�าไปทดสอบซ�้าหลาย	ๆ	คร้ังท�าให้ทางบริษัทมีความมั่นใจ 

ในขีดความสามารถของเครื่องมากย่ิงขึ้น	ทางบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานได้ด�าเนินโครงการ 

ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของเครื่องดังกล่าวให้ดียิ่ง	ๆ	ขึ้น

	 โครงการที่สองเป็นโครงการติดตามอุปกรณ์ท�าความสะอาดท่อส่งก๊าซ	 ซึ่งเป็นโจทย์ที่ได้รับมาจาก 

บริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เช่นเดียวกัน	 โดยบริษัทประสบปัญหาในการระบุต�าแหน่งของอุปกรณ์ท่ีใช้ท�า 

ความสะอาดท่อส่งก๊าซซึ่งปัจจุบันใช้ก�าลังคนคอยฟังเสียงเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวเคล่ือนท่ีผ่านต�าแหน่งเฝ้าสังเกต	 

ท�าให้สามารถติดตามต�าแหน่งได้เพียงบางจุดที่ผู้สังเกตสามารถเข้าถึงท่อส่งก๊าซได้เท่านั้น	การที่ไม่สามารถระบ ุ

ต�าแหน่งของอุปกรณ์ขณะใด	ๆ	 ได้	ส่งผลให้ต้องเสียเวลาค่อนข้างมากในการค้นหาต�าแหน่งของอุปกรณ์ดังกล่าว 
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เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการติดขัดของอุปกรณ์เกิดขึ้น	ทางบริษัทจึงต้องการหาวิธีที่สามารถระบุต�าแหน่งของ 

อุปกรณ์ให้ใกล้เคียงเวลาจริง	 (real	 time)	 	มากท่ีสุดเพื่อแก้ไขการติดขัดได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว	ความท้าทาย 

ของโครงการนี้คือแนวท่อส่งก๊าซที่บางจุดมีการโค้งงอ	และส่วนใหญ่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน	 	 จากการศึกษาการท�างาน 

ของอุปกรณ์ท�าความสะอาดท่อส่งก๊าซพบว่า	 เมื่ออุปกรณ์ท�าความสะอาดภายในท่อส่งก๊าซถูกท�าให้เคล่ือนที่ผ่าน 

รอยต่อ	หรือส่วนโค้งของท่อโดยใช้แรงดัน	 จะท�าให้เกิดแรงกระท�าระหว่างขอบของอุปกรณ์กับท่อ	 ส่งผลให้ท่อ 

ที่ต�าแหน่งดังกล่าวสั่น	ซึ่งการสั่นของท่อที่ต�าแหน่งดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปตามแนวท่อ	 เมื่อติดต้ังเซนเซอร์วัด 

สัญญาณที่เกิดขึ้นสองต�าแหน่งบนท่อ	โดยให้อุปกรณ์ท�าความสะอาดซึ่งก�าลังเคลื่อนที่อยู่นั้นอยู่ระหว่างเซนเซอร์ 

ทั้งสองและตรวจวัดสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาต่าง	ๆ	 กันจะสามารถน�าไปค�านวณหาต�าแหน่งของอุปกรณ์ได ้

ซึ่งจากการติดต้ังอุปกรณ์เพื่อทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการพบว่า	 โดยอาศัยหลักการดังกล่าวจะสามารถใช้ระบุ 

ต�าแหน่งของแหล่งก�าเนิดคลื่นสัญญาณซึ่งสอดคล้องกับต�าแหน่งของอุปกรณ์ท�าความสะอาดท่อส่งก๊าซได้อย่าง 

ถูกต้องแม่นย�า	ซึ่งทางบริษัท	ปตท.จ�ากัด	 (มหาชน)	มีความพอใจกับรายงานผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติ 

การ	ข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานจึงได้รับการไว้วางใจให้ด�าเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกัน

	 โครงการที่สามเป็นโครงการพัฒนาเคร่ืองวัดสมบัติแม่เหล็กและศึกษาสมบัติแม่เหล็กของวัสดุท่ีใช้เป็น 

ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบใช้วัสดุแม่เหล็กเป็นสื่อบันทึกข้อมูล	 โดยโครงการน้ีได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากบริษัท	 เวสเทิร์น	 ดิจิตอล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เนื่องจากประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ 

รายได้ปานกลาง	 งบประมาณส�าหรับจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	 เพื่อใช้ในการวิจัยจึงมีค่อนข้าง 

จ�ากัด	ประกอบกับครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยขั้นสูงนั้นจะมีราคาท่ีสูงตามไปด้วย	ซึ่งข้อจ�ากัดเกี่ยวกับ 

อุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการวิจัยน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ประเทศของเราไม่สามารถแข่งขันด้านเทคโนโลยีหรือ 

นวัตกรรมกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงได้	 วัสดุแม่เหล็กเป็นวัสดุที่มีประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายชนิดหนึ่ง	 

แต่ในช่วงที่ผ่านมางานวิจัยทางด้านวัสดุแม่เหล็กของประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อยและเครื่องมือไม่ค่อยพร้อม	 

ดังน้ันการวิจัยด้านนี้จึงต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างระบบเครื่องวัดขึ้นมาให้ได้เสียก่อน	 โดยในปี	พ.ศ.	 2552	ข้าพเจ้า 

และผู้ร่วมวิจัยได้ออกแบบและสร้างแมกนีโตมิเตอร์แบบตัวอย่างส่ัน	 (vibrating	 sample	magnetometer,	VSM)	 

เพื่อใช้ในการวิจัยทางด้านวัสดุแม่เหล็ก	โดยเครื่องดังกล่าวถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	ความก้าวหน้าทางด้าน 

กระบวนการผลิต	ท�าให้สามารถผลิตวัสดุหรือชิ้นส่วนท่ีมีขนาดเล็กมาก	ๆ	 ได้ดีขึ้น	ท�าให้จ�าเป็นต้องมีการพัฒนา 
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เครื่องวัดที่มีความไว	และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นควบคู่ตามไปด้วย	ข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตระหนักถึงความจ�าเป็น 

ในข้อน้ีดี	 จึงได้พัฒนาเครื่องวัดสมบัติแม่เหล็กที่สามารถใช้ศึกษาสมบัติแม่เหล็กของฟิล์มบางท่ีมีความหนาใน 

ระดับนาโนเมตรขึ้น	ซึ่งทางบริษัท	 เวสเทิร์น	ดิจิตอล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	มีความสนใจเครื่องนี้เป็นอย่างมาก	 

และได้ทดสอบน�าวัสดุตัวอย่างที่ใช้ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มาวิเคราะห์	พบว่าผลการวัดที่ได้เป็นที่น่า 

พอใจ	จึงสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุประกอบเพื่อน�ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท�างานของเครื่องวัดให้ดียิ่งขึ้น	พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณวิจัยทางด้านวัสดุแม่เหล็กอีกจ�านวนหนึ่ง	

	 จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความรู้ความเข้าใจ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์	 แต่ถ้าหากไร้ซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วเราคงไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี 

ขึ้นได้	 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับท่ีสนับสนุนให้มีความร่วมมือทางวิชาการ 

เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก	ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

แล้ว	สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือทักษะและประสบการณ์ที่นิสิตได้รับจากการปฏิบัติงานจริงจะท�าให้นิสิตมีทัศนคติที่ด ี

ต่อวิทยาศาสตร์	และสามารถน�าทักษะและองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	ได้ในอนาคต
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บ่อน�้าบาดาลชุมชน ค�าตอบแก้ปัญหาภัยแล้ง

ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 บ่อน�้าบาดาลชุมชน	 เป็นผลส�าเร็จที่ 	 คณะ 

วิทยาศาสตร์	มก.	 ได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาใหักับชุมชน 

ที่เดือดร้อนจากการขาดแคลน	น�้าใช้ในครัวเรือน	ซึ่ง 

เดิมใช้น�้าผิวดินเป็นแหล่งน�้าดิบ	ส�าหรับประปาชุมชน	 

ที่มีสภาพเป็นตะกอนขุนมาก	และมีปริมาตรลดลงจน 

แทบจะไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา	

	 กิจกรรม	“เกษตรศาสตร์ช่วยภัยแล้ง”	 ช่วงท่ี 

ผ่านมา	 เป็นการมีส่วนร่วมจากทั้ง	3	ฝ่าย	คือ	มก.	 เป็น 

ผู้อ�านวยโครงการ	 ประสานงาน	หาผู ้ใจดีบริจาคค่า 

เจาะบ่อน�้าบาดาล	 และเป็นความร่วมมือกับชุมชน 

ท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	ร่วมบริหารจัดการ	 เมื่อพัฒนาน�้า 

ใต้ดินมาช่วยเหลือชุมชนในด้านอุปโภคบริโภคประสบ 

ผลส�าเร็จ

เทคโนโลยีการส�ารวจหาแหล่งน�้าใต้ดิน 

	 การส�ารวจหาแหล่งน�า้ใต้ดนิ	ใช้การวดัค่าสภาพ 

ต้านทานไฟฟ้า	 โดยท่ัวไปท�าแบบหย่ังลึก	 (VES	หรือ	 

depth	 sounding)	 ได้ข้อมูลที่จุดเดียว	คณะวิทยาศาสตร์	 

ได้พัฒนางานวิจัย	 โดย	ผศ	ดีเซลล์	สวนบุรี	 	ประยุกต ์

เคร่ืองมืออ่านค่าอัตโนมัติหลายข้ัว	 (Multi-electrode)	 

เป็นการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง	 2	 มิติ	 (2D	 

resistivity	 imaging)	ประกอบด้วย	 60	 ขั้วไฟฟ้าหรือ 

มากกว่า	 ระยะห่างขั้วไฟฟ้า	 10	 เมตร	ออกแบบระบบ 

ข้ัวไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจร์	 ได้ต�าแหน่งท่ีท�าการอ่าน 

ข้อมูลใต้ผิวดิน	ลึกกว่า	 100	 เมตรแนวเส้นส�ารวจ	ยาว	

600	เมตร	ท�าการประมวลผล	ทั้งแบบเชิง	2	มิติ	ได้เป็น 

ภาพแบบภาคตัดขวาง	แสดงผลโดยรวมของพื้นที่	และ 

แบบเชิง	1	มิติ	 เสมือนการส�ารวจ	แบบ	VES	ทุกระยะ 

ห่าง	10	เมตร	การวิเคราะห์ผลจึงมีความต่อเนื่อง	ท�าให้ 

ประสิทธิภาพของการแปลความหมายข้อมูล	หาชั้นน�้า 

ทั้งในรอยแตกของหินแข็งและชั้นน�้าในหินร ่วน	 

มีความถูกต้องมากขึ้น	 เรียกว่า	 Scanning	 technique	 

(เป็นวิธีการเฉพาะ	ที่	วท.	มก.	ใช้อยู่)	

คณะวิทยาศาสตร์

พัฒนางานวิจัย ช่วยเหลือชุมชน พลิกคุณภาพชีวิตชุมชน

ที่ประสบภัยแล้ง : บ่อน�้าบาดาลชุมชน ภายใต้โครงการ 

เกษตรศาสตร์ช่วยภัยแล้ง
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รูปที่ 1	 พิธีมอบบ่อน�้าบาดาลชุมชนเมื่อวันที่	6	กันยายน	2558	ณ	ชุมชนบ้านทุ่งกระบ�่า	โดยรักษาการ	อธิการบดี	 

	 รศ	 ดร	บัญชา	 ขวัญยืน	 เป็นประธาน	 และผู้บริหารอีกหลายท่าน	 เช่น	 รักษาการแทนรองอธิการบดี	 

	 ดร.ด�ารงค์	 ศรีพระราม	รศ	ดร.	สิรี	 ชัยเสรี	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 ศ.	ดร.สุภา	หารหนองบัว	 เป็นต้น	 

	 และ	 ผู้สนับสนุน	 เช่น	 กลุ่มนักศึกษา	 ปศส.	 10	 สถาบันพระปกเกล้า	 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย 

	 เกษตรศาสตร์	 ในพระบรมราชูปภัมถ์	 และ	 ทีมงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 

	 เป็นต้น
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รูปที่ 2 อธิบายการวัดค่าทางธรณีไฟฟ้า	คือแบบหยั่งลึก	หรือ	VES	และ	แบบหลายขั้วไฟฟ้า

รูปที่ 3 แนวทางการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	ตามวิธีการ	Scanning	techniquc
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ผลส�าเร็จของการช่วยภัยแล้งให้กับชุมชน หาแหล่งน�้าใต้ดิน ช่วงปี 2558 

	 1.	 อ�าเภอหนองปรือ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 คณะวิทยาศาสตร์ด�าเนินการส�ารวจแหล่งน�้าใต้ดิน	9	หมู่บ้าน	 

ที่ประสบภัยแล้ง	แล้วเจาะด้วยงบประมาณของ	อบต.	หนองปรือ	ได้น�้าตามเป้าประสงค์	ครบทั้ง	9	หมู่บ้าน	การสู้

ภัยแล้ง	ของอ�าเภอหนองปรือ	ได้ผล	100%

 รูปที่ 4 ผลการเจาะหาน�้าบริเวณอ�าเภอหนองปรือ

จากความแตกต่างกันของลักษณะของ

แหล่งน�้าใต้ดินและคุณภาพน�้าจึงให้ได้น�้า	ตามตาราง

 รูปที่ 6	ผลการเจาะหาน�้าบริเวณอ�าเภอหนองปรือ

จากความแตกต่างกันของลักษณะของแหล่งน�้าใต้ดินและคุณภาพน�้าที่ให้ได้น�้า	ตามตาราง

รูปที่ 5	ผลการส�ารวจ	หมู่	6	(บน)	พบชั้น

กรวด/ทราย		สลับชั้นดินเหนียว	ปริมาณน�้า	»	

20	ลบ.ม/ชม.	และหมู่	11	(ล่าง)	พบเขต

รอยแตกในหินปูน	ปริมาณน�้า	»	6	ลบ.ม/ชม

	 2.	 อ�าเภอเลาขวัญ	จังหวัดกาญจนบุรี	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตของหินแกรนิตที่มีศักยภาพน�้าค่อนข้างต�่า	 

แต่ก็สามารถด�าเนินการประสบผลส�าเร็จ	ได้บ่อน�้าบาดาลชุมชน	มก		4	แห่ง				
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รูปที่ 7	ผลการเจาะหาน�้าตามผลการส�ารวจ	บริเวณ	หมู่	13	ช่องสาริกา	

อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	ที่ประสบความส�าเร็จ	ได้น�้า	กว่า	10	ลบ.ม./ชม.

	 3.	พื้นที่ช่องสาริกา	 อ�าเภอพัฒนานิคม	 จังหวัดลพบุรี	 ด�าเนินการการส�ารวจแหล่งน�้า	 หมู่ที่	 9	 และ	 13	 

ประสบผลส�ารเร็จในการด�าเนินการเจาะโดยงบประมาณ	อบต.	ช่องสาริกา	 ใกล้บริเวณหอถังเก็บน�้า	 และได้รับ 

การสนับสนุนค่าเจาะ	จากคณะสัตวแพทยศาสตร์	มก.	ที่ชุมชนวัดถ�้าบ่อทอง	ของหมู่ที่	13
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โครงการประยุกต์การส�ารวจด้านธรณีฟิสิกส์

ในโครงการข่วงเวียงแก้ว ต�าบลพระสิงห์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้วยวิธีเทคนิคเรดาร์ทะลุพื้นดิน (Ground Penetrating Radar; GPR) 

องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ศำสตร์กำรผสมผสำน และประยุกต์องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ ธรณีวิทยำ และธรณีฟิสิกส์มำใช้กับงำน 

ด้ำนโบรำณคดีในประเทศไทยถือว่ำเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีน�ำมำบูรณำกำรอย่ำงลงตัว อีกท้ังกำรมีส่วนร่วมของชุมชม  

มำช่วยอธิบำย และตีควำมแปลควำมจำกข้อมูลท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ให้มีผลสอดคล้องกับต�ำนำน 

หรือหลักฐำนโบรำณคดีในพื้นท่ีน้ันกำรศึกษำวิจัยลักษณะน้ีเรียกว่ำ “ธรณีโบราณคดี” ซ่ึงนักวิจัยจ�ำเป็นต้องมี 

องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ธรณีวิทยำ ธรณีฟิสิกส์ และโบรำณคดีเป็นอย่ำงดี จึงจะสำมำรถเข้ำใจและ 

ประมวลผลกำรด�ำเนินกำรวิจัยให้สัมฤทธิ์ผลตำมท่ีนักโบรำณคดีและชำวบ้ำนหรือชุมชนต้องกำรได้ ด้วยเหตุน้ีส�ำนัก 

ศิลปำกรท่ี 8 เชียงใหม่จึงได้มอบหมำยให้ ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ พร้อมคณะนักวิจัย เข้ำด�ำเนินกำรส�ำรวจแนว 

โบรำณสถำนใต้ดินและก�ำหนดขอบเขตเวียงแก้ว ต�ำบลพระสิงห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำมโครงกำรพัฒนำ 

ข่วงหลวงเวียงแก้วด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เรดำร์ทะลุพื้นดิน รวมถึงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่ชุมชนและ 

ประชำชนที่สนใจให้เข้ำใจถึงกำรด�ำเนินกำรในพื้นที่ส�ำรวจ
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	 เวียงแก้วเป็นพื้นที่ตั้งของพระราชวังเดิมในเขตก�าแพงเมืองเชียงใหม่	 ท่ีปรากฏหลักฐานพ้ืนท่ีจากแผนที ่

สมัยรัชกาลที่	 5	 จากการส�ารวจตรวจสอบกับภาพถ่ายทางอากาศในปัจจุบันพบว่าท่ีตั้งของเวียงแก้วอยู่ในพื้นที ่

ของ	กรมราชทัณฑ์	ส�านักงานยาสูบเชียงใหม่	 และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของประชาชน	 พ้ืนท่ีเวียงแก้ว	มีความส�าคัญ 

ในฐานะพื้นท่ีวังหลวงของเมืองเชียงใหม่	ที่เป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักร	ประวัติศาสตร์ของเกือบ 

ทุกด้านของอาณาจักรจึงเริ่มต้นขึ้น	ณ	ที่แห่งนี้	 ท้ังการเมืองการปกครอง	การทหาร	การทูต	 ในอดีต	 พ้ืนที่แห่งนี ้

จึงเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติของเมืองเชียงใหม่และล้านนา

	 ข้ันตอนการด�าเนินการศึกษา	 เริ่มจากการส�ารวจพ้ืนท่ีเบ้ืองต้นเพ่ือก�าหนดแนวทางในการส�ารวจบริเวณ 

ทัณฑสถานหญิง	 (เดิม)	 และบริเวณข้างเคียง	 จากนั้นเข้าท�าการเก็บข้อมูลภาคสนามพร้อมกับการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ด้านการส�ารวจและธรณีโบราณคดีแก่ข้าราชการ	 ชุมชนในพ้ืนท่ี	 รวมถึงประชนท่ีสนใจ	 (รูปที่	 1)	 

เม่ือท�าการเก็บข้อมูลจากภาคสนามน�าข้อมูลที่ได้มาประมวล	แปลความและตีความหมายด้านธรณีโบราณคด ี

ให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างโบราณสถานหรือวัตถุโบราณที่คาดว่าน่าจะพบในพื้นที่	 ขั้นตอนต่อมาน�าผล 

การศึกษามาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนโดยให้ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เดิมรวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน 

มาช่วยท�าการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของเวียงแก้วในอดีต	จากนั้นจึงท�าการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อศึกษาและ 

ด�าเนินการพัฒนาโครงการต่อไป

รูปที่ 1	การให้ความรู้ด้านธรณีโบราณคดีแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและชุมชนประชาชนที่สนใจ
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	 ผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของการวิจัยด้านธรณีโบราณคดีท่ีได้ผ่านการมีส่วนของ 

ชุมชน	หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	และสถาบันการศึกษา	น�าโดยภาควิชาวิทยาศาตร์พื้นพิภพ	คณะวิทยาศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยเริ่มตั้งแต่การส�ารวจจนเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย	 มีส่ือมวลชนหลายแขนงให ้

ความสนใจกับการวิจัยที่ใช้ศาสตร์และศิลป์รวมถึงความร่วมมือของภาคราชการ	ชุมชนในพื้นที่และสถาบัน

การศึกษาในการส�ารวจ	 เช่น	ส�านักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 (TPBS)	ส�านักข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน ์

แห่งประเทศไทย	(NBT)	เผยแพร่ออกอากาศในระหว่างการส�ารวจ	(วันที่	6	–	7	มกราคม	2559)	สื่อหนังสือพิมพ์ 

ท้องถิ่นไทยนิวส์	ฉบับที่	16,532	(วันที่	7	มกราคม	2559)	(รูปที่	2)	และสื่อออนไลน์ได้แก่	ผู้จัดการ	online	(www. 

manager.co.th)	 (รูปที่	 3),	 CM	Publica	 (www.cmpublica.com),	 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา	 (www.cm77.com)	 

นักวิจัยของโครงการฯ	มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะเห็นงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนท่ีได้เข้าใจองค์ความรู้เพื่อสามารถน�าไปประยุกต์ 

กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง

รูปที่ 2	ภาพข่าวการด�าเนินงานของโครงการจาก

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์	ฉบับที่	16,532	

(วันที่	7	มกราคม	2559)

รูปที่ 3	ภาพข่าวการด�าเนินงานของโครงการจาก

สื่อออนไลน์	ผู้จัดการ	online	(www.manager.co.th)
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ดร. สมฤดี สาธิตคุณ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ทรัพยากรอัญมณี	เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น	ดังนั้น 

การวางแผนการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีความส�าคัญ	 โครงการการจัดการอัญมณีของท้องถิ่น	 เป็นหนึ่งใน 

โครงการวิจัยเชิงบริการวิชาการ	 ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ	2556	 โดย	ผศ.ดร.พรสวาท	วัฒนกูล	 ผู้ริเร่ิมโครงการและหัวหน้าโครงการ	 

ในขณะนั้นท่านสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ	คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ปัจจุบัน	

ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 

โครงการการจัดการอัญมณีของท้องถ่ิน	 ได้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 ในปีงบประมาณ	 2557	 -	 ปัจจุบัน	 

(2559)	อ.ดร.สมฤดี	สาธิตคุณ	ท�าหน้าที่หัวหน้าโครงการ	ร่วมกับทีมนักวิจัยด�าเนินการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ 

สู่ชุมชนในพื้นที่ศักยภาพอัญมณี	 โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาต	ิ 

(องค์การมหาชน)	 และมีการจัดท�าข้อตกลงทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

ทางด้านอัญมณี	 ได้แก่	 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	 วิทยาลัยเทคนิคแพร่	 เป็นต้น	ด�าเนินการการจัดอบรมถ่ายทอด 

ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาการก�าเนิดพลอย	ลักษณะเฉพาะของพลอยที่เกิดในพื้นที่ของประเทศไทย	การวิเคราะห์ 

สอบอัญมณีเบื้องต้น	ตลอดจนการเจียรนัยเบื้องต้น	การฝัง	-	ชุบเครื่องประดับอัญมณี	ให้แก่	ครู	อาจารย์	นักเรียน	 

และประชาชนในพื้นที่ที่มีแหล่งทรัพยากรอัญมณี	ได้แก่	แหล่งจันทบุรี	-	ตราด,	แหล่งกาญจนบุรี	และ	แหล่งแพร่	- 

สุโขทัย	 เป็นต้น	 เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนในพ้ืนท่ีตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรอันมีค่าใน 

ท้องถิ่น	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ	 เช่น	การเจียระไน	การท�าเคร่ืองประดับ	การท่องเที่ยว 

เชิงธรณีและอัญมณี	 เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ	 ไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น	สามารถวางแผน 

การใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการการจัดการอัญมณีของท้องถิ่น

องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน
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การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

	 -	 การอบรมทางธรณีวิทยาเบื้องต้น	และธรณีวิทยาแหล่งพลอยในจังหวัดที่มีทรัพยากรแร่อัญมณี	 ได้แก	่

จังหวัดจันทบุรี	ตราด	กาญจนบุรี	และจังหวัดแพร่	(รูปที่	1)

	 การถ่ายทอดความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและการก�าเนิดพลอยคอรันดัม	 (corundum)	และการสะสมตัวของ 

พลอยคอรันดัมในบริเวณพื้นที่ศักยภาพ	นอกจากการบรรยายในภาคทฤษฎี	 ยังมีการออกภาคสนามเพื่อศึกษา 

ธรณีวิทยาแหล่งพลอยซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาและทรัพยากรแร ่

อัญมณีจากพื้นที่ในสถานที่จริง	

รูปที่ 1 การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในหัวข้อธรณีวิทยา	และธรณีวิทยาแหล่งพลอย	

การศึกษาสนามธรณีวิทยาแหล่งพลอย	และแหล่งสะสมตัวพลอยคอรันดัม

	 -	การอบรมอัญมณีเบื้องต้นและการตรวจวิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

	 โครงการวิจัยฯ	 ด�าเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านอัญมณีเบ้ืองต้น	 ท้ังนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความ 

เข้าใจในทรัพยากรแร่อัญมณีในท้องถิ่น	 โดยเฉพาะลักษณะเฉพาะของพลอยคอรันดัม	 (corundum)	 ในแต่ละพื้นที่	 

อีกทั้งยังสามารถจ�าแนกชนิดของพลอย	แยกพลอยแท้	พลอยสังเคราะห์	และพลอยเลียนแบบได้	 โดยใช้เครื่องมือ 

ตรวจวิเคราะห์อัญมณีพื้นฐาน	
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รูปที่	2	การถ่ายทอดความรู้ด้านอัญมณีเบื้องต้นสู่ชุมชน

	 -	การอบรมการเจียระไนและการท�าเครื่องประดับ

	 โครงการฯ	 ได้ด�าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจียระไนและฝัง-ชุบเครื่องประดับอัญมณี	ซึ่งเป็นการ 

ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน�าความรู้ทางด้านอัญมณีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดอาชีพ	 สามารถ 

สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

รูปที่	3	การอบรมเชิงปฏิบัติการเจียระไน
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 อำจำรย์ชมพูนุท วรำกุลวิทย์ ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ จำกกำร

ท�ำงำนบริกำรวิชำกำรให้ ภำคอุตสำหกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม สู่กำรท�ำงำนรับใช้

สังคม...

 สืบเนื่องจำกที่ ดร. ชมพูนุท วรำกุลวิทย์ ได้มีโอกำสท�ำงำนค้นคว้ำวิจัย 

ให ้กับบริษัทสยำมวิจัยและนวัตกรรมจ�ำกัดซ่ึงเป็นหน่วยงำนในเครือบริษัท  

ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) เกี่ยวกับกำรน�ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของ 

เสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนกำรเผำปูนซีเมนต์ มำสังเครำะห์เป็นวัสดุคำร์บอนนำโนซ่ึง 

เป็นวัสดุให้ควำมแข็งแรงกับปูนซีเมนต์ เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม 

จำกกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม ท�ำให้อำจำรย์ได้เกิดควำมตระหนักถึงควำม 

ส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควำมตระหนักในสถำนกำรณ ์

วิกฤตกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และ 

เกิดแรงบันดำลใจที่จะท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนนี้ในมิติต่ำงๆ ให้มำกขึ้น

อาจารย์ชมพูนุท วรากุลวิทย์ 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

	 “เคยคิดว่าระหว่างที่เราท�างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อยู่	 	 ซ่ึงใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลส�าเร็จ	 เนื่องจาก 

จะต้องมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง	 ซึ่งที่ผ่านมา	 อย่างโครงการวิจัยที่ท�าอยู่	 กว่าจะได้มีผลที่ 

สามารถเป็นต้นแบบของกระบวนการในห้องปฏิบัติการ	ก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่า	 3	ปี	 คือ	ท�างานวิจัยเพ่ือตรวจสอบ 

ความเป็นไปได้ของงานวิจัยที่เราจะท�าอยู่ประมาณ	1	ปี	 และท�าการศึกษาอย่างละเอียดลึงซึ้งถึงปัจจัยต่างๆ	 จนเรา 

สามารถเข้าใจถึงทุกปัจจัยที่เกี่ยวในกระบวนการอีก	2	ปี	 และตอนนี้ก็ยังท�างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นๆ	ที่มี 

ความเชี่ยวชาญ	 ในการสร้างเครื่องมือต้นแบบที่จะสามารถให้ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการในปริมาณมากพอที่จะท�า 

อาจารย์ชมพูนุท วรากุลวิทย์ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การน�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเสียที่เกิดขึ้น

ในกระบวนการเผาปูนซีเมนต์ มาสังเคราะห์เป็นวัสดุคาร์บอนนาโน

ซึ่งเป็นวัสดุให้ความแข็งแรงกับปูนซีเมนต์ เพื่อเป็นการลดผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม
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ให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์อีก	ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า	 2-3	ปี	 เวลานานยาวนานแบบน้ี	 ถ้าเราสามารถท�า 

ประโยชน์อื่นๆ	ไปได้ด้วย	อย่างง่ายๆ	เช่น	สมมติถ้าเราปลูกต้นไม้ทุกวันวันละต้นสองต้น	เราก็จะพบว่า	เวลาเกือบ	 

6	ปีนั้น	สามารถท�าให้เกิดต้นไม้ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมในการก�าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น 

มาช้านานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน	คือ	สามารถเปล่ียนของเสียที่เราทุกคนร่วมกันผลิตจากกระบวนการหายใจ	 ให้เป็น 

อาหาร	อากาศ	และน�้า	ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของสรรพชีวิตบนโลกใบนี้	 ได้เป็นพันๆ	ต้น	ลองคิดว่าถ้าทุกคน 

ท�าแบบเดียวกัน	 วันๆ	นึงจะมีต้นไม้เกิดข้ึนเป็นหลายสิบล้านต้น	แล้วปีหนึ่งมันจะมากเท่าไหร	่แค่ปีนึงประเทศน้ี 

คงเขียวชะอุ่มไปแล้วล่ะมั้ง”		

	 จากจุดเล็กๆ	 ของความคิดแบบง่ายๆ	 จึงจุด 

ประกายให้อาจารย์ชมพูนุทได้เริ่มเข้ามาศึกษาการท�า 

กสิกรรมธรรมชาติซึ่งเป็นการเพาะปลูกโดยอาศัย 

การปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยวัสดุธรรมชาติ	 การเติม 

จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายซากพืชซากสัตว์	 ไม่ใช้สารเคม ี

สังเคราะห์	 ท้ังปุ๋ยเคมี	 ยาปราบศัตรูพืชทั้งปราบแมลง 

ต่างๆ	และวัชพืช	ท�าให้ไม่ต้องสร้างของเสียข้ึนมาจาก 

กระบวนการผลิตสารเคมีสังเคราะห์เหล่านั้น	 และยัง 

ไม่ท�าให้เกิดปัญหาการตกค้างของสารเคมีท่ีมีพิษใน 

ร่างกายมนุษย์	 ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึง 

แนวทางการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนของประเทศ	 ของ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งล้วนเป็นแนวทางที ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษา	ค้นคว้าและ 

ท�าการทดลองด้วยพระองค์เองมาช้านาน	ท�าให้เกิด 

	 “นักวิทยาศาสตร์บางท่านอาจจะเข้าว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไกลตัว	 แต่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องทาง 

วิทยาศาสตร์ท่ีเกษตรกรจ�านวนน้อยคนนักจะมีโอกาสได้เข้าใจอย่างมีเหตุมีผล	 เข้าถึงจนท�าให้เขาสามารถสร้าง 

ผลผลิตของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมั่นคงยั่งยืน	 กระบวนการย่อยสลาย	 การสร้างธาตุอาหารของพืช 

โดยจุลินทรีย์ในดิน	 ล้วนแล้วแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น	 และหน้าที่ที่สร้างความเข้าใจเหล่านั้นก็เป็นหน้าที ่

ของนักวิทยาศาสาสตร์	 นักวิชาการที่จะเข้ามาส่งเสริมท�าให้เกิดพัฒนาอย่างถูกทิศถูกทาง	 ถ้าเราท�างานทาง 

วิทยาศาสตร์แต่ไม่สามารถเข้าถึงการถ่ายทอดสู่การลงมือปฏิบัติได้ก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้า 

วิจัยนั้น	 ในฐานะของนักวิชาการโดยเฉพาะนักเคมี	 เราก็รู้อยู่แล้วกระบวนการในอุตสาหกรรมนั้นสร้างของเสียที่

เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมามากมาย	การจ�ากัดและก�าจัดของเสียน้ันจะต้องใช้ทั้งองค์ความรู้	 เวลาและเงินทอง	 

มันเหมือนวนเวียนเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆ	 ถ้าเรามีทางที่ส่งเสริมชาวบ้านให้เค้าเลือกใช้วิธีที่ดีต่อธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมได้	มันก็เป็นเรื่องที่วิเศษ	อย่างน้อยไม่ใช่เพื่อใครเลย	แต่เพื่อตัวเราเอง	ครอบครัวเราเองด้วยค่ะ	ลองคิด 

ดูว่าอาหารท่ีเกษตรกรผลิตไปที่ไหน	ก็มาที่ตัวเรา	ปากท้องของเรา	ของคนที่เรารัก	พ่อ	แม่	ลูก	หลานของเรานั่น 

ภาพอ.ชมพูนุทจากรายการเจาะใจ : เก้า จิรายุ | พลังคน 

สร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 3  

ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2558

ศรัทธาในการท�างานของพระองค์ท่านและอยากที่จะ 

ด�าเนินรอยตามแนวทางการท�างานที่สร้างความมั่นคง 

และยั่งยืนเหล่านั้น
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แหละค่ะ	เราอาจจะคิดว่าเราท�างานของเราอยู่ในมหาวิทยาลัย	อยู่ตรงนี้	เราไม่จ�าเป็นต้องรับรู้และใส่ใจเรื่องพวกนี้ 

ก็ได้	 เพราะเราอาจจะมีเรื่องที่ใหญ่กว่าที่ส�าคัญกว่าที่ต้องท�าในทุกๆวัน	แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันๆ	 เราแทบ 

จะไม่มีโอกาสเลยที่จะเลือกอาหารที่กินแล้วประโยชน์ส่งเสริมการท�างานของร่างกาย	 ท่ีเรียกว่า	 กินอาหารเป็น 

ยาได้	ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมล้วนส่งผลกระทบต่อเรา	ชาวบ้านรุกพ้ืนที่ป่า 

ต้นน�้า	 ตัดป่าเพื่อท�าไร่ข้าวโพด	 ฉีดสารเคมีแบบไม่ยั้งกันบนนั้น	ชาวบ้านเค้าได้เงินเพียงเล็กน้อยจากการท�าการ 

เกษตรตามความเข้าใจของเขา	แต่จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเขา	ท�าเราทุกคนร่วมกันเสียป่าต้นน�้า	 เกิดน�้าท่วม	 

แหล่งน�้าตามธรรมชาติปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร	ผลกระทบต่างๆ	นี้ตกมาถึงเราด้วย	 เมื่อเกิดวิกฤตการณ์	 

เราก็อยู่รอดไม่ได้ด้วย	อย่างเรากินข้าว	 เราเคยรู้ไหมว่าชาวนาที่เค้าต้องการผลผลิตดี	 เดี๋ยวนี้เค้าใส่ยาเคมีกัน	 12-26	 

ครั้งเลยทีเดียว	ลองไปสัมภาษณ์ชาวนามามากมายหลายพื้นที่หลายกลุ่ม	ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้	พอเราถามเค้าว่า	 

ท�าไมต้องใส่เยอะขนาดนั้น	 เค้าก็ถามเรากลับว่า	 แล้วถ้าเป็นอาจารย์	 อาจารย์จะท�ายังไง	 เขาครอบครัวเขาจะ 

หมดเนื้อหมดตัวแล้ว	 จ่ายเงินค่าปุ๋ยค่ายาประคับประคองมาตลอด	 โรค	แมลงก็เยอะ	 ไหนจะแล้ง	 ผลผลิตไม่ได้	 

ถ้าเขาก็ขายไม่ได้	 แล้วเขากับครอบครัวจะเอาที่ไหนกิน	 ถ้าไม่พยายามท�าอะไรเลย	 เค้าก็ไม่เห็นความหวังว่า 

วันต่อๆ	ไปจะเอาอะไรมาเลี้ยงปากท้อง....	พอมาถึงตรงนี้ก็ท�าให้สามารถเข้าใจได้ว่า	ทุกคนท�าเพื่อเอาตัวรอด	ไม่มี 

ใครอยากจะเอาสารพิษต่างๆ	มาใส่ในอาหารให้เรา	แต่ความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านยังน้อยมาก	 เพราะเค้าไม่ม ี

โอกาศที่จะได้เข้าถึงความรู้นั้นๆ	หน่วยงานของภาครัฐที่ส่งเสริมอาจจะมี	แต่ยังมีข้อจ�ากัดอยู่มาก	 เช่น	ปริมาณ 

คนท�างานยังไม่พอ	วิธีการเผยแพร่นวัตกรรมยังไม่มีประสิทธิภาพพอ	ซึ่งแม้จะเป็นความรู้ทางวิทยาศาร์ก็ต้อง 

อาศัยหลักการทางสังคมศาสตร์เพ่ือท�าให้เกิดผลส�าเร็จในการเผยแพร่ด้วย	 และก็ยังมีประเด็นอื่นๆ	 เช่น	 

การแทรกแซงสร้างความรู้ที่บิดเบือนจากกลุ่มนายทุนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มตนอีก”	

	 อาจารย์จึงพยายามที่จะลงไปคลุกคลีกับชาวบ้านเพื่อศึกษาแง่มุมของการบริการวิชาการที่ชาวบ้าน 

ต้องการอย่างแท้จริง

	 “บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ	ที่เราคิดไม่ถึงก็ได้ค่ะ	 เช่น	 ในตอนนั้น	 เค้าอาจจะต้องการความรู้ทางด้าน 

บัญชีมากกว่าที่จะให้เรามาแนะน�าเค้าว่า	 เติมธาตุอาหารชนิดไหนในดินถึงจะดีค่ะ	 อย่างคุณลุงที่ลงไปช่วยเค้า 

เปลี่ยนการท�านาจากวิถีเคมีสังเคราะห์มาเป็นวิถีเคมีธรรมชาตินั้น	เค้าท�านาได้ข้าวมา	เอาไปขายเข้าโรงสี	ได้ตันละ 

เจ็ดพันกว่าบาท	 เราก็บอกว่า	 คุณลุงท�าอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาด	กางคอมพิวเตอร์แล้วกรอกบัญชี	 ค�านวณตัวเลข 

ออกมาให้ครอบครัวเค้าได้ดูกันเลย	ถ้าขายเข้าโรงสีข้าวปริมาณเท่านี้	ได้กี่บาท	ต้นทุนการท�านากี่บาท	สรุปขาดทุน 

เป็นหนี้ก่ีบาท	ถ้าลงทุนซื้อเครื่องสีระดับครอบครัวาราคากี่บาท	ค่อยๆ	 สีไปค่อยๆ	ขายข้าวไป	 ซ่ึงข้าวส่วนหนึ่ง 

อาจจะเข้าไปขายท่ีโรงสีได้	 ส่วนข้าวที่เหลือเราขายเอง	ท�าเฟซบุ๊ค	สร้างความร่วมมือระดับเครือข่าย	 ให้คนอยาก 

กินข้าวปลอดภัยคุณภาพดีราคาถูกมาช่วยชาวนา	 ได้ขายข้าวในราคาปลีกในราคาปลอดสารพิษ	แทนท่ีเค้าจะ 

ขาดทุนเค้าก็กลับได้ก�าไร	เป็นความรู้ง่ายๆ	แต่ชี้เป็นชี้ตายให้เกษตรกรได้เลยนะคะ”

	 นอกจากจะเกษตรกรซ่ึงเป็นอาชีพหลักของสังคมไทยจะยังเป็นกลุ่มท่ีขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู ้

ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมแล้ว	 ยังมีคนอีกหลายกลุ่มในสังคมที่รอการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาทาง 

วิทยาศาสตร์	เช่น	กลุ่มเด็กผู้พิการทางสายตา
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	 “เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสทางการศึกษาวิทยาศาสตร ์

อยู่น้อยมาก	 โดยเฉพาะในสาขาเคมี	ส�าหรับนักศึกษาที ่

จะเข้ามาศึกษาวิชาเอกสาขาเคมีนั้น	 เรายังจ�ากัด	 ไม่รับ 

ผู้บกพร่องทางสายตา	 เช่น	ตาบอดสี	 เป็นต้นไป	 ท้ังนี้ 

ก็เน่ืองจากความปลอดภัยส�าหรับการท�าปฏิบัติการ 

เคมี	 แต่ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีๆ	 วิชาเคมียังจ�าเป็นต่อ 

เค้าไหม	สามารถน�าไปสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้ให้กับ 

เค้าได้ไหม	 เราจะพบว่าวิชาเคมีนั้นจ�าเป็นมากเพราะ 

เกี่ยวกับในชีวิตประจ�าวันของทุกคน	และนอกจากน้ัน 

ยังมีโอกาสท�าไปสร้างเป็นอาชีพได้อีก	 แต่ท้ังนี้เราจะ 

ต้องให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กกลุ่มน้ี	และจัดการ 

เรียนการสอนที่เหมาะสม	นั่นคือ	สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ 

คนตาดีควรท�าเพื่อหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กๆ	 กลุ่มน้ี 

บ้าง	 ในโลกนี้จะไม่มีคนด้อยโอกาส	 ถ้ายังมีโอกาส 

หยิบยื่นให้กัน	 โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาที่ควร 

หยิบยื่นให้กันค่ะ”

อ.ชมพูนุทให ้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิชาเคมีในค่ายส่ิงแวดล้อมศึกษา	ส�าหรับ 

นักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ�้าซ้อน	 ระหว่าง 

วันที่	 4-6	 กันยายน	 2558	 ณ	 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย	 

เขาใหญ่	 จากรายงาน...เบ้ืองหลังความส�าเร็จค่ายเพื่อ 

น้องผู ้พิการทางสายตา	 1	 ใน	 3	 รายงานพิเศษชุด	 

"จุดแสงสว่างให้โลกแห่งความมืด"	 ออกอากาศเมื่อ 

วันที่	 17	 ก.ย.	 2558	ช่วง	 ครบมุมข่าว	 12.00	น.	ทาง 

สถานีข่าว	TNN24

	 เรื่องราวเหล่านี้อยู่ในความสนใจของอาจารย	์ 

จึงท�าให้อาจารย์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในริเริ่มจัดการ 

เรียนสอนเคมีในค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาส�าหรับนักเรียน 

ตาบอดและตาบอดพิการซ�้าซ้อน	และค่ายสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาส�าหรับเยาวชนกับ	 EEC	 (Environmental	 

Education	 Centre)	 และงานทางการศึกษาส�าหรับ 

เยาวชนอื่นๆ	 เช่น	 การท�าหนังสือนิทานภาพท่ีเปี่ยม 

ไปด้วยสาระความรู ้ เ พ่ือสร้างจิตวิญญาณความรัก 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ	 รวมถึงงาน 

เพ่ือสังคมอื่นๆ	มาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ	อาทิเช่น	 

การให้ความรู้แก่ประชาชน	 แก่เกษตรกร	 ในเรื่องเคมี 

ธรรมชาติสู ่การเพาะปลูก	 การสร้างผลิตภัณฑ์เคม ี

ธรรมชาติ	 เคมีสมุนไพรส�าหรับชุมชน	 การแปรรูป 

อาหารและยาสมุนไพรเพ่ือใช้ในครัวเรือน	 งานบริการ 

วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง	 แร่ธาตุและธาตุอาหาร 

ของพืช	 โลหะตกค้างในดินและน�้า	 ให้กับหลายๆ	 

ภาพ อ.ชมพูนุทกับการเป ็นวิทยากรรับเชิญค ่าย 

ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพ่ือเยาวชน EEC (Environmental  

Education Centre) เครดิตภาพ: EEC
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หน่วยงานที่ท�างานให้ความรู้และทางออกในการท�าเกษตรกรรมให้กับภาคประชาชน	 เป็นท่ีปรึกษาคณะ 

อนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม	สภาการปฏิรูปแห่งชาติ	 และเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุก 

ภาคส่วนในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา	สภาการปฏิรูปแห่งชาต	ิ เป็นที่ปรึกษาด้านกสิกรรมธรรมชาติและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีธรรมชาติ	 บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว	 สถานท่ีเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณ 

ผู้ป่วยจิตเวช	ผู้พิการทางจิต	เป็นต้น

บทความ อ.ชมพูนทุ เรือ่ง "พฒันาคณุภาพชวิีตและจติวิญญาณ 

ผู้ป่วยจิตเวชด้วยศาสตร์พระราชา" ลงในนิตยสารเพ่ือนรักษ ์

สุขภาพจิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 60 ก.ค.- ก.ย. 2558

ภาพ อ.ชมพูนุทกับเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านสามขา  

จ.ล�าปางกับนิทานภาพเรื่องบ้านดินดีของลุงยักษ์ที ่

เขียนข้ึน เพื่อถ่ายทอดสาระการเรียนรู ้เรื่องดินท่ีม ี

ชีวิต พร้อมจิตวิญญาณรักทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ  

ภาพ อ.ชมพูนุท เป็นวิทยากรสอนแปรรูปอาหาร 

และยาสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือนด้วยหลักการเคมี 

ธรรมชาติให้กับประชาชนที่ สยามกรีนสกาย สวน 

เกษตรลอยฟ้ากลางสยามสแควร์ วันที่ 21 พ.ย. 2558
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Sciences@KU for Life

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สองนักวิจัย คณะวิทย์ มก. สุดเจ๋ง ! 

พบสารยับยั้งมะเร็งในเมือกหอยทาก

ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล

ภาควิชาพันธุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

E-mail : fscitse@ku.ac.th

ดร.ปราโมทย์ ช�านาญปืน

ภาควิชาสัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

E-mail : fsciptch@ku.ac.th

ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล อาจารย์ประจ�าภาควิชาพันธุศาสตร์ และ ดร.ปราโมทย์ ช�านาญปืน อาจารย์ 

ประจ�าภาควิชาสัตววิทยา ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษา 

คุณสมบัติของเมือกหอยทาก พบว่า นอกจากท่ีจะน�าเมือกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว 

หลายชนิด ยังมีคุณสมบัติที่ในการช่วยรักษาโรคมะเร็งได้

	 หอยทากท่ีพบในประเทศไทยมีหลายชนิด	 นักวิจัยได้คัดเลือกหอยทากท่ีศัตรูพืชมาศึกษา	 คือ	 ชนิดหอยทากยักษ ์

แอฟริกัน	 และหอยทากหอม	 ซ่ึงโดยปกติมันจะหลั่งเมือกออกมามากเม่ือขยับตัว	 พบว่าในเมือกหอยทากมีสารประกอบ 

ประเภทโปรตีนในกลุ่มไกรโคลคอนจูเกท	 มีคุณสมบัติช่วยรักษาความชุ่มชื้น	 กระตุ้นการเสริมแคลเซียม	 และยับย้ังแบคทีเรีย 

ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้

	 จากงานวิจัย	 พบว่า	 ในเมือกหอยทากมีสารต้ังต้นท่ีช่วยยับย้ังเซลล์มะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 อย่างไร 

ก็ตามจากความนิยมในปัจจุบันอาจท�าให้มีการใช้เมือกปลอมหรือสกัดจากหอยทากจากฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐาน	ซึ่งก่อให้เกิด 

อันตรายจากแบคทีเรียและพยาธิ	 เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	การแพ้และอักเสบได้การวิจัยครั้งนี้	 นอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้ว	 ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์ท่ีนับว่าเป็นใบเบิกทางในการพัฒนายาเพื่อต่อสู้กับภัย 

ร้ายอย่างโรคมะเร็งในอนาคตได้อีกด้วย
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ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล

ภาควิชาพันธุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

E-mail : fscitse@ku.ac.th

ดร.ปราโมทย์ ช�านาญปืน

ภาควิชาสัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

E-mail : fsciptch@ku.ac.th

 ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ากระแสผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวท่ีมีสารสกัดของเมือกหอยทากก�าลังเป็น 

ท่ีนิยมอย่างมาก แล้วสงสัยกันหรือไม่ว่าเมือกหอยทากน้ีมีดีอย่างไร ท�าไมจึงนิยมน�ามาเป็นส่วนผสม 

ในผลิตภัณฑ์เสริมความงามหลากหลายย่ีห้อ ร่วมไขความลับของเมือกหอยทากน้ีกับสองนักวิจัย  

ดร.ธีรศักด์ิ เอโกบล อาจารย์ประจ�าภาควิชาพันธุศาสตร์ และ ดร.ปราโมทย์ ช�านาญปืน อาจารย์ 

ประจ�าภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมนักวิจัย และท่ีปรึกษา 

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวสเนลไวท์

 ดร.ธีรศักด์ิ เอโกบล	 ได้ให้ข้อมูลว่า	 หอยทากชนิดท่ีนิยมน�ามาสกัดเป็นส่วนผสมในทางเวชส�าอาง	 มีชื่อทาง 

วิทยาศาสตร์ว่า	 Helix	 aspersa	 หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า	 หอยทากเอสคาโก	 (Escargot)	 มีถ่ินก�าเนิดจากทวีปยุโรป	 

แต่ปัจจุบันฟาร์มเลี้ยงหอยทากได้ถูกขยายไปยังประเทศต่างๆ	 เช่น	 ชิลี	 เกาหลี	 และ	 ญี่ปุ่น	 ซ่ึงแนวคิดการบ�ารุงรักษา 

ผิวพรรณด้วยเมือกหอยทากนั้นมีมานานแล้ว	 เริ่มต้นมาจากการค้นพบโดยบังเอิญของคนงานในฟาร์มเลี้ยงหอยทาก 

เพื่อส่งให้ร้านอาหารฝรั่งเศส	 เน่ืองจากพวกเขาต้องสัมผัสกับหอยทากและเมือกของพวกมันอยู่เป็นประจ�า	 จึงสังเกต 

พบว่า	 รอยแผลบริเวณมือท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท�างาน	 สามารถหายได้อย่างรวดเร็ว	 อีกท้ัง	 ยังมีผิวท่ีดูกระชับและ 

เนียนนุ่มขึ้นด้วย	เป็นเหตุน�าไปสู่ข้อสงสัยและเกิดเป็นงานวิจัยสรรพคุณของสารในเมือกหอยทากขึ้นในเวลาต่อมา

มหัศจรรย์...เมือกหอยทาก บ�ารุงผิว
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	 และจากรายงานผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมาย	 ท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่าเมือกของหอยทากน้ัน	 อุดมไปด้วยสาร 

ชีวโมเลกุลท่ีมีประโยชน์นานาชนิด	 เช่น	 โปรตีนท่ีมีคุณสมบัติในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ	 รวมท้ัง 

แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว	 และยังมีสารโอลิโกไฮยาลู-รอนิค	 แอซิด	 (oligo-hyaluronic	acid	หรือที่เรียกกันว่า	 oligo-HA)	 

ซ่ึงเป็นสารท่ีคล้ายกับ	 HA	 ท่ัว	 ๆ	 ไปในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว	 ท่ีช่วยลบเลือนริ้วรอยและเพิ่มความเต่งตึงของผิวหนัง	 แต่มี 

ขนาดโมเลกุลท่ีเล็กกว่ามาก	 จึงท�าให้สามารถซึมซับเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ดีกว่าหลายเท่า	 ท้ังยังช่วยกระตุ้นให้เซลล์ผิวผลิต 

คอลลาเจนมากขึ้นอีกด้วย

	 ด้าน	ดร.ปราโมทย์ ช�านาญปืน	ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า	มีผลการวิจัยมากมายที่ระบุถึงคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม	ทั้งใน 

การรักษาความชุ่มชื้นของผิวช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	 ช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิว	 กระตุ้นกระบวนการ 

ซ่อมแซมบาดแผล	 อีกท้ัง	 ยังสามารถลดการอักเสบและอาการแพ้ได้ดีอีกด้วย	 จึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ีผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว 

ท่ีมีส่วนผสมจากเมือกหอยทากจะกลายเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย	 อย่างไรก็ตาม	 หอยทากท่ีจะน�ามาใช้ในกระบวนผลิต	 

ควรจะมาจากฟาร์มท่ีสะอาด	 ได้มาตรฐาน	 รวมไปถึงการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเติบโตและการผลิตเมือก 

อีกด้วย	 และแม้จะยังไม่มีรายงานว่าพบอาการแพ้ในกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากเมือกหอยทาก	 อาจเพราะคุณสมบัติของเมือก 

หอยทากเองท่ีช่วยลดอาการแพ้	 และการอักเสบของผิวได้	 แต่ก็ไม่ควรน่ิงนอนใจ	 เพราะหากมีการน�าหอยทากมาใช้แบบ 

ผิดวิธี	 อย่างการท�าสปาผิวหน้า	 โดยน�าหอยทากท่ีจับจากแหล่งธรรมชาติ	 มาเดินบนใบหน้าตนเอง	 หรือโดยสถานเสริม 

ความงามที่ไม่ได้มาตรฐาน	อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	การแพ้	และการอักเสบของผิวหน้า	จากหอยทากเหล่านั้นได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
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ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย

 ภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

E-mail : fsciccn@ku.ac.th

 ผศ.ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย หัวหน้าภาค

วิชาพฤกษศาสตร์ และ นายปกรณ์ ทิพยศรี นิสิต 

ปริญญาโท ได้ค้นพบ เอ้ืองเทียนปากสีน�้าตาล  

(Coelogyne phuhinrongklaensis Ngerns. &  

P. Tippayasri) ซ่ึงนับว่าเป็นกล้วยไม้ชนิดใหม่ของ 

โลก เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 และ 2550 ที่อุทยาน 

แห่งชาติภูหินร่องกล้า บริเวณเส้นทางศึกษาธรรม-

ชาติน�้าตกหมันแดง ใกล้หน่วยพิทักษ์ป่าหมันแดง  

โดยต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้มี 

ผลงานตีพิมพ์การพบพืชชนิดใหม่ของโลก เร่ือง  

“Coelogyne phuhinrongklaensis (Orchidaceae),  

a new species for Thailand” ในวารสาร Thai  

Forest Bulletin (Botany)

อาจารย์ - นิสิต คณะวิทย์ ม.เกษตร

พบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก
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	 ผู ้วิจัยกล่าวว่า	 เอื้องเทียนปากสีน�้าตาลเป็น 

กล้วยไม้อิงอาศัยหรือขึ้นบนหิน	 เจริญทางด้านข้าง	 

ทุกส่วนเกลี้ยง	 เหง้า	 ทอดนอน	 รูปทรงกระบอก	 โดย 

เอื้องเทียนปากสีน�้าตาลเป็นพืชถ่ินเดียวของประเทศไทย	 

พบเฉพาะทางภาคเหนือ	(endemic	to	northern	Thailand)	 

จังหวัดพิษณุโลก	 ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าและ 

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว	 อิงอาศัยบนไม้ต้นหรือขึ้นบน 

ลานหินทรายท่ีมีมอสส์คลุมในป่าดิบเขา	 ท่ีความสูงจาก 

ระดับน�้าทะเล	 1,100-2,100	 เมตร	 ออกดอกใน	 เดือน 

สิงหาคมถึงกันยายน

	 ผู้วิจัยประเมินสถานภาพเอื้องเทียนปากสีน�้าตาลอยู่ในสถานภาพพืชมีแนวโน้ม	 ใกล้สูญพันธุ์	 ตามเกณฑ์การ 

ประเมินของ	 IUCN	 (2001)	 เน่ืองจากกล้วยไม้ชนิดน้ีมีกลุ่มประชากรขนาดเล็ก	 จ�านวนประชากรน้อย	 พบในอุทยาน 

แห่งชาติภูหินร่องกล้าและอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว	 จังหวัดพิษณุโลก	 มีเขตการกระจายพันธุ์เฉพาะทางภาคเหนือของ 

ประเทศไทย	 พืชชนิดน้ีขึ้นอยู่ค่อนข้างใกล้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	 ซ่ึงในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวจ�านวนมากท่ีเข้าไปในพื้นท่ี 

อนุรักษ์	 ท้ัง	 2	 แห่งน้ี	 ท�าให้อาจส่งผลกระทบต่อถ่ินท่ีอยู่ของกล้วยไม้ชนิดน้ี	 และจากการส�ารวจและศึกษากล้วยไม้ชนิดน้ี 

ต้ังแต่เดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2549	 จนถึงปัจจุบัน	 ยังไม่มีรายงานการเป็นผล	 จึงเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของ 

ขนาดกลุ่มประชากรเอื้องเทียนปากสีน�้าตาลค่อนข้างจ�ากัด
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ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย

 ภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

E-mail : fsciccn@ku.ac.th

เพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองกรุง 

ท�าอย่างไรก็ไม่พอ

 เมืองก็ต้องพัฒนา แต่สิ่งแวดล้อมก็ยังต้องอนุรักษ์ เมืองหลวงของเรา ที่ยังต้องพัฒนา

เมืองเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อปากท้องของประชาชน แต่ผลท่ีตามมาคือสิ่งแวดล้อมย�่าแย่ ข้อมูลจาก

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้รายงานว่า ส�าหรับกรุงเทพฯ ขณะนี้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 19,105 ไร่  

หรือ 30,569,197 ตารางเมตร ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสวนสาธารณะท่ีมีอยู่ในปัจจุบันประมาณ  

30 แห่ง

	 ผศ.ดร.ฉัตรชัย	 เงินแสงสรวย	 หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ได้ให้ความเห็นในเรื่องพ้ืนท่ีสีเขียวและต้นไม้ในเมืองว่า	 จากการท่ีศึกษาเรื่องพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง	 และการท�างานร่วมกับ 

หน่วยงานอนุรักษ์ทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมถึงจากการศึกษาข้อมูลงานวิจัย	พบว่าจากข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพฯ	 

น้ัน	 เม่ือเทียบกับประชากรจริงซ่ึงเป็นการรวมท้ังคนกรุงเทพฯ	 ตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝงด้วยน้ัน	 พบว่ามีคน 

อาศัยอยู่จริงเกือบ	10	ล้านคน	ท�าให้มีสัดส่วนต่อประชากรต่อพื้นที่สีเขียวเพียง	3.3	ตารางเมตรต่อคนเท่านั้น	เมื่อเทียบ 

กับค่าเฉลี่ยจาก	 22	 เมืองใหญ่ในเอเชียท่ีมีถึง	 39	 ตารางเมตรต่อคน	 จะเห็นว่ากรุงเทพฯ	 มีต้นไม้ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง	 

10	 เท่า	 นอกจากน้ียังมีข้อมูลจากการวิจัยพบว่า	 ต้นไม้ใหญ่สมบูรณ์	 1	 ไร่	 จะผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ให้มนุษย์หายใจได	้ 

10	คน	แต่คนที่อาศัยในกรุงเทพฯ	ที่มีเกือบ	10	ล้านคนนั้น	ท�าให้ต้องการต้นไม้ถึงเกือบ	100,000	ไร่	ขณะที่กรุงเทพฯ	 

มีต้นไม้เพียง	19,000	ไร่เท่านั้น	 เรียกว่าอยู่ในล�าดับท้าย	ๆ	ของแถบเอเชีย	ซึ่งแทบจะมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าอีกกี่ปีถึงจะ 

มีจุดท่ีว่าเรามีพื้นท่ีสีเขียวท่ีสมดุลกับคนกรุงเทพฯ	 และท่ีส�าคัญพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่ก็เป็นต้นไม้ท่ีจัดสร้างขึ้นมา	 (Man	 

made)	 ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่แบบที่ใช้งานหรือเป็นปอดให้หายใจได้ทั้งหมด	 เพราะยังเป็นต้นไม้เล็ก	 ดอกไม้	 ซึ่งกระบวนการท�างาน 

ทางระบบนิเวศก็แตกต่างกัน	 จึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีเราจะต้องใส่ใจในกระบวนการจัดการดูแลเพื่อให้มีต้นไม้ใหญ่ที่เหมาะสม 

กับพื้นที่เมือง
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	 ส่วนในอนาคตนั้นแนวโน้มของพื้นที่สีเขียว	อาจจะ 

ท�าได้อีกไม่มากเท่าไหร่นัก	 เน่ืองจากข้อจ�ากัด	 ต่างๆ	 

รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีลดลงจากการพัฒนาเมือง	 จึงท�าได้ด้วย 

การรักษาพื้นที่ที่มีอยู่ให้สมดุลกันมากที่สุด	ส่งเสริมให้พื้นที่ 

ส่วนบุคคล	 ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน	 หน่วยงานราชการ	 

สถานศึกษา	 ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเท่าท่ีจะท�าได้	 รวมถึงการ 

ช่วยเฝ้าระวังและส่งเสริมพื้นท่ีโดยรอบกรุงเทพฯ	 ท่ียังมี 

พื้นท่ีสีเขียวอยู่น้ันให้คงอยู่ต่อไป	 เน่ืองจากส่งผลต่อ 

กรุงเทพฯ	ด้วยเหมือนกัน	เช่น	พื้นที่บางกระเจ้า	ในจังหวัด 

สมุทรปราการ	 ท่ีปัจจุบันท้ังคนพื้นท่ีและคนกรุงเทพฯ	 ได ้

ประโยชน์จากสภาพป่าท่ีคงความธรรมชาติและด้ังเดิมอยู่ 

ท้ังเรื่องคุณภาพอากาศและการท่องเท่ียว	 ซ่ึงในขณะน้ี 

กรุงเทพมหานครก�าลังพยายามเดินหน้าผลักดันให้มีการ 

เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวอย่างต่อเน่ือง	 โดยต้ังเป้าเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

ให้ได้ปีละ	 1,000	 ไร่	 และต้ังเป้าจะเพิ่มพื้นท่ีให้ได	้ 5,000	 ไร่	 

ในปี	2559	 ในสมัยของ	ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์	บริพัตร	ผู้ว่าฯ	 

กทม.	ตามนโยบายมหานครสีเขียว

	 ตอนน้ีไม่ใช่แค่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเท่าน้ันท่ี 

เป็นคนก�าหนดทิศทางพื้นท่ีสีเขียวให้กับเมืองหลวงแห่งน้ีได้	 

แต่เป็นเราทุกคนท่ีสามารถสร้างได้	 เพราะไม่ใช่แค่เพิ่มพื้นท่ี 

สีเขียวสวยงามสะอาดตา	แต่นี่คือ	“ปอด”	ของเมืองที่เต็ม 

ไปด้วยมลพิษแห่งนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
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ดร. อัญชลี เอาผล

ภาควิชาสัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

E-mail : fsciacl@ku.ac.th

โทร. 02-562-5555 ต่อ 3283

นักวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์ มก. 

ค้นพบสัตว์สะเทินน�้า

สะเทินบกชนิดใหม่

 สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกเป็นสัตว์ท่ีมีบทบาทส�าคัญในระบบนิเวศโดยเป็นท้ังผู้ล่า(predator) และ 

ผู้ถูกล่า (prey) และยังเป็นกลุ่มสัตว์ท่ีมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเน่ืองจากใน 

วงชีวิตต้องอาศัยในถ่ินท่ีอยู่อาศัยท้ังบนบกและในน�้าซ่ึงในปัจจุบันมีรายงานการลดลงของจ�านวน 

ประชากรสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกในหลายพื้นท่ีของโลกโดยมีสาเหตุหลักจากการถูกท�าลาย ถ่ินท่ีอยู ่

อาศัยและยังอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนของสภาวะแวดล้อมของโลก

ปาดเรียวมลาย ูPolypedates discantusRujirawan, Stuart, and Aowphol, 2013
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	 ประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกสูงแต่การศึกษาด้านชีววิทยาของสัตว์กลุ่มน้ียัง 

มีน้อยซ่ึง	 ในระหว่างการด�าเนินการวิจัยทางด้านอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์โดย	 ดร.	 อัญชลี	 เอาผล	 อาจารย์ประจ�า 

ภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมกับนักวิจัยชาวไทยและต่างประเทศ	 ในช่วงระหว่าง 

ปี	 พ.ศ.	 2555-2558	 นั้น	 ทางคณะนักวิจัยได้ค้นพบสัตว์สะทินน�้าสะเทินบกชนิดใหม่จ�านวน	 2	 ชนิดคือ	 ปาดเรียวมลายู	 

Polypedates	discantus	และกบหงอน	อาจารย์วีรยุทธ์	Limnonectes lauhachindai 

กบหงอนอาจารย์วีรยุทธ์ Limnonectes lauhachindaiAowphol, 
Rujirawan, Taksintum, Chuaynkern, and Stuart, 2015

	 กบหงอนอาจารย์วีรยุทธ์	 Limnonectes lauhachindai	 เป็นกบชนิดใหม่ท่ีมีรายงานการค้นพบครั้งแรกจาก 

พื้นที่จังหวัด	อุบลราชธานี	ซึ่งคณะนักวิจัยได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่	รองศาสตราจารย์	ดร.	วีรยุทธ์	 เลาหะจินดาอดีต 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ท่ีอุทิศเวลาเพื่อการสอนและการวิจัย 

ทางด้านสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	 และสัตว์เลื้อยคลานของประเทศไทยจนผลงานเป็นท่ีประจักษ์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน	 

โดยกบหงอนอาจารย์วีรยุทธ์มีลักษณะที่	 ส�าคัญคือ	ล�าตัวมีขนาดเล็กและสีน�้าตาล	ส่วนบนหัวมีโครงสร้างแผ่นหนังขยาย 

ใหญ่ลักษณะแบบ	U	shape	

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายของชนิดของสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกในประเทศไทยซ่ึงยัง 

อาจมีชนิด	 พันธุ์จ�านวนมากท่ียังรอการค้นพบของนักวิจัย	 ซ่ึงประโยชน์จากการศึกษาวิจัยน้ีจะสามารถน�าไปประยุกต ์

ใช้เพื่อการวางแผนอนุรักษ์	ชนิดพันธุ์และประชากรสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

	 ปาดเรียวมลายู	 Polypedates  

discantus	 เป็นปาดชนิดใหม่ท่ี	 รายงาน 

ครั้งแรกจากพื้นท่ีจังหวัดสงขลาโดยมีการ 

แพร่กระจายในจังหวัด	 สงขลาและประเทศ 

มาเลเซีย	ปาดเรียวมลายูมีลักษณะสัณฐาน 

วิทยาท่ี	 คล้ายคลึงกับปาดบ้านท่ีพบใน 

ประเทศไทยคือ	Polyepdates leucomystax  

และ Polypedates megacephalus	 โดยมี 

ลักษณะส�าคัญคือ	 ผิวหนังไม่ติดกะโหลก 

ศีรษะ	 ต้นขาด้านนอกไม่มีจุดขาวบนพื้น 

สีเข้มและสัดส่วนรยางค์	ยาวและเรียว
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ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี

ภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

E-mail : fscicps@ku.ac.th

นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มก. 

พบพืชชนิดใหม่ของโลก

 ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศ.ดร. 

ประนอม จันทรโณทัย รองผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธาน 

ประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ขอนแก่น ได้ค้นพบ ดีปลีดิน (Piper viridescens Suwanph. &  

Chantar.) พืชวงศ์พริกไทย (Piperaceae) ชนิดใหม่ของโลก  

ในระหว่างการด�าเนินวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะทางกายวิภาค 

เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรสกุลสะค้านในประเทศไทย โดย 

มีการตีพิมพ์การตั้งชื่อพืชชนิดใหม่ ของโลก ในวารสาร Nordic  

Journal of Botany 2014 ซ่ึงโครงการน้ีได้รับงบประมาณร่วม 

สนับสนุนการวิจยัระหว่างสถาบันวิจยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการค้นพบคร้ังน้ียังเป็นการสนับสนุนโครงการพรรณพฤกษชาติ 

ของประเทศไทย (Flora of Thailand Project) อีกด้วย
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	 ดีปลีดินมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกับดีปลี	(P. retrofractum	Vahl)	ซึ่งเป็นที่มาของชื่อดีปลีดิน	โดยเฉพาะ 

ผลที่เชื่อมกันเป็นช่อผล	 แตกต่างกันที่ดีปลีดินเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี	 สูงประมาณ	30-50	 เซนติเมตร	ล�าต้น	 ใบ	 และ 

ก้านใบมีขนแบบก�ามะหยี่	ฐานใบเบี้ยว	ช่อดอกแยกเพศ	ผลเชื่อมกันมีลักษณะคล้ายดีปลี	ช่อดอกและช่อผลห้อยลง	ผลสุก 

สีเขียว	 ดีปลีดินมีการกระจายพันธุ์เฉพาะบริเวณริมล�าธารในพื้นท่ีเล็กๆ	 เป็นพืชเฉพาะถ่ินของจังหวัดน่าน	 และยังพบว่า 

จ�านวนประชากรมีน้อยอีกด้วย	จึงจ�าเป็นต้องหาแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต่อไป

	 ซ่ึงพืชในสกุลน้ีแทบทุกชนิดมีสรรพคุณตามต�าราสมุนไพรโบราณในการท�าลายเซลล์มะเร็ง	 และยังมีศักยภาพใน 

การพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการเกษตร	 เช่น	 ใช้เป็นสารก�าจัดแมลงศัตรูพืช	 เป็นต้น	 ขณะน้ีผู้วิจัยอยู ่

ระหว่างการด�าเนินการขอทุนวิจัยเพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับศักยภาพของพืชในสกุลน้ีท้ังทางด้านการเกษตรและทาง 

การแพทย์ต่อไป

ดีปลี
(P. retrofractum Vahl)

ดีปลีดิน
(Piper viridescens Suwanph. & Chantar.)
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รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน

หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

E-mail : fscimcm@ku.ac.th

”ฟิตป๋ัง...ถั่งเช่า“
 รองศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ท�าการศึกษา “ถ่ังเช่า” เน่ืองจากมีคุณสมบัติเด่นหลายประการ อาทิ  

ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดระดับน�้าตาลในเลือด ช่วยลดคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์  

ลดอาการอ่อนล้าส�าหรับผู้ที่ท�างานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ ปรับสมดุลการท�างานของไต และการ 

บ�ารุงหัวใจ

	 ถ่ังเช่า	 ออกเสียงแบบฝรั่งว่า	 Dong	 Chong	 Xia	 Cao	 

เป็นยาอายุวัฒนะท่ีชาวจีนนิยมรับประทาน	 และเป็นท่ีรู้จักมานานกว่า 

พันปี	 โดยถ่ังเช่า	 จะประกอบด้วย	 2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนท่ีเป็นตัวหนอน	 

และส่วนที่เป็นต้นเห็ด	ซึ่งจะพบได้เฉพาะบนเขาสูงที่มีอากาศหนาวเท่านั้น	 

สปอร์จากดอกเห็ดจะแพร่กระจายในช่วงตอนปลายของฤดูร้อนไปเกาะ 

ติดท่ีตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อ	 แล้วงอกเส้นใยแทงทะลุผิวล�าตัวเข้าสู ่

ภายในตัวหนอน	 จากน้ันก็ดูดสารอาหารจากหนอนและเจริญเติบโต 

สร้างเส้นใยจนเต็มตัวหนอน	 ท�าให้ตัวหนอนท่ีตายแข็งเหมือนมัมม่ี 

หันส่วนหัวสู่พื้นดิน	 เม่ือผ่านการพักตัวในฤดูหนาวเข้าสู่ต้นฤดูใบไม ้

ผลิ	 เชื้อราในตัวหนอนจะรวมตัวกันสร้างดอกเห็ด	 แทงออกมาทาง 

ส่วนหัวของตัวหนอนขึ้นสู่พื้นดิน	 แล้วสร้างสปอร์ชุดใหม่เพื่อแพร่ 

พันธุ์ต่อไป
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	 โดย	 รศ.ดร.มณจันทร์	 เมฆธน	 ได้ท�าการศึกษา 

วิเคราะห์ถ่ังเช่าสายพันธุ ์สีทอง	 ด้วยวิธีโครมาโตแกรม	 

พบว่า	 ถ่ังเช่ามีสารส�าคัญหลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

ร่างกายโดยเฉพาะสารคลอไดซิพิน	 (Cordycepin)	 ท่ีช่วย 

ยับย้ังเซลล์ท่ีเป็นสาเหตุของมะเร็งเพิ่มประสิทธิภาพการไหล 

เวียนของเลือด	 และการท�างานของเม็ดเลือดขาวให้มี 

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	 ช่วยเพิ่มกระบวนการเมแทบอลิซึมท�าให ้

ไม่เหน่ือยง่าย	 และมีสารพอลีแซคคาไรด์ท่ีช่วยลดระดับ 

น�้าตาลในเลือด	 นอกจากนั้นแล้วในงานวิจัยจากต่างประเทศ 

ยังพบว่า	 ถ่ังเช่ามีคุณสมบัติในการเพิ่มสมรรถภาพทาง 

เพศ	 ท้ังในเพศชาย	 และเพศหญิง	 จากคุณสมบัติมากมาย 

เหล่าน้ี	 รศ.ดร.มณจันทร์	 จึงได้พัฒนาผลงานวิจัยเป็น 

ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร	 ภายใต ้อนุสิทธิ บั ติร ่วมกับ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพื่อให้ผลงานวิจัยได้ถูก 

พัฒนาออกสู่ตลาด	 สามารถน�าไปใช้ได้จริง	 และเพ่ือให ้

ประชาชนได้รับประทานผลิตภัณ์เสริมอาหารท่ีมีคุณภาพ 

สูงเทียบเท่ากับต่างประเทศ	สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่ www.cordythai.com หรือ โทร. 091-224-5899
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ดร.สมฤดี สาธิตคุณ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

E-mail : fscisrd@ku.ac.th

ดร.กฤษณ์ วันอินทร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ

E-mail : fscikrit@ku.ac.th

นักวิจัย คณะวิทย์ มก. พบพลอยสีน�าเงิน ที่ม่อนหินล้านปี

 นกัธรณีวิทยาพบพลอยสีน�้าเงินที่ “ม่อนหินล้านปี” บ้านไทรย้อย หมู่ 6 ต.ไทรย้อย  

อ.เด่นชัย จ.แพร่ ซึ่งเป็นตระกูลบลูแซฟไฟร์ หลังจากฝนตกหนักในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  

ได้สั่งป้องกันพื้นท่ีไม่ให้ชาวบ้านขึ้นไปขุด เน่ืองจากเป็นบ่อพลอยบ่อสุดท้ายของประเทศ โดยเตรียม 

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป
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	 ดร.กฤษณ์	 วันอินทร์	 จากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และ 

นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ	 เปิดเผยว่า	 หลังจากท่ีได้รับเรียนเชิญจากจังหวัดให้มา 

ตรวจสอบ	 ซ่ึงได้รับแจ้งจากนายก	 อบต.ว่า	 ในช่วงท่ีฝนตกเกิดมีชาวบ้านขึ้นไปหาพลอยกันจ�านวนมาก	 ซ่ึงตนและคณะ 

ได้ลงพ้ืนท่ี	 และตรวจสอบในบริเวณโดยรอบ	 ซ่ึงมีถนนสองสาย	 สายทางเข้ามาทางด้านหน้า	 แต่อีกสายอยู่ด้านหลัง	 

ยังไม่มีใครใช้ถนนสายน้ัน	 โดยเดินส�ารวจถนนสายน้ีท่ีห่างจากม่อนหินล้านปี	 ออกไปประมาณ	 1	 กม.	 พบว่าถนนสายน้ีมี 

อัญมณีเต็มไปหมด	 เกือบทุกตารางน้ิว	 ยืนยันว่าไม่มีแหล่งพลอยท่ีไหนบริสุทธิ์เหมือนท่ีน่ี	 เพราะประเทศไทยมีแหล่งพลอย 

อีกสองแห่งก็ไม่บริสุทธิ์	และอีกไม่กี่วันน่าจะมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีจากทั่วโลกจะเดินทางมาดูแหล่งนี้

	 ทางด้าน	 ดร.สมฤดี	 สาธิตคุณ	 จากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ	ได้ให้สัมภาษณ์ว่าพลอยที่พบของจังหวัดแพร่	เป็นพลอย 

ท่ีสวยงามในลักษณ์โดยเฉพาะสีน�้าเงินเข้ม	 คล้ายผ้าสีม่อฮ่อม	 มีท้ังขนาดเล็กๆ	 ไปจนถึงขนาดใหญ่	 ซ่ึงก็ยังไม่เคยพบท่ีใด 

มาก่อน

	 โดย	 นายวรวัจน์	 เอื้ออภิญญกุล	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีความพยายาม 

ผลักดันสถานท่ีดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ	 และเป็นสถานท่ีศึกษาวิจัยด้านอัญมณี	 เพราะจะเป็นแห่งเดียว 

ในโลก	ที่พบแหล่งก�าเนิดพลอยที่สมบูรณ์

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 30 ก.ค. 2557 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผลงานวิจัยทางด้านสมุนไพรไทย

  ศ.ดร. งามผ่อง  คงคาทิพย์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (NPOS) ภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทร. 0-25625444 ต่อ 2139 

มือถือ. 08-9828-7987 

E-mail : fscinpk@ku.ac.th

 รศ.ดร. บุญส่ง  คงคาทิพย์

 สุขภาพและความสวยงามเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่ กับมนุษย์ ในปัจจุบันน้ีผู้บริโภคหันมาให้ความส�าคัญ 

และดูแลด้านสุขภาพกันมากขึ้นจึงพยายามหลีกเลี่ยงจากสารพิษท้ังหลาย ด้วยการหันมานิยม 

รับประทานสมุนไพรเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันและเสริมการรักษาโรคต่างๆ แม้กระท่ังในเร่ือง 

ของความงามก็นิยมน�าสมุนไพรมาใช้โดยตรง หรือน�ามาเป็นส่วนผลมในเครื่องส�าอาง

 หน่วยปฏบัิติการวิจยัผลติภณัฑ์ธรรมชาติและเคมีอนิทรย์ีสงัเคราะห์ (NPOS)	 ภาควชิาเคมี	 คณะวทิยาศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 น�าโดย	 ศ.ดร.	 งามผ่อง	 คงคาทิพย์	 รศ.ดร.	 บุญส่ง	 คงคาทิพย์	 และคณะฯ	 ได้ท�าวิจัย 

สมุนไพรไทยหลายชนิดท่ีสามารถน�าไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมในการรักษาโรค	 อาหารสัตว์ท่ี 

ปลอดภัยจากสารปฏิชีวนะหรือฮอร์โมน	 และเครื่องส�าอาง	 โดยได้เลือกสรรสมุนไพรท่ีมีศักยภาพสูง	 น�ามาแปรรูปด้วย 

กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ออกวางจ�าหน่าย	ดังนี้

 1. ขมิ้นชัน	 (Curcuma longa Linn)	 สารออกฤทธิ์	 ได้แก่	 เคอร์คูมินอยด์	 และ	 เตตระไฮโดรเคอร์คูมินอยด	์ 

(THC)	 ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบ	 ป้องกันรังสี	 UV-B	 ยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีสร้าง 

กระ-ฝ้าและเม็ดสี	 ได้ท�าการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ทางด้านความงามและสุขภาพ	 เช่น	 สบู่กลีเซอรีนขม้ินชันแคปซูล 

ส�าหรับรับประทานเสริมสุขภาพและการรักษาโรค	 ท่ีควมคุมคุณภาพด้านเครื่อง	 HPLC	 ต�ารับอาหารไก่เพื่อป้องกันไวรัส 

ต่างๆ	รวมทั้งไข้หวัดนก
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 2. บอระเพ็ด	 (Tinospora crispa)	 พบสารออกฤทธิ์หลายชนิด	 ได้แก่	 สารออกฤทธิ์เพิ่มแรงบีบตัวกล้ามเน้ือ 

หัวใจ	(บ�ารุงหัวใจ)	ลดน�้าตาลในเลือด	ลดไขมันในเลือด	ยับยั้งเชื้อเอดส์	ยับยั้งเซลล์มะเร็ง	 ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	

เช่น	บอระเพ็ดแคปซูลส�าหรับรับประทานเสริมสุขภาพและการรักษาโรค	ควบคุมคุณภาพด้วยเครื่อง	HPLC

 3. พลู	 (Piper betle Linn)	 สารออกฤทธิ์ได้แก่	 ยูจีนอล,	 ไฮดรอกซีชาวีคอล	 เป็นสารออกฤทธิ์	 ยับยั้งเชื้อรา 

และเชื้อแบคทีเรีย	 รวมถึงเชื้อแบคทีเรียท่ีท�าให้เกิดสิว	 ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 เช่น	 สบู่กลีเซอรีนพลู	 ท่ีช่วยในการ 

รักษาสิว	ผดผื่นคัน	และภูมิแพ้ทั้งหลาย

 4. ไม้กฤษณา	 (Aquilaria spp)	 คณะวิจัยของเราได้พบเทคโนโลยีใหม่ท่ีกระตุ้นให้กิดสารหอมในไม้กฤษณา 

โดยเชื้อรา	สารอินทรีย์และสารสกัดสมุนไพรที่ปลอดภัย	มีความคุ้มทุนสูงกว่า	60%	ขึ้นไป	อายุของไม้กฤษณาที่จะกระตุ้น	

คือ	 5	 ปี	 ขึ้นไป	 โดยระยะเวลาการเกิดสารหอมตั้งแต่	 4-12	 เดือน	 ขึ้นอยู่กับขนาดต้นและแหล่งปลูก	 ปริมาณน�้าหอมที่ได ้

ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น	ต้นขนาด	35-40	ซม.	 ให้ปริมาณน�้าหอม	3-4	 โตร่า	ต้นขนาด	60-80	ซม.	 ให้ปริมาณน�้าหอม	 

6-10	 โตร่า	 (1	 โตร่า	 =	12	ซีซี)	 เกรดน�้าหอมกฤษณาที่ได้จากการกระตุ้น	 โดยวิธีของคณะวิจัยอยู่ในระดับเกรด	 super	 

(A-AAA	หรือ	A-A++)	ราคาในท้องตลาด	1	โตร่าราคา	8,000	–	10,000	บาท	(ตลาดในประเทศ)	และ	1	โตร่า	ราคา	 

10,000	 –	 50,000	 บาท	 (ตลาดต่างประเทศ)	 ได้ท�าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 เช่น	 หัวน�้าหอมกฤษณาน�้าหอมกฤษณาท่ี 

ปรุงแต่งแล้ว	ธูปหอม	เป็นต้น

แหล่งทุนสนับสนุน : 

	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช)	 :	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สทว.)	 และ	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์
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การจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติของภาควิชาชีวเคมี

	 ภาควิชาชีวเคมี	 ร่วมกับสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล	สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	 ได้จัด 

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ	 สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล	 ครั้งที่	 4	 ประจ�าปี	 2557	 แนวคิด	 

“เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมวิจัยชีวเคมีอาเซียน”	 (The	 4th International Biochemistry and Molecular Biology  

Conference	2014:	Bridging	ASEAN	Biochemical	Research	Communities)	 โดยได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัด 

ประชุมวิชาการ	ระหว่างวันที่	2-3	เมษายน	2557	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	โดยมี

วัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

	 1.	 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียนแสดงผลงานความก้าวหน้าในกลุ่ม	และ 

เกิดความตระหนักรู้ถึงความก้าวหน้าในงานวิจัยทางสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

	 2.	 เพื่อเป็นเวทีส�าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 เพราะประเทศในกลุ่มอาเซียนมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและ 

สังคมที่ใกล้เคียงกัน

	 3.	 เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัย	สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและ 

ก�าลังคนทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค
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	 การประชุมวิชาการครั้งนี้	มีผู้ร่วมงานรวมทั้งสิ้น	343	คน	ประกอบด้วยผู้ร่วมงานชาวไทย	จ�านวน	334	คน	 

และชาวต่างชาติ	จ�านวน	9	คน	มีการน�าเสนอผลงานรวมทั้งสิ้น	194	เรื่อง	แบ่งเป็นการน�าเสนอผลงานใน 

รูปแบบต่างๆ	ดังนี้	Plenary	lectures,	Invited	lectures,	Special	lectures,	Luncheon	lecture,	Oral	presentations	 

และ	Poster	presentations	ในจ�านวนนี้	เป็นการส่งบทความเข้าร่วมประชุมในรูปแบบเรื่องเต็ม	(full	proceeding)	 

จ�านวนทั้งหมด	50	เรื่อง	ส�าหรับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้นั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ	 

และเอกชนรวม	24	ราย

	 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมต่อการจัดการประชุม	 และต่อเนื้อหาที่น�าเสนอในการ

ประชุมอยู่ในระดับดี	โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.12	จากคะแนนเต็ม	5
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The 5
th
 Asian Chromosome Colloquium (ACC5)

	 งานประชุมวิชาการนานาชาติ	 The	 5th	Asian	 Chromosome	 Colloquium	 (ACC5)	 หรือการประชุม 

โครโมโซมเอเชียครั้งที่	 5	 จัดขึ้นในวันที่	 29	 เม.ย.	 –	 1	พ.ค.	 2558	ณ	ตึก	 45	ปี	 คณะวิทยาศาสตร์	 โดยภาควิชา 

พันธุศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมกับสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็น 

เจ้าภาพ	 งานประชุมนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ	 หรือท�างานวิจัยในด้านโครโมโซมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล	 

ประสบการณ์	 และสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ	ตลอดจนการส่งเสริม 

ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อฝึกปฏิบัติการงานวิจัยระหว่างสถาบันต่าง	ๆ	 งานประชุมมีผู้เข้าร่วมท้ังหมด	 
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200	คน	 เป็นคนไทย	110	คน	และชาวต่างประเทศ	90	คน	จาก	 13	ประเทศ	 ได้แก่	 จีน	 ไต้หวัน	ญี่ปุ่น	สหราช 

อาณาจักร	 เนเธอร์เเลนด์	 โปเเลนด์	 รัสเซีย	บราซิล	 เกาหลีใต้	 มาเลเซีย	 ออสเตรเลีย	 อินเดีย	 และตุรกี	 โดยมีผู้ 

น�าเสนอผลงานแบบปากเปล่าจ�านวน	 65	คน	และน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์	 38	คน	การประชุมวิชาการใน 

ครั้งนี้ประสบความส�าเร็จด้วยดี	สร้างความประทับใจในการจัดงาน	ชื่นชอบในความรู้	 และประสบการณ์ใหม่ท่ี 

ได้รับ	และช่ืนชมรูปแบบของงานที่เน้นการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม	และเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม	 

นอกจากนี้การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ยังได้สร้างประโยชน์ให้กับ	อาจารย์	นิสิต	ผู้ท�าวิจัย	ตลอดจนผู้สนใจ 

ในงานด้านโครโมโซมเป็นอย่างมาก	 อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาพันธุศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และประเทศไทย	 ให้เป็นที่รู้จักในงานวิจัยและงานวิชาการในวงกว้างตลอดจนศิลป 

วัฒนธรรมอันดีงาม	
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	 ภาควิชาพันธุศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมกับ	The	Sainsbury	Laboratory	 

ประเทศอังกฤษ	โดยการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(TRF),	British	Council	และ	Newton	 

Fund	Research	Linked	Programme	 ได้จัดงานประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 Plant-microbe	 interactions:	 

pathogen	 and	 host	 diversity,	 infection	 and	 defense	mechanisms	 and	 disease	 ขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร	์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ระหว่างวันที่	 14-19	 กุมภาพันธ์	 2558	 โดยมีนักวิจัยจากประเทษอังกฤษได้รับ 

คัดเลือกให้เข้าร่วมจ�านวน	 20	คน	จาก	 12	สถาบัน	 เช่น	 John	 Innes	Centre,	 Imperial	College,	University	 of	 

Warwick,	Oxford	University,	Cambridge	University	และ	National	 Institute	of	Agricultural	Botany	 เป็นต้น	 

และนักวิจัยจากประเทศได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอีกจ�านวน	20	คน	จาก	 13	สถาบัน	 เช่น	King	Mongkut's	 

University	of	Technology	Thonburi,	Mae	Fah	luang	University,	Chiang	Mai	University,	Mahidol	University,	 

งานประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Plant-microbe interactions: pathogen and host diversity, 

infection and defense mechanisms and disease



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

186

National	 Center	 for	 Genetic	 Engineering	 and	 Biotechnology,	 Chulalongkorn	 University	 และ	 Rice	 

Department	 เป็นต้น	การประชุมครั้งประสบความส�าเร็จไปได้ด้วยดี	 โดยนักวิจัยที่เข้าร่วมได้น�าเสนอผลงานวิจัย 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายในการวิจัยร่วมกันในอนาคต	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษา 

ไปยังเกาะเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยอีกด้วย
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กิจกรรมและโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 ในปี 2557 – 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ 

มากมาย ท่ีเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิต รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี 

ร่วมกันของคนในองค์กร เพื่อน�าพาคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าอย่างย่ังยืน ภายใต้ 

ภารกิจหลัก 5 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ด้านบริการ 

วิชาการ และด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังสรุปประมวลภาพกิจกรรมต่อไปนี้

ด้านบริหารจัดการ

กิจกรรมและโครงการ

Sci@KU KM /2557

	 โครงการจัดการองค์ความรู้	 ครั้งที่	 1	 และ	 ครั้งที่	 2	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2557	 ภายใต้ชื่อโครงการ	 “สวนสวยด้วยมือเรา”  

(Garden@SciKU)	 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี	 11-12	 มิถุนายน	 2557	ณ	 ห้องประชุม	 202	 อาคารทวี	ญาณสุคนธ์	 และ	 สวนนงนุช	 

จังหวัดชลบุรี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ตามแนวนโยบาย	 Green	 

Faculty	ของคณะวิทยาศาสตร์
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Sci@KU KM /2557

	 โครงการจัดการองค์ความรู้	 KM	 ครั้งที่	 3	 ประจ�า	 ปี	 พ.ศ.	 2557	 ในหัวข้อ	 “การเขียนสรุปรายงานเพื่อการเผยแพร่ 

ความรู้สู่สังคม”	 โดยได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิไลวรรณ	จงวิไลเกษม	มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่บุคลากรภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าร่วมอบรม	 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในยุค	 social	 media	 เม่ือวันท่ี	 24	 

กรกฎาคม	2557	ณ	ห้องประชุม	202	อาคารทวี	ญาณสุคนธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

	 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการเพ่ือจดัท�าวสิยัทัศน์และแผนยุทธศาสตร์โดยได้รบัเกียรติจาก	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ศรปราชญ์	 

ธไนศวรรยางกูร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นประธานเปิดงานการจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์	2557	-	2561	 ในระหว่างวันที่	2	-	4	พฤษภาคม	2557	 เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์	 และเป็นส่วน 

ส�าคัญที่จะน�ามา	เป็นแนวทางของบุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นกรอบก�ากับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
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Sci@KU KM /2557

	 โครงการจัดการองค์ความรู้	KM	ครั้งที่	5	ประจ�า	ปี	พ.ศ.	2557	ภายใต้หัวข้อ	“เรียนรู้ประสบการณ์บริหารจาก CEO  

Betagro ก้าวสูค่ร่ึงศตวรรษ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก.”	โดยได้รบัเกียรติจากประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารเครอืเบทาโกร	และกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 นายวนัส	 แต้ไพสิฐพงษ์	 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะกรรมการบริหาร	 คณะวิทยาศาสตร์ท่ีเข้า 

ร่วมอบรม	เพือ่เป็นแนวทางให้บุคลากรคณะวทิยาศาสตร์เรยีนรูก้ารปรบัปรงุ	เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน	และมีส่วนร่วมในการพฒันา 

องค์กร	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2557	ณ	ห้องประชุม	401	อาคารสุขประชา	วาจานนท์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Sci@KU KM /2557

	 โครงการบริการวิชาการการอบรมเรื่อง	การใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร	(iPad)	เพื่องานวิจัยและการเรียนการสอน	ในวันที่	18	 

กันยายน	2557
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DAY’S OUT 2557

	 ส�านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์	 ได ้จัด

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	 ในวันท่ี	 19	 -	 21	 

ธันวาคม	2557	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	และจังหวัดระยอง

Sci@KU KM /2557

	 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์	 (ScSC)	 จัดโครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM)	 ครั้งท่ี	 12/2557	 เรื่อง	 "วิธีการ 

ปฏิบัติตัว เมื่อเกิดแผ่นดินไหวภายในอาคาร” ครั้งที่	 1	 โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 ภาสกร	 ปนานนท์	 อาจารย์ประจ�าภาควิชา 

วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2557	ณ	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)

โครงการอบรมภายในองค์กร (In House Training : IHT) 

"ทักษะการสื่อสารทั่วองค์กร เพื่องานบริการ"อบรมภายใน	

 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมภายในองค์กร  

(In	House	Training	:	 IHT)	การให้บริการเชิงรุก	หัวข้อเรื่อง	 

"ทักษะการสื่อสารท่ัวองค์กร เพื่องานบริการ"	 โดยได้รับ 

เกียรติจาก	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นิภา	 	 แก้วศรีงาม	 เป็น 

วิทยากรในการฝึกอบรม	 เม่ือวันท่ี	 8	 ธันวาคม	 2557	 ณ	 

ห้อง	 307	 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	 

45	ปี)
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AGM ครั้งที่ 1/2557

	 การประชุมประจ�าปี	2557	ครั้งที่	1	เพื่อให้บุคลากร 

ได้รับทราบนโยบายของผู้บริหาร	และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ในทิศทางเดียวกัน	 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	 สนับสนุน	 ให้คณะ 

วิทยาศาสตร์สร้างเครือข่ายงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ในวันท่ี	 

24	ธันวาคม	2557	ณ	ห้องประชุม	341	อาคารปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)

โครงการผู้บริหารพบนิสิตปี 2557

	 โครงการผู้บริหารพบนิสิต	 ปีการศึกษา	 2557	 ใน 

วันท่ี	 14	 มกราคม	 2558	 เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทาง 

การเรียนการสอนของคณะฯ	ร่วมกับนิสิต	โดย	ศาสตราจารย์	 

ดร.	สุภา	หารหนองบัว	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

การสร้างคุณค่างานประจ�าให้เป็นงานวิจัย

	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 ในหัวข้อเรื่อง	 "การสร้างคุณค่างานประจ�าให้เป็นงานวิจัย"	 ระหว่างวันท่ี	 27	 –	 28	 มกราคม	 

2558	ณ	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)
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ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะวิทยาศาสตร์

	 จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ท้ังสายวิชาการ	 และสายสนับสนุน	 เพื่อให้รับทราบนโยบายการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์	 

โดย	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สุภา	 หารหนองบัว	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 และ	 มีการบรรยายพิเศษเรื่อง	 “การท�างานร่วมกันอย่างมี 

ความสุข และรู้รักองค์กร”	 โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	นิภา	 แก้วศรีงาม	 เมื่อวันที่	3	กุมภาพันธ์	2558	ณ	อาคารปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 "ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่เป้าหมาย Faculty of Excellence"

	 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้งที่	2	“ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่เป้าหมาย Faculty of Excellence”  

ระหว่างวันที่	 27	 -	29	มีนาคม	2558	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	45	ปี)	 และ	ป่าสัก	 

ฮิลล์ไซด์	 รีสอร์ท	อ.ชัยบาดาล	จังหวัดลพบุรี	 โดยในวันที่	 27	มีนาคม	2558	 ได้รับเกียรติจาก	 รักษาการอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 ดร.	 อนามัย	 ด�าเนตร	 มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา	 ได้แก	่ 

ศาสตราจารย์	 ดร.	 จ�ารัส	 ลิ้มตระกูล	 ศาสตรเมธาจารย์,	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 สิรี	 ชัยเสรี	 อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 ธนะบูลย์	 สัจจาอนันตกุล	 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร,	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สุพจน์	 หารหนองบัว	 

คณบดี	 คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 ดร.	 พีระพงศ์	 ตริยเจริญ	 รักษาราชการรองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 และ	 นายวนัส	 แต้ไพสิฐพงษ์	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และประธาน	 เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เครือเบทาโกร	 การจัดโครงการครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์	 หัวหน้าภาควิชา	 คณาจารย์	 และบุคลากร 

ของคณะวิทยาศาสตร์	 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้ไขปัญหาในการด�าเนินการบริหารงานด้านต่างๆ	 สู่การทบทวนแผน 

กลยุทธ์	 และแผนปฏิบัติการ	 ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงาน	 และการบริหารจัดการ	 

อันน�าไปสู่การเป็น	Faculty	of	Excellence
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QAสัญจร@SCI

	 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	KM	ครั้งที่	5	/	2558	"QAสัญจร@SCI"	เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2558	ณ	อาคารปฏิบัติ 

การวิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)	 เนื่องมาจากมีการพัฒนาตัวบ่งชี้	 และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ทั้งระดับ 

หลักสูตร	 ระดับคณะวิชา	 ท�าให้บุคลากรเกิดความสับสน	 และขาดความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินงาน	 ดังน้ันเพื่อให้บุคลากรเกิดความ 

เข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน	 และสามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานได้อย่างชัดเจน	 ส่งผลให้การประเมินมีประสิทธิภาพ	 และเกิดประสิทธิผล	 

จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (KM	 ครั้งท่ี	 5/2558)	 :	QAสัญจร@Sci	 โดย	 ดร.พีระพงศ์	 ตริยเจริญ	 รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายเพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการประเมิน 

คุณภาพ	ภายใน	ปีการศึกษา	2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 “ทบทวนแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่เป้าหมาย Faculty of Excellence” 

Transformation of Batagro

	 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้งที่	 3	“ทบทวน 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู ่ เป ้าหมาย Faculty of  

Excellence”	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2558	ณ	ห้องประชุม	401	 

อาคารสุขประชา	 วาจานนท์	 โดยได้รับเกียรติจากท่านรักษาการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ดร.	 อนามัย	 ด�าเนตร	 

มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและ	 ดร.	 พีรพงษ์	 ตริยเจริญ	 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี	 ร่วมรับฟังบรรยายและ 

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน	 โดยมีทีมบริหารบริษัทเบทาโกร	 

ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย	 โดยมีเป้าหมาย	 เพื่อให ้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารในเครือ 

เบทาโกร	ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้	
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AGM@SciKU ครั้งที่ 2/2558

	 การประชุมประจ�าปี	 2558	 ครั้งท่ี	 2	 ณ	 อาคาร 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	 45	 ปี)	 ใน	 วันท่ี	 

30	 มิถุนายน	 2558	 เพื่อสื่อสารกับบุคลากรภายในคณะ 

วิทยาศาสตร์	 เก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนองค์กร 

ไปสู่เป้าหมาย	Faculty	of	Excellence	โดยได้รับเกียรติจาก	รอง 

ศาสตราจารย์	ดร.	บดินทร์	รัศมีเทศ	รักษาการรองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มาบรรยายในหัวข้อ	 “KU’s  

Opportunity to Change”	 และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สุภา	 

หารหนองบัว	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 ได้แถลงนโยบายและ 

แนวทางการท�าวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์	 ให้แก่บุคลากร 

ในคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านได้รับทราบ	 วัตถุประสงค์ของการ 

จัดโครงการในครั้งน้ี	 เพื่อสื่อสารให้องค์กรรับทราบ	 และเข้าใจ 

ถึงการทบทวนวิสัยทัศน์	 เป้าหมาย	 และแผนกลยุทธ์	 เพื่อให้เกิด 

การสร้างวิสัยทัศน์ท่ีดี	 ซ่ึงมีเป้าหมายเพียงหน่ึงเดียว	 แล้ว 

มุ่งไปสู่เป้าหมายน้ัน	 การท�าวิสัยทัศน์จึงเป็นเรื่องท่ีบุคลากรใน 

คณะวิทยาศาสตร์ทุกคนจะต้องรับรู้และรับทราบ	 ร่วมกันหา 

ค�าตอบว่าเราต้องการจะเป็นอย่างไรในอนาคต	 และร่วมมือ 

ร่วมใจกันน�าพาคณะฯ	 ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้	 เพราะบุคลากร	คือ	 

หัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย	และคณะฯ

SAR@Sci-TQF

	 จัดอบรมเรื่อง	 "การจัดท�ารายงานผลการด�าเนิน 

การของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดท�ารายงานการ 

ประเมินตนเอง (SAR ) ตามแนวทางการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการ 

ศึกษา 2557 ในระบบ มคอ. : SAR@Sci-TQF"	 ในวันที่	8	 

กรกฎาคม	 2558	 ณ	 ภาควิชาสถิติ	 อาคารปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ย่อยงานยากให้สื่อสารง่ายผ่านอินโฟกราฟิกส์"

	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “ย่อยงานยากให้สื่อสารง่ายผ่าน อินโฟกราฟิกส์”	 KM	 ครั้งท่ี	 7/2558	 เพ่ือให้ผู้ 

อบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสื่อสารผ่านการท�าอินโฟกราฟิกส์	 เข้าใจในวิธีคิดเรื่องการย่อยงานยากให้ตรงจุดประสงค์ 

การสื่อสาร	 การเลือกใช้ภาพ	 ไอคอน	 และสัญลักษณ์	 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร	 ผู้อบรมได้ทดลองสร้างสรรค์ 

ผลงานอินโฟกราฟิกส์	 เพื่อการสื่อสารด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 โดยได้รับเกียรติจาก	นายพีระพงษ์	 เตชะทัตตานนท์	ผู้จัดการด้านงาน 

สร้างสรรค์และสื่อสารสาธารณะ	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	เป็นวิทยากรบรรยาย	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2558		 

ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ชั้น	2	อาคารทวี	ญาณสุคนธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 วิสัยทัศน์ที่ดีสู่การเปลี่ยนองค์กร

	 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี	 4	 เรื่อง	 "วิสัยทัศน์ท่ีดีสู ่การเปลี่ยนองค์กร : Transformation" โดย	 

รองศาสตราจารย์	 ดร.ศรปราชญ์	 ธไนศวรรยางกูร	 รกัษาการรองอธกิารบดี	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 และ	 ดร.นันธวฒุ	ิ ลอีมรสริ	ิ 

คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในวันที่	20	สิงหาคม	2558	ณ	ห้องประชุม	401	อาคารสุขประชา	วาจานนท์	
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โครงการบรรยายเรื่อง “การใช้ EdPEx เพื่อพัฒนา SciKU ได้อย่างไร”

	 โครงการบรรยายเรื่อง	“การใช้ EdPEx เพื่อพัฒนา SciKU ได้อย่างไร”	 เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2558	ณ	ห้องประชุม	 

341	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)	โดยมีวิทยากร	ได้แก่	รศ.	ดร.	สมภพ	ประธานธุรารักษ์	รองอิธการบดี 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	มหาวิทยาลัยมหิดล	 และ	ผศ.	นพ.	 ไชยวิทย์	 ธนไพศาล	ภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “หลักเกณฑ์และวิธ ี

การประเมินค่างานและผลงานการวิเคราะห์เพือ่ก�าหนดต�าแหน่ง 

สูงขึ้นของต�าแหน่งประเภทท่ัวไป และ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ”

	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประเมินค่างานและผลงานการวิเคราะห์ เพื่อก�าหนด

ต�าแหน่งสูงขึ้นของต�าแหน่งประเภทท่ัวไป และ ประเภทวิชาชีพ 

เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ”	 เพื่อให้บุคลากรสามารถเขียน 

ข้อก�าหนดต�าแหน่งได้อย่างถูกต้อง	 และ	 มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 

โดยได้รับเกียรติจาก	 นายเรืองชัย	 จรุงศิรวัฒน์	 นักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

ผู้เชี่ยวชาญประจ�าส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของ	 สกอ.	 เป็น 

วิทยากรบรรยาย	 เม่ือวันท่ี	 7–9	 กันยายน	 2558	ณ	 ห้อง 

ประชุม	202	อาคารทวี	ญาณสุคนธ์
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โครงการ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ 

(SWOT) ครั้งที่ 1”

 โครงการ	“การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมคณะวทิยาศาสตร์	

(SWOT)	ครั้งที่	1”	ในวันที่	8	–	9	มกราคม	2559	ณ	ห้อง 

ประชุม	 341	 ชั้น	 3	 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	 

45	ปี)	คณะวิทยาศาสตร์	 โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.	ธนรัตน์	 

แต้วัฒนา	 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 เป็น

วิทยากร	ซึ่งมีผู้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

จ�านวน	89	คน
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ด้านวิชาการ

  ปฐมนิเทศ Science-KU 74

	 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา	 2557	 เพื่อ 

เป็นการแนะน�าให้นิสิตใหม่ได้รู ้จักผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์	 และ 

คณะท�างานฝ่ายพัฒนานิสิตให้นิสิตได้ปรับตัวกับการใช้ชีวิตใน 

มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม	 ทราบรายละเอียด	 ข่าวสาร	 และ 

การเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียน	เมื่อวันพุธที่	13	สิงหาคม	2557	 

ณ	อาคารจักรพันธ์	เพ็ญศิริ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  การอบรมเรื่อง "การใช้งานคอมพิวเตอร์

  สมรรถนะสูงและเทคโนโลยีสมัยใหม่"

	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การใช้งาน 

คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

สมัยใหม่ส�าหรับนักวิทยาศาสตร์ค�านวณ” โดยความร่วมมือ 

ระหว่าง	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์ 

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 และคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 เมื่อวันที่	18	กันยายน	2557	ณ	ห้องประชุม	 

307	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	45	ปี)	 

ซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ	

กว่า	50	คน



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

200

แข่งขันตอบปัญหาทางพันธุศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

	 ภาควิชาพันธุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางพันธุศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย	ชิงถ้วยพระราชทาน	 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 ครั้งท่ี	 15	 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถ 

ทางชีววิทยาและพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงย่ิงขึ้น	 โดยการแข่งขันร่วมกับเยาวชนท่ีมีความสามารถจากโรงเรียนต่างๆ	 ท่ัวประเทศ	 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการระหว่างนักเรียนและนิสิตรุ่นพี่	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การปรับปรุง	 และพัฒนาระบบการศึกษาให้มี 

คุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสูงขึ้น	 เพ่ือให้ตอบรับกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน	 แข่งขันเม่ือวันอาทิตย์ท่ี	 29	 พฤศจิกายน	 2557	 

ณ	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)

   โครงการ I-KUSTARS 2014

	 งาน	I-KUSTARS	2014	ในวันที่	27	-	28	มีนาคม	2557	ณ	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)
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แข่งขันตอบปัญหาเคมีชิงโล่พระราชทานฯ

	 การแข ่งขันตอบปัญหาเคมี	 ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายครั้งท่ี	 35	 ชิงโล่พระราชทาน	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 ในวันท่ี	 25	 

มกราคม	 2558	ณ	 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	 

(อาคาร	45	ปี)

อนุกรมวิธานและซิเทมาติกส์ในประเทศไทย TST

	 การประชุมครั้งท่ี	 5	 อนุกรมวิธานและซิเทมาติกส ์

ในประเทศไทย	 ณ	 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	 

(อาคาร	45	ปี)	ในวันที่	25	-	27	พฤษภาคม	2558

แข่งขันตอบปัญหาพฤกษศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานฯ

	 การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ระดับ 

มัธยมปลาย	 ครั้งท่ี	 9	 ชิงถ้วยพระราชทาน	 สมเด็จพระเจ้า 

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	ในวันที่	24	 

มกราคม	 2558	ณ	 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	 

(อาคาร	45	ปี)
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I-KUSTARS 2015

	 งาน	 I-KUSTARS	 2015	 ในวันท่ี	 28	 -	 29	 

พฤษภาคม	2558	ณ	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	 

(อาคาร	45	ปี)

การแข่งขันเคมีโอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 11

	 ภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 เป ็นเจ ้าภาพจัด	 การแข่งขันเคมีโอลิมปิค 

ระดับชาติ	 ครั้งท่ี	 11	 ในวันท่ี	 1	 -	 5	 มิถุนายน	 2558	ณ	 

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน

ครั้งที่ 10

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ร่วมกับ	 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 และ	 ส�านักงานพัฒนา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	จัดการประชุมวิชาการ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน	 (วทท.	 เพื่อเยาวชน)	 

ครั้งท่ี	 10	 ระหว่างวันท่ี	 19	 -	 20	 มิถุนายน	 2558	 เพื่อให้ 

นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ได้น�าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์	 

คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 บนเวทีทางวิชาการ	 ได้แลกเปลี่ยน 

ความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิจัย	 และนักวิชาการ	 และสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย	 ตลอดจนเผยแพร่ให้ความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ให้กับเยาวชน 

ของประเทศ	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 ยงยุทธ	 

ยุทธวงศ์	รองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในพิธีเปิด	และมอบโล่ให ้

ผู้ที่สร้างชื่อเสียงและท�าคุณประโยชน์ให้แก่โครงการ	พสวท.
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ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

	 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์	ปีการศึกษา	2558	ณ	อาคารจักรพันธ์	เพ็ญศิริ	ในวันที่	14	สิงหาคม	2558
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค "High Resolution Mass Spectrometry" 

	 โครงการจัดการองค์ความรู้	KM	ครั้งที่	7/2557	 เรื่อง	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค	"High Resolution Mass  

Spectrometry"	และการประยุกต์ใช้งาน	ในวันที่	28	-	29	สิงหาคม	2557	ณ	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)	 

และ	อาคารทวี	ญาณสุคนธ์

ด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

การต้อนรับอาคันตุกะ Institute of Technology of Cambodia

	 Dr.	 In	 Sokneang,	 Vice	Head	of	Chemical	 and	 Food	 Technology	Department,	 Institute	 of	 Technology	of	 

Cambodia	 (ITC)	 ได้เข้าพบและหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ	 ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน	 การวิจัยและ 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร	์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ	 Institute	 of	 Technology	 of	 Cambodia	 ในวัน 

ศุกร์ที่	6	มิถุนายน	2557	ณ	ห้องคณบดี	ชั้น	3	อาคารสุขประชา	วาจานนท์	รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์	 

โดยคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ	



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

205

บรรยายพิเศษเรื่อง "มองปัจจุบัน ส่องอนาคต"

	 โครงการส่งเสริมการร่วมงานกับภาคเอกชน	 ของกลุ่มวิจัยด้านอาหารตามนโยบายเชิงรุก	 “มองปัจจุบัน ส่องอนาคต”  

เมื่อวันที่	17	กันยายน	2557	ณ	ห้องประชุม	401	อาคารสุขประชา	วาจานนท์	วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา	 

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กับบริษัทเบทาโกร	 โดยได้รับเกียรติจาก	น.สพ.	รุจเวทย์	ทหารแกล้ว	ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	 ศูนย์วิจัยและพัฒนา	 เครือเบทาโกร	 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะกรรมการบริหาร	 คณาจารย์	 นักวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าร่วมอบรม	 เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ	 และสร้างแรงบันดาลใจสู่การท�า 

นวัตกรรมวิจัยใหม่ในอนาคต

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Leading to Innovation"

	 การบรรยายพิเศษ	 ภายใต้หัวข้อ	 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ นวัตกรรม”	 (Leading	 to	 Innovation)	 เมื่อวันที่	 18	 

กันยายน	2557	ณ	ห้องประชมุ	341	อาคารปฏิบัติการวทิยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)	โดยได้รบัเกียรติจากวทิยากร	3	ท่าน	ได้แก่	 

รองศาสตราจารย์	 ดร.ศุภวรรณ	ตันตยานนท์	 อาจารย์จากภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และผู้ก่อตั้ง 

หลักสูตร	Technopreneurship	and	Innovation	Management	Program	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	กรทิพย์	วัชรปัญญาวงศ์	 

เตชะเมธีกุล	 จากภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 นอกจากน้ี	 ยังได้รับเกียรติจาก	 

Dr.	 Allen	 Yeo,	 a	 certified	 Practicing	 Management	 Consultant	 (PMC)	 under	 Singapore	 Business	 Advisors	 &	 

Consultants	Council	 (SBACC)	มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรนักวิจัย	-	นิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์	ที่จะน�าผลงานวิจัยมาพัฒนาและสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่
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Shizuoka University Visit

	 ผู้เชี่ยวชาญจาก	 Shizuoka	 University	 ประเทศญี่ปุ่น	 เข้าพบคณบดี,	 หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา	 รองศาสตราจารย	์ 

ดร.วิเชียร	 กิจปรีชาวนิช	 และอาจารย์จากคณะวนศาสตร์	 เพื่อหารือการสนับสนุนการจัดการประชุม	 IKUSTARS	 2015	 ในวันท่ี	 8		 

มกราคม	2558	ณ	ห้องประชุม	402	อาคารสุขประชา	วาจานนท์

USAID Visit

	 ผู้ประสานงาน	U.S.	Agency	for	International	Development	(USAID)	Partnership	for	Enhanced	Engagement	in	 

Research	 (PEER)	 Science	 Program	 พร้อมด้วยผู้แทน	 US	 Embassy	 Thailand,	 US	 Envoy	 and	 Distinguished	 Professor	 

เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร	 หัวหน้าภาควิชาและนิสิตบัณฑิตศึกษา	 เพ่ือแนะน�าโครงการให้ทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขา	 

biodiversity,	fisheries/coastal	development,	and	energy	เมื่อวันที่	9	มกราคม	2558	ณ	ห้องประชุม	401	อาคารสุขประชา	

วาจานนท์
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โครงการสร้างแรงบันดาลใจโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเคมีและฟิสิกส์ โดย Prof. Brian Schmidt, 

2011 Nobel Laureate for Physics และ Prof. Ei-ichi Negishi, 2010 Nobel Laureate for Chemistry

	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมกับ	 International	 Peace	 Foundation	 (IPF)	 จัดโครงการสร้าง

แรงบันดาลใจจากนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล	 สาขาฟิสิกส์	 และเคมี	 ในวันที่	 19	 มกราคม	 2558	 และ	 วันท่ี	 26	 มกราคม 

2558	ณ	ห้องประชุมสุธรรม	 อารีกุล	 ชั้น	 2	 อาคารสารนิเทศ	 50	 ปี	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 72	 ปี	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โดยได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลทางฟิสิกส์	และเคมี	Professor	Brian	Paul	Schmidt	และ	 

Professor	Ei-ichi	Negishi	มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ	 ให้คณาจารย์	นิสิต	บุคลากรและนักวิจัย	มีพลังผลักดันในการสร้างองค์ความรู ้

และนวัตกรรมการวิจัย	 สามารถน�าประสบการณ์	 และข้อเสนอแนะของวิทยากรไปปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในการผลิตผลงานทางวิชาการ 

และวิจัย	 เพื่อสร้างศาสตร์ความรู้ของแผ่นดิน	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้รับเกียรติจาก	 รองนายกรัฐมนตรี	 ศาสตราจารย ์

ยงยุทธ	 ยุทธวงศ์	 และ	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ดร.ไพรินทร์	 ชูโชติถาวร	 

มากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดโครงการฯ	
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โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 9

	 โครงการนักวิจัยพี่ เลี้ยง	 ครั้งท่ี	 9	 เม่ือวันท่ี	 3	 

กุมภาพันธ์	 2558	ณ	 ห้องประชุม	 352	 อาคารปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	 45ปี)	 โดยได้รับเกียรติจาก	 

ศาสตราจารย์	นพ.	ยง	ภู่วรวรรณ	ศาสตราจารย์	ระดับ	11	 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ ์

มหาวทิยาลยั	มาเป็นผูบ้รรยายพเิศษในหัวข้อเรือ่ง	“จรยิธรรม 

และการสร้างแรงบันดาลใจในการท�าวิจัย”	 ให้แก่คณาจารย์ 

นักวิจัยรุ่นใหม่	 เพื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ได้พบปะ	พูดคุย	 แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์	 และปัญหาในการท�าวิจัยกับ	 ศาสตราจารย์	 

นพ.	 ยง	 ภู่วรวรรณ	 และผู้เข้าร่วมโครงการท่านอ่ืนๆ	 ท้ังน้ี 

คณะฯ	 ได้เล็งเห็นว่านักวิจัยรุ่นใหม่น้ัน	 จะเป็นพลังและก�าลังขับ 

เคลื่อนท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ์

ในอนาคต

Kasetsart-Shinshu Mini-Symposium

	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุภา	 หารหนองบัว	 ให้การ 

ต้อนรับ	 Prof.	 Tamaki	 และนิสิตจาก	 Shinshu	 University	 

ในโครงการประชุมวิชาการ	 Kasetsart-Shinshu	 Mini- 

Symposium	ระหว่างวันที่	10	–	12	มีนาคม	2558	เป็นหนึ่ง 

ในโครงการภายใต้	 MOU	 ระหว่างสองมหาวิทยาลัย	 เพื่อ 

ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรี	 

โดยมีการน�าเสนอผลงานวิจัยในระดับปริญญาตรี
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โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 11

	 การเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์นักวิจัย	 ของคณะวิทยาศาสตร์ในโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง	ครั้งที่	 11	 วันพุธที่	 

27	 พฤษภาคม	 2558	ณ	 ห้องประชุม	 401	 อาคารสุขประชา	 วาจานนท์	 ได้รับเกียรติจากวิทยากร	 ได้แก่	 รองศาสตราจารย	์ 

ดร.	พีรเดช	ทองอ�าไพ	(ผู้อ�านวยการส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร),	ดร.นนัทยิา	วริยิบณัฑร	(ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม	งานอุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)	และ	คุณอุกฤษฏ์	วังมงคล	(ที่ปรึกษางานอุตสาหกรรม 

วัสดุก้าวหน้า	ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สวทช.)

SCI_KU ประสานความร่วมมือกับ WD

	 คณะวทิยาศาสตร์	 ได้ประสานความร่วมมือแลกเปลีย่นศึกษางานวิจัย	 กับ	 บริษัท	Western	 Digital	 Thailand	 ในวันท่ี	 16	 

กรกฎาคม	2558	ณ	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)

บรรยายพิเศษ เรื่อง “สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์และ พ.ร.บ. ที่ต้องทราบ” 

	 การบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์และ พ.ร.บ. ที่ต้องทราบ”	(KM	9/2558)	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 

27	สิงหาคม	2558	เวลา	08.30	–	13.00	น.	ณ	ห้องประชุม	341	ชั้น	3	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับคณาจารย์	 บุคลากร	 นิสิตและผู้สนใจให้ทราบถึงแนวทางการเลี้ยง	 การใช้งาน	 จรรยาบรรณและ 

การเขียนข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 เป็นการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องและสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	พ.ศ.	2558	โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร	ดังนี้

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ประดน	จาติกวนิช	ที่ปรึกษาส�านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

	 2.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.	ชุมพล	ผลประมูล	ศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสรีรวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

	 มหิดล

	 3.	ดร.	ปัทมารัตน์	กุญชร	ณ	อยุธยา	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ด้านบริการวิชาการ

ช่องสาริกา VS บางกระเจ้า

	 โครงการสัมมนาพิเศษ	 เรื่อง	 “ช่องสาริกา พบ บางกะเจ้า”	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีอยู่ในชุดโครงการวิจัยบูรณาการ 

เพ่ือการพัฒนาเชิงนิเวศ	 คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน	 โดยความร่วมมือกับ	 คณะวนศาสตร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 คณะเกษตร	 

คณะบริหารธุรกิจ	 และคณะเศรษฐศาสตร์	 เม่ือวันท่ี	 21	 พฤศจิกายน	 2557	ณ	 ห้องประชุม	 401	 อาคารสุขประชา	 วาจานนท์	 

คณะวิทยาศาสตร์	 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเครือเบทาโกร	 นายวนัส	 

แต้ไพสิฐพงษ์	 และ	 ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมเครือเบทาโกร	 นายบัญญัติ	 ค�าบุญเหลือ	 เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณาจารย์	 

นักวิจัย	 และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เก่ียวกับกรณีศึกษาการด�าเนินงานพัฒนาชุมชน	 ต.ช่องสาริกา	 จ.ลพบุรี	 ของบริษัท 

เบทาโกร	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เสริมสร้างความร่วมมืออันน�าไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ บริเวณพระต�าหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

	 เม่ือวันท่ี	 30	 กรกฎาคม	 2558	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จลง	ณ	 บริเวณพระต�าหนัก 

เรือนต้น	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต	ทรงปลูกต้นไม้	จ�านวน	6	ต้น	 ได้แก่	ต้นโพธิสัตว์,	มหาพรหม,	พะยูง,	มะเกลือ,	มะขามป้อม	 

และสมอไทย	ร่วมกับ	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรี,	ผู้บริหาร	ผู้แทน	นิสิต	คณะวนศาสตร์	และ	คณาจารย์ในโครงการวิจัยจาก 

คณะวิทยาศาสตร์	 คณะเกษตร	 คณะเศรษฐศาสตร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 และคณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

ท้ังน้ี	 คณะวนศาสตร์	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้น�านิสิตคณะวนศาสตร์เข้าถวายงานปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดาเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อ 

ปลูกเสริมทดแทนต้นเดิมท่ีมีอายุมากและทยอยล้มตายโดยคณะอาจารย์	 นิสิต	 ข้าราชการ	 และข้าราชบริพาร	 ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้	 

จ�านวน	300	ต้น	ได้แก่	พะยูง,	แดง,	มะค่าโมง,	ศรียะลา,	ละมุดสีดา,	ยวนผึ้ง	และพระเจ้าห้าพระองค์
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โครงการอบรม “ความท้าทาย ของการจัดการศึกษายุคใหม่”

	 โครงการอบรม	 ภายใต้หัวข้อ	 “ความท้าทายของการจัดการศึกษายุคใหม่”	 เม่ือวันท่ี	 9	 -	 10	 ตุลาคม	 2557	 

ณ	 ห้องประชุม	 341	 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	 45	 ปี	 คณะวิทยาศาสตร์โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร	 3	 ท่าน	 ได้แก่	 

แพทย์หญิง	 คุณหญิงพรทิพย์	 โรจนสุนันท์	 ผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 กระทรวงยุติธรรม,	 ศาสตราจารย์	 ดร.	ณรงค์	 

ปั้นน่ิม	 ท่ีปรึกษาโรงเรียนก�าเนิดวิทย์	 และ	 รองศาสตราจารย์	 ยืน	 ภู่วรวรรณ	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	 และอดีตรองอธิการบดี	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาน�าความรู้ท่ีได ้

ไปใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยยุคใหม่	ที่มีการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม	(STEM)	และการน�าความรู้	ความก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์	 ท่ีนับว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิต	 และคณาจารย์ในการน�า 

วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันด้วย

Science Open House

	 โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์	ประจ�าปี	2557	ระหว่างวันที่	10	–	11	พฤศจิกายน	2557	บริเวณคณะวิทยาศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ภายใต้แนวคิด	 Green	 Economics	 @SciKU	 ปลูกฝังและกระตุ้นให้เยาวชนไทย	 เกิดการเรียนรู้เข้าใจและ 

พัฒนาสิ่งท่ีมีในธรรมชาติสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 อันน�าไปสู่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศชาติอย่างย่ังยืน	 นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเย่ียมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละภาควิชา	 เพ่ือ 

เสริมสร้างความเข้าใจในการสร้างศาสตร์ของแผ่นดิน	 (Knowledge	 of	 the	 Land)	 พร้อมท้ังเป็นการแนะแนวทาง	 และสร้างแรงจูงใจ 

ให้ผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เข้าเรียนต่อในคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ถอดบทเรียน รับมือแผ่นดินไหว: เชียงราย เนปาล

	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และคณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมจัด 

โครงการเสวนาในหัวข้อเรือ่ง	ถอดบทเรยีน	รบัมือแผ่นดินไหว	:	 

เชียงราย	-	เนปาล	ในวันที่	7	พฤษภาคม	2558	เวลา	14.30	-	 

17.00	 น.	 ณ	 ห้องประชุม	 ธีระ	 สูตะบุตร	 อาคารสารนิเทศ	 

50	ปี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดย	ดร.	อนามัย	ด�าเนตร	 

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมเป็น 

ประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ	ิ 

3	 ท่าน	 ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 ภาสกร	 ปนานนท์	 

ผู ้ เชียวชาญด ้านแผ ่นดิน ไหว	 อาจารย ์ประจ� าภาควิชา 

วทิยาศาสตร์พ้ืนพภิพ	คณะวทิยาศาสตร์,	ผูช่้วยศาสตราจารย์	 

รัชด	 ชมพูนิช	 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาคาร	 คณบดีคณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์	 และ	รองศาสตราจารย์	ดร.	สุทธิศักดิ์	 

ศรลัมพ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิศวกรรมแผ่นดินไหว	อาจารย์ 

ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 โดย 

การเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ 

สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว	 การเตรียมพร้อมรับมือเม่ือเกิด 

แผ่นดินไหว	และการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเพื่อ 

รองรับการเคลื่อนท่ีของแผ่นธรณีภาค	 ซ่ึงยกตัวอย่างมาจาก 

กรณีศึกษาจากการเกิดแผ่นดินไหวท่ี	 จ.เชียงราย	 และ	 ประเทศ 

เนปาล	 เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมรบัฟัง	 แลกเปลีย่น 

ความคิดเห็น	 และซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรเก่ียวกับภัยพิบัติ 

แผ่นดินไหว

เสวนาเรื่อง "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลอดภัยจริงหรือ"

	 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป	 คณะวิทยาศาสตร	์

ร่วมกับ	 สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย	 จัดเสวนาเรื่อง	

"โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลอดภัยจริงหรือ"	 ในวันจันทร์ท่ี	 27	

กรกฎาคม	 2558	ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 3	 อาคารปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)

"เกษตรศาสตร์ช่วยภัยแล้ง" พิธีมอบบ่อบาดาลชุมชน

	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และผู้บริหาร 

คณะวิทยาศาสตร์	น�าส�ารวจโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดีเซลล์	 

สวนบุรี	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	 คณะ 

วิทยาศาสตร์	 ร่วมพิธีมอบบ่อบาดาลชุมชน	 "เกษตรศาสตร์ 

ช่วยภัยแล้ง"	 ณ	 บ้านทุ่งกระบ�่า	 ต.ทุ่งกระบ�่า	 อ.เลาขวัญ	 

จ.กาญจนบุรี	 และวัดใหม่รางทอง	 บ้านตลุงเหนือ	 ต.หนอง 

ประดู	 อ.เลาขวัญ	 จ.กาญจนบุรี	 และติดตามดูผลบ่อบาดาล 

ชุมชน	บ้านหนองตากเนื้อ	หมู่	10
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งานมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 

	 โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย	 :	 สนุกวิทย์	 ปลูกแนวคิด	 วิทยาศาสตร์สู่เยาวชน	 (Big	 Event)	 ในวันพฤหัสบดีที่	 14	

มกราคม	พ.ศ.	2559	ณ	อาคารมหามกุฎ	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ

ทักษะทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา	จ�านวน	32	ฐานกิจกรรม

	 โดยคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้จัดกิจกรรมร่วมงาน	 จ�านวน	 2	 ฐานกิจกรรม	 จัดอยู่ในกลุ่ม	 “การ 

ศึกษาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต”	ได้แก่	

	 1.	“คุณระบายความร้อนได้เร็วแค่ไหน”	ร้อน	ร้อน	พืชจะท�าอย่างไรดี	เธอกับฉัน	ใครระบายความร้อนได้	เร็วกว่ากัน		

	 2.	“ดูปากพืชนะคะ”	พืชมีปากไหม	รูปร่างอย่างไร	พืชมีกี่ปากนะ

		 ซ่ึงกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก	 น่ันคือ		

เด็กๆได้ลงมือท�าการทดลองด้วยตัวเอง	 ได้จับเครื่องมือในการทดลองด้วยตัวเอง	 สามารถต้ังค�าถาม	 ตอบค�าถามได้อย่างมีเหตุผล

ทางวิทยาศาสตร์	และจากกิจกรรมเหล่านี้สามารถเสริมสร้างพี่เลี้ยงที่เป็นนิสิต	ให้สามารถน�า	สอน	ชี้แนะ	ให้นักเรียนรุ่นเด็ก	ๆ	เหล่านี้ท�า

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
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ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะวิทยาศาสตร์ 2557

	 กิจกรรม	 “ วันพัฒนาแล ะปลู กต ้ น ไม ้ คณะ 

วิทยาศาสตร์ประจ�าปี 2557”	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ 

สามัคคีสร้างจิตส�านึกของบุคลากรและนิสิต	 ร่วมแรงร่วมใจ 

กันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในการท่ีจะพัฒนาความสะอาด 

ของอาคารสถานท่ี	 การปลูกต้นไม้อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้คณะ 

วิทยาศาสตร์มีความสะอาดเกิดความร่มรื่นสวยงามและเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย	 โดยมีผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และ 

นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์	 เข้าร่วมกิจกรรม	 ในโอกาสน้ี	 

ศาสตราจารย์	 ดร.	 นิวัติ	 เรืองพานิช	 นายกสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 ได้มา 

เยี่ยมเยียนคณะฯ	 และมอบผลไม้เป็นก�าลังใจแก่คณาจารย ์

บุคลากร	และนิสิตด้วย

งานเกษียณอายุราชการปี 2557

	 งานขอบคุณและแสดงมุทิตาจิต	 แด ่ บุคลากรท่ี 

เกษียณอายุราชการ	 ในปี	 2557	 เม่ือวันท่ี	 26	 กันยายน	 

2557	ณ	 โถงอาคารทวี	 ญาณสุคนธ์	 โดยมีผู้เกษียณอายุ 

ราชการทั้งสิ้น	11	ท่าน



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

215

SciArt@Scku

	 ภาควิชาสัตววิทยา	และ	ภาควิชาพฤกษศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	จัดโครงการสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทยร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยภายในงานมีการจัดแสดงภาพวาดทางสัตววิทยาและพฤกษศาสตร์	 ภาพถ่ายทาง

สัตววิทยาและพฤกษศาสตร์	 การประมูลภาพถ่าย	 วิทยาศาสตร์ในของเล่นภูมิปัญญาไทย	 วิทยาศาสตร์การถนอมอาหาร	 ร้อยเรื่อง

เครื่องดื่มสมุนไพรไทย	เครื่องปั้นดินเผา	เครื่องจักสาน	และมี	workshop	การร่างภาพ	การวาดภาพปากกาและหมึก	การวาดภาพสีน�้า

เบื้องต้น	และยังมีกิจกรรมพิเศษ	การแสดงศิลปวัฒนธรรม	การแสดงดนตรี	acoustic	ระหว่างวันที่	24	–25	พฤศจิกายน	2557	ณ	

บริเวณลานด้านข้างอาคารทวี	ญาณสุคนธ์	คณะวิทยาศาสตร์

งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ์	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2557

SCIENCE SPORT DAY 2014

	 งาน	SCIENCE	SPORT	DAY	ในวนัท่ี	25	ธนัวาคม	 

2557	 โดยมีการแข่งขันกีฬาของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	 

ได้แก่	บาสเกตบอล		แชร์บอล	และเหยียบลูกโป่ง	ทั้งนี้เพื่อสร้าง 

สัมพันธ์ท่ีดีและสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลากรของคณะฯ	 

ซึ่งจะน�าพาให้คณะวิทยาศาสตร์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
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ท�าบุญปีใหม่ส�านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 

	 ส�านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์	 จัดงาน 

ท�าบุญปีใหม่ประจ�าปี	2558	ในวันที่	12	มกราคม	2558

วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 49 ปี

	 งานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์	 ครบรอบ	 49	 ปี	 

เม่ือวันจันทร์ท่ี	 9	 มีนาคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 3	 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	 45	 ปี)	 

นับเป็น	 49	 ปี	 แห่งการพัฒนาในด้านต่างๆ	 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการ	 ก้าวสู่ครึ่งศตวรรษแห่งคุณภาพทางการศึกษา	 

เพื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดหน่ึงในสามของประเทศ	 

โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ศาสตราจารย์	 

ดร.	 นิวัติ	 เรืองพาณิช	 ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

และรกัษาการอธกิารบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ดร.	อนามัย	 

ด�าเนตร	 ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่และเงินรางวัลประเภทต่างๆ	 

ให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์		

	 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม 

ให ้ บุคลากรของคณะฯ	 ซ่ึงประกอบด้วย	 คณะผู ้บริหาร	 

คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 และนิสิต	 ได้เห็นความส�าคัญ	 เกิดความ 

รักความผูกพันต่อคณะฯ	 รวมท้ังยังเป ็นโอกาสดีท่ีจะได ้ 

แสดงความขอบคุณ	ประกาศเกียรติคุณ	และยกย่องผู้ประกอบ 

คุณประโยชน์ในทุกด้านให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา
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Home Coming Day 2015 รวมพลคนวิทยาศาสตร์

	 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตร- 

ศาสตร์	จัดงาน	"Home Coming Day 2015 รวมพลคน 

วิทยาศาสตร์"	 ณ	 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ	 

(อาคาร	45	ปี)	 ในวันที่	 9	มีนาคม	2558	 โดยเป็นการประชุม 

ใหญ่สามัญประจ�าปี	 เพ่ือพบปะพูดคุยเก่ียวกับการด�าเนินงาน 

ของสมาคม	 มีการแนะน�านายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์คน 

ใหม่	 คือ	 นายยศพงษ์	 เต็มศิริพงศ์	 กรรมการผู้จัดการบริษัท 

ศรีราชาโมด้า	 จ�ากัด	 และได้รับเกียรติจาก	 รองศาสตราจารย์	 

ดร.	 คุณหญิงสุชาดา	 ศรีเพ็ญ	 อาจารย์อาวุโสท่ีเคารพรักย่ิง 

ของชาววิทยาศาสตร์	 มาร่วมรับฟังการเสวนาจากนิสิตเก่า 

ผู้ประสบความส�าเร็จในอาชีพ	 โดยกิจกรรมในช่วงท้ายสุด	 

มีการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสเพ่ือระลึกถึงพระคุณ

ของอาจารย์ท่ีท่านได้ประสาทความรู้ให้แก่ชาววิทยาศาสตร์ 

ทุกคน

รดน�้าด�าหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์และร่วมงาน

สงกรานต์กลางกรุง...ลั่นทุ่งบางเขน

	 จัดงาน	 “รดน�้าขอพรเน่ืองในวันสงกรานต์และ 

ร่วมงานสงกรานต์กลางกรุง...ลั่นทุ่งบางเขน”	 ปี	 2558	 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 9	 เมษายน	 2558	 เพื่อเป็นการสืบสาน 

วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม	 คณาจารย์บุคลากรและนิสิตได้ร่วม 

แสดงมุทิตาจิตรดน�้าด�าหัวขอพรอาจารย์อาวุโสในช่วงเช้า	 

และร่วมขบวนแห่รถบุปผชาตกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

ในช่วงบ่าย

คณะวิทย์ฯ มีรกัปลกูผกักินกัน ภาควิชามีรกัปลกูผกัแบ่งปัน

	 โครงการ	 "คณะวิทย์ฯ มีรักปลูกผักกินกัน ภาค

วิชามีรักปลูกผักแบ่งปัน" ด�าเนินการโดย	ส�านักงานเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์	เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่	19	มีนาคม	2558	
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Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

	 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	 น�าทีมโดย	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุภา	 หารหนองบัว	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วม 

รับเสด็จ	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ทรงน�าขบวนการปั่นจักรยานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในโครงการ	 "Bike	 for	MOM	ปั่นเพื่อแม่"	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บางเขน	 เมื่อวันที่	 

16	สิงหาคม	2558

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2558

	 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้	คณะวิทยาศาสตร์	ประจ�าปี	2558	เมื่อวันเสาร์ที่	26	กันยายน	2558	ซึ่งเป็นวันเดียวกัน 

กับวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี	 และสร้างจิตส�านึกร่วมกันให้กับนิสิต	 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน	 

ในการประกอบกิจกรรมพัฒนา	 เพ่ือร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ของเราให้มีความสะอาด	 เกิดความร่มรื่น	 สวยงาม	 

เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว	KU	GREEN	CAMPUS	ณ	ลาน	Love@SciKU	 

ด้านข้างอาคารสุขประชา	วาจานนท์
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โครงการสัมมาทิฐิ กิ่งนนทรี ปี 2558

	 โครงการสัมมาทิฐิ	 ก่ิงนนทรี	 คณะวิทยาศาสตร์	 ปี	 2558	 ในวัน	 ท่ี	 28	 กันยายน	 2558	ณ	 โถงชั้นล่างอาคารทวี	 

ญาณสุคนธ์	 เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรอาวุโส	 ท่ีท�าคุณประโยชน์ต่อคณะ	 ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรอาวุโสภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์	 ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน	 และยังเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่	 ผู้เกษียณอายุราชการของ 

คณะวิทยาศาสตร์	โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น	19	ท่าน	

โครงการทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2558 

	 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	 1	 พฤศจิกายน	 2558	 คณะ 

วิทยาศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี	ณ	 ส�านักปฏิบัติ 

ธรรมพุทธบารมี	 จ.ปทุมธานี	 เพื่อก่อสร้างอาคารท่ีพัก 

พระสงฆ ์	 และศาลาปฏิบัติธรรมแก ่อุบาสกอุบาสิกาท่ีมา 

ปฏิบัติธรรม	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สุภา	 หารหนองบัว	 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็น 

ประธานฝ่ายฆราวาส

โครงการสัมมาทิฐิ สานสัมพันธ์ ชาวคณะวิทยาศาสตร์

	 โครงการสัมมา ทิฐิ 	 สานสัมพันธ ์ 	 ช าวคณะ 

วิทยาศาสตร์	 ประจ�าปี	 2559	 เมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 2558	 

ณ	 ลานด้านข้างอาคารทวี	 	 ญาณสุคนธ์	 คณะวิทยาศาสตร	์ 

เ พ่ือเป ็นการสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร	 ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน 

และภาควิชา	 ก่อให้เกิดความรักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการ 

ปฏิบัติงาน
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ก่อนจะมาเป็นสมาคมนิสิตเก่า

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ก่อนจะมาเป็นสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ในช่วงแรกๆ	 คณะวิทยาศาสตร์ยังไม่มีศูนย์กลาง	 ท่ีท�าหน้าท่ีรวบรวมนิสิตเก่ารุ่นต่างๆ	 

ประสานงานระหว่างนิสิตเก่าด้วยกันและระหว่างนิสิตเก่ากับคณะฯ	 ในการท่ีจะเก้ือกูลและสนับสนุน 

นิสิตเก่าด้วยกัน	 หรือกลับมาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ	 ดังน้ันด้วยการสนับสนุนของ	 

รองศาสตราจารย์	 ดร.วินิจ	 เจียมสกุล	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในขณะน้ัน	 นิสิตเก่าของคณะ 

รุ่นแรกๆ	จ�านวนหนึ่งน�าโดย	คุณปรีชา	 ธรรมนิยม	นิสิตเก่า	 วท.วอ.รุ่น	 1	 ได้มีการรวมกลุ่มกันและ 

จัดต้ัง	 “ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”	 ขึ้นเมื่อวันที่	 2	 

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2549

คุณปรีชา ธรรมนิยม

ประธานชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นิดา ชาญบรรยง

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์	มก.	(คนแรก)

	 เม่ือวันท่ี	 20	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2554	 สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ได้ก่อตั้งขึ้น	โดยมี	รองศาสตราจารย์	นิดา	ชาญบรรยง	ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม 

นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์	 มก.	 คนแรก	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 2	 ปี	 เม่ือครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 

คณะกรรมการด�าเนินการสรรหาฯ	 ได้ด�าเนินการสรรหานายกสมาคมฯ	 คนใหม่	 โดยสมาชิกสมาคม 

นิสิตเก่าฯ	 ได้ให้การรับรอง	 นายยศพงษ์	 เต็มศิริพงศ์	 เป็นนายกสมาคมฯ	 คนใหม่	 ซ่ึงได้ด�าเนินการ 

จดทะเบียนเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี	 2	 เมษายน	 2558	 โดยมี 

การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคมรวม	 15	 ท่าน	 และคณะกรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ	 อีก	 

8	ท่าน	ด้วยกัน
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 วัตถุประสงค์การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อเป็นองค์กรในการประสานงานและ 

ด�าเนินกิจกรรมของนิสิตเก่าฯ และ สมาชิก ส่งเสริมกิจกรรมและการด�าเนินงานต่างๆ  

ของมหาวิทยาลัยและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ให้เป็น 

ท่ียอมรับของสังคม รวมท้ังเกษตรกร ส่วนราชการ ธุรกิจเอกชน ประชาชนและผู้ท่ี 

เก่ียวข้องทุกฝ่าย ส่งเสรมิและพฒันาบัณฑติ มก. ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์มืออาชพีโดย 

ให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง ถ่องแท้ ในองค์ความรู้ทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์

นายยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์

นายกสมาคมฯ	(ปัจจุบัน)

การด�าเนินงานของสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้น	 และสามารถปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์	 สิ่งแวดล้อม 

ท่ีเปลี่ยนแปลง	 ส่งเสริมการศึกษา	 การค้นคว้า	 การส�ารวจและประสบการณ์ทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์ให้กว้างขวางมากขึ้นในประเทศไทย	 

ให้ความช่วยเหลือ	 ร่วมมือ	 และประสานงานกับสมาชิกองค์กรอื่น	 ในการด�าเนินการท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือสังคมส่วนรวม	 ธ�ารงไว ้

ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสมาชิก	และจรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์

การด�าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา (รอบ 2 ปี) ของสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ในช่วงท่ีผ่านมาสมาคมฯ	 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิก	 สร้างเครือข่ายกับสมาคม 

คณะต่างๆ	และกิจกรรมหารายได้	อาทิเช่น	

	 -		การมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนิสิตในการจัดค่ายอาสา	และอื่นๆ

	 -		การเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์	เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 -		เข้าร่วมพบปะสังสรรค์ท�ากิจกรรมร่วมกับสมาคมอื่นๆ	ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในงาน	KU	Network	Party

	 -		จัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในโอกาสครบรอบ	50	ปี	คณะวิทยาศาสตร์	รายได้ส่วนหนึ่งน�าสมทบกองทุน

	 	 คณะวิทยาศาสตร์	ฯลฯ

ภาพกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ 

	 นายกสมาคมและผู ้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เข ้า 

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์	 เน่ืองในวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2558
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ลงนามถวายพระพร

	 นายกสมาคมและกรรมการสมาคมส่วนหน่ึงร่วมกับ 

นิสิตปัจจุบันลงนามถวายพระพร	พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวฯ	 ท่ีศาลา	 100	 ปี	 โรงพยาบาลศิริราช	 เม่ือวันท่ี	 12	 

กุมภาพันธ์	2558

	 สมาคมฯ	 ร่วมกับ	 คณะวิทยาศาสตร์	 จัด	 “Home  

Coming Day 2015 รวมพลคนวิทยาศาสตร์”	 ในวัน

ท่ี	 9	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2558	 เน่ืองในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ปีท่ี	 49	 และพิธี 

มุทิตาจิตต่ออาจารย์อาวุโส

 การปรบัปรงุทะเบียนสมาชกิสมาคมฯ	 และจดัท�าเอกสาร 

เผยแพร่การด�าเนินงานของสมาคมเพื่อประกอบการรับสมัคร 

สมาชิกเพิ่มเติมโดยมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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KU Network Party

	 เข้าร่วมพบปะสังสรรค์ท�ากิจกรรมร่วมกับสมาคม

อื่นๆ	 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในงาน	 KU	 Network	 

Party	 เพื่อสร้างเครือข่ายในระดับสมาคม	 ซ่ึงน�าโดยสมาคม 

นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์ 

เมื่อ	20	สิงหาคม	2558

 จัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ชิงถ้วย

เกียรติยศ	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรี	 เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2558	ณ	บลูโอ	ริธึม	สาขาเอสพลานาด	แคราย	โดยน�า 

รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
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สรุปผลงานของกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ 2557 – 2558

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติ	ภารกิจ	ให้เป็นไปตาม	ปรัชญา 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โดยเป็นสถาบันที่มีปณิธานที่มุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหา	และ	วัฒนาความรู้ 

ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา	ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ	จริยธรรม	และคุณธรรม	ตลอดจนเป็นผู้ชี้น�า 

ทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีทางสังคม	เพื่อความคงอยู่	ความเจริญ	และความเป็นอารยะของชาติ	เพื่อผลิตบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพ	ประกอบไปด้วยความรู้คู่คุณธรรม	และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์อันเป็น 

พื้นฐานของการเรียนในหลากหลายสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ก้าวสู่การเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ด ี

ที่สุดหนึ่งในสามของประเทศ

	 คณะวิทยาศาสตร์	จึงได้มีการด�าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ	เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายและปณิธานที่ได้ 

ตั้งไว้	 และเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิต	รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันของคน 

ในองค์กร	เพื่อน�าพาคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	ต่อไป	

	 โดยในปี	2557	–	2558	คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการด�าเนินกิจกรรมต่างๆในแต่ละฝ่าย	ดังนี้
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ด้านวิชาการ :  มุ่งเน้นคุณภาพ และ ความเป็นนานาชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557-2559 

	 คณะวิทยาศาสตร์	 เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	 คุณธรรม	 เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน	การด�าเนินงานด้านวิชาการ 

มุ่งเน้นคุณภาพของหลักสูตร	และความเป็นนานาชาติ	 ท้ังน้ี	 คณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ 

จ�านวนสองหลักสูตรคือ	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	(นานาชาติ)	และ	 เคมี	 (นานาชาติ)	ซึ่งในปีการศึกษา	2557	คณะได้ 

เปิดหลักสูตรใหม่ซ่ึงเป็นหลักสูตรนานาชาต	ิคือ	หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี	 (นานาชาติ)	 โดยม ี

นิสิตเข้าศึกษา	13	คน	และในปีการศึกษา	2558	มีนิสิตเข้าศึกษาจ�านวน	33	คน	ทั้งในในปัจจุบันคณะได้เปิดสอน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	และหลักสูตรนานาชาติ	รวมทั้งสิ้น	44	หลักสูตร	 

ดังนี้

	 ระดับปริญญาตรี		จ�านวน	15	หลักสูตร

	 ระดับปริญญาโท	จ�านวน	15	หลักสูตร

	 ระดับปริญญาเอก		จ�านวน	14	หลักสูตร

โครงการวิจัยในชั้นเรียน (Class Action Research) 

	 คณะวิทยาศาสตร์ได้	 ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่อาจารย์	 เพื่อด�าเนินการโครงวิจัยในชั้นเรียน	 โดยมีวัตถุ 

ประสงค์ที่จะท�าการศึกษาปัญหาในการเรียนการสอน	 เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง 

พัฒนาวิธีการเรียนการสอน	โครงการละ	15,000		บาท	ดังนี้

	 การพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะการเรียนรู้ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน	 (01403112)	 ส�าหรับนิสิตสาย 

วิทยาศาสตร์ด้วย	“ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง”	โดย	ดร.ประภาศิริ		พงษ์ประยูร	และคณะ	(ภาควิชาเคมี)

โครงการอาจารย์ผู้ช่วยสอน 

	 คณะวิทยาศาสตร์	สนับสนุนทุนผู้ช่วยสอน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน	 

และเพื่อให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจทางวิชาการหรืองานวิจัย		ดังนี้

	 1.	 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนเพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์		ทุนละ	20,000	บาท	จ�านวน	3	ทุน	เป็นเงินทั้งสิ้น	 

60,000		บาท

	 2.		ทุนผู้ช่วยสอนคณะวิทยาศาสตร์	 (Faculty	 of	 Science	Kasetsart	University	 Teaching	Assistant:	 

ScKUTA)	 เพ่ือเป็นทุนให้อาจารย์ด�าเนินการจัดให้มีผู้ช่วยสอนในรายวิชาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร ์

พื้นฐาน	คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน	ที่มีนิสิตลงทะเบียนรายวิชา	300	คนขึ้นไป

	 -	 ภาคต้น	2557		จ�านวน		27	ทุน	ทุนละ	8,000	บาท	รวมเงินทั้งสิ้น	216,000	บาท

	 -	 ภาคปลาย	2557		จ�านวน		10	ทุน	ทุนละ	8,000	บาท	รวมเงินทั้งสิ้น	80,000	บาท
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โครงการทุนบัณฑิตศึกษา 

	 คณะวิทยาศาสตร์	มีนโยบายให้ทุนบัณฑิตศึกษา	 (ScKUPGS)	 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเข้า 

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ส�าหรับในปีการศึกษา	 2557	 

มีจ�านวนผู้ได้รับทุน	22	ทุน		ทุนละ	70,000	บาทต่อปี	

โครงการทุนสนับสนุนการท�าวิจัยระดับปริญญาตร ี 

	 คณะวิทยาศาสตร์	มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้	ความสามารถในในการท�าวิจัย	

จึงสนับสนุนทุนท�าวิจัยในระดับปริญญาตรีปี	3	และ	ปี	4		เพื่อให้นิสิตมีการท�าปัญหาพิเศษหรือการท�าโครงการ	

วิจัยตามหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น	ในปีการศึกษา	2557	มีนิสิตเสนอโครงการจ�านวน	241	โครงการ	เป็นเงิน	

2,294,000	บาท	

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ I-KUSTARS 2015 

	 คณะวิทยาศาสตร์	 จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	 I-KUSTARS	 2015	 ระหว่างวันที่	 28	 –29	 

กุมภาพันธ์	 2558	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนประสบการณ์และองค์ความรู้ในทุกสาขาของ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 นอกจากนี้มุ่งหวังให้นิสิต	นักศึกษา	นักวิจัย	นักวิชาการ	และอาจารย์	 ได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอันจะเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ	ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให ้

นิสิตและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาและการวิจัย	 อีกทั้งเป็นการ 

สร้างความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการ	 ศึกษาของประเทศ 

ในกลุ่มอาเซียน	

โครงการประชุมวิชาการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ระหว่าง Shinshu University และ 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (Kasetsart-Shinshu Mini-Symposium) 

	 วันที่	 10	 -	 12	 	 มีนาคม	 2558	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้จัดโครงการโครงการ	Kasetsart-Shinshu	Mini- 

Symposium	 โดยจัดให้นิสิตระดับปริญญาตรีจาก	 ทาง	 Faculty	 of	 Science	 Shinshu	 University	 และจาก 

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้น�าเสนอผลงานท่ีได้รับการศึกษาค้นคว้าในระดับปริญญาตร	ี 

และให้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย	 เพ่ือสร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น 

ด้านงานวิจัยระหว่างนิสิตระหว่างสองมหาวิทยาลัย	และต่อยอดไปยังการสร้างหลักสูตรสองปริญญาระหว่าง 

คณะวิทยาศาสตร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยในอนาคต

การพัฒนาหลักสูตร Double degree 

	 ในปี	2559	คณะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการสร้างความร่วมมือ	และ	พัฒนาหลักสูตร	Double	 

degree	กับมหาวิทยาลัยเกียวโต	 ในสาขาพฤกษศาสตร์	ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวส�าคัญในการพัฒนาหลักสูตรและเพิ่ม 

ความเป็นนานาชาติ	โดยคณะจะด�าเนินการผลักดันให้มีหลักสูตร	Double	degree	มากขึ้น
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โครงการรางวัลผลงานต�ารา 

	 คณะวิทยาศาสตร์	 มีนโยบายรางวัลผลงานต�ารา	 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตต�าราของ 

อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์	 ให้มีคุณภาพสูงอันจะน�ามาซึ่งประโยชน์ต่อการเรียนการสอน	 การค้นคว้า	 การ 

อ้างอิงของนิสิต	และผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป	ดังนี้

ประเภทที่	1			 ต�าราหรือหนังสือที่พิมพ์โดยส�านักพิมพ์	จ�านวน	3	ผลงาน	ผลงานละ	15,000		บาท											

	 	 	 พร้อมเกียรติบัตร	 	

ประเภทที่	2			 ต�าราหรือหนังสือที่พิมพ์ที่อาจารย์จัดพิมพ์เอง	จ�านวน	3	ผลงาน	ผลงานละ	6,000		บาท

งานเชิงรุกด้านวิชาการ และ ความเป็นนานาชาติ

	 ในปี	 2559	นี้	 คณะได้วางแผนที่ผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน	และเตรียมความ 

พร้อมการบริหารงานของหลักสูตรทุกหลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพภายใน	นอกจากนี้	 คณะได้ด�าเนินการ 

ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็น	Smart	class	room	และผลักดันให้มีการเรียนการสอนแบบ	Education	3.0	และ	Active	 

learning	

	 เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติให้มีความคล่องตัวและมีการจัดการแบบองค์รวม	คณะได้จัด	 

International	Program	Center	เพื่อประสานงานด้านหลักสูตรนานาชาติ	

	 นอกจากนี้แล้ว	คณะยังได้วางแผนจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	7th	IKUSTAR	เพื่อให้เป็นเวทีการน�าเสนอ 

ผลงานของนิสิตระดับนานาชาติ	 โดยในปีนี้	 จะได้เรียนเชิญให้สถาบันที่เป็นคู่ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย	 

เข้าร่วมในงานนี้	เนื่องในโอกาสครบรอบ	50	ปีของคณะด้วย

 การส่งเสริม	Student	Mobility

	 คณะให้ความส�าคัญกับการแลกเปล่ียนนักศึกษากับสถาบันที่เป็นคู่ความร่วมมือทางวิชาการ	 เช่น	 กับ	 

สถาบันในประเทศอินโดนีเซีย	มาเลเซีย	 เวียตนาม	ลาว	 เป็นต้น	 ท้ังนี้	 เป้าหมายท่ีส�าคัญคือ	คณะต้องเพ่ิมจ�านวน 

นิสิตต่างชาติ	และอาจารย์ชาวต่างชาติให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายคือ	5%

 การส่งเสริมหลักสูตรสองปริญญา

	 คณะผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้า	โดยในปีที่ผ่านมา	สภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้	 มีหลักสูตรร่วมสองปริญญาระหว่างหลักสูตรของภาควิชาพฤกษศาสตร์ในระดับ 

บัณฑิตศึกษา	 กับ	มหาวิทยาลัยเกียวโต	ประเทศญ่ีปุ่นและคณะวิทยาศาสตร์ก�าลังอยู่ในระหว่างการผลักดันให้ 

เกิดหลักสูตรสองปริญญาในระดับปริญญาเอกกับมหาวิทยาลัยเวสมินสเตอร์	 ประเทศสหราชอาณาจักร	 และ	 

มหาวิทยาลัยโอซาก้า	ประเทศญี่ปุ่น



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

231

ฝ่ายพัฒนานิสิต

การพัฒนานิสิต 

	 คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์	 เอกลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 รวมทั้งสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์	และสร้างเสริมคุณลักษณ ์

ที่ดีตามค่านิยมของคณะ	SciKU	(S-Sustainability,	C-Creativity,	I-Integrity,	K-Knowledge,	U-unity)	 	นอกจาก 

นั้นแล้ว	คณะยังมีระบบและกลไกในการให้ข้อมูล	ข่าวสาร	 รวมทั้งจัดหาทรัพยากรและสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ต่าง	ๆ	ให้กับนิสิต	ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์	ชั้นปีที่	 1	จนนิสิตจบการศึกษา	และยังมีความร่วม 

มือกันนิสิตเก่าในการท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม	ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการเข้าศึกษา

 1.1. การปรับพื้นฐานบทเรียนให้กับนิสิตใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษา

	 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนิสิตใหม่ก่อนเปิดการศึกษา	 โดย 

นิสิตชั้นปีที่	 2-4	 ได้ท�าหน้าที่เป็นผู้บรรยายเนื้อหาในรายวิชาพ้ืนฐานให้กับน้องๆ	ก่อนเข้าเรียนจริง	นอกจากนี้ยัง	 

เป็นการปลูกจิตส�านึกที่ดี	 ในการเสียสละตนท�ากิจกรรมปรับพื้นฐานบทเรียนให้กับนิสิตรุ่นน้อง	 และยังได้รู้จัก 

การท�างานเป็นทีม	ท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และนิสิตใหม่
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 1.2. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่

	 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นิสิตใหม่ช้ันปีท่ี	 1	 และยังเชิญผู้ปกครองของนิสิตเข้าร่วม 

รับฟังข้อมูลแนวทางการเรียน	 การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย	 และแนะน�าผู้บริหารคณะและภาควิชา	 โดยมี	 

ศาสตราจารย์	 ดร.	สุภา	หารหนองบัว	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก ่

นิสิต	นอกจากนี้	ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ	 “เรียนอย่างไรให้เป็นบัณฑิต”	 โดย	รองศาสตราจารย	์ 

ดร.	นวลวรรณ	สุนทรภิษัช	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ	การจัดสวัสดิการและการให้ 

บริการนิสิต	โดย	อาจารย์	ประหยัด	สุตเศวต	ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต	เพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองได้รับทราบ 

มูลที่จ�าเป็น	ด้านสวัสดิการและการให้บริการนิสิต	 และยังมีกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่น�า 

นิสิตเก่ารุ่นต่างๆ	น�าทีมโดย	คุณยศพงษ์	เต็มศิริพ.ศ.		นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์	มาถ่ายทอดประสบการณ์ 

ให้กับนิสิต	ทั่งในรูปแบบของการแสดงทอล์คโชว์	 ร่วมกับการแสดงดนตรี	หรือการเสวนา	 เพื่อปรับตัวในด้าน 

การเรียน	และมีการบรรยาพิเศษ	การใช้ชีวิต	 โดยท่ีนิสิตใหม่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ	นอกจากนี้แต่ละภาควิชา 

ยังมีการจัดงานปฐมนิเทศให้กับนิสิตในสังกัดภาควิชาของตนเอง	เพื่อเป็นการเตรีมความพร้อมให้กับนิสิต
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2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษาแก่นิสิต

	 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการท�ากิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 

5	ด้าน	 โดยมีการแต่งตั้งคณะท�างานฝ่ายพัฒนานิสิตและมีการแต่งตั้งกรรมการสโมสรนิสิต	 เพื่อก�าหนดนโยบาย 

ที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

และสอดคล้องกับบุคลิกของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์	 ในแต่ละปีคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณส�าหรับ 

พัฒนานิสิตท้ังในส่วนของสโมสรนิสิตและกิจกรรมนิสิตของภาควิชา	และท�าการประเมินผลความสาเร็จตาม 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน�าผลการประเมิน	 โดยการใช้ระบบสารสนเทศ	ติดตามการท�างานและผลส�าเร็จ 

ของทุกโครงการ	 และน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานครั้งต่อไป	 รอบปีการศึกษา	 2557-2558	 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท�าแผนกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรในปี	 2557	และ	2558	 โดยมุ่งเน้นทักษด้านปัญญา	23%	 

และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	 29%	ของกิจกรรมทั้งหมด	หรือวิเคราะห์ตาม 

สร้างเสริมคุณลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของคณะ	SciKU	จะมุ่งเน้นทักษด้านความสามัคคี	 (U-unity	 )	 27%	และ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 (I-Integrity)	 22%	ของกิจกรรมทั้งหมด	ซึ่งจะท�าให้นิสิตที่จบมีคุณลักษณะของบัณฑิต 

ที่พ่ึงประสงค์	 ดังผลการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะ	 วท.	ปี	พ.ศ.	 2557	ความพึงพอใจของ 

นายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ”มาก”	 (4.34)	 และพึงพอใจต่อความซื่อสัตย์สุจริตในระดับ 

มากที่สุด	 (4.50)	 รองลงมาคือมีน�้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน	 ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก	 (4.46)	และด้านทักษะ 

ทางปัญญา	ในระดับมากที่สุด	(4.05)	เป็นต้น	

 2.1. โครงการและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน  

คุณธรรมจริยธรรม

	 คณะวิทยาศาสตร์ต้องการให้นิสิตเป็นผู ้ที่มีจิตส�านึกที่ดี	 รู ้ผิดชอบชั่วดี	 มีวิถิปฎิบัติตนอยู่ในกรอบ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี	 เคารพกฎหมาย	 ไม่ท�าผิด	มีจิตสาธารณะ	จิตอาสา	ช่วยเหลือผู้ท่ีเดือดร้อนและสืบสาน 

เอกลักษณ์ไทย	 โดยได้สนับสนุนให้มีการจัดให้กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม	 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดี 

ให้กับนิสิตผ่านการท�ากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ	 เช่น	 การบรรยายธรรม	การร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล	 

และถวายส้ตย์ปฏิญาณฯ	งานไหว้ครู	 งานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะวิทยาศาสตร์	หรือการออกค่ายอาสาร่วม 

กับนิสิตต่างคณะหรือร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์	 จัดงานวันเด็กให้กับน้องๆ	 ในโรงเรียนที่ขาดแคลน	 

และยังมีค่ายเรียนรู้ส�านึกรัก	มรดก	วัฒนธรรมไทย	เป็นต้น
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ความรู้ 

	 คณะวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนิสิต	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้นิสิตนอกเหนือ 

จากการเรียนในห้องเรียนทั่วไป	 ในรูปแบบการสนับสนุนให้นิสิตแต่ละภาควิชาจัดกิจกรรมการทบทวนบทเรียน 

ภายในภาควิชาและการทบทวนบทเรียนในรายวิชาพื้นฐานให้กับนิสิตรุ่นน้องภาคในคณะ	และยังส่งเสริมให้นิสิต 

ภายในคณะน�าความรู้มีถ่ายทอดให้กับชุมชน	นอกจากนี้	 ยังมีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการชิง 

ถ้วยพระราชทาน	และประเภทชิงรางวัล	 เช่น	การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายฯ	(ภาค 

วิชาเคมี)	โครงการทบทวนบทเรียนแคลคูลัส	(ภาควิชาคณิตศาสตร์)	การแข่งขันการตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์	 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ภาควิชาพฤกษศาสตร์)	 ค่ายพันธุศาสตร์เพื่อเยาวชน	ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ	 

และ	แข่งขันตอบปัญหาพันธุศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา	 (ภาควิชาพันธุศาสตร์)	คลินิกฟิสิกส์และ	Physics	Battle	 

(ภาควิชาฟิสิกส์)	นิวเคลียร์	แคมป์	(ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป)	ค่ายพัฒนาทักษะในการพัฒนาโปรแกรม	 

(ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)	 วิทยากรให้ความรู้ทางธรณีวิทยาและอุตุนิยมวิทยาแก่นักเรียนมัธยมปลาย	 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	และ	Earth	 Sciences	Camp	 (ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ)	ทบทวน 

บทเรียนภาควิชาสถิติ	(ภาควิชาสถิติ)	โครงการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ภาควิชา 

สัตววิทยา)	เป็นต้น
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 ทักษะทางปัญญา

	 คณะวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาให้กับนิสิต	 เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ 

และวิชาชีพในรูปแบบของการให้นิสิตมีส่วนร่วมในงานประชุมวิชาการในส่วนของผู้ด�าเนินงานหรือผู้น�าเสนอ 

ผลงาน	ทั้งท่ีเป็นระดับชาติและนานาชาติ	 เช่น	การส่งนิสิตภายในคณะเข้าร่วมโครงการ	 ISES	2015	ซึ่งเป็นการ 

ก�าหนดทิศทางการพัฒนาทางด้านพลังงาน	 รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี,	 

งานวิจัย	และ	แหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ๆ	และยังมีโครงการฝึกงานและออกภาคสนามของภาควิชาต่าง	ๆ	ที่จะ 

เป็นการเพ่ิมพูนทักษะทางปัญญาและประสบการณ์ให้กับนิสิต	 เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มี 

คุณภาพต่อไป
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 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

	 คณะวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	ให้นิสิต 

ได้รู้จักการท�างานเป็นกลุ่มและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการท�างาน	 ซ่ึงจะเป็นการฝึกให้นิสิตรู้จักการปรับตัวเข้า 

กับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ถูกมอบหมายให้ท�า	 โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ตัวอย่างเช่น	 กิจกรรมที่ 

เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนิสิตภายในคณะฯ	 เช่น	 งานกีฬา	สามัคคีชาวตึกสุขประชา	 

วาจานนท์	 ที่เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของนิสิตที่ภาควิชาอยู่ตั้งอยู่	 ณ	 ตึกสุขประชา	 วาจานนท์	 หรือ	 

ส่ีวิทยาปันรัก	ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ในแต่ละวิทยาเขต	 เปิดโอกาสให้นิสิตได ้

เรียนรู้	ข้อดีของกันละกัน	ระหว่างนิสิตต่างวิทยาเขต	หรือ	ค่ายสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์	คณะอุตสาหกรรม 

เกษตร	ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตต่างคณะ	ที่นิสติชั้นปีที่	1	ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะต้อง 

เข้ามาเรียนรายวิชาพื้นฐานภายในคณะวิทยาศาสตร์	 ท�าให้นิสิตได้มีท�าความรู้จักกัน	 และเกิดความช่วยเหลือ 

ในระหว่างที่เข้ามาเรียนรายวิชาพื้นฐานภายในคณะวิทยาศาสตร์	 และมีกิจกรรมมีสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

นิสิตต่างสถาบัน	 เช่น	กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มก.	 กับคณะวิทยาศาสตร์	สจล.นอกจากนั้น 

ยังมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนงบประมาณจากคณะให้ภาควิชาได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ	 ดังนี้	 กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ี	 (ภาควิชาสัตววิทยา)	 กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ	์ 

(ภาควิชาคณิตศาสตร์)	กีฬาเคมีสัมพันธ์	(ภาควิชาเคมี)	กีฬา-วิชาการ	จุลชีววิทยาสัมพันธ์	(โคโลนีเกมส์)	(ภาควิชา 
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จุลชีววิทยา)	 กีฬาสีไบโอเคม	 (ภาควิชาชีวเคมี)	 กีฬาสานสัมพันธ์ชาวพฤกษศาสตร์	 (ภาควิชาพฤกษศาสตร์)	 

พันธุศาสตร์เกมส์	 	 (ภาควิชาพันธุศาสตร์)	 กีฬาสัมพันธภาพฟิสิกส์	 ครั้งที่	 11	 (ภาควิชาฟิสิกส์)	 โครงการกีฬา	 

ENIAC	 (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	กีฬาสถิติสัมพันธ์	 (ภาควิชาสถิติ)	ธรณีสัมพันธ์	 (ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ)	 

เป็นต้น

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 คณะวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ	ผ่านการใช้งานระบบสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต	 ท่ีจัดท�าระบบสารสนเทศของ 

ค�าร้องนิสิตออนไลน์	 เพื่อติดตามและตรวจสอบค�าร้องของนิสิต	 ซึ่งระบบนี้ถูกพัฒนาและจัดท�าขึ้นโดยนิสิต 

ภายในคณะฯ	นอกจากนี้	 คณะวิทยาศาสตร์ยังจัดท�าแผนปรับปรุงระบบสารบัญศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต	 

โดยเป็นมีกิจกรรมเชิงบูรณาการ	และมีนวัตกรรม	ความเช่ือมโยงองค์ความรู้	 สู่นิสิต	 เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบงาน 

สารบัญกิจการนิสิตที่มีการด�าเนินการหลายขั้นตอน	และเอกสารจะต้องส่งผ่านผู้รับผิดชอบของหน่วยงานหลาย 

ฝ่ายภายในคณะวิทยาศาสตร์	 นิสิตหรือผู้จัดท�าโครงการมีเอกสารจ�านวนมากที่จ�าเป็นต้องจัดท�าและผสานงาน	 

คณะวิทยาศาสตร์เห็นถึงความจ�าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงระบบงานของสารบัญกิจการนิสิต	ด้วยการใช้ระบบ	IT	 

เข้ามาจัดการ	 โดยนิสิต	อาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ	ได้มีส่วนร่วมกันในการหาทางแก้ปัญหา	ซึ่งนิสิตที่เข้า 

ร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้จริงจากการท�างาน	และสร้างประสบการณ์ให้นิสิตมีความพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที ่

พึงประสงค์และยังสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเอกสารท่ีเกิดข้ึนภายในคณะ	นับเป็นการสร้างประโยชน์ 

แก่คณะวิทยาศาสตร์อีกทางหนึ่ง	
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3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์

	 คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมที่ท�าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างนิสิตเก่า	สมาคมนิสิตเก่าคณะ 

วิทยาศาสตร์และนิสิตปัจจุบัน	บุคลากรในคณะฯ	ทั้งในด้านวิชาการ	และความร่วมมือในกิจกรรมต่าง	ๆ	รวมทั้ง 

การที่สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ยังได้ให้การสนับสนุนสิ่งของ	ทุนในการท�ากิจกรรม	และทุนการศึกษากับ 

นิสิตภายในคณะ	ตัวอย่างความร่วมมือ	เช่น	การร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	กิจกรรม 

แสดงมุธิตาจิตต่อบูรพาจารย์ของนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน	 	การพบปะสังสรรค์กันในกิจกรรมของนิสิต	สมาคม 

นิสิตฯ	 เก่าและสโมสรนิสิตฯ	กิจกรรมค่ายอะตอมอาสาที่ได้รับการสนับสนุนสิ่งของและทุนในการท�ากิจกรรม 

จากสมาคมฯ	ซึ่งความร่วมมือและกิจกรรมต่าง	 ๆ	นี้	 จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ให้นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าได้มี 

โอกาสท�าความรู้จักกันและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันขึ้น	
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 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี

 ด้านทุนการศึกษา 

 ทุนการศึกษา จ�านวนทุน เงินทุน

ทุนการศึกษา	ส�าหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์				 23	ทุน		 252,000		บาท

ทุนการศึกษา	โครงการ	1	อ�าเภอ	1	ทุน	ที่ศึกษาต่อในประเทศ	รุ่นที่	4 1	ทุน 119,600	บาท

ทุนการศึกษา	กองทุน	รศ.ดร.วินิจ	เจียมสกุล 2	ทุน 20,000	บาท

ทุนการศึกษา	มูลนิธิจุมภฏ-พันทิพย์ 1	ทุน 24,200	บาท

ทุนการศึกษา	มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์	ปีการศึกษา	2557 2	ทุน 40,000	บาท

ทุนการศึกษา	ระดับบัณฑิตศึกษา	“ทุน	72	ปี	มก.” 31	ทุน 7,108,000	บาท

ทุนการศึกษา	“ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี	2014” 1	ทุน 10,000	บาท

รวมเป็นเงิน 7,573,800 บาท

                       

รางวัลและทุนการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

 e รางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก	

	 	 	 	 ระดับปริญญาเอก	จ�านวน			2	รางวัล

	 	 	 	 ระดับปริญญาโท		จ�านวน			4	รางวัล

	 	 	 	 ระดับปริญญาตรี		จ�านวน	17	รางวัล

 e รางวัลและทุนการศึกษา	ส�าหรับนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น	

	 	 	 	 ผลการเรียน	มากกว่า	3.5	ขึ้นไป	จ�านวน	152	ทุนๆละ	5,000	บาท	เป็นเงิน	760,00	บาท

	 	 	 	 ผลการเรียน	ระหว่าง	3.25	-	3.5	จ�านวน	97	ทุนๆละ	3,000	บาท	เป็นเงิน	291,00	บาท

  e รางวัลนิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย	แต่งกายเรียบร้อย	และมารยาทดี	จ�านวน	24	รางวัล

  e รางวัลนิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น	จ�านวน	23	รางวัล

รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 

 e รางวัลประเภทที่	1	รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่	1	

	 	 	จ�านวน	2	รางวัล

	 	 	 	 กลุ่มวิทยาศาสตร์		นายอดิศรณ์		ตันติเกตุ	

	 	 	 	 กลุ่มแพทยศาสตร์		นางสาวพรปวีณ์		ศิริเจริญไทย

  e รางวัลประเภทที่	2	รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต	จ�านวน	12	รางวัล

  e รางวัลประเภทที่	3	รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	จ�านวน	8	รางวัล	

  e รางวัลประเภทที่	4	รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาเคมี	 

	 	 		จ�านวน	1	รางวัล	
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ฝ่ายวิจัย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จากผลการด�าเนินงานในรอบ	2	ปี	ที่ผ่านมา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุน 

การวิจัยในด้านต่าง	ๆ	แก่	บุคลากรและนิสิต	คณะวิทยาศาสตร์	ดังนี้

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย 

	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆท่ีจะช่วยผลักดันและส่งเสริมการวิจัยส�าหรับนิสิต 

และบุคลากรในคณะ	เช่น	

  ¨ การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ	เช่น

	 	 	 -	 การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ	ครั้งที่	11		

	 	 	 -	 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน	ครั้งที่	10	

	 	 	 -	 การประชุมครั้งที่	 5	 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย	The	 5th	Asian	 	Chromo- 

	 	 	 	 some	Colloquium		The	2nd	Inter-national	Conference	on	Photonics	Solutions	เป็นต้น	

  ¨ โครงการการสร้างแรงบันดาลใจโดย	Nobel	laureate	2	ท่านคือ	Prof.	Brian	Schmidth	ผู้ได้รับรางวัล 

โนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี	2011	และ	Prof.	Ei-ichi	Negishi	ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี	2010	
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 ¨ โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนและให้ความรู้ด้านการวิจัยในด้านต่าง	ๆ	เช่น	

	 	 -	 การขอทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนงานวิจัย	 แนะน�าแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับ 

	 	 	 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่		

	 	 -	 การสนับสนุนด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยได้มีการเชิญผู ้บริหารระดับสูงและ 

	 	 	 เจ้าหน้าที่จากภาค	 อุตสาหกรรมมาถกปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโจทย์วิจัยเพ่ือแก้ไข 

	 	 	 ปัญหาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	 และน�านักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมเยี่ยมชมบริษัท	 เช่น	 

	 	 	 บริษัทเบทาโกร	บริษัทเอสซีจี	บริษัทเวสเทิร์น	ดิจิตอล	 เป็นต้น	การน�านักวิจัยเข้าเย่ียมชมสถาบัน 

	 	 	 ต่าง	ๆ	เพื่อหารือความร่วมมือ	เช่น	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

	 	 -	 การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศเช่น	การสร้างความร่วมมือในด้านฝนหลวงกับ 

	 	 	 ประเทศการ์ตา	

	 	 -	 การสนับสนุนการจัดการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์อาคันตุกะรับเชิญ	 และผู้ทรงคุณวุฒ	ิ 

	 	 	 มาบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการท�าวิจัยและผลงานวิจัย	 โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตเข้า 

	 	 	 ร่วมรับฟังและซักถามเกี่ยวกับการวิจัย	

	 	 -	 การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	 เช่น	การจัดอบรมโปรแกรม	 

	 	 	 SciVal	และโปรแกรม	Reaxys	เป็นต้น

	 	 -	 โครงการรางวัลคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (ScKU	AWARDS)	 เพ่ือมอบเงิน 

	 	 	 รางวัลและเกียรติบัตร	ส�าหรับผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	หนังสือ	 ต�ารา	 

	 	 	 อนุสิทธิบัตร	สิทธิบัตร	รวมถึงนิสิตและบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์เป็นประจ�า 

	 	 	 ทุกปี	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและ 

	 	 	 สามารถจดสิทธิบัตรงานวิจัยได้	 โดยผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล	 ISI	 มีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

	 	 	 ทุกปี	ในปี	2557	มีจ�านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งสิ้น	181	เรื่อง	โดยแบ่งเป็นผลงานที่เป็นผู้ประพันธ์หลัก 

	 	 	 จ�านวน	 92	 เรื่อง,	 ผลงานที่เป็นชื่อแรกจ�านวน	14	 เรื่องและผลงานที่เป็นผุ้ประพันธ์ร่วมจ�านวน	 

	 	 	 72	 เรื่อง	 โดยภาควิชาที่มีจ�านวนผลงานรวมต่อจ�านวนอาจารย์สูงสุดคือภาควิชาวัสดุศาสตร์	 มีค่า 

	 	 	 จ�านวนผลงานรวมต่อจ�านวนอาจารย์เท่ากับ	1.00	



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

243

ด้านทุนวิจัย 

	 	 คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนทุนวิจัยส�าหรับบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน	รวมถึงนิสิต	 

ผ่านนโยบายต่างๆ	ของคณะวิทยาศาสตร์	 	 เช่น	นโยบายสนับสนุนไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 

ส�าหรับทั้งบุคลากรและนิสิต	นโยบายทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการเพื่อสนับทุนอาจารย์รุ่นใหม่	 นโยบายกระตุ้น 

ส่งเสริมการขอต�าแหน่งศาสตราจารย์	นโยบายการร่วมวิจัยแบบทวิภาคีเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาสเดินทาง 

ไปท�าวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ	 เป็นต้น	นอกจากนี้มี	ทุนวิจัยกลุ่ม	มก.	ซึ่งมีการสนับสนุนงบประมาณร่วมกัน 

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการสนับสนุนกลุ่มวิจัยจ�านวน	20กลุ่มเพื่อใช้ในการ 

ด�าเนินงานวิจัย

ด้านงานวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน 

	 ในส่วนของงานวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน	คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักวิจัยด�าเนินโครงการวิจัย 

ในพื้นที่ต่าง	ๆในประเทศไทย	 เช่นโครงการวิจัยคุ้งบางกะเจ้า	 จังหวัดสมุทรปราการ	ซึ่งเป็นโครงการเชิงพื้นที ่

ในพระราชด�าริ	 	 เพื่อท�าการส�ารวจและวิจัยเชิงนิเวศน์	และอื่นๆ	 โดยเป็นโครงการร่วมกับคณะวนศาสตร์	คณะ

เศรษฐศาสตร์	 และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยความร่วมมือกับ	บริษัท	ปตท	 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 คณะวิทยาศาสตร์ยังได้ร่วมด�าเนินการโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับบริษัทเครือเบทาโกร	 

ณ	ต�าบลช่องสาริกา	 อ�าเภอพัฒนานิคม	 จังหวัดลพบุรี	 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการศึกษาคุณภาพน�้า 

เบื้องต้นในท้องถิ่น	 ให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ช่องสาริกา	 นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนการ 

ด�าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวบ้าน	 อ�าเภอเลาขวัญ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ที่ประสบภัยแล้งโดยการศึกษา 

และค้นหาบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน�้าใหม่ให้กับชุมชน	
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ด้านเครื่องมือวิจัย 

	 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มีการให้บริการการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การท�างานวิจัยส�าหรับนิสิต	 

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์	 เช่น	 เครื่อง	 scanning	 electron	microscope	 (SEM),	X-ray	 

powder	 diffraction	 (XRD),	Gold	 Sputter,	Atomic-force	microscopy	 (AFM)	 เป็นต้น	 ท้ังยังให้ค�าปรึกษาแก ่

นักวิจัยและนิสิตที่ต้องการใช้บริการเครื่องมือและด�าเนินการจัดอบรมการใช้เครื่องมือวิจัยระดับสูงต่าง	 ๆ	 เช่น	 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เครื่อง	High	Resolution	Mass	Spectrometry	เป็นต้น

ฝ่ายบริหาร

ด้านนโยบายและแผน 

  ¨		 การจัดท�าแผนความต้องการงบลงทุนระยะ	5	ปี	(งบประมาณ	พ.ศ.		2559	-	2563)	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 

ปีเดียว	และสิ่งก่อสร้างผูกพัน	เพื่อจัดท�าค�าของบประมาณแผ่นดิน

  ¨  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 คร้ังท่ี	 4	 หัวข้อเร่ือง	 “วิสัยทัศน์ท่ีดีสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร	 :	 

	 	 	 Transformation”	วนัพฤหสับดทีี	่20	สงิหาคม	2558	ณ	ห้องประชมุ	401	อาคารสขุประชา	วาจานนท์	 

	 	 	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพื่อให้คณะกรรมการประจ�าคณะ	 คณะกรรมการ 

	 	 	 บริหาร	 คณาจารย์	 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการเพ่ือวางแผนกลยุทธ์	 พบปะและร่วมแลก 

	 	 	 เปลี่ยน	ระดมความคิดเห็น	อันน�าไปสู่การจัดท�า/ทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์

  ¨  รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 (ผ่านที่ 

	 	 	 ประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	ครั้งที่	14/2558	เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2558)	

  ¨  โครงการประชุมประจ�าปี	 คณะวิทยาศาสตร์	 ครั้งท่ี	 2	 (2	 nd	General	Meeting	 :	GM@SciKU)	 

	 	 	 วันอังคารที่	30	มิถุนายน	2558	ณ	ห้องประชุม	341	ชั้น	3	อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)	 

	 	 	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพื่อให้ผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายทอด 

	 	 	 นโยบายทั้งที่เป็นปัจจุบัน	 และการชี้แจงแผนการด�าเนินงานในอนาคต	 โดยเฉพาะการทบทวน 

	 	 	 วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ใหม่	ที่เป็นเป้าหมายของบุคลากรทั้งคณะร่วมกัน	 เพื่อเตรียมความพร้อม 

	 	 	 ส�าหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐต่อไป		โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	152	คน	มีการ 

	 	 	 ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ	 ในระดับคะแนน	4.28	จากคะแนนเต็ม	5	ทบทวนแผนปฏิบัติ 

	 	 	 การประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 (ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	ครั้งที	่ 
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	 	 	 10/2558	(เมื่อวันพุธที่	10	มิถุนายน	2558)

  ¨  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ครั้งที่	 3	 “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่เป้าหมาย	 

Faculty	 of	 Excellence”	หัวข้อ	 “วิสัยทัศน์ท่ีดีสู่การเปลี่ยนองค์กร	 :	 Transformation	 of	Betagro”	 วันศุกร์ที่	 

5	 มิถุนายน	 2558	ณ	ห้องประชุม	 401	 ชั้น	 4	 อาคารสุขประชา	 วาจานนท์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์	 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการก�าหนดวิสัยทัศน ์

และการเตรียมการเพื่อการวางแผนกลยุทธ์จากองค์กรภาคเอกชน	 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นร่วม 

กับผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อน�าไปสู่การจัดท�า/ทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ต่อไป	มีการประเมินความพึงพอใจต่อ 

โครงการ	ในระดับคะแนน	4.29	จากคะแนนเต็ม	5

  ¨ ในวันพฤหัสบดีที่	 11	 มิถุนายน	 2558	 ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดท�าโครงการ	 Sci	 

Transformation	ณ	ห้องประชุม	401	อาคารสุขประชา	วาจานนท์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

เพื่อให้ประชุมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเรื่องวิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	และน�าไปสู่การมองตนเองของ 

คณะวิทยาศาสตร์	 โดยคุณภาพของหลักสูตรคือหัวใจในการผลิตบัณฑิต	และควรให้ความส�าคัญต่อกระบวนการ 

บริหารจัดการหลักสูตรหรือการมีระบบต่างๆ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นคนดีและคนเก่ง	 ความท้าทายของคณะ 

วิทยาศาสตร์	 คือ	ท�าอย่างไรจะจัดการความหลากหลายที่มีอยู่และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน	 ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจ�านวน 

มากมาวิเคราะห์โดยละเอียด	 แม้ว่าจะมีความยุ่งยากอยู่บ้าง	 แต่ก็จะท�าให้เราเห็นตัวตนที่ชัดเจน	 เพ่ือน�าไปสู่การ 

ออกแบบระบบที่ดีของเราเอง	และอาจมีหลายเส้นทางท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จและเราต้องเป็นผู้ตัดสินว่าจะเดินโดย 

เส้นทางใด

  ¨ โครงการเสวนา	 “การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ”	 วันพฤหัสบดีท่ี	 30	 

เมษายน	2558	ณ	ห้อง	202	อาคารทวี	ญาณสุคนธ์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพื่อให้บุคลากร 

และนิสิตตระหนักถึงความส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจให้กับ 

บุคลากรและนิสิตในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล	โดยม ี

ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	118	คน	มีการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ	 ในระดับคะแนน	4.10	จากคะแนน 

เต็ม	5

  ¨ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ครั้งที่	 2	 “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่เป้าหมาย	 

Faculty	of	Excellence”	ในระหว่างวันที่	27	–	29	มีนาคม	2558	เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์	 

ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์และปัญหาในการด�าเนินการด้านต่างๆ	และระดมความคิดเห็น	 เพื่อน�าไป 

สู่การทบทวนแผนกลยุทธ์	 และแผนปฏิบัติการ	 อันจะส่งผลให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการ 

ก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงาน	และการบริหารจัดการ	อันน�าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ก�าหนดต่อไป

	 	 	 -	 วันที่	 27	มีนาคม	2558	ณ	ห้องประชุม	 341	ชั้น	 3	อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	 45	ปี)	 

	 	 	 	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ	ในระดับ 

	 	 	 	 คะแนน	4.33	จากคะแนนเต็ม	5

	 	 	 -	 วันที่	 28	 –	 29	 มีนาคม	2558	ณ	ป่าสัก	ฮิลล์ไซด์	 รีสอร์ท	อ�าเภอชัยบาดาล	จังหวัดลพบุรี	มีการ 

	 	 	 	 ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ	ในระดับคะแนน	3.97	จากคะแนนเต็ม	5	

 ¨ รายงานผลการด�าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ได้ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารงานครบ	1	ปี	 

	 	 	 (ช่วงระยะเวลารายงาน	28	กุมภาพันธ์	2557	–	26	กุมภาพันธ์	2558)
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  ¨ แผนการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง	คณะวิทยาศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 (ผ่านท่ี 

	 	 	 ประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	ครั้งที่	21/2557	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2557)

	 	 	 -	 ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	(หรือกลยุทธ์)	ตามภารกิจหลักการบริหารงานเป็นไป 

	 	 	 	 ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการด�าเนินงานประจ�าปี	โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิด 

	 	 	 	 ประโยชน์สูงสุด

   ̈ รายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนปฏบัิติราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	(เสนอมหาวทิยาลยั	 

	 	 	 วันที่	20	ตุลาคม	2557)

  ¨ จัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 (ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะ 

	 	 	 วิทยาศาสตร์	ครั้งที่	19/2557	เมื่อวันพุธที่	24	กันยายน	2557)

  ¨ แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ระยะ	4	ปี	(พ.ศ.	2558	–	2561)		(ผ่าน 

	 	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	ครั้งที่	18/2557	เมื่อวันพุธที่	10	กันยายน	2557)	

  ¨  รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2557	 (ผ่านที่ 

	 	 	 ประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	ครั้งที่	17/2557	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2557)

 ¨ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้งที่	1	เพื่อจัดท�าวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์ 

	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ระหว่างวันที่	2	-	4	พฤษภาคม	2557	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	และโรงแรม 

	 	 	 โคซี่	 บีช	 (Cosy	Beach	Hotel)	 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์	 ได้มีโอกาส 

	 	 	 แลกเปล่ียนประสบการณ์และปัญหาในการด�าเนินการด้านต่างๆ	ระดมความคิดเห็น	 เพื่อน�าไปสู ่

	 	 	 การจัดท�า/ทบทวนวิสัยทัศน์	 แผนยุทธศาสตร์	 และค่านิยมองค์กร	อันจะส่งผลให้บุคลากรทุกคน 

	 	 	 ในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงาน	 และการบริหารจัดการ	อันน�าไปสู่ 

	 	 	 จุดหมายปลายทางที่ก�าหนดต่อไป	

	 	 	 -	 วันที่	 2	พฤษภาคม	 2557	 เป็นการด�าเนินการแบบบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ม ี

	 	 	 	 ความรู้ความสามารถด้านแผนยุทธศาสตร์	ณ	ห้องประชุม	 341	 ชั้น	 3	 อาคารวิทยาศาสตร ์

	 	 	 	 กายภาพ	 (อาคาร	45	ปี)	คณะวิทยาศาสตร์	มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	115	คน	มีการประเมิน 

	 	 	 	 ความพึงพอใจต่อโครงการ	ในระดับคะแนน	4.42	จากคะแนนเต็ม	5

	 	 	 -	 วันที่	 3	 -	 4	พฤษภาคม	 2557	ณ	 โรงแรม	Cosy	Beach	Hotel	 เป็นการด�าเนินการแบบบรรยาย 

	 	 	 	 พิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านแผนยุทธศาสตร์	 และการร่วมระดม 

	 	 	 	 ความคิดเห็นของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	 54	 คน	มีการ 

	 	 	 	 ประเมนิความพงึพอใจต่อโครงการ	ในระดบัคะแนน	4.22	จากคะแนนเตม็	5	

 ¨  แผนการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง	คณะวิทยาศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2557	 (ผ่านที่ 

	 	 	 ประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	ครั้งที่	16/2556	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2556)	จ�านวน	 

	 	 	 3	ด้าน

	 	 	 -	 ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	(หรือกลยุทธ์)	ตามภารกิจหลัก	ด้านการเรียนการสอน	:	 

	 	 	 	 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ

	 	 	 -	 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ	ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้านการเงิน	การ 

	 	 	 	 บัญชี	:	การบริหารเงินส�ารองจ่าย

	 	 	 -	 ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ	:	การป้องกันอาคาร	สถานที่	และครุภัณฑ์จากเหตุอุทกภัย
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 ¨  แผนด�ารงความต่อเนื่องขององค์กร	 (Business	Continuity	Plan	 :	BCP)	 เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร ์

	 	 	 สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง	 ๆ	จากภัยธรรมชาติ	 

	 	 	 อุบัติเหตุ	 อุทกภัย	อัคคีภัย	 เป็นต้น	 โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วย 

	 	 	 งานต้องหยุดการด�าเนินงาน	หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

  ¨  โครงการการจัดการองค์ความรู้	(KM)		(ด้านบริหาร)

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งท่ี	 11/2558)	 เร่ือง	 “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่า 

	 	 	 	 งานและผลงานการวเิคราะห์เพือ่ก�าหนดต�าแหน่งสงูขึน้ของต�าแหน่งประเภททัว่ไป	และประเภท 

	 	 	 	 วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ”	ระหว่างวันที่	7	–	9	กันยายน	2558	ณ	ห้องประชุม	308	ชั้น	 

	 	 	 	 3	อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	45	ปี)	คณะวิทยาศาสตร์	 เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน 

	 	 	 	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่างาน	 และผลงานการวิเคราะห์ในการขอก�าหนด 

	 	 	 	 ต�าแหน่งที่สูงขึ้น	สามารถเขียนขอก�าหนดต�าแหน่งได้อย่างถูกต้อง	และมีประสิทธิภาพ

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	(KM	ครั้งที่	10/2558)	เรื่อง	“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ 

	 	 	 	 บรหิารคณะวทิยาศาสตร์”	วนัที	่10	สงิหาคม	2558	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

	 	 	 	 เพื่อน�าคณะกรรมการบริหาร	 บุคลากร	คณะวิทยาศาสตร์	 เข้าเย่ียมและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน 

	 	 	 	 เรียนรู้ด้านการบริหาร	ร่วมกับคณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งที่	 7/2558)	 เรื่อง	 “ย่อยงานยากให้สื่อสารง่ายผ่าน 

	 	 	 	 อินโฟกราฟิกส์”	 วันที่	 24	 กรกฎาคม	 2558	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 ชั้น	 2	 อาคารทวี	 

	 	 	 	 ญาณสุคนธ์	 คณะวิทยาศาสตร์	 เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถน�าความรู้เกี่ยวกับการท�า 

	 	 	 	 อินโฟกราฟิกส์มาประยุกต์ใช้ในการน�าเสนอข้อมูลทางวิชาการหรืองานวิจัยซึ่งเป็นเร่ืองยาก 

	 	 	 	 และซับซ้อน	ให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	อันน�าไปสู่การเผยแพร่ 

	 	 	 	 องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งท่ี	 8/2558)	 เรื่อง	 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอก�าหนด 

	 	 	 	 ต�าแหน่งช�านาญการ	ของพนักงานมหาวิทยาลัย	(เงินงบประมาณ)”	ในวันที่	10	กรกฎาคม	2558	 

	 	 	 	 ณ	ห้องประชุม	401	ชั้น	 4	อาคารสุขประชา	วาจานนท์	คณะวิทยาศาสตร์	 เพื่อให้บุคลากรสาย 

	 	 	 	 สนับสนุนและช่วยวิชาการ	(พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ)	มีความรู้ความเข้าใจในหลัก 

	 	 	 	 เกณฑ์	วิธีการเขียนขอก�าหนดต�าแหน่งช�านาญการ	ได้อย่างถูกต้อง	และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งที่	 6/2558)	 เรื่อง	 “ถอดบทเรียน	 รับมือแผ่นดินไหว	 :	 

	 	 	 	 เชียงราย	 -	 เนปาล”	 วันพฤหัสบดีท่ี	 7	พฤษภาคม	2558	ณ	ห้องประชุมธีระ	สูตะบุตร	อาคาร 

	 	 	 	 สารนิเทศ	 50	ปี	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ 

	 	 	 	 เกิดแผ่นดินไหวและการเกิด	 aftershock	 เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดแผ่นดินไหว	และการ 

	 	 	 	 บรรเทาเหตุฉุกเฉิน

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งท่ี	 3/2558)	 เร่ือง	 โครงการส่งเสริมการท�างานวิจัยใน 

	 	 	 	 ชั้นเรียน	วันพุธที่	 25	 ธันวาคม	2557	ณ	ห้องประชุม	202	 ช้ัน	 2	อาคารทวี	ญาณสุคนธ์	 คณะ 

	 	 	 	 วิทยาศาสตร์	เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการท�าวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกหลักวิชาการและ 

	 	 	 	 สามารถน�าเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไปเลือกและปรับใช้ในการกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

	 	 	 	 น�ามาสู่การพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ



ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50
th
 Anniversary Faculty of Science, Kasetsart University

หน้า 

248

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งท่ี	 2/2558)	 เร่ือง	แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วย 

	 	 	 	 สารบรรณส�านักงานเลขานุการ	 ในวันอังคารที่	 28	ตุลาคม	 2557	ณ	ห้องประชุม	 401	อาคาร 

	 	 	 	 สุขประชา	วาจานนท์	คณะวิทยาศาสตร์

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งที่	 1/2558)	 เรื่อง	Google	Apps	 for	Better	Work	 ใน 

	 	 	 	 วันพุธที่	 8	 ตุลาคม	 2557	 	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 902	 ช้ัน	 9	 ภาควิชาสถิติ	 อาคาร 

	 	 	 	 วิทยาศาสตร์กายภาพ	(อาคาร	45	ปี)	คณะวิทยาศาสตร์	 เพื่อพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับ 

	 	 	 	 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพ 

	 	 	 	 มากยิ่งขึ้น

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งที่	 12/57)	 โครงการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ 

	 	 	 	 ตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวภายในอาคาร	คณะวิทยาศาสตร์	ครั้งที่	 1	วันศุกร์ที่	 19	กันยายน	2557	ณ	 

	 	 	 	 ห้องประชุม	 341	ชั้น	 3	อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	 45	ปี)	 เพื่อให้บุคลากรและนิสิต 

	 	 	 	 เตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดแผ่นดินไหว	 รู้จักระบบป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อ 

	 	 	 	 เกิดแผ่นดินไหว

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	(KM	ครั้งที่	10/57	และครั้งที่	11/2557)	เรื่อง	การใช้งานอุปกรณ์ 

	 	 	 	 สื่อพกพา	(Tablet)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน	คณะวิทยาศาสตร์	วันพฤหัสบดีที่	 

	 	 	 	 18	กันยายน	2557	และ	วันอังคารที่	30	กันยายน	2557	ณ	ห้องประชุม	202	อาคารทวี	ญาณสุคนธ์	 

	 	 	 	 คณะวิทยาศาสตร์	 เพื่อสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	และการบริการวิชาการ 

	 	 	 	 ให้มีความเหมาะสมกับสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน	

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งท่ี	 9/57)	 เรื่อง	 แนวทางการปฏิบัติในการยืม-คืนเงิน 

	 	 	 	 ทดรองจ่าย	ของส�านักงานเลขานุการ	วันที่	 9	กันยายน	2557	ณ	ห้องประชุม	401	ชั้น	4	อาคาร 

	 	 	 	 สุขประชา	วาจานนท์	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการจัดเอกสารการยืมเงิน	การคืน 

	 	 	 	 เงินตลอดจนมีความรับผิดชอบที่ผู้ยืมได้ยืมไปใช้ในงานราชการ

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งที่	 5/57)	 เรื่อง	 เรียนรู้ประสบการณ์บริหารจาก	CEO	 , 

	 	 	 	 Betagro	ก้าวสู่ครึ่งศตวรรษ	“50	ปี	คณะวิทยาศาสตร์	มก.”	วันศุกร์ที่	 8	สิงหาคม	2557	ณ	ห้อง 

	 	 	 	 ประชุม	401	อาคารสุขประชา	วาจานนท์	คณะวิทยาศาสตร์	 	 เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรคณะ 

	 	 	 	 วิทยาศาสตร์เรียนรู้การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานตามแนวทาง	TPM	(Total	Productivity	 

	 	 	 	 Management)	 และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการปรับปรุงในการบริหารองค์กร	 มีผลการ 

	 	 	 	 ประเมินอยู่ระดับ	4.24	คะแนนเต็ม	5

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งที่	 4/57)	 เรื่อง	การใช้โปรแกรมบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วม 

	 	 	 	 กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

	 	 	 	 ปีการศึกษา	2557	วันอังคารที่	29	กรกฎาคม	2557	ณ	ห้องประชุมทวี	ญาณสุคนธ์	ชั้น	2	อาคาร 

	 	 	 	 ทวี	ญาณสุคนธ์	 คณะวิทยาศาสตร์	 เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรม	 และ 

	 	 	 	 เปลี่ยนประสบการณ์ในงานกิจกรรมนิสิตในองค์กรต่างๆ	ก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันและกัน	 

	 	 	 	 และยังเพิ่มพูนทักษะในการท�างาน	 ส่งผลให้ระบบงานกิจกรรมนิสิตมีการพัฒนาอย่างม ี

	 	 	 	 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
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	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู	้ (KM	ครั้งที่	 3/57)	 เร่ือง	การเขียนสรุปรายงานเพื่อการเผยแพร ่

	 	 	 	 ความรู้สู่สังคม	 :	Social	Media@SciKU)	วันที่	24	กรกฎาคม	2557	ณ	ห้องประชุม	202	อาคาร 

	 	 	 	 ทวี	ญาณสุคนธ์	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

	 	 	 	 ข่าวสารให้เป็นข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู ้สู ่สังคม	มีทักษะการเขียนเพื่อการ 

	 	 	 	 ประชาสัมพันธ์ในยุค	Social	Media	 ท่ีดีและเหมาะสมกับช่องทางการส่ือสาร	มีผลการประเมิน 

	 	 	 	 อยู่ระดับ	4.11	คะแนนเต็ม	5

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งที่	 2/57)	 เรื่อง	สวนสวยด้วยมือเรา	 (Garden@SciKU)	 

	 	 	 	 เชิงปฏิบัติการ	วันที่	 12	มิถุนายน	2557	ณ	สวนนงนุช	พัทยา	จ.ชลบุรี	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ 

	 	 	 	 สามารถของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานทางด้านการจัดสวน	 แต่ยังขาดประสบการณ์และ 

	 	 	 	 ความรู้ในการดูแลและตกแต่งสวนและต้นไม้ใหญ่	 อีกท้ังลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทมาดูแล 

	 	 	 	 รักษา	มีผลการประเมินอยู่ระดับ	4.67	คะแนนเต็ม	5

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	ครั้งที่	 1/57)	 เรื่อง	สวนสวยด้วยมือเรา	 (Garden@SciKU)	 

	 	 	 	 วันที่	 11	มิถุนายน	 2557	ณ	ห้องประชุม	 202	อาคารทวี	ญาณสุคนธ์	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ 

	 	 	 	 สามารถของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานทางด้านการจัดสวน	 แต่ยังขาดประสบการณ์และ 

	 	 	 	 ความรู้ในการดูแลและตกแต่งสวนและต้นไม้ใหญ่	 อีกท้ังลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทมาดูแล 

	 	 	 	 รักษา	

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	คร้ังท่ี	 32)	 เรื่อง	แนวทางการปฏิบัติงานด้านงานคลังและ 

	 	 	 	 พัสดุ	 (ครั้งที่	 1)	 วันที่	 10	มิถุนายน	2557	ห้องประชุม	 401	ชั้น	 4	อาคารสุขประชา	วาจานนท์	 

	 	 	 	 คณะวิทยาศาสตร์	 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	มีทักษะ	 และวิธีการในการ 

	 	 	 	 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	มีผลการประเมินอยู่ระดับ	3.94	คะแนนเต็ม	5

	 	 	 -	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 (KM	 คร้ังท่ี	 31)	 เร่ือง	 การก�าจัดเช้ือราในการพัฒนาคณะ 

	 	 	 	 วิทยาศาสตร์ตามนโยบาย	Green	 Faculty	 	 ระหว่างวันที่	 4	 -	 8	 เมษายน	 2557	ณ	ห้องสมุด 

	 	 	 	 คณะวิทยาศาสตร์	 อาคารทวี	ญาณสุคนธ์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มีวัตถุ 

	 	 	 	 ประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความสะอาด	และถูกสุขลักษณะพร้อมในการให้บริการได้อย่าง 

	 	 	 	 มีประสิทธิภาพ	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	28	คน	มีผลการประเมินอยู่ระดับ	 4.19	คะแนน 

	 	 	 	 เต็ม	5

ด้านประกันคุณภาพ 

 ¨ โครงการ	 “การเขียนรายงานผลการด�าเนินงานของกระบวนการเชิงระบบ	 ในการประกันคุณภาพ 

	 	 	 ภายใน	ระดับหลักสูตร”	วันพุธท่ี	 8	กรกฎาคม	2558	 เวลา	 08.30	 -	 13.00	น.	ณ	ห้อง	 308	ชั้น	 3	 

	 	 	 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	 45	ปี)	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพ่ือให้ 

	 	 	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่รับผิดชอบการเขียนรายงานผลการด�าเนินงานของหลักสูตร	 (มคอ.7)	 

	 	 	 มีความเข้าใจวิธีการเขียนรายงานผลการด�าเนินงานของกระบวนการเชิงระบบที่มีความกระชับ	 

	 	 	 ชัดเจน	และสามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานของหลักสูตรอย่างแท้จริง	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ	 

	 	 	 จ�านวน	59	คน	มีการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ	ในระดับคะแนน	4.21	จากคะแนนเต็ม	5
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  ¨ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 

	 	 	 การจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง	 (SAR)	 ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

	 	 	 ระดับอุดมศึกษา	ระดับหลักสูตร	ปีการศึกษา	2557	 ในระบบ	มคอ.มก.	 :	SAR@Sci-TQF”	วันพุธ 

	 	 	 ท่ี	 8	กรกฎาคม	2558	 เวลา	13.30	–	16.30	น.	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 902	ชั้น	 9	ภาควิชา 

	 	 	 สถิติ	 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	 45	ปี)	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

	 	 	 เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้	ความเข้าใจ	สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ ์

	 	 	 ในการจัดท�ารายงานการด�าเนินงานของหลักสูตร	(มคอ.7)	ผ่านระบบ	มคอ.ออนไลน์	และสามารถ 

	 	 	 จัดท�ารายงานการประเมินตนเอง	 (SAR)	ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับ 

	 	 	 หลักสูตร	ปีการศึกษา	2557	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	54	คน	มีการประเมินความพึงพอใจ 

	 	 	 ต่อโครงการ	ในระดับคะแนน	3.92	จากคะแนนเต็ม	5

  ¨ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 (KM	ครั้งท่ี	 5/2558)	 :	QA	สัญจร@Sci	วันพฤหัสบดีท่ี	 7	พฤษภาคม	 

	 	 	 2558	ณ	ห้องประชุม	 308	ชั้น	 3	 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ	 (อาคาร	 45	ปี)	 คณะวิทยาศาสตร์	 

	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สืบเนื่องจากการประกันคุณภาพภายในมีการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

	 	 	 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร	ระดับคณะวิชา	ท�าให้บุคลากรเกิด		

	 	 	 ความสับสน	และขาดความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินงาน	ดังนั้น	 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให ้

	 	 	 บุคลากรเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน	 และสามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานได้อย่างชัดเจน	 

	 	 	 ส่งให้ผลให้การประเมินมีประสิทธิภาพ	 และเกิดประสิทธิผล	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 

	 	 	 39	คน	มีการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ	ในระดับคะแนน	3.88	จากคะแนนเต็ม	5

  ¨ การประเมินคุณภาพภายใน	คณะวิทยาศาสตร์	ปีการศึกษา	 2556	 ระหว่างวันที่	 30	กรกฎาคม	 -	 1	 

	 	 	 สิงหาคม	2557	โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการ	มีคะแนนเฉลี่ย	4.75	ได้คุณภาพระดับดีมาก

  ¨ โครงการรางวัลคุณภาพ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ครั้งที่	8	ประจ�าปี	2557	ประเภทที่	3	การพัฒนา 

	 	 	 ปรับปรุงกระบวนงาน

  ¨ นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 เร่ือง	 ระบบบันทึกและติดตามค�าร้องนิสิตแบบออนไลน์ของ 

	 	 	 ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต	 คณะวิทยาศาสตร์	 ผลการพิจารณาตัดสินได้รับรางวัลผลงาน	 

	 	 	 ระดับดีเยี่ยม

ด้านการบริหารและธุรการ 

  ¨ การบริหารงานส�านักงานเลขานุการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  ¨ การปรับโครงสร้างส�านักงานเลขานุการคณะฯ	ให้สอดคล้องกับภารกิจในบริบทปัจจุบัน	และเพื่อ 

	 	 	 การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	

  ¨ หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ�าปีงบประมาณ	ของส�านักงานเลขานุการคณะ

  ¨ การปรับระบบการท�างานของฝ่ายการเงินให้มีความรวดเร็วกว่าเดิม	การดูแลระบบ	ERP	ดูแล 

	 	 	 ลูกหนี้เงินยืมบัญชีต่างๆ								

  ¨ การปรับระบบการท�างานของฝ่ายพัสดุ	 ให้เหมาะสมกับบริบทและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป	 

	 	 	 การจ�าหน่ายครุภัณฑ์หมดสภาพ
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  ¨ การปรับระบบการท�างานของหน่วยธุรการและสารบรรณ	ให้มีความถูกต้องคล่องตัว	ลดขั้นตอน

  ¨ การปรับระบบการท�างานของศูนย์บริการ	และระบบบริการรถยนต์

  ¨ การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ	ของคณะวิทยาศาสตร์

ด้านบริหารพัฒนาบุคลากร 

  ¨ การจัดท�าแผนอัตราก�าลัง	 4	ปี	 คณะวิทยาศาสตร์	 (พ.ศ.	 	 2558-2561)	 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์อัตรา 

	 	 	 ก�าลังข้าราชการสายวิชาการระยะ	4	ปี

  ¨ พิจารณานโยบายต่ออายุราชการประจ�าปี	2557	และ	2558

  ¨ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประจ�าปี	2557

  ¨ การพิจารณาขออนุมัติเลื่อนระดับลูกจ้างประจ�า

  ¨ การจัดท�า	 Job	description	ของส�านักงานเลขานุการคณะที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะก�าหนดต�าแหน่ง	 

	 	 	 และได้มีการจัดท�า	 SWOT	 (individual	 SWOT	 analysis)	 เป็นรายบุคคล	 การจัดท�าแผนพัฒนา 

	 	 	 รายบุคคล	 (individual	 development	 plan)	 รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าในสายงาน	 (career	 

	 	 	 path)

  ¨ จัดท�าหลักเกณฑ์การพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ�าปีงบประมาณของส�านักงานเลขานุการ 

	 	 	 คณะฯ

  ¨ การปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานการเงิน	พัสดุ	 สารบรรณและธุรการ	 ศูนย์บริการและงาน 

	 	 	 บริการรถยนต์

  ¨ การปรับโครงสร้างส�านักงานเลขานุการคณะฯ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

	 	 	 ของรัฐ	และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์

ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม 

	 งานบริการวิชาการแก่สังคม	 เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์	 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 

บริการวิชาการ	แก่ชุมชน	สังคม	 โดยคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์น�าองค์ความรู้ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาสังคมและชุมชนในรูปแบบของการให้บริการแก่สังคมและการท�า 

โครงการพัฒนาวิชาการ	 ในลักษณะของการท�าวิจัย	 วิเคราะห์	ตรวจสอบ	 ให้ค�าปรึกษา	จัดการอบรม	จัดประชุม 

สัมมนาวิชาการ	 แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ	 	 รัฐวิสาหกิจ	 และ	 ภาคเอกชน	 โดยมีผลงานเด่นด้านการให้บริการ 

วิชาการแก่สังคม	อาทิ
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โครงการตรวจสอบและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณท่าเทียบเรือ 

ขนถ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกระบี่ 

ผู้ด�ำเนินโครงกำร : ดร.วุฒิ ทักษิณธรรม รศ.ดร.วีรยุทธ์  เลำหะจินดำ

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ได้ท�าการว่าจ้างคณะวิทยาศาสตร์	 	 ตรวจสอบติดตามตรวจ 

สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน�้ามันเช้ือเพลิงส�าหรับโรงไฟฟ้า 

พลังงานความร้อนกระบี่	 ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่านน�้ามันเชื้อเพลิงย่อมเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศ	สัตว์ป่า 

ที่อาศัยอยู่ประจ�าถิ่นหรือเข้ามาใช้ประโยชน์ชั่วคราวจึงได้รับผลกระทบ	 ซ่ึงก่อนหน้าการก่อสร้างได้ด�าเนินการ 

ศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อสภาพนิเวศของพ้ืนท่ีและต่อสัตว์ป่าท่ีอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง	และได ้

ด�าเนินการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลกระทบระหว่างการก่อสร้างในปี	พ.ศ.	2545	–	2547	และภายหลังการก่อสร้าง 

เสร็จสมบูรณ์ได้ด�าเนินการศึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสัตว์ป่าระหว่างปี	พ.ศ.	 

2548	–	2557		ในปี	2558	เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง 

ที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าเป็นปีที่	14	อย่างต่อเนื่อง	โดยใช้ดัชนีชี้วัดประกอบด้วย	จ�านวนและความหลากชนิด	 

ปริมาณประชากร	และการแพร่กระจายของสัตว์ป่าบริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

 

โครงการส�ารวจแหล่งน�้าใต้ดินและขุดเจาะ 

ผู้ด�ำเนินโครงกำร : ผศ.ดีเซลล์  สวนบุรี

	 อบต.ช่องสาริการ่วมกับบริษัทเบทาโกรและคณะวิทยาศาสตร์	 โดย	ผศ.ดีเซลล์	 	สวนบุรี	อาจารย์ภาควิชา 

วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	ส�ารวจแห่งน�้าใต้ดินและขุดเจาะ	 ท่ีต�าบลช่องสาริกา	 อ�าเภอพัฒนานิคม	 จังหวัดลพบุรี	 

ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าค่อนข้างสูง	 โดยใช้เคร่ืองมือส�ารวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดค่าสภาพต้านทาน 

ไฟฟ้าเชิง	 2	มิติ	 (2D	 resistivity	 imaging)	 เป็นเทคนิคส�ารวจท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยใช้วิธีปล่อยกระแสไฟฟ้าแบบ 

ชลัมเบอร์เจอร์...ปล่อยกระแสไฟฟ้าลงดินเป็นจุดๆ	ห่างจุดละ	10	เมตร	ไม่น้อยกว่า	60	จุด	หรือ	60	ขั้วไฟฟ้า	เมื่อ 

กระแสไฟฟ้าไปกระทบกับวัตถุใต้ดิน	จะแสดงผลให้เห็นทางจอคอมพิวเตอร์เป็นภาพแบบตัดขวาง

“ท�ำให้เห็นน�้ำในรอยแตกของหินแข็ง เป็นโพรงมีน�้ำมำกแค่ไหน เป็นแอ่งน�้ำใต้ดินลึกแค่ไหน 

แม้แต่แอ่งน�้ำที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขำ ก็บอกให้เรำรู้ได้ว่ำ มีมำกขนำดไหน น�้ำใต้ดินบ้ำนเรำมีมำกจริงๆ แม่น�้ำที่เรำ 

เห็นว่ำแห้งจนคนเดินผ่ำนได้ มีใครรู้บ้ำงไหม ใต้แม่น�้ำนั้นมีน�้ำใต้ดินเยอะมำก ถ้ำรู้จักเอำเทคนิควิชำกำร

สมัยใหม่มำใช้ เรำจะมีน�้ำไว้ใช้อย่ำงมำกมำย”

โครงการปรับปรุงฐานในข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า  
ผู้ด�ำเนินโครงกำร :  ผศ.พบสิทธิ์  กมลเวชช

	 การไฟฟ้านครหลวง	 ได้มีการว่าจ้างคณะวิทยาศาสตร์	 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง	 

ทันสมัย	สามารถน�ามาอ้างอิงใช้งานในระบบได้อย่างถูกต้อง	และเต็มประสิทธิภาพ	การสนับสนุนการท�างาน 

ร่วมกับระบบงานอื่นๆ	หรือ	Technology	อื่น	ที่ได้มีการพัฒนาได้ดีขึ้น	 เช่น	การเชื่อมต่อกับระบบ	GIS,	 ระบบ	 

Call	Center	 เป็นการรองรับการด�าเนินงานธุรกิจเก่ียวเนื่องของการไฟฟ้านครหลวง	ความพร้อมของข้อมูลใน 

ระบบ	ส�าหรับรองรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต
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โครงการความท้าทายของการจัดการศึกษายุคใหม่ 

ผู้ด�ำเนินโครงกำร :  รศ.นงนุช  สุขวำรี และ คณะท�ำงำนฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ

	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้เห็นความส�าคัญของการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่	 จึงได้จัดโครงการอบรม	 เรื่อง	 

ความท้าทายของการจัดการศึกษายุคใหม่	 เนื่องจากสังคมในปัจจุบันได้พัฒนาเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลสารสนเทศ	 

ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการศึกษา	 จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ 

แวดล้อมทางสังคม	เศรษฐกิจ	และข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแหล่งไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

		 ตัวแปรส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคือความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี	 เช่น	การน�าหลักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ	มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม	หรือการน�าเทคโนโลยีการ 

สื่อสารมาสืบค้นข้อมูล	 วิเคราะห์	 จัดเก็บ	 และเผยแพร่	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้อง	 ความแม่นย�า	 และ 

รวดเร็วทันต่อการน�าไปใช้

	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขต 

การศึกษา	 ศึกษานิเทศน์	 ครู	 -	 อาจารย์	 และบุคลากรของสถานศึกษา	 ควรมีทักษะ	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 และ 

ตระหนักในบทบาทหน้าที่ซึ่ง	 คงจะต้องปรับเปล่ียนเพ่ือให้ก้าวทันกับสภาพการณ์ทางสังคมและความก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์	 โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 

ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมต่อการจัดการศึกษา	การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีการ 

จัดการศึกษาแบบ	STEM	รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

ในการแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้	โดยมีวิทยากรในการอบรม	คือ

	 1.		แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์	โรจนสุนันท์		ผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	กระทรวงยุติธรรม

	 2.		ศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์		ปั้นนิ่ม			 อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 และที่ปรึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง

	 3.		รองศาสตราจารย์ยืน	ภู่วรวรรณ				 อดีตรองอธิการบดีและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ		 	 	

	 	 	 	 	 			 	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาสารสนเทศตามแนวทาง Digital e-Science  

	 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญของคณาจารย์	 (Expertise)	และ	การบริการ	 

(Service	menu)	เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและการน�าความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
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	 โครงการต่าง	ๆ	ที่กล่าวไปนั้น	เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการของแต่ละฝ่ายที่ได้ด�าเนินการตั้งแต่ปี	2557	

เป็นต้นมา	 โดยคณะวิทยาศาสตร์จะมีการด�าเนินบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ	 เน้นสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาศักยภาพของนิสิต	 และบุคลากร	อันเป็นรากฐานในการสร้างพลังที่สร้างสรรค์ในการขับเคลื่อน 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพ่ือสร้างความอยู่ดีกินดี	 มั่นคง 

ความผาสุก	และความมั่งคั่งให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
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