
1  
ผลงานวิจัย 50  ปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยขอนแก่น

๕๐ ปี 
แห่งการสร้างสรรค์

ผลงานวิจัย
ด้านการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
FACULTY OF AGRICULTURE
KHON KAEN UNIVERSITY

พ.ศ. 2559



FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITY2  

50 ปี
แห่งการสร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

ด้านการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
FACULTY OF AGRICULTURE
KHON KAEN UNIVERSITY

http://ag2.kku.ac.th



3  
ผลงานวิจัย 50  ปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยขอนแก่น



FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITY4  

สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก่อตั้งมายาวนานถึง 50 ปี (พ.ศ. 2507 – 2557) และ              
คณะเกษตรศาสตร์เป็นคณะบุกเบิกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วม
กนัผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษาและนกัศกึษาต่างชาตอิอกมากมาย 
ที่ออกไปสร้างชื่อเสียง อุทิศตนเพื่อสังคมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กระบวนการ
ผลติบณัฑิตทีม่คุีณภาพและเป็นทีย่อมรบั ปัจจัยส�าคัญประการหนึง่ คือ การศึกษาวจิยัของ
คณาจารย์ ซึง่นอกเหนอืจากการน�าองค์ความรูจ้ากการศกึษาวจิยัมาถ่ายทอดความรูใ้ห้กบั
นกัศกึษาแล้ว ในการศกึษาวจิยัของคณาจารย์ยงัเป็นโอกาสทีน่กัศกึษาได้มส่ีวนร่วมในการ
เรียนรู้กระบวนการวิจัยด้วย 

นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์มีภารกิจความรับผิดชอบในการวิจัยผลิตสินค้า
อาหารท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีที่น�าสมัย องค์ความรู้เหล่านี้                    
จึงต้องสร้างและวิจัยพัฒนาอย่างเข้มข้นและองค์ความรู้เหล่านี้ ถูกอุทิศสู่สังคมผ่านการให้
บริการทางวิชาการและการฝึกอบรม ซึ่งเป็นนโยบายที่ส�าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย โดยการ
ให้การสนับสนุนการจดังบประมาณส่งเสรมิผ่านส�านักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
และกองบริหารการวิจัย เป็นประจ�าทุกปี 

ในวาระทีค่ณะเกษตรศาสตร์ได้จดัท�ารปูเล่มรวบรวมผลงานเด่นด้านการวจิยักว่า 100 
เรื่อง ในตลอดระยะ 50 ปีที่ผ่านมานี้ นับเป็นเรื่องส�าคัญท�าให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ  
อย่างกว้างขวางมากขึน้ ในนามของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ผมขอชืน่ชมความส�าเรจ็ตลอด 
50 ปีที่ผ่านมาของคณะเกษตรศาสตร์ ในด้านผลงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี             
ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความร่วมมือร่วมใจ ของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน 
ขอให้คณะเกษตรศาสตร์เจรญิก้าวหน้าเป็นผู้น�าในการสร้างองค์ความรูด้้านการเกษตรกรรม
ทั้งในประเทศไทย และนานาชาติสืบไป

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITYข  
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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยขอนแก่น

สารจากคณบดี 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา

คณะเกษตรศาสตร์เป็นคณะทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่นได้ก่อตัง้ พฒันาและเจรญิก้าวหน้า
มาร่วม 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์มีรากฐานการพัฒนาที่สืบทอดมายาวนานในลักษณะของ
การอทุศิสูส่งัคม การด�าเนนิงานในทกุภารกจิจงึเกดิขึน้เพือ่การพฒันา แก้ปัญหา ด้วยความ
ใส่ใจ ห่วงใยต่อชุมชน และสังคม

 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาผลงานวจิยัของคณะเกษตรศาสตร์สามารถน�าไปแก้ไขปัญหา
และสร้างอาชีพได้อย่างชัดเจน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์        
ได้รับยกย่องจากเกษตรกร ชุมชน รวมถึงองค์กรระดับชาติ หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ส�าคัญ 
คือ การที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตรของคณะ
เกษตรศาสตร์ได้รับผลประเมินการมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในระดับดีเย่ียม         
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน 

หนังสือผลงานวิจัย 50 ปี ได้รวบรวมผลงานวิจัยเด่นที่ผ่านมาในทุกสาขาวิชาของ
คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ทุกท่านตั้งแต่คณาจารย์อาวุโสท่ีเริ่มร่วม
ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ จนถึงคณาจารย์ในยุคปัจจุบัน 

ในนามของคณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ นักวิชาการและบุคลากร
ทุกท่านที่ร่วมท�างานอย่างมุ่งมั่นจนท�าให้คณะเกษตรศาตร์มีชื่อเสียง มีความส�าเร็จเป็น
ที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผมมีความเชื่อมั่นว่า คณะเกษตรศาสตร์จะยัง
พัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการอุทิศสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นคณะผู้น�าแห่งการวิจัยต่อไป

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คผลงานวิจัย 50 ปี
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สารจากรองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา

คณะเกษตรศาสตร์เป็นคณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึง
มีประวัติศาสตร์และผลงานท่ีมากมาย และเห็นเป็นการสมควรที่จะมีการรวบรวมผลงาน
วิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ให้อยู่ในรูปเล่มเดียว เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ถึงผลงานวิจัย
และพฒันาของคณาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ และยังเป็นการอ�านวยความ
สะดวกให้บุคคลทัว่ไปทีส่นใจผลงานวจิยัของคณะเกษตรศาสตร์ได้ติดตามผลงานวจัิยของ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา 50 ปี ของคณะเกษตรศาสตร์มีมากมาย จนท�าให้การรวบรวม
ในครั้งนี้อาจยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด และยังมีผลงานอีกมากที่ยังมีการด�าเนินการอย่าง            
ต่อเนื่อง ซ่ึงจะได้มีการรวบรวมเผยแพร่ต่อไปในโอกาสหน้า อย่างไรก็ดี ผลงานวิจัย                                              
ทีป่รากฏในหนงัสอืวจิยั 50 ปีนี ้ได้แสดงให้เหน็ถงึความเข้มแขง็และมุง่มัน่ของคณาจารย์และ
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ที่นอกเหนือจากพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้เก่งคิด เก่งวิจัย 
และเก่งส่งเสรมิแล้ว สิง่หน่ึงทีเ่ป็นวฒันธรรมขององค์กรคณะเกษตรศาสตร์ คอื “คณาจารย์
ทุกท่านท�าการวิจัยและท�างานอย่างเป็นทีมท่ีมุ่งอุทิศสู่ชุมชนและสังคมตลอดเวลา”                                           
จงึเป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีท่�าให้คณะเกษตรศาสตร์เป็นผูน้�าด้านการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

ในนามรองคณบดฝ่ีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์ ขอขอบพระคณุคณาจารย์และบคุลากร      
ทกุท่านทีไ่ด้ให้ความร่วมมอืในการรวบรวมผลงานวิจยัในครัง้นี ้และเชือ่ได้ว่าคณะเกษตรศาสตร์
มีความมุ่งมั่นผลิตผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าอีกมากมายในอนาคตต่อไป

รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITYง  
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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยขอนแก่น

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จดัตัง้ขึน้เพือ่สนองความต้องการเร่งด่วนในการผลิตบคุลากรท่ีมคีวาม
รู้ความสามารถในทางการเกษตรแผนใหม่ เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมติของคณะกรรมการพัฒนา          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ พ.ศ. 2505

 คณะเกษตรศาสตร์ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 มีนักศึกษาท้ังสิ้น 49 คน              
ซึ่งการเรียนการสอนในสองปีแรกนั้น ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ในปัจจุบันคือ 
มหาวิทยาลัยมหิดล) อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์
จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นปีการศึกษาที่ 3 อาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดของคณะฯ ก็ได้ย้ายมา
ศึกษาที่จังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบัน โดยใช้สถานท่ีของตึกคณะวิทยาศาสตร์ - 
อักษรศาสตร์เป็นทั้งห้องเรียนและห้องท�างานอาจารย์ ต่อมารัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งคณะ
เกษตรศาสตร์มาตั้งแต่ต้น ได้อนุมัติเงินเป็นค่าก่อสร้างตึกคณะฯ ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 โดย Sir Stephen Wire เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจ�าประเทศไทย

 ตึกคณะเกษตรศาสตร์ส�าเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้เป็นสถานท่ีท�าพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็น
ประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510

ประวัติความเป็นมา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จผลงานวิจัย 50 ปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ท�เนียบคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.พิมล กลกิจ
(ปี พ.ศ. 2509-2510)

รศ.ดร.อดุลย์ อภินันทร์ 
(ปี พ.ศ. 2533-2537) 

รศ.ดร.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ 
(ปี พ.ศ. 2545-2551) 

รศ.ดร.กวี จุติกุล 
(ปี พ.ศ. 2510-2529)

  ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย 
(ปี พ.ศ. 2537-2541) 

 ศ.ดร.อนันต์ พลธานี 
(ปี พ.ศ. 2551-2555) 

ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข 
(ปี พ.ศ. 2529-2533)

 รศ.ดร.เอนก โตภาคงาม
(ปี พ.ศ. 2541-2545)

 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา 
(ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)

FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITYฉ  
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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยขอนแก่น

5 ทศวรรษแห่งงานวิจัย
30+20 ปี แห่งการวางรากฐานและสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัย 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่ได้รับการด�าริให้มีการก่อตั้งที่เก่าแก่ที่สุดเริ่มตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2484                          
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล โดยมีจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่จะขยายการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค แต่การด�าเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้สะดุดหยุดลงเพราะเกิดสงครามเอเซียบูรพา จนกระทั่ง
ถึงปี พ.ศ.2503 รัฐบาลซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการทบทวนการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือขึ้นมาใหม่ การเตรียมยกร่างในครั้งแรกได้เสนอช่ือสถาบันแห่งนี้ว่า KHON KAEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY มีชื่อย่อ
ว่า K.I.T. แต่ต่อมามีการก�าหนดชื่อใหม่ว่าเป็น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2508 คณะรัฐมนตรี                      
ได้มีมติเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนิตินัยแล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการสถาปนาเมื่อได้รับพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 อันเป็นปีที่ 21 ในรัชกาลปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2507             
โดยมีเพียง 2 คณะวิชาคือ คณะเกษตรศาสตร์และคณะ

วิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะรุ่นบุกเบิก ในระยะ 10 ปีแรกแห่งการ          
ก่อตัง้ เป็นเรือ่งของการวางรากฐานของระบบการศกึษาเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนงานวจิยัและการให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมรวมทัง้การท�านบุ�ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมนั้นยังไม่ค่อยมีบทบาทส�าคัญมากนัก

สิบปีต่อมาได้มอีาจารย์รุน่บกุเบกิจบการศึกษาขัน้สงูสดุจาก
ต่างประเทศ อาจารย์กลุ่มนี้ ได้ริเริ่มเสนอขอโครงการวิจัย

ใหญ่ๆ จากแหล่งทุนท่ีเป็นองค์กรพัฒนาระดับนานาชาติ อาจารย์
ที่เป็นผู้น�าที่นับว่าเป็นผู้บุกเบิกท่ีส�าคัญในขณะน้ัน ประกอบด้วย 
รศ.ดร.กวี จุติกุล (คณบดี) รศ.ดร.เทอด เจริญวัฒนา (KKU-FORD 
Cropping Systems Project) ศ.ดร.อารนัต์ พฒัโนทยั (KKU-IDRC 
Semi-Arid Crops Project) รศ.ดร.เอนก โตภาคงาม (KKU-                                                                          
Australian Pasture Improvement Project) รศ.ดร.เยาวมาลย์     
ค้าเจรญิ และ รศ.ดร.สาโรช ค้าเจรญิ (KKU-IDRC Cassava Nutrition 
Project) และในระยะนี้ ได้เริ่มมีโครงการด้านการบริการวิชาการแก่
สงัคมทีช่่วยสร้างช่ือเสยีงให้แก่คณะเกษตรศาสตร์คอื โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรรมแบบประณีต โดยมี ผศ.ถาวร โกวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านพชืผกัเป็นผูร้เิริม่คดัเลอืกเกษตรกรเข้ามาฝึกอบรมเกีย่วกบั
วิธีการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดเป็นเวลาหน่ึงปีเต็ม
เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและรู้จักตั้งแต่การวางแผนการผลิตผักตาม
หลักวชิาการและหลกัเศรษฐศาสตร์จนกระท่ังน�าผลติผลออกสูต่ลาด

ในระยะต่อมาโครงการวจิยัใหญ่ๆ ดงักล่าวได้มกีารพฒันา
ต่อเนือ่งไปเป็นโครงการวจิยัทีส่�าคญัๆ อกีมากมาย เช่น 

KKU-FORD Cropping Systems Project ไดร้ับการสนับสนนุจาก 
มลูนธิฟิอร์ด ให้ด�าเนนิงานวจิยัต่อ ในโครงการ KKU-FORD Farming 
Systems Project ซึง่เป็นโครงการวจิยัแรกทีม่แีนวคดิการท�างานวจิยั
แบบบรูณาการศาสตร์ (Inter-disciplinary Research) ท่ีมีนกัวิจยั
ทางด้านสังคมศาสตร์เข้ามาร่วมเพ่ือให้นกัวจิยัมคีวามเข้าใจในศาสตร์
ต่างสาขา และเข้าใจเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ตามหลักพัฒนาชนบทที่ว่า 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ผลงานของโครงการนี้ ได้สร้างองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากมาย จนกระทั่งหน่วยงานต่างๆ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ได้น�าไปเป็น
แบบอย่างในการพฒันาชนบทและได้มีการผลิตเอกสารวิชาการเรื่อง 
Rapid Rural Appraisal ที่กลายมาเป็นต�าราที่นักศึกษาบางสาขา
ของมหาวิทยาลัยดังๆในสหรัฐอเมริกาต้องอ่านและเป็นเอกสารที่ได้
รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง ส�าหรับโครงการวิจัยอื่นๆ เช่น KKU-
IDRC Semi-Arid Crops Project ก็มีการปรับเปลี่ยนจุดเน้นงาน
วจิยัเป็นการวจิยัเฉพาะเรือ่งมากขึน้ เช่น Groundnut Improvement 
Project และSoybean Improvement Project เป็นต้น ซึง่โครงการ
วิจัยเหล่านี้ มีส่วนช่วยวางรากฐานท้ังด้านการพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนสิ่งอ�านวยความ
สะดวกเพื่อการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความช่วยเหลือที่ได้รับจาก
รฐับาลญีปุ่น่ผ่านทาง Japan International Cooperation Agency 
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(JICA) ในการสร้างอาคารวิจัยที่มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทัน
สมัยทีส่ดุ ในชือ่ศนูย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้กับ
คณะเกษตรศาสตร์อย่างส�าคัญจวบจนปัจจุบัน

ในระยะ 30 ปีแรกหลังจากการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ 
งานวิจัยได้เริ่มต้นอย่างจริงจังหลังจาก 10 ปีแรกผ่าน

ไปแล้ว งานวิจัยในช่วง 20 ปีหลังจากนั้น ส่วนใหญ่ยังคงก�าหนด
โจทย์วจิยักนัเองตามความสนใจของนกัวจิยัในช่วงนีก้ารพฒันาพนัธุ์
พืชทั้งด้านพืชไร่ พืชผักและไม้ผลค่อนข้างมีบทบาทโดดเด่นและ                                                                             
สร้างชื่อเสียงให้คณะเกษตรศาสตร์เป็นที่รู้จักในวงการเกษตรของ
ประเทศเป็นอย่างมาก ในระยะท้ายๆ ของช่วงนี้ เริ่มมีการจัดล�าดับ
ความส�าคญัของชนดิพืชท่ีจะท�าการวจัิยโดยเน้นงานวจัิยพชืทีม่คีวาม
ส�าคญักบัเศรษฐกจิของท้องถิน่และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของ
ภาคอีสานมากยิ่งขึ้น งานวิจัยในระยะนี้ จึงเริ่มมีกรอบและทิศทางที่
ชัดเจนขึ้น

ในช่วง 20 ปีหลัง ส�านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) 
ได้เริม่ก�าหนดวาระวจิยัแห่งชาต ิ เพือ่สนองนโยบายของ                                                                             

รัฐบาลในแต่ละยุค งานวิจัยท่ีเสนอขอทุนที่ต้องผ่านการพิจารณา
ของ วช. จึงต้องด�าเนินการภายใต้กรอบและทิศทางของยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ กลุ่มวิจัยทั้งด้านพืชและสัตว์เร่ิมมีความโดด
เด่นมากยิ่งขึ้น ด้วยกลยุทธ์การใช้ฐานการวิจัยที่เริ่มเข้มแข็ง                                                                                                
มาสนบัสนนุบณัฑติศกึษาท�าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กบั                       
วงการเกษตรของประเทศทัง้ด้านการพฒันาพนัธ์ุพชื สัตว์ เทคโนโลยี                                                                               
การผลติรวมทัง้การพฒันาระบบเกษตร ผลงานวจิยัของคณะเกษตรศาสตร์ 

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะหลังจากที่ รศ.ดร.อัศนี 
ปาจีนบูรวรรณ์ (อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และรองอธิการบดี 
ฝ่ายวจัิย มหาวทิยาลัยขอนแก่นในขณะนัน้) ได้มนีโยบายท่ีส�าคญั คอื
การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ที่ช่วยสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
เฉพาะด้านให้กับคณะวิชาต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจัย
อย่างเด่นชัด รวมทั้งคณะเกษตรศาสตร์ด้วย ประกอบกับการมีการ
พัฒนาบัณฑิตศึกษาผ่านโครงการที่ส�าคัญต่างๆ ของประเทศ ได้แก่ 
โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุทุน
การศึกษาและวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและ                    
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คอื การท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รบัการประกาศ
ให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีการจัดตั้งเป็นคลัสเตอร์
วิจัยในลักษณะเดียวกันกับศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ปัจจัยเก้ือหนนุต่างๆ เหล่านีส่้งผลให้เกดิการพฒันาทัง้ด้าน
การผลติบณัฑติ การวจิยัและการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

ได้อย่างเป็นรปูธรรมมากทีส่ดุ นบัตัง้แต่ก่อต้ังมหาวทิยาลยัขอนแก่น
ข้ึนมาจนกระท่ังครบรอบ 50 ปี ส่งผลให้ ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรพัยากรการเกษตร และภาควชิาสตัวศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสาขาวิชาอันดับ  
หนึ่งของประเทศหลายปีต่อเนื่องกัน ในยุคปัจจุบันการวิจัยนับเป็น
พนัธกจิหลกัทีส่�าคญัประการหนึง่ทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันาการเกษตร
ของประเทศได้อย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบัณฑิตศึกษา
ให้เข้มแข็งและได้มาตรฐานเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้       
เป็น World Class University ให้ได้ในอนาคต
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ผลงานวิจัยในช่วง 30 ปีแรก (พ.ศ. 2507-2536)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ นับต้ังแต่ได้มีการสถาปนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีพุทธศักราช 2507 ถึง 2536 สามารถ
สรุปสาระส�าคัญของผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ ท่ีได้เผยแพร่                       

ต่อสาธารณชน ได้ดังนี้

งานปรับปรุงพันธุ์พืช

งานด้านปรบัปรงุพันธุพ์ชืของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่นในช่วงนั้น มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อหาพันธุ์พืช
ชนดิตา่งๆ ที่ให้ผลผลิตสงู และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาค
อีสาน มีทั้งพืชไร่ พืชอาหารสัตว์ พืชผัก และไม้ผล โดยเน้นพืชใน 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืหรอืพชืทีค่าดว่าจะมคีวามส�าคญัในอนาคต 
โดยมคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ๆ โดยเฉพาะกรมวชิาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผลงานในช่วง 30 
ปีแรก มีดังนี้

 § ถั่วฝักยาวไร้ค้าง พันธุ์ มข.25
 § ถั่วฝักยาวพันธุ์เนื้อ มข.
 § ถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35
 § ถั่วลิสงพันธุ์ ขอนแก่น 60-3
 § ข้าวโพดซูเปอร์สวีทพันธุ์ข้าวเหนียวหวานขอนแก่น
 § ข้าวโพดซูเปอร์สวีทพันธุ์หวานสลับสี
 § แตงแคนตาลูปพันธุ์ไข่มุกลาย
 § งาขาวพนัธุ ์มข.1 งาด�าพนัธุ ์มข.2 และงาแดงพนัธุ ์มข.3
 § มะเขือเทศเพื่อการอุตสาหกรรม มะเขือเทศส�าหรับ                  

 รับประทานผลสด มะเขือเทศส�าหรับปลูกนอกฤดู  
 มะเขือเทศส�าหรับท�าส้มต�า

 § พริกพันธุ์ช่อไสวและพันธุ์ช่อระย้า
 § บร็อคโคลี่พันธุ์ มข#1 และ มข#2
 § คะน้าพันธุ์ใหม่
 § มะม่วงพันธุ์ออนซอน
 § ถั่วพืชอาหารสัตว์พันธุ์ขอนแก่นสไตโล
 § งานรวบรวมพันธุ์มะขามเปรี้ยว
 § มะม่วงหิมพานต์พันธุ์อินทร์สมิท
 § มะละกอพันธุ์คัดส�าหรับผลิตปาเปน
 § งานวิจัยด้านหวายป่า

เทคโนโลยีการผลิตพืช
การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ขอนแก่นในช่ว 30 ปี แรกนัน้ เป็นการหาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติ ท้ังทางด้านการปลกูพชื และการปรบัปรงุคณุภาพดิน ตลอดจน
การใช้ข้อมลูดาวเทยีมและสารสนเทศทางภมูศิาสตร์เพือ่ประโยชน์ในการ
วางแผนการใช้พืน้ทีใ่ห้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยมผีลงานวจิยั ดังนี้

 § งานวิจัยระบบการปลูกพืช
 § ระบบปลูกพืชสลับทุ่งหญ้าเพื่อเพิ่มคุณภาพดิน
 § การปรับปรุงผลผลติพืชตระกูลถ่ัวโดยใช้เทคโนโลยไีรโซเบยีม
 § โสนอัฟริกัน: ทางเลือกใหม่ของชาวนาอีสาน
 § เทคนิคการขยายพันธุ์ไมโคไรซาด้วยต้นทุนต�่า
 § การจัดการอินทรียวัตถุในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 § วสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรและปุย๋อนิทรย์ีเพือ่เพิม่ผลผลติ 

 ของข้าวโพด
 § ธาตุโบรอนจ�าเป็นส�าหรับถั่วลิสง
 § เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช
 § การประเมินผลผลิตข้าวระดับอ�าเภอโดยใช้แบบจ�าลอง 

 การเจริญเติบโตของพืช

การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็ม

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ มพ้ืีนทีด่นิเคม็ ประมาณ 17 เปอร์เซน็ต์
ของพื้นที่ทั้งภาคในขณะนั้น คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด�าเนินการวิจัย
เพือ่ร่วมหาแนวทางแก้ไขปรบัปรงุเพือ่ใช้ประโยชน์จากพืน้ที ่ดังกล่าว 
ผลงานวิจัย มีดังนี้

 § การใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 เพื่อท�าแผนที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 § อิทธิพลของเกลือต่อการเจริญเติบโตของไม้โตเร็ว 
 และไม้ยืนต้น

 § การปรับปรุงและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม
 § การคัดเลือกพันธุ์แหนแดงทนเค็มเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด 

 ในนาข้าวดินเค็ม

ฌผลงานวิจัย 50 ปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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อารักขาพืช

งานวิจัยด้านอารักขาพืช ที่คณะเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการใน
ช่วง 30 ปีแรกนั้น ครอบคลุมโรคและแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การไม่ใช้สารเคมี
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และ                
สิ่งแวดล้อม มีผลงานวิจัย ดังนี้

 § โรคพืชอาหารสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 § การวินิจฉัยโรคพืชวิธีใหม่โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
 § แนวทางใหม่ในการควบคุมโรคส�าคัญของมะละกอ
 § การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
 § การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานวิจัยด้านโรคพืช
 § การระบาดของแมลงศตัรถูัว่ลสิงและการประเมนิความเสยีหาย
 § แมลงศัตรูถั่วฝักยาวไร้ค้างและการป้องกันก�าจัด
 § การใช้สารสกัดจากพืชในการป้องกันก�าจัดแมลง
 § เชื้อจุลินทรีย์ส�าหรับการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย
 § การป้องกันก�าจัดด้วงถั่วเขียวโดยไม่ใช้สารเคมีกับเมล็ด 

 ที่เก็บไว้กินหรือเมล็ดพันธุ์
 § พันธุ์ข้าวพื้นเมืองต้านทานเพลี้ยกระโดยสีน�้าตาล

แมลงที่เป็นประโยชน์

ไหมและผึ้งเป็นแมลงที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ และมี
ศักยภาพในทางอุตสาหกรรม ในช่วงนั้น งานวิจัยเพ่ือปรับปรุง
ผลผลติและคณุภาพของเส้นไหม ยงัไม่มคีวามก้าวหน้ามากนัก และ
ในขณะเดียวกัน การเลี้ยงผึ้งเป็นอุตสาหกรรมเพิ่งได้รับความนิยม       
คณะเกษตรศาสตร์ จงึได้ด�าเนนิการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการ
ผลิต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และการปรับปรุงคุณภาพ
ของผลผลิต

 § การวจิยัผึง้: สร้างอาชพีการเลีย้งผึง้และช่วยอนรุกัษ์พนัธุพ์ชื
 § ไหมสายพันธุ์ดี ทนอุณหภูมิสูง
 § ศกัยภาพในการผลิตไหมป่าในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
 § แมลงศัตรูและศักยภาพในการใช้ก�าจัดเมล็ดไมยราบยักษ์

การผลิตสัตว์

งานวิจัยในช่วงแรกของคณะเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการผลิต
สัตว์นั้น เป็นการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทั้งระดับอุตสาหกรรมและการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย          
ในชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์                         
ชนิดต่างๆ ที่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงอยู่เดิมและสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่                                                                            
ในขณะนัน้ นอกจากการส่งเสรมิให้เป็นอาชพีหลกัหรือรายได้เสรมิส�าหรบั
เกษตรกรแล้ว ยงัเป็นการเพิม่แหล่งโปรตนีให้แก่ประชาชนในภมูภิาค
นีอี้กด้วย ซึง่การวจิยัและพฒันาการเลีย้งสตัว์ของคณะเกษตรศาสตร์ 
ประกอบไปด้วย ด้านอาหารสัตว์ การจัดการ การปรับปรุงพันธุ์                                                                         
การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการป้องกันรักษาโรค

 § การพัฒนาไก่พื้นเมืองส�าหรับชาวชนบท
 § การเลี้ยงไก่งวงแบบปล่อยหลังบ้าน
 § เลี้ยงห่านหลังบ้านเป็นอาหารโปรตีน
 § ปลากดเหลือง: เทคนิคการเพาะเลี้ยงที่พัฒนาใหม่
 § บ้านซ�าจาน: หมู่บ้านแรกในอีสานที่เลี้ยงโคนมได้ส�าเร็จ
 § พืชอาหารสัตว์ส�าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 § ฟางข้าวหมักใช้เลี้ยงโค-กระบือในหน้าแล้ง
 § มันส�าปะหลังเพื่อประกอบสูตรอาหารสัตว์
 § ผลพลอยได้จากพชื: แหล่งอาหารโปรตนีราคาถกูส�าหรบัสตัว์
 § น�้ายาตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
 § เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ของสัตว์

เศรษฐศาสตร์เกษตร

งานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ในช่วงนั้น ส่วนมากมีความ
เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ 
แรงงานเกษตร การรวมกลุม่เกษตรกร สถาบนัเกษตร และการประเมิน
โครงการ โดยงานวิจัยเป็นการด�าเนินงานระดับภูมิภาค 

 § การตลาดผักผลไม้บางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 § สถิติการบริโภคอาหารบางชนิดของชาวอีสาน
 § การใช้ทรพัยากรและการผลติข้าวในและนอกเขตชลประทาน
 § เอกสารสิทธิ์ที่ดินกับการให้สินเชื่อการเกษตร: กรณีท้อง 

 ที่จังหวัดบุรีรัมย์

FACULTY OF AGRICULTURE 
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ผลงานวิจัย 50  ปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยขอนแก่น

ถั่วลิสงจัมโบ้ “ขอนแก่น 60-3”

งาขาว “มข.1” งาด�า “มข.2”

ฝักสด “มข.25” เทียบกับถั่วพุ่ม (ซ้าย) และ
ถั่วฝักยาวธรรมดา (ขวา)

ถั่วฝักยาวไร้ค้าง 
“มข.25”

ถั่วเหลือง “มข.35” 
ก่อนเก็บเกี่ยว

งาแดง “มข.3”

เมล็ดงาพันธุ์ต่างๆ

ฎผลงานวิจัย 50 ปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การทดสอบผลผลิตข้าวฟ่างในไร่กสิกร

พริกช่อไสว

ข้าวโพดซูเปอร์สวีทพันธุ์ผสมเปิด
“ข้าวเหนียวหวานขอนแก่น”

พริกช่อระย้า บร็อค-คะน้า 
คะน้ากินต้นและดอก

ข้าวโพดประชากรลูกผสม 
“ขอนแก่นหวานสลับสี”

มะม่วงหิมพานต์ลูกดก 
“อินทร์สมิท”

แตงแคนตาลูปพันธุ์ “ไข่มุกลาย”

มะม่วงพันธุ์ “ออนซอน”  ลูกผสมระหว่างมะม่วงหนงักลางวนั
กบัเออร์วนิจาก สหรฐัอเมรกิา เหมาะเป็นมะม่วงส่งออกพันธุใ์หม่
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ผลงานวิจัย 50  ปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยขอนแก่น

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สารจากคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สารจากรองคณบดฝ่ีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัขอนแก่น 
ประวตัคิวามเป็นมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ท�าเนียบ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
5 ทศวรรษแห่งงานวิจัย 30+20 ปี แห่งการวางรากฐานและ
สร้างสรรค์ผลงานด้านการวจิยั คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น
ผลงานวิจัยในช่วง 30 ปีแรก (พ.ศ.2507-2536)   
ผลงานวิจัยในช่วง 20 ปีหลัง (พ.ศ.2537-2557)   

• การใช้ประโยชน์จากเห็ดเรืองแสง   
• การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ                

ในระดับเกษตรกร   
• การฟื้นฟูดินทรายเส่ือมโทรมโดยใช้วัสดุอินทรีย์ที่หาได้

ในท้องถิ่น  
• การวิจัยและพัฒนาแก่นตะวัน เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ  
• การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด   
• การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิต

เอทานอลในเชิงพาณิชย์  
• เทคโนโลยกีารลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของก๊าซมีเทนในนา

และเพิ่มผลผลิตข้าว   
• เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ด้วยอากาศแห้งและ             

การหมุนเหวี่ยง  
• งานวิจัยระบบการท�าฟาร์ม
• แบบจ�าลองการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล  
• กระบวนการบรหิารจัดการของกลุ่มเกษตรกรในการผลติ

ผักปลอดสารพิษ บ้านดอนหัน อ�าเภอบ้านฝาง   
จังหวัดขอนแก่น   

• การพัฒนาพันธุพ์รกิเผด็เพือ่อตุสาหกรรมอาหารและยา  
• การฟ้ืนฟแูละใช้ประโยชน์พ้ืนทีดิ่นเค็มในภาคตะวันออก
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• แมลงกินได้  
• สุดยอดแบคทีเรียปฏิปักษ์ส�าหรับควบคุมโรคพืช  
• เทคโนโลยไีส้เดือน: บทบาทส�าคัญต่อการฟ้ืนฟูคุณภาพ

ของทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   
• ไหมอรีี:่ นวัตกรรมและทางเลอืกเพือ่เสรมิสร้างเศรษฐกิจ

ของชุมชนอย่างยั่งยืน  
• เทคโนโลยีการผสมเทียมกวาง   
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• ตารางความต้องการโภชนะในโคเนื้อ  
• การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง   
• การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองในห้องปฏิบัติการ  
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โคนม   
• การใช้มันส�าปะหลังในอาหารสัตว์   
• การใช้สมุนไพรไทยในอาหารสัตว์   
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• ระบบการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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อาหารต�่า  
• ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น�้า   

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง 
บทสัมภาษณ์ 
บทส่งท้าย 
ดัชนีท้ายเล่ม 
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44

45
46
58
78
85
87
94

ฐผลงานวิจัย 50 ปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITY16  

ผลงานวิจัยในช่วง 20 ปี  หลัง
(พ.ศ. 2537-2557)

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITYฑ  



เห็ดเรืองแสง
Neonothopanas nambi Speg

การใช้ประโยชน์จาก

ในการป้องกันกำาจัดไส้เดือนฝอยรากปม 

(Meloidogyne incognita Chitwood)

1

ดอกเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi KKU1 (ก สภาพกลางวัน และ           
ข สภาพกลางคืน) ไอโซเลต KKU2 (จ สภาพกลางวัน และ ฉ สภาพกลางคืน)                                                         
มะเขือเทศเป็นโรครากปม (จ) การใช้เส้นใย N.nambi 20-30 หรือน�้าเลี้ยงเชื้อ 20-30 
มิลลิลิตร ควบคุมการเกิดโรครากปมได้ (ฉ)

ในปี พ.ศ. 2545 คณะผู้วิจัยได้ส�ารวจพบเห็ดเรืองแสงชนิด Neonothopanas  nambi เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในโคกภูตากา       
ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ อ�าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น และได้แยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ จ�านวน 2 ไอโซเลตได้แก่ ไอโซเลต PW1 และ PW2 (ล�าดบัเบสในส่วน ITS1-5.8S-ITS2 
ของ rDNA) ต่อมาได้พบเห็ดเรืองแสงในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ เป็นไอโซเลต KKU1 และ KKU2 ในปี 
พ.ศ. 2552 จึงเป็นมูลเหตุของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเห็ดชนิดนี้ ดังนั้น ในการศึกษาสกัดสารจากเห็ดเรืองแสง N. nambi 
ให้ได้สารออกฤทธิ์ aurisin A ที่มีผลต่อการควบคุมโรคไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ (M. incognita) เป็นการใช้ชีววิธีที่กระทบกับ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ผลการวิจัยนี้ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5779 เรื่องกรรมวิธีการใช้เห็ดเรืองแสงควบคุมไส้เดือน
ฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ได้รับวันท่ี  29 ตุลาคม 2553 และได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต โดยสมเด็จพระเทพ               
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อเห็ดเรืองแสงว่า “สิรินรัศมี” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

Exploitation of luminescent mushroom, Neonothopanas 

nambi Speg for controlling of root-knot nematode 

(Meloidogyne incognita Chitwood)

1  
ผลงานวิจัย 50 ปี
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ข้าวหอมมะลิ
ในระดับเกษตรกร

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

Improvement of production efficiency of 

Hom Mali rice at the farm level

2

ได้เสนอวิธีการแบ่งเขตพ้ืนท่ีการผลิต (zone) และเขตการผลิตย่อย (sub-zone) ของข้าวหอมมะลิตามระดับความเหมาะสมที่       
แตกต่างกัน (มาก ปานกลาง น้อย) โดยใช้ชนิดของสัณฐานภูมิประเทศและคุณลักษณะที่ส�าคัญบางประการของดินเป็นเกณฑ์ และสามารถ
ค�านวณขนาดเนื้อที่ของแต่ละเขตการผลิตและเขตการผลิตย่อยในระดับต�าบล อ�าเภอ และจังหวัดได้

รู้ความแตกต่างระหว่างผลผลิตที่ได้จริง (actual yield) ในสภาพปัจจุบันและผลผลิตตามศักยภาพ (potential yield) ที่จะสามารถ
เพิม่ได้ของแต่ละเขตพืน้ทีก่ารผลติย่อยประเมนิโดยการใช้แบบจ�าลองการเจรญิเตบิโตพชื ORYZA-W ซึง่ถ้ามคีวามแตกต่างมากโอกาสทีจ่ะ
เป็นไปได้ในการยกระดับผลผลิตให้สูงขึ้นก็จะมีมาก

ก�าหนดค�าแนะน�าเทคโนโลยเีพิม่ผลผลติข้าวหอมมะลทิีเ่หมาะสมเฉพาะเจาะจงในแต่ละเขตพืน้ทีก่ารผลติย่อยตามเง่ือนไขของปัญหา 
ข้อจ�ากัด จึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงในการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้ตามศักยภาพ

ได้ถ่ายทอดวิธกีารแบ่งเขตพืน้ทีก่ารผลติและเขตการผลติย่อยรวมทัง้ค�าแนะน�าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการเพิม่ผลผลติข้าวหอมมะลิ
ในแต่ละเขตการผลิตย่อย สู่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ�าเภอเพื่อน�าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
สุรินทร์ มหาสารคาม และอุบลราชธานี
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วัสดุอินทรีย์
ที่หาได้ในท้องถิ่น

การศึกษานี้เป็นการทดลองระยะยาวของระบบนิเวศเกษตร  
(long-term agroecosystem experiment-LTAE): ซ่ึงด�าเนนิการ                       
มาเป็นเวลา 20 ปี ถึงปัจจุบัน LTAE นี้เป็นการทดลองที่มี               
น้อยแห่งท่ัวโลก โดยเฉพาะในเขตร้อน เนือ่งจากต้องใช้ทรัพยากรสงู
ในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ที่ดิน และบุคลากร รวมทั้งการจัดการ
อย่างต่อเนื่อง การศึกษานี้มีหลักการและเหตุผลเนื่องจาก ดินทราย
ซึ่งครอบคลุมเนื้อที่จ�านวนมาก ได้น�ามาใช้ในการเกษตรโดยเปลี่ยน
จากป่าไม้ ท�าให้ดนิเสือ่มความอดุมสมบรูณ์ลงเนือ่งจากดนิทรายต้อง
อาศัยการหมุนเวียนธาตุอาหารจากพืชพรรณธรรมชาติผ่านทางเศษ
ซากพชืทีส่ลายตัว การเปลีย่นจากป่ามาปลกูพชืเกษตรท�าให้ปรมิาณ
ซากพืชลดลงและมีการน�าผลผลิตออกจากระบบ ดังนั้นหากไม่มี
การทดแทนและขาดการอนุรักษ์ที่เหมาะสมดินจะเสื่อมโทรมลง ดัง
เห็นได้จากตัวชี้วัดคือ อินทรียวัตถุของดิน (soil organic matter)             
ทีล่ดต�า่ลง โครงการศึกษาการฟ้ืนฟดูนิทรายเส่ือมโทรมนีเ้ริม่มาตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2538 โดยท�าการทดลองในไร่ ในสถานทีดลอง ณ ส�านกังาน
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                         
ต�าบลท่าพระ ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการทางอินทรีย์
ได้แก่ การใช้วัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถ่ิน ที่จะฟื้นฟูและปรับปรุง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินทรายเหล่านี้ได้  การศึกษาในเชิงพื้นฐาน 
(basic research) ได้เน้นให้ได้องค์ความรู้เชิงกระบวนการของการ
สลายตัว (decomposition) ของวัสดุอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบทาง
เคมีต่างกัน ผลการศึกษานี้ท�าให้ได้องค์ความรู้โดยสรุปว่าการสลาย
ตวัของสารอนิทรย์ีทมีีคุณภาพปานกลาง กล่าวคือมีไนโตรเจน (N),           
ลิกนิน (L) และโพลีฟีนอลส์ (PP) ปานกลาง และผลงานท่ีเกีย่วข้อง 
นอกจากนีไ้ด้สร้างองค์ความรูเ้ชงิพืน้ฐานได้แก่ กลไกทางกายภาพ          
เคมแีละชวีวทิยาที่ที�าใหเ้กดิการปลดปลอ่ยธาตอุาหารไนโตรเจนได ้                                                             
ในอตัราและปรมิาณทีต่่างกนัของวสัดอุนิทรย์ีต่างคณุภาพ

3
การฟื้นฟูดินทรายเสื่อมโทรมโดยใช้

Restoration of degraded sandy soils through 

the use of locally available organic materials

กิจกรรมการใส่วัสดุอินทรีย์ที่เป็นต�ารับทดลองของการศึกษาทุกๆ ปี      
 ปีละครั้งในเดือนพฤษภาคม ที่แปลงทดลองระยะยาว

3  
ผลงานวิจัย 50 ปี
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Jerusalem artichoke improvement for 

functional food

การวิจัยและพัฒนา

จากการวิจัยแก่นตะวัน โดยทดสอบเชื้อพันธุกรรมและเปรียบเทียบพันธุ์ ได้แนะน�าพันธุ์แก่นตะวัน 3 พันธุ์ คือ แก่นตะวันเบอร์ 1 
แก่นตะวันเบอร์ 2 และแก่นตะวันเบอร์ 3 โดยเฉพาะ แก่นตะวันเบอร์ 2 เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรให้การยอมรับเป็นอย่างดีในการใช้เป็นพันธุ์
ปลูก ปัจจุบันทีมงานวิจัยแก่นตะวัน ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็น
พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง 4,164 กิโลกรัมต่อไร่ 

จากคุณสมบัติที่ดีเด่นของอินนูลิน (inulin) ที่มีอยู่ในหัวแก่นตะวัน ท�าให้ภาคเอกชนให้ความสนใจน�าผลผลิตแก่นตะวันไปใช้เป็น
วัตถุดิบ และสกัดสารอินนูลิน ส�าหรับการผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ซึ่งมีทั้งภาครัฐ และเอกชนจ�านวนมาก  
ในปัจจุบัน เยรูซาเลมอาติโชค ซึ่งได้ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่า “แก่นตะวัน” โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนเป็นที่รู้จักของคนไทย
ทัว่ประเทศ ถงึขณะนี ้มีพันธุแ์ก่นตะวนัพันธุดี์ท่ีให้ผลผลติสงูและสม�า่เสมอ ส�าหรบัใช้หวัสดบรโิภคและใช้ในอตุสาหกรรม  รวมทัง้เทคโนโลยี
การผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี ที่ได้รับการถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้สนใจน�าไปปลูกเป็นการค้าจ�านวนมาก

แก่นตะวัน
เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
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ข้าวโพด
รับประทานฝักสด

งานวจิยัของโครงการปรบัปรงุพนัธ์ุข้าวโพดรบัประทานฝักสด มลีกัษณะเป็นการท�างานเชิงรกุเพือ่สร้างนวตักรรมใหม่ให้ตอบสนอง               
ต่อความต้องการของผูบ้รโิภครุน่ใหม่ในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นการสร้างพนัธุผ์สมเปิดส�าหรับเกษตรกรรายย่อย เพือ่ให้เกษตรกรสามารถน�าไป
ใช้เพาะปลกูและเกบ็เมลด็พนัธุไ์ว้ใช้เองได้ และให้ภาครัฐและเอกชนน�าไปใช้เป็นเชือ้พนัธกุรรมในโครงการปรบัปรงุพนัธุข์องหน่วยงาน นอกจากนี้
ยงัมีการพฒันาสายพนัธุแ์ท้ ส�าหรบัใช้สร้างพนัธุล์กูผสมพนัธ์ุใหม่ ทีมี่ลักษณะหลากหลาย ได้แก่ สีเมล็ด ทัง้สีเดียว และหลายสีในฝักเดยีวกนั  
(ขาว เหลอืง ม่วง ขาวสลบัเหลอืง ขาวสลบัม่วง และขาวเหลอืงม่วง ขนาดฝัก (ใหญ่ กลาง และเลก็) รปูทรงฝัก และการเพิม่คณุภาพในการ
บรโิภคโดยการใช้ประโยชน์จากยนีร่วม นอกเหนอืจากกจิกรรมข้างต้นแล้ว ยงัได้เริม่พฒันาพนัธุท์ีม่สีารพฤกษเคมสีงู อาท ิ แอนโทไซยานนิ 
และแคโรทนีอยด์ เพือ่ใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ทีเ่พิม่มลูค่าให้กบัพนัธุพ์ชื โดยท�าการวจิยัแบบบรูณาการกบันกัวจิยัในหลายสาขา เช่น                                
ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยกีารอาหาร และเภสชัศาสตร์ เป็นต้น ส�าหรบัการเผยแพร่เพือ่ใช้ประโยชน์จากสายพนัธุแ์ท้ และพนัธุลู์กผสมในการ
ผลติเชงิการค้านัน้ ได้มกีารท�าสญัญาข้อตกลงความร่วมมอืกบัหน่วยงานผูป้ระสงค์จะน�าไปใช้ประโยชน์  

5
การปรับปรุงพันธุ์

Vegetable corn breeding program

พันธุ์ส�าลีอีสาน พันธุ์ข้าวเหนียวหวานขอนแก่นพันธุ์นวลทอง

พนัธุผ์สมเปิด  “ขา้วโพดขา้วเหนียวขา้วกํ�า”

“ขา้วเหนียวขา้วกํ�าหวาน1” “ขา้วเหนียวขา้วกํ�าหวาน2”

5  
ผลงานวิจัย 50 ปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



การปรับปรุงพันธุ์

Sweet sorghum breeding as a feedstock for 

commercial ethanol production

ข้าวฟ่างหวาน
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิต

เอทานอลในเชิงพาณิชย์

การก�าหนดโจทย์วิจัยมาจากการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศที่เป็นภาระด้านงบประมาณในการน�าเข้าน�้ามัน     
เชื้อเพลิงฟอสซิลในแต่ละปีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านล้านบาท ประกอบกับกระทรวงพลังงานได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน        
15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งในแผนนี้ การผลิตเอทานอลนับเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปของแก๊สโซฮอล์ 
จากนโยบายนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล จ�านวน 54 โรง โดยมีเป้าหมายการผลิตเอทานอลให้
ได้ไม่ต�่ากว่าวันละ 12 ล้านลิตร การผลิตเอทานอลจ�านวนนี้ จ�าเป็นต้องใช้วัตถุดิบปริมาณมาก ในขณะที่วัตถุดิบหลักที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 
กากน�้าตาล อ้อย และมันส�าปะหลัง จะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีจะใช้ผลิตเอทานอลจึงได้มีการพัฒนาข้าวฟ่างหวาน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกใหม่          
โดย รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ได้ริเริ่มปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวานขึ้นมาเป็นพันธุ์แรกให้ชื่อว่า ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ มข.40 เพื่อเป็นเกียรติ      
แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระครบรอบวันสถาปนาปีที่ 40 ในปี พ.ศ.2547 แต่เนื่องจากข้าวฟ่างหวานพันธุ์นี้เป็นพันธุ์บริสุทธิ์จึงมีข้อ
จ�ากดัในการให้ผลผลติ ดงันัน้จงึมแีนวคดิในการพฒันาพนัธุข้์าวฟ่างหวานลกูผสม โดยใช้เครือ่งหมายโมเลกลุเป็นเครือ่งช่วยในการคดัเลอืก
สายพันธุ์ A และ B ซึ่งต้องใช้ในขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างหวานลูกผสมจนกระทั่งสามารถคัดเลือกสายพันธุ์พ่อ-แม่ได้ส�าเร็จและ
ท�าการทดสอบหาคู่ผสมที่ดีสุดในป ี2556 และคาดว่าจะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการคา้ไดภ้ายในปี 2557 ในชื่อข้าวฟ่างหวานลกูผสมพนัธุ์ มข.
50 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งมาครบ 50 ปี
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Technology for reducing CH
4

-C 
footprint in 

rice field and increasing rice production

คาร์บอนฟรุตพริ้นท์จากนาข้าว หมายถึง ปริมาณก๊าซคาร์บอนที่วัดได้ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) และมีเทน (CH

4
)       

ที่ปล่อยออกจากนาข้าวพื้นที่หนึ่งของช่วงฤดูปลูกหนึ่งสู่บรรยากาศ ทั้งนี้จากปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ        
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CH

4
 จากนาข้าวและเพิ่ม

ผลผลิตข้าว สามารถท�าได้โดยให้ไถกลบฟางข้าว ตอซัง วัชพืชสดหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงดิน โดยไถกลบในสภาพดินชื้นทิ้งไว้อย่างน้อย 2 
สัปดาห์ ก่อนการเตรียมดิน แนะน�าให้ท�านาหว่านในพื้นที่ชลประทาน เพราะสามารถควบคุมน�้าได้และใช้น�้าน้อยกว่านาด�า (มีจ�านวนวันที่
ขังน�้าน้อยกว่านาด�า ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CH

4 
ได้มากกว่านาด�า) ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 ให้ดินเหนียวหรือ 16-16-8 ให้ดินร่วน

ในอัตรา 15-20 กก./ไร่ เมื่อกล้าอายุ 15-20 วัน หลังหว่านหรือ 7 วัน หลังปักด�า แล้วแต่งหน้าในช่วงข้าวแตกกอถึงก่อนข้าวตั้งท้องด้วย
ปุ๋ย urea, ปุ๋ย ammonium sulfate หรือ gypsum ในอัตรา 20-30 กก./ไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีควรแบ่งใส่เมื่อมีน�้าขังในนาประมาณ 5 ซม. 
ตลอดฤดูปลูกเริ่มจากระยะข้าวตั้งตัวควรดูแลให้ต้นข้าวใช้น�้าขังให้หมดจนผิวดินแตก 2-3 วัน ส�าหรับดินเหนียว หรือ 4-5 วัน ส�าหรับ
ดินร่วน แล้วจึงทดน�้าเข้านาให้ท่วมประมาณ 5 ซม. โดยที่ดูแลให้ดินชุ่มและข้าวไม่ขาดน�้าในช่วงข้าวตั้งท้องถึงข้าวออกดอก และปล่อย
ให้ดินแห้งช่วง 14 วันก่อนเก็บเกี่ยวส�าหรับดินเหนียวหรือ 7 วัน ก่อนเก็บเกี่ยวส�าหรับดินร่วน จะท�าให้ได้ผลผลิตข้าวดีและลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซ CH

4
 ได้

ในนาและเพิ่ม
ผลผลิตข้าว

เทคโนโลยีการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของก๊าซมีเทน

7
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ผลงานวิจัย 50 ปี
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เมล็ดพันธุ์ด้วย

อากาศแห้ง
และการหมุนเหวี่ยง 

Rotary modified dried air seed dryer 

เครื่องลดความชื้น

เป็นเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ที่ประหยัดพลังงานโดยการใช้อากาศหมุนเวียนในการลดความชื้นด้วยลมความชื้นต�่า สามารถลด
ความชืน้เมลด็พันธุห์ลายๆ ชนดิได้พร้อมกันในทกุสภาพอากาศ เหมาะกบัการลดความชืน้เมลด็พนัธุท่ี์มมีลูค่าสงู เช่น เมลด็พรกิ มะเขอืเทศ 
แตงกวา แตงโม และเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกชนิดต่างๆ เป็นต้น

1) เกษตรกรน�าเครือ่งไปลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ในแหล่งผลิตหรือในหมู่บา้นได ้ท�าให้ลดการสูญเสียคุณภาพของเมล็ดพนัธุโ์ดยเฉพาะ
เมล็ดมะเขือเทศและแตง ปีละ ไม่น้อยกว่า 10-15 ล้านบาท 

2) ผลกระทบในเชิงวิชาการ ได้เปลี่ยนวิธีการลดความชื้นด้วยอุณหภูมิสูง (วิธีการเดิม) ซึ่งเร่งอัตราการหายใจของเมล็ดท�าให้เมล็ด
พันธุ์มีอายุการเก็บรักษาสั้น มาใช้วิธีการแบบลมแห้งอุณหภูมิต�่าเมล็ดพันธุ์ จึงเก็บได้นาน  ความงอก และความแข็งแรงดีขึ้น

3) ผลกระทบสภาพแวดล้อม ใช้ลมทีม่คีวามชืน้สมัพทัธ์ต�า่มาลดความชืน้เมล็ดพนัธ์ุ และการหมุนเวียนอากาศท�าให้ประหยดัพลงังาน 
ใช้เวลาในการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์สั้นลง

4) ผลกระทบในเชิงการประดิษฐ์ และเศรษฐศาสตร์ เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ราคาต�่ากว่าเครื่องจากต่างประเทศประมาณ 4-5 เท่า 
ใช้วัสดุส่วนใหญ่ภายในประเทศ ไม่มีปัญหาอะไหล่ และการซ่อมบ�ารุง

5) ผลกระทบเชิงพาณิชย์ การวิจัย มีบริษัทยูแมคไซ แอนทิฟิค จ�ากัด เป็นผู้ผลิตเครื่องลดความชื้น โดยมีบริษัท เซเรสอินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้จัดจ�าหน่าย ดูแลการขายเครื่อง มีบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และเกษตรกรเป็นผู้ใช้เครื่อง

8

Model SKK 02 เครื่องลดความชื้นเมล็ด
พันธุ์ชนิดลมแห้ง

FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITY8  



ระบบการทำา

ฟาร์ม
Farming systems research

งานวิจัย

ทมีงานเป็นการรวมพลงัของนกัวจิยัจ�านวนมาก (กว่า 50 คน)  จากหลายสาขาวชิา ทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาตแิละสงัคมศาสตร์ 
โดยมีการด�าเนินงานในแบบสหสาขาวิชา (interdisciplinary) และมีการบูรณาการของงานอย่างแท้จริง

วธิกีาร (methodologies) ทีโ่ครงการได้พฒันาข้ึนมา ได้ถ่ายทอดให้หน่วยงานผูป้ฏบิตัหิลากหลาย และหน่วยงานเหล่านัน้ได้มีการน�า
ไปใช้ในการด�าเนินงานของตนอย่างแพร่หลายและส่งผลกระทบที่เด่นชัด

การสร้างเครือข่ายที่กว้างขวาง ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ สามารถส่งผลกระทบทั้งในแง่ของพัฒนาวิชาการและการ
รวมพลังในการด�าเนินงาน และสร้างชื่อเสียงจนเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติของกลุ่มวิจัยระบบการท�าฟาร์มท�าให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดฝึกอบรมวิธีการ (methodology) ในการด�าเนินงานวิจัยระบบการท�าฟาร์มโดยเฉพาะวิธีการวิเคราะห์
พื้นที่ (area analysis) การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร (agroecosystem analysis) และการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน (rapid 
rural appraisal, RRA) ให้แก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติหลายต่อหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเกษตรกรไป
สู่เกษตรกร และการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  มีเครือข่ายกับสถาบันต่างประเทศที่ส�าคัญ ได้แก่ Southeast Asian University 
(SUAN) และ Program on Environment ของ East-West Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
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10
เพลี้ยกระโดด

สีน้ำาตาล

แบบจำาลองการระบาดของ

คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบการจ�าลองการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลจากข้อมูลวงจรชีวิตของแมลงและข้อมูลสารสนเทศ                 
ด้านภูมิอากาศ การจ�าลองใช้วิธีการค�านวณสถานะและอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร และความต้องการความร้อนสะสมในแต่ละระยะ
การพฒันาการของแมลงเป็นตวัแปรขับเคลือ่น ผลจากการจ�าลอง ท�าให้ทราบระยะพัฒนาการและจ�านวนของแมลง การทดสอบแบบจ�าลอง
โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากการพยากรณ์กับข้อมูลส�ารวจ พบว่า แบบจ�าลองที่มีความน่าเชื่อถือพอสมควร การจ�าลองการระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีน�้าตาล ช่วยเกษตรกรในกระบวนการตัดสินใจ ส�าหรับจัดการเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบัน คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการฝึกอบรมถ่ายเทคโนโลยีการสร้างแบบจ�าลองและการพยากรณ์สถานการณ์ให้เกษตรกรและผู้น�า
ชุมชน และหน่วยงานราชการได้น�าไปใช้

Modeling an outbreak of brown planthopper, 

Nilaparvata lugens STAL. (Homoptera: 

Delphacidae)                

FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITY10  



ผักปลอดสารพิษ
บ้านดอนหัน อำาเภอบ้านฝาง 

จังหวัดขอนแก่น

Farmer group management for chemical free 

vegetable production at Don Hun Village,  

Ban Fang district, Khon Kaen province

กระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรในการผลิต

ภาควชิาส่งเสรมิการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้ท�ากระบวนการส่งเสรมิการผลติผกัปลอดสารพษิ โดยเริม่ในเกษตรกรบ้านดอนหนั 
จ�านวน 30 คน กระบวนการเริ่มจากต้องมีการรวมกลุ่มสมาชิก รวมกลุ่มท�ากิจกรรมปลูก มีแปลงปลูกพื้นที่ 2 ไร่ แหล่งน�้าในไร่นา 4 บ่อ 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 6 คน มีการสร้างระเบียบข้อบังคับกลุ่มเองที่ยินยอมพร้อมใจทุกคน เพื่อให้กรรมการใช้บริหารมีการผลิต
น�า้ยาป้องกันแมลงจากสารสมนุไพรอนิทรย์ีในหมูบ้่านใว้ฉดีพ่น ผลผลติใช้บรโิภคในครวัเรอืนส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 95 จ�าหน่ายในตลาดชมุชน
ของหมู่บ้าน ส่วนอีกร้อยละ 5 จ�าหน่ายที่ตลาดบ้านฝาง  ก่อนเริ่มโครงการการผลิตผักใช้เครื่องสูบน�้าใช้น�้ามันเบนซินขนาด  3 แรงม้า 
1 เครื่อง มีค่าใช้จ่ายน�้ามันสูบน�้า 1,500 บาทต่อเดือน หลังจากเข้าร่วมโครงการได้ใช้เทคโนโลยีการให้น�้าแบบพ่นฝอย โดยใชเ้ครื่องสูบ
น�้าไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า จ่ายค่าไฟฟ้าสูบน�้า 150 บาทต่อเดือน จึงเห็นได้ว่า กระบวนการถ่ายทอดการท�างานแบบกลุ่ม ช่วยให้ประหยดั
ต้นทนุ ใช้น�า้มีประสทิธภิาพ สามารถน�ากระบวนการนีไ้ปเผยแพร่ต่อไปได้เพือ่สร้างความยัง่ยืน งานสร้างกระบวนการส่งเสรมินี ้ ได้รับรางวัล  
Best Poster Award of World Water Week 2008 at Stockholm Sweden Organized by Stockholm International Water 
Institution (SIWI)

กระบวนการถ่ายทอดกลุ่มได้พัฒนาแปลงสาธิตผักปลอดสารพิษเป็นศูนย์เรียนรู้ จ�านวน 1 แห่ง จึงมีเกษตรกรจากหน่วยงานทั้งภาค
รัฐและเอกชน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาศึกษาดูงาน เฉลี่ยปีละ 4,650 คน นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ของกลุ่ม ได้รับเลือกจาก กศน. 
บ้านฝาง และ โรงเรียนบ้านดอนหัน เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านดอนหันได้ขยายเครือข่าย ไปอีก 7 หมู่บ้าน                     
ในจังหวัด ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ สิ่งที่เกิดการเรียนรู้และน�าไปใช้ต่อ ได้แก่ ระบบให้น�้าแบบพ่นฝอย การกลั่นสารสกัดไล่แมลง การผลิต
ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ และการบริหารจัดการกลุ่ม
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12 พันธุ์พริกเผ็ด
เพื่ออุตสาหกรรม

อาหารและยา
Improvement of hot pepper for food and 

pharmaceutical industries

การพัฒนา

โครงการพัฒนาพันธุ์พริกเผ็ด ได้ด�าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี โดยศึกษาวิจัยต้ังแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า เริ่มตั้งแต่             
การปรับปรุงพันธุ์พริกให้มีผลผลิตและคุณภาพสูง ปรับตัวได้ดี ต้านทานโรคและแมลง โดยมุ่งหวังเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
เกษตรกร บรษิทัเมลด็พนัธุ ์ อตุสาหกรรมอาหารและยา มกีจิกรรมหลกั 1) การพฒันาพริกพนัธุด์แีละเทคโนโลยกีารผลติพรกิทีเ่หมาะสม                 
2) การพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์รุ่นเยาว์ ระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้มีพื้นฐานทั้งภาคฤษฎีและปฏิบัติ และ 3) ถ่ายทอดผลงานสู่ผู้ใช้
ประโยชน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านสื่อทางสิ่งพิมพ์ การประชุมวิชาการ การฝึกอบรม และการจัดนิทรรศการพริก
พันธุ์ดี ที่ให้ผลผลิตสูงและมีความเผ็ดสูงสม�่าเสมอ และได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่ (Plant variety protection) และ              
เผยแพร่สู่เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

พริกเพชรมอดินแดง พริกขี้หนูหยกขาวมอดินแดงพริกทับทิมมอดินแดง  พรกิขีห้นหูยกเขียวมอดนิแดง  

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ�ากัด น�าพริกพันธุ์ปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แก้ปวดและ
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Restoration and utilization of salt-affected 

soils in northeast Thailand

การฟื้นฟูและใช้ประโยชน์

การศกึษาวจิยัดนิเค็มในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เพือ่ฟ้ืนฟแูละใช้ประโยชน์พืน้ทีด่นิเคม็ ได้มกีารศกึษาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2525-ปัจจบัุน ดังนี้
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2525-2534) ส�ารวจและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในชุดดินเค็มหลักที่พบ        

ในพื้นที่ดินเค็ม และได้ศึกษาวิธีการแก้ไขปรับปรุงดินเค็มเบื้องต้นในหลายรูปแบบ ซึ่งได้ถูกน�ามาใช้เป็นแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มใน
ระยะต่อมาอย่างได้ผล

ระยะที่ 2 (พ.ศ.2535-2544) ศึกษาพืชพรรณบนพ้ืนท่ีดินเค็มและศึกษาระบบนิเวศวิทยาน�้ากร่อย พบพืชท่ีข้ึนได้มีทั้งพืชทนเค็ม
และพืชชอบเกลือ ซึ่งพืชชอบเกลือมี 5 ชนิด ได้แก่ หนามแดง หนามพุงดอ ขลู่ สร้อยนกเขา และผักเบี้ยแดง ซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็นพืช
ดัชนีดินเค็มได้

ระยะที่ 3 การแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มทั้งระบบ คือ ทั้งในพื้นที่รับน�้า (ที่สูง) และพื้นที่ให้น�้า (ที่ต�่า) โดย พ.ศ.2545-2549 ท�าการ
ปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดในพื้นที่รับน�้า (recharge area) เป็นระยะเวลา 5 ปี และพบว่าระดับน�้าใต้ดินบริเวณพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นลดลง 
รวมทั้งระดับความเค็มในบริเวณท่ีลุ่มใกล้เคียงก็ลดลงด้วย และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ท่ีปลูก และ พ.ศ.2551-2554 ปลูกไม้
ยืนต้นหลากชนิดในพื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยชุมชนมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า พันธุ์ไม้ยืนต้นที่มีศักยภาพส�าหรับปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม
ในที่ลุ่ม มี 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มไม้โตเร็วต่างถิ่น ได้แก่ กระถินณรงค์ กระถินเทพา และมะขามเทศ กลุ่มไม้ชายฝั่งทะเล ได้แก่ สนทะเล           
เตยทะเล ปอทะเล โพธิ์ทะเล หงอนไก่ทะเล รวมทั้งเสม็ดขาว และกลุ่มไม้ท้องถิ่นพื้นเมือง ได้แก่ สะแกนา ขี้เหล็กบ้าน และพฤกษ์ พบความ
หลากหลายของสิง่มชีวีติในดิน มคีวามสมัพนัธ์กบัการเปลีย่นแปลงระบบนเิวศ คณุสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองดนิ และพบว่าความเคม็
ของดินมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในดิน

13
พื้นที่ดินเค็ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศไทย
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14 แมลงกินได้

งานวิจัยนี้ ได้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์แมลงกินได้ การท�าฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ ตลอดจนการแปรรูปจากแมลงกินได้เพื่อเป็น
อาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งท�าให้ปัจจุบันมีเกษตรกรรู้จักการท�าฟาร์มเพาะเลี้ยงจ้ิงหรีด และเรียนรู้การน�าใช้แมลงกินได้
จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากได้ริเร่ิมการพัฒนากระบวนวิชาการเพาะเลี้ยงแมลงกินได้เศรษฐกิจส�าหรับหลักสูตรปริญญาตรีให้กับ            
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป. ลาว และปัจจุบัน ได้มีการขยายผลโครงการการเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ให้กับประเทศเคนยา
ในทวีปอัฟริการภายใต้ GREEINSECT Project

อน่ึงส�าหรับแมลงกินได้ของประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์แล้ว มีมูลค่าเฉลี่ย 750 ล้านบาท/ปี โดยเฉพาะจิ้งหรีด              
มีผู้ประกอบธุรกิจท�าฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดประมาณ 20,000 ราย นับเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีความยั่งยืนแต่ปัจจุบันนี้ เกษตรกรประสบ
ปัญหาต้นทุนที่สูงเพราะใช้อาหารส�าเร็จรูปท่ีมีราคาแพง ดังนั้นจึงได้พัฒนาสูตรอาหารธรรมชาติท่ีถูกลงส�าหรับลดต้นทุนการผลิต โดยน�า
พืชอาหารชนิดต่างๆ ในท้องถิ่นที่มีราคาถูก และวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ซึ่งท�าให้สามารถช่วยลดต้นทุนให้เหลือ ประมาณ 30% นอกจากนี้
ได้พัฒนาการเพิ่มมูลค่าจิ้งหรีดด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการทอดขายทั่วไป ได้มีการศึกษาการตลาดของ
แมลงกินได้และน�ามาวิเคราะห์ถึงความยั่งยืนในธุรกิจน้ี พบว่า เป็นธุรกิจใหม่ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ ท�าให้มีการด�าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษา ให้เป็นมาตรฐานส�าหรับการควบคุม                        
ทั้งกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

Edible insects
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สุดยอดแบคทีเรียปฏิปักษ์สำาหรับควบคุมโรคพืช

เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 ชื่อเต็ม คือ Streptomyces-PR87 เป็นแบคทีเรียปฏิปักษ์ (antagonistic bacteria) ไอโซเลตที่ 87 ซึ่งถูก 
ค้นพบโดยคณะผู้วิจัยคณะเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ.2544 และผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันจนได้เป็น เชื้อแบคทีเรียสเตรป-พีอาร์ 87          
เป็นเชื้อสายพันธุ์ไทยที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อปฏิปักษ์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชได้กว้างขวางทั้งเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และไส้เดือนฝอยรากปม 
ใช้ยับยั้งเชื้อโรคของพืชเศรษฐกิจ เช่น พืชวงศ์แตง พริก และมะเขือเทศ เป็นต้น กระตุ้นให้พืชมีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสพืช และเป็นปุ๋ย
ชีวภาพไปในตัว เนื่องจาก สามารถผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คือ IAA หรือ indole-3-acetic acid ได้ในปริมาณสูง กระตุ้น
ให้พชืมรีะบบรากแขง็แรง  แตกแขนงด ีผลโต น�า้หนกัด ีไม่เป็นโรคง่าย ลดการเกดิโรคทัง้ทางใบและผล เชือ้สเตรป-พอีาร์ 87 ได้น�ามาพฒันา
เป็นชีวภัณฑ์รักษ์โลก สูตรน�้าส�าหรับพ่นบนใบและต้น พ่นหรือรดโคนต้น และชีวภัณฑ์หัวเชื้อพีท-สเตรป ส�าหรับใช้ผสมกับปุ๋ยคอกเพื่อรอง
ก้นหลุมปลูกพืช หรือผสมกับวัสดุปลูกเพื่อช่วยให้ต้นพืชแข็งแรง เทคโนโลยีการพัฒนาชีวภัณฑ์สามารถต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ เพื่อน�าไป
ช่วยแก้ไขปัญหาด้านโรคพืชให้กับการผลิตพืชของเกษตรกรไทย พร้อมกับช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางการเกษตรด้วย

The excellence antagonistic bacteria for 

control plant diseases and enhance plant 

growth “Streptomyces - PR87”

และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

“สเตรป-พีอาร์ 87”
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Earthworm: Vermiculture technology: Its roles 

tool in sustainable waste management and 

land resources rehabilitation

ไส้เดือนดินเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ และมีบทบาทส�าคัญต่อการฟื้นฟูคุณภาพของทรัพยากรที่ดินและส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้                 
การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ยังเป็นการจัดการของเสีย ส่งผลดีต่อดิน เพิ่มผลผลิตพืช และยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและลดสารพิษ
ตกค้าง จากการวิจัยและศึกษาไส้เดือนดินกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5-6 ปีในพื้นที่จริง เปรียบกับพื้นที่ที่ใช้สารเคมีการเกษตร 
รวมทั้ง พื้นที่ป่าในบริเวณใกล้เคียง แต่ใช้ไส้เดือนท้องถิ่น สายพันธุ์ “เพอริทิม่า” ซึ่งมีล�าตัวขนาดใหญ่ เป็นตัวปรับสภาพดิน พบว่า ขุย 
ซึ่งเป็นมูลของไส้เดือนชนิดนี้ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืช โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสสูงมาก เป็นประโยชน์ต่อสภาพดิน                         
ท�าให้คุณสมบัติ ทางเคมีกายภาพ และชีวภาพของดินดีขึ้น และในพื้นที่การเกษตรที่มีความแห้งแล้ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ส่วนใหญ่จะขาดธาตุฟอสฟอรัส นอกจากนี้ โครงการวิจัยนี้ ยังได้ท�าการวิจัยในด้านต่างๆ  เพื่อศึกษาการใช้ไส้เดือนดิน เป็นตัวบ่งชี้ทาง
ชวีภาพเพือ่วดัผลกระทบของมลพษิสิง่แวดล้อมอกีด้วย และพฒันามาใช้ในการประเมนิความเสีย่งทางนิเวศพษิวทิยาทางดิน (Ecotoxicology 
and Ecological Risk Assessment)

งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน ได้เผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เทศบาลต่างๆ น�าเอาไป
เป็นต้นแบบการจัดการของเสียในแต่ละอ�าเภอ และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้กากของเสียสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
การเกษตรมาพัฒนาปรับปรุงเป็นปุ๋ย โดยน�ากากของเสียมาท�าเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์และปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ

เทคโนโลยีไส้เดือน: บทบาทสำาคัญต่อ

การฟ้ืนฟูคุณภาพ
ของทรัพยากรดิน

และสิ่งแวดล้อม
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Eri Silkworm: The innovation and alternative 

for supporting the community’s sustainable 

economy

สร้างเศรษฐกิจ

ของชุมชน

อย่างยั่งยืน 

17
ไหมอีร่ี : นวัตกรรมและทางเลือกเพื่อเสริม

การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาไหมอีรี่อย่างครบวงจรเพื่อสร้างเสริมทางเลือก รายได้ และเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการเลี้ยง           
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรม ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาในท้องถิ่น จากการเพาะเลี้ยงไหมบ้าน โดยการศึกษาวิจัย พบว่า 
สามารถใช้ใบมันส�าปะหลัง ใบมันลาย โดยเก็บใบมันส�าปะหลังจ�านวนไม่เกิน 30% ของทั้งต้น ท�าให้ผลผลิตหัวมันส�าปะหลังลดลงเล็ก
น้อย หรือไม่ลดลงเลย แต่ได้ใบมันมาเลี้ยงไหมอีรี่ด้วย อีกทั้งได้คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ไหมอีรี่จนได้สายพันธุ์ (ecorace) ในส่วนการพัฒนา         
เพือ่ผลติเส้นไหมอรีีน่ัน้ได้สร้างเครือ่งต้นแบบเพือ่สาวรงัไหมอรีี ่(อนสุทิธบิตัรเลขที ่2075) และได้พฒันาต่อเนือ่งเป็นทัง้เครือ่งแบบสาวและ
สปันซิลค์  และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมอีรี่อย่างหลากหลาย  จนสามารถจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้ถึง 10 
มาตรฐาน ขณะเดียวกันได้พัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์ OTOP ดาวรุ่ง เป็นอาหารแปรรูปจากไหมอีรี่ที่เป็นต้นแบบน�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารจากไหมอีรี่ได้มากชนิด  เช่น ด่วน มข., แซ่บ  มข., ซาลาเปาไส้อีรี่,  ซูชิ-อีรี่ หลากรสชาติ ฯลฯ ได้ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอาหาร
แล้ว 12 อนุสิทธิบัตร ตลอดจนสามารถใช้เป็นอาหารปลาสวยงามซึ่งมีราคาแพงได้  ส่วนการน�าไหมอีรี่มาเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสูง
นั้น ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ โดยในเบื้องต้นประสบความส�าเร็จทั้งถั่งเฉ้าสีทองและถั่งเฉ้าหิมะ  จัดเป็นรายงานครั้งแรกของประเทศไทย 
ในการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งนั้น ได้วิธีการใช้มูลไหมอีรี่ในการควบคุมโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ การใช้ประโยชน์จากน�้าต้มกาว
ไหมอีรี่เป็นส่วนผสมของเครื่องส�าอาง (จ�านวน 4 อนุสิทธิบัตร) ตลอดจนได้น�าน�้าต้มกาวไหมอีรี่ไปผลิตมวลชีวภาพเชื้อแบคทีเรีย ส�าหรับ
ก�าจัดแมลงศัตรู และ B. subtilis ส�าหรับก�าจัดโรคพืช รวมทั้งก�าจัดเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคของคนด้วย

ผลงานวจิยันี ้เป็นพืน้ฐานองค์ความรูน้�าไปสูก่ารสร้างเสรมิรายได้ให้แก่เกษตรกร จนเกดิหมูบ้่านต้นแบบไหมอรีีเ่พือ่เป็นทางเลอืกและ
สร้างเสริมความยั่งยืนของรายได้สู่ชุมชนได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง 
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กวางป่าหรือกวางม้า เป็นกวางท้องถิ่นของไทยและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกวางขนาดใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเจริญ
เตบิโตทีค่่อนข้างด ีขณะเดยีวกนัประชากรกวางในป่าได้ถกูคกุคามและลดจ�านวนลง เทคโนโลยกีารท�าน�า้เชือ้แบบแช่แขง็และการผสมเทยีม            
จงึเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการอนรุกัษ์และเพาะขยายพนัธุก์วาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้ท�างานวจัิยร่วมกบักรมอทุยาน
แห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตน�้าเชื้อแบบแช่แข็งในกวางป่า ระหว่างปี พ.ศ.2545-2547 เป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย เป็นข้อมูลด้านเทคโนโลยีน�้าเชื้อกวางที่ส�าคัญของโลก โดยมีการศึกษาถึงคุณลักษณะน�้าเชื้อกวางป่าในรอบปี เทคนิคการผลิต
น�้าเชื้อแบบแช่แข็ง การควบคุมวงรอบการเป็นสัดและการผสมเทียม สามารถให้อัตราการตั้งท้องจากการผสมเทียมด้วยน�้าเชื้อแบบแช่แข็ง
สูงถึงกว่า 60%

เป็นองค์ความรู้ท่ีผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลและน�าไปใช้ในการผสมพันธุ์กวาง เพื่อป้องกันการผสมเลือดชิดในกวางฝูงเล็ก              
การอนรุักษแ์ละใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมในอนาคต หากมกีารพฒันาเพื่อผลิตกวางมา้เชงิการคา้ เทคโนโลยนีี ้ไดร้ับ
การน�าไปใช้ในการเพาะขยายกวางป่า ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งสามารถผลิตลูกกวางจากการผสมเทียมได้ 15 ตัว

Artificial insemination technology in deer

การผสมเทียม

กวาง

เทคโนโลยี
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การประเมินพันธุกรรมสัตว์เศรษฐกิจในลักษณะต่างๆ เพื่อช่วยในการคัดเลือกในปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความแม่นย�า
มากขึ้น และช่วยให้มีพฒันาการทางพนัธกุรรมสตัว์เป็นไปได้อย่างรวดเรว็ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงึไดพ้ฒันาโปรแกรม
ส�าเร็จรูปส�าหรับใช้ในการประเมินพันธุกรรมสัตว์ ซึ่งเรียกว่า “BLUPF90” เป็นโปรแกรมท่ีรองรับการประเมินพันธุกรรมสัตว์ทั้งในโคนม 
โคเนื้อ สุกร และสัตว์ปีกอย่างครบถ้วน โปรแกรมดังกล่าวสามารถแสดงข้อมูลตัวเลขทางพันธุกรรม ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และ
ความก้าวหน้าของการคัดเลือก ซึ่งง่ายต่อการแปลผลและสรุปผล สามารถน�าไปใช้ในการคัดเลือกสัตว์และวางแผนการผสมพันธุ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบและตรวจสอบถึงแหล่งพันธุกรรมสัตว์ที่มีความโดดเด่นเพื่อการอนุรักษ์ โปรแกรม BLUPF90 
จึงนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่วงการปศุสัตว์ของประเทศไทยและยังได้รับการยอมในระดับสากลอีกด้วย     

ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการพฒันาโปรแกรม BLUPF90 สามารถผลติบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญทางด้านการปรบัปรงุพนัธุส์ตัว์ของประเทศ 
สร้างพื้นฐานต้นน�้า: สร้างแหล่งพันธุกรรมสัตว์พื้นฐาน  กลางน�้า: การศึกษาและพัฒนาเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับพันธุกรรมเพื่อใช้
ประโยชน์ในขั้นตอนต่อไป และปลายน�้า: การน�าพันธุกรรมไปผลิตออกมาในรูปของผลผลิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น�้าเชื้อ ตัวอ่อน        
ตัวสัตว์  โปรแกรม BLUPF90 จึงเป็นประโยชน์แก่วงการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศไทยอย่างยิ่ง 

โปรแกรมประเมินพันธุกรรมสัตว์ 

“BLUP”
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Animal breeding evaluation program “BLUP”
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ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตพืชน�้ามันที่ส�าคัญหลายชนิดทั้งจากน�้ามันมะพร้าว น�้ามันปาล์ม และน�้ามันร�าข้าว จึงเป็นโอกาสในการ        
น�ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้อีกช่องทางหนึ่ง แต่การใช้ไขมันเหลวหรือในรูปน�้ามันมีข้อจ�ากัดการใช้ ในโคนมและโคเนื้อจะใช้ได้ไม่เกิน 3-4% 
ในอาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์ เพราะจะรบกวนการย่อยอาหารของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก การพัฒนาแปรรูปน�้ามันพืชให้เป็นไขมันเม็ด        
โดยใช้เทคนิคทาง Saponification จะท�าให้สัตว์สามารถใช้ไขมันได้เพิ่มขึ้นถึง 7% ในอาหารสูตรรวม ถึงแม้ว่าจะให้โคนมกินอาหาร        
ลดลงแต่โคก็ให้น�้านมเพิ่มขึ้น ไขมันน�้านมเพิ่มขี้น ไขมันเม็ด มีข้อดีคือใช้งานง่าย เหมาะกับโคให้ผลผลิตน�้านมสูงหรือโคที่อยู่ภายใต้ภาวะ
ความเครียดสูง หรือโคที่คลอดลูกใหม่ สามารถผสมในอาหารหรือโรยให้กินเพิ่มได้ทันที สามารถผลิตจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ ปัจจุบัน                                  
ได้มีการพัฒนาเป็นไขมันเม็ดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งานต่อไปได้อีกหลายผลิตภัณฑ์     

การวิจัยพัฒนาเทคนิคการผลิตไขมันเม็ดและการน�ามาใช้ในโคนมนี้ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ                           
และบริษัทบางกอกเทค จ�ากัด เมื่อ 15 พฤษภาคม 2553 ในวงเงินวิจัย 700,000 บาท ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคนิค                   
การผลิตไขมันมันเม็ดให้แก่บริษทัเพือ่น�าไปผลติเชงิการค้าต่อไป และฝึกอบรมแนะน�าการใช้ไขมนัเมด็ในอาหารโคนมให้แก่สหกรณ์โคนม       
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือหลายแห่ง

นวัตกรรมไขมันเม็ดพลังงานสูง

สำาหรับโคนม
The innovative of granular fat for dairy 

cattle production
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Heat stress genes in dairy cattle

Physio-Protein-

Genes 

เม่ือโคนมเผชญิกบัภาวะเครยีดจากความร้อนจะเกดิอะไรขึน้บ้างและมแีนวทางแก้ไขอย่างไร  เป็นค�าถามส�าคญัทีเ่กษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม 
ต้องการค�าตอบ จึงมีการศึกษาให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสรีรวิทยา ระดับเซลล์ และระดับยีนของโคนม คาดหวังใน
การน�าองค์ความรู้เหล่านี้สู่การสร้างสายพันธุ์โคนมทนร้อนที่สามารถเลี้ยงในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นและให้ผลผลิตน�้านมดี จากการศึกษา
ทางสรรีวทิยาพบว่า โคทีม่ปีระสทิธภิาพในการขบัเหงือ่ดจีะมคีวามสามารถในการระบายความร้อนได้ด ีท�าให้มคีวามสามารถในการทนร้อน 

ในการศึกษาในระดับเซลล์พบว่า ในสภาพอุณหภูมิสูง หรือในภาวะท่ีโคเกิดความเครียดเนื่องจากความร้อน จะมีการสร้างโปรตีน 
Heat shock protein (HSP) และพบว่า Hsp72 เป็นโปรตีนที่สามารถบ่งช้ีถึงผลกระทบของความร้อนถึงระดับเซลล์ จากการศึกษา
ในระดับยีนของ Hsp72 ในโคนมโฮลสไตน์ พบว่า nucleotide sequence มี polymorphism ในบริเวณ 5’ flanking region ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณการสร้าง Hsp72 และการรักษาอุณหภูมิร่างกาย และยังพบว่าค่าดัชนีอุณหภูมิและความชื้น (THI) วิกฤตของโค                          
ไม่ทนร้อน (80) จะมีค่าต�่ากว่าโคทนร้อน (87)  

องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยน้ี น�าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการลดความเสียหายจากความร้อนถึงระดับเซลล์ที่อาจส่งผลต่อผลผลิต
โคนม บรรเทาได้โดยการเสริมศักยภาพการระบายความร้อนของโคนม

นอกจากน้ี การพบ polymorphism ที่ nucleotide sequence ของ Hsp72 สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือให้ได้มา          
ซึ่งยีนทนร้อน ส�าหรับใช้เป็น biomarkers หรือ เพื่อใช้ในการคัดเลือกและขยายพันธุ์โคนมทนร้อนของประเทศไทยต่อไป
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การเลี้ยงโคนมและการให้อาหารที่ถูกต้องยังพึ่งพานักวิชาการเป็นอย่างมาก เพราะองค์ความรู้ด้านการให้อาหารและการจัดการฟาร์ม 
ยังมีจ�ากัด คณะเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้พัฒนาโปรแกรมค�านวณสูตรอาหารโคนมระบบภาษาไทยได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรก  
เรียกว่า: Khon Kaen Complete Feed (KCF) หรือ KCF97 และยังได้พัฒนาให้มีขีดความสามารถมากขึ้นอีกหลายรุ่นอาทิ KCF 2000, 
2006, 2011 มีทั้งรุ่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี้มีจุดเด่นที่สามารถค�านวณสูตรอาหารโคนมได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
ประเมินการน�าไปใช้ประโยชน์ได้ของอาหารได้ และโปรแกรมจะค�านวณสูตรอาหารให้ได้ราคาต�่าสุด ท�าให้ประหยัดต้นทุน สามารถค�านวณ
เปรียบเทียบการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารที่ดีสุด โปรแกรมนี้ถูกน�าไปใช้ค�านวณอาหารสูตรรวมในโคนม (Total mix ration, TMR) ซึ่งช่วย
เปลีย่นแปลงระบบการจดัการให้อาหารโคนมของประเทศไทยให้พฒันาขึน้อกีขัน้สูก่ารเป็นอตุสาหกรรมการเลีย้งโคนมต่อไป ผูส้นใจสามารถ
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://ag.kku.ac.th/virote 
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KCF-Dairy cattle feed formulation program
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การจัดการฟาร์มโคนม เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ฟาร์มประสบผลส�าเร็จ ขึ้นกับการบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มให้สามารถน�ามาใช้เป็น
ตัวชี้วัดการจัดการ จุดอ่อนจุดแข็งของฟาร์มโคนม เพื่อให้ง่ายขึ้นคณะเกษตรศาสตร์ได้จึงได้พัฒนาโปรแกรมจัดการฟาร์มโคนมมีชื่อเรียก
ว่า โปรแกรมจัดการฟาร์มโคนมหรือ  Khon Kaen Dairy Management, KDM 2000, 2011 เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้เก็บข้อมูล
รายวัน การจัดการฟาร์ม ข้อมูลประวัติโค การให้น�้านม องค์ประกอบน�้านม การเจ็บป่วยและการให้ยารักษา การสืบพันธุ์และการผสมเทียม 
รวมทั้งข้อมูลทางพันธุกรรม ท�าให้การประมวลผลข้อมูล สามารถช่วยตัดสินใจในการบริหารท�างานฟาร์มรายวัน สามารถออกแบบรายงาน
ประจ�าวัน ประจ�าเดือนได้ง่ายดาย รวมทั้งสามารถน�าข้อมูลโคนมมาใช้ในการปรับปรุงพันธุกรรมโคนมได้

โปรแกรม KDM ได้ใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ซึ่งหน่วยงานฟาร์มของเอกชนได้น�าไปใช้บริหาร
งานฟาร์มโคนม โปรแกรมสามารถน�ามาใช้ในรูปแบบการบริหารงานเครือข่ายได้ ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงพันธุกรรมโคนมทั้งเครือข่ายได้ 
หากมีการพัฒนาความร่วมมือขั้นต่อไป

 

โปรแกรมบริหารจัดการฟาร์มโคนม

KDM
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KDM-Dairy cattle management program
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แหล่งอาหารโปรตีนส�าหรับสัตว์จัดเป็นแหล่งของโภชนะที่มีความส�าคัญโดยเฉพาะในโคนม เนื่องจากอาหารวัตถุดิบอาหารโปรตีน 
โดยท่ัวไปมีราคาแพง ในขณะที่การใช้ยูเรียสามารถใช้เป็นแหล่งของไนโตรเจนในอาหารโคที่ดีได้ และมีราคาถูกท�าให้ต้นทุนค่าอาหาร                 
ลดลง การใช้ยเูรยีมข้ีอเสยีทีจ่ะมกีารสลายตัวเปลีย่นไปเป็นแอมโมเนยีได้อย่างรวดเรว็ ท�าให้ลดประสทิธภิาพน�ามาใช้เป็นแหล่งของไนโตรเจน              
รวมทัง้หากใช้มากเกนิไปจะเป็นสาเหตทุ�าให้โคตายได้ การพัฒนาวธิกีารท�าให้ยูเรยีมกีารละลายตัวช้าลงจะช่วยให้โคนมใช้ประโยชน์จากยเูรยี
ในอาหารได้มากขึน้ จากการศกึษาเปรยีบเทยีบใช้ยูเรยีผสมกับสือ่ต่างๆ ได้แก่ ใช้แคลเซยีมคลอไรด์ ฟอร์มลัดไีฮด์ กรดแทนนิคทีร่ะดบัต่างๆ 
พบว่าการใช้ยูเรียผสมแคลเซียมคลอไรด์ สามารถท�าให้อัตราการละลายของยูเรียช้าลงได้ดีสุดและประหยัดต้นทุนการผลิตที่สุด องค์ความรู้
จากงานวิจัยนี้สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้และผลงานวิจัยนี้อยู่ในระหว่างยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

การถ่ายทอดเทคนิคการผลิตโปรตีนยูเรียละลายช้า ใช้วิธีการฝึกอบรมผ่านการสัมมนาเกษตรกร และผู้ประกอบการอาหารสัตว์ และ
มกีารให้ค�าปรกึษาแก่กลุม่สหกรณ์โคนมในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และการออกร้านแสดงผลงานทางวชิาการในงานวนัโคนมแห่งชาติ
และงานวันเกษตรภาคอีสาน  

นวัตกรรมโปรตีนยูเรียละลายช้า

สำาหรับโคนม
The innovative of slow release urea for dairy cattle 

production
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Thailand : nutrient requirement of beef cattle

การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้ประสบผลส�าเร็จ ปัจจัยส�าคัญอยู่ที่ต้องมีการจัดการให้อาหารที่ถูกต้อง ที่ผ่านมาการเลี้ยงโคเนื้อ              
ของประเทศไทยต้องพึ่งพาข้อมูลพื้นฐานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะความต้องการอาหารและตารางคุณค่าทางอาหารของวัตุถดิบใน
ประเทศไทยยังไม่มีผู้วิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และ The Japan International Research Center for Agricul-
tural Sciences (JIRCAS) ท�าการศกึษาวจิยัความต้องการอาหารพลงังานและโปรตนีในโคเนือ้ของไทยจนเสรจ็สมบรูณ์ ได้เป็นหนังสอืคู่มือ
ความต้องการโภชนะในโคพื้นเมือง (WTSR. 2008. Nutrient Requirement of beef cattle in Thailand. The Working Committee 
of Thai Feeding Standard for Ruminant. Klungnanavithaya Press, Khon Kaen) หนังสือคู่มือนี้อธิบายถึงวิธีการค�านวณความ
ต้องการอาหาร และค่าความต้องการโภชนะในโคที่ส�าคัญสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงการค�านวณความต้องการอาหารโคเนื้อที่มาก และ
สามารถจัดเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของประเทศไทยด้านโคเนื้อที่เกิดจากความร่วมมือหลายหน่วยงานท�างานหลายปีจนส�าเร็จ

เอกสารคู่มือแสดงความต้องการโภชนะในโคเนื้อของไทย ได้รับการน�าไปฝึกอบรมถ่ายทอดให้นักวิชาการและนักวิจัยด้านนี้ได้น�า
ข้อมูลไปใช้เพื่อค�านวณการจัดจ่ายอาหารให้ถูกต้อง เอกสารฉบับนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอได้ที่คณะเกษตรศาสตร์

25
ตารางความต้องการ

โภชนะในโคเน้ือ
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การสร้างฝงูพ่อแม่พันธุไ์ก่พืน้เมอืงของประเทศไทยนบัว่าเป็นปัจจยัส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาชนบทและความมัน่คงด้านอาหาร 
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง  
จนประสบผลส�าเร็จในการปรับปรุงไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ 2 พันธุ์ คือ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางด�า มข. 55 และ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี KKU 12               
ซึ่งมีลักษณะ “โตดี ไข่ดก อกกว้าง” และได้มีการวิจัยต่อเนื่องเพื่อสร้างพันธุ์ไก่ประดู่หางด�าและพันธุ์ชีสายพันธุ์พัฒนา (developing 
line) จ�านวน 4 สายพันธุ์ ที่มีความดีเด่นด้านการให้เนื้อ (meat line) และการให้ไข่ (egg line) ซึ่งได้พัฒนาถึงชั่วรุ่นที่ 4 นอกจากนี้ยังมี                                                                                            
การสร้างสายไก่พื้นเมืองสายพันธุ์สังเคราะห์ (synthetic line) โดยการคัดเลือกจากลักษณะภายนอกไก่พื้นเมืองที่มีความสม�่าเสมอของสี
ได้ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สร้อยเพชร สร้อยนิล ไข่มุกอีสาน และแก่นทอง ในกลุ่มนี้พัฒนาถึงชั่วรุ่นที่ 6 และปัจจุบันก�าลังร่วมงานกับบริษัท
เอกชนเพื่อพัฒนาในด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป

ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด�า มข. 55 เพศผู้ ได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชนน�าไปผลิตเป็นไก่บ้านไทยจ�าหน่ายทั้งในและ                  
ต่างประเทศ ส�าหรับไก่ชี KKU 12 ได้ส่งเสริมการเลี้ยงแบบปล่อยหลังบ้าน โดยใช้ระบบธนาคารไก่พื้นเมือง (Native chicken bank) 
นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับบริษัททดสอบพันธุ์ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ จ�านวน 10 คู่ผสม ผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง                     
ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมทั้งไก่ที่พัฒนาขึ้นได้มีเกษตรกรให้ความสนใจน�าไปเลี้ยงอย่าง      
กว้างขวางครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การวิจัยปรับปรุงพันธุ์

ไก่พื้นเมือง
Research and development for native chicken
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โคพื้นเมืองไทยเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมของประเทศ เลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาวะอากาศร้อน ตลอดจนโรคและแมลง
ในท้องถิ่น มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง ผสมติดง่าย แต่จากการเปลี่ยนแปลงการผลิตเกษตรกรรมและพฤติกรรมการบริโภค มีผลให้ประชากร
ของโคพ้ืนเมืองพนัธุแ์ท้ลดลงอย่างมาก การศกึษาวจิยัเพือ่ผลติตวัอ่อนโคจงึเป็นงานวิจยัทีส่�าคญั งานวิจยันีเ้ป็นการผลติตวัอ่อนโคพืน้เมอืง
ในห้องปฏิบัติการ จากไข่ท่ีเจาะเก็บจากแม่โคมีชีวิตโดยเทคนิค OPU และผ่านการแช่แข็งแบบ vitrification มาท�าการปฏิสนธิกับอสุจิ        
แบบแช่แข็ง โดยศึกษาครอบคลุมในด้านการใช้ประโยชน์จากรูปแบบพัฒนาการของคลื่นฟอลลิเคิล และการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในวงรอบ
การเป็นสัด การกระตุ้นพัฒนาของฟอลลิเคิล และผลผลิตไอโอไซด์ที่ได้จากการพัฒนาของคลื่นฟอลลิเคิล การป้องกันความเสียหายต่อ
ตัวโอโอไซด์และตัวอ่อนจากการแช่แข็งร่วมกับ docetaxel ระดับ 0.05 µM การผลิตตัวอ่อนร่วมการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน และเจาะเก็บ
ด้วยเทคนิค OPU สามารถผลิตโอโอไซด์สูงสุด (20.28 ใบ/แม่) และสามารถผลิตตัวอ่อนระยะ blastocyst ได้ถึง 6.80 ตัวอ่อน/รอบ/แม่      
งานวิจัยนี้ก�าลังอยู่ระหว่างการต่อยอดเพื่อผลิตตัวอ่อนโคในเชิงพาณิชย์ต่อไป

เทคนคิการผลติและการเกบ็ตวัอ่อนโคและการเก็บแช่แขง็รกัษาไว้ เพ่ือน�าไปถ่ายฝากให้โคต่อไป ได้พฒันาเป็นเทคนคิข้ันสงูท่ีสามารถ
ท�าให้เก็บรกัษาและมอีตัราถ่ายฝากสงู มอีตัราชวิีตรอดสงู การถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด้กระท�าผ่านการฝึกอบรมทางวชิาการของสถานทีดลอง
และฝกึอบรมเกษตรกรรมร้อยเอด็ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ส่วนตัวอ่อนทีเ่กบ็ได้สามารถน�าไปใช้ขยายการผลติโคพื้นเมอืงพนัธุแ์ท้หรอื  เพือ่
การจ�าหน่ายได้ต่อไป 

In vitro embryo production in Thai native cattle

OPU อัลตร้าซาวด์

 Oocyte

27
การผลิตตัวอ่อน

โคพื้นเมือง
ในห้องปฏิบัติการ
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อตุสาหกรรมการผลติกรดซติรคิ เป็นอตุสาหกรรมทีใ่ช้วตัถดุบิจากมนัส�าปะหลงัเพือ่ให้ได้กรดซิตรคิ โดยน�าเอามนัส�าปะหลงัผสมกบั
ร�าละเอียด จากนั้นเติมเชื้อ Aspergillus niger ในอัตราส่วน 10 สปอร์ต่อกรัม ที่ระดับความชื้นเริ่มต้น 60 เปอร์เซ็นต์ แล้วน�ามาหมัก 
114 ชั่วโมง จะได้ผลผลิตกรดซิตริค 11.5 เปอร์เซ็นต์ และมีกากเหลือทิ้ง 69 เปอร์เซ็นต์ กากนี้มีสภาพเป็นกรด (pH 4) และมีความชื้น 
77.6 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีนหยาบ 4 เปอร์เซ็นต์ NDF 86 เปอร์เซ็นต์ ADF 68.17 และ ADL 19.74 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้งตามล�าดับ 
ดังนั้น การน�ามาใช้จึงต้องท�าการตากให้แห้ง หรือหมัก เพื่อลดกรดลง  

จากการวจิยัพบว่า  การใช้สิง่เหลอืทิง้จากอตุสาหกรรมการผลติกรดซติรคิหมกัเอนไซม์ย่อยเยือ่ใย เพือ่เป็นวตัถดุบิอาหารสตัว์ในสตูร
อาหารส�าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถใช้ได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารผสมส�าเร็จ หรือสามารถใช้ได้ในสูตรอาหารข้น 14 เปอร์เซ็นต์ 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเข้มข้นของพลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ในสูตรอาหาร และมีการเพิ่มขึ้นของค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของเยื่อ
ใยทั้ง NDF และ ADF 10 เปอร์เซ็นต์ และไม่ส่งผลต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน แต่หากใช้สูงขึ้น การกินได้ของโคเนื้อจะลดลง
ซึ่งการพัฒนาการใช้งานในการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเบื้องต้น พบว่าสามารถน�าไปใช้เลี้ยงโคเนื้อได้ส่วนการใช้เลี้ยงในสัตว์อื่นอยู่ระหว่าง
ศึกษาเพิ่มเติม

การใช้

กากกรดซิตริค

ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

Treated citric waste in ruminant production
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การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพทางการเกษตรที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต้องประสบกับปัญหาราคาอาหารสัตว์แพง
ขึน้เรือ่ยๆ ซ่ึงส่งผลให้ต้นทนุการผลติโคเนือ้ในปัจจบุนัสงูขึน้ ดงันัน้การหาวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรทีม่รีาคาถกู                     
จงึเป็นทางเลอืกทีจ่�าเป็นในการลดต้นทุนการผลติโค กากมนัส�าปะหลงัทีไ่ด้จากกระบวนการหมกัเอทานอลจากมนัส�าปะหลงัทีม่กีารวิเคราะห์
แล้วพบว่ามีค่า pH อยู่ที่ 4.0 คุณค่าทางโภชนะที่ความชื้น 75 - 80%  ประกอบด้วยโปรตีนหยาบ 3.02% ไขมัน 0.32% เถ้า 52.76%             
เยื่อใย NDF 81.24% เยื่อใย ADF 70.09% และพลังงานรวม 1.7 Mcal/kg ผู้วิจัยได้พัฒนาการใช้ในอาหารโคเนื้อที่มีค่าองค์ประกอบ
ทางเคมีของสูตรอาหารผสมส�าเร็จ มีค่าวัตถุแห้ง 93.17 - 94.87% โปรตีนหยาบ 10.54 - 13.70% ไขมัน 4.88 - 5.64% เยื่อใย NDF 
40.59 - 52.08% เยื่อใย ADF 27.52 – 42.81% และพลังงาน 3.8 - 3.3 Mcal/kg พบว่ากากจากมันส�าปะหลังที่ได้จากโรงงานผลิต       
เอทานอลสามารถน�ามาใช้ร่วมในสูตรอาหารส�าหรับโคเนื้อได้ถึงระดับ 30% โดยไม่มีผลต่อการผลิตแก๊สในกระเพาะหมักของโคเนื้อ

การใชก้ากเอทานอลจาก

มันสำาปะหลัง
ในการขุนโคเนื้อ 
Utilization of ethanol waste from cassava for 

fattening beef cattle
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การจัดการให้โคนมได้รบัการผสมพนัธุ ์ผสมติดและตัง้ท้องหลงัจากคลอด โดยการใช้โปรแกรมฮอร์โมนเหนีย่วน�าการตกไข่  โดยไม่ต้อง
ตรวจการเป็นสดั สามารถลดปัญหาวนัท้องวา่งทีย่าวนานในแม่โคหลงัคลอด ใช้ฮอร์โมน 3 ชนดิร่วมกนั ใหอ้ตัราการผสมตดิ 40% มต้ีนทนุ
การใช้ฮอร์โมน 760 บาทต่อตัว

ปัญหาการเกิดถุงน�้าบนรังไข่ ส่งผลให้ความสมบูรณ์พันธุ์ลดต�่าลง จ�านวนวันท้องว่างและระยะห่างของการให้ลูกเพ่ิมข้ึน ความไม่
สมดุลของฮอร์โมนเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดถุงน�้าบนรังไข่ มักมีอาการเป็นสัดไม่สม�่าเสมอหรือไม่แสดงอาการเป็นสัด ถุงน�้าบนรังไข่มี 2 
ชนิด คือ 1) ชนิดผนังบาง และ 2) ชนิดผนังหนา ดังนั้นการตรวจและวินิจฉัยชนิดของถุงน�้าบนรังไข่จึงมีประโยชน์ต่อการรักษาและท�าให้
ต้นทุนการรักษาต�่ากว่า 

หากกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถวินิจฉัยชนิดถุงน�้าบนรังไข่ได้ สามารถท�าการรักษาโดยใช้ฮอร์โมนร่วมกัน ส่งผลให้ถุงน�้ามีขนาดเล็ก
ลงและแสดงการเป็นสัด ต้นทุนการใช้ฮอร์โมนเพื่อรักษาถุงน�้าบนรังไข่ เท่ากับ 1,140 บาทต่อตัว

ปัจจุบันได้จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในโคนมให้แก่สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัด
ขอนแก่น อดุรธาน ีและสกลนคร เกษตรกรสามารถปฏบิตัไิด้เองและสะดวก ในการรกัษาถงุน�า้บนรงัไข่โดยการใช้ฮอร์โมนเริม่จากการเตรยีม
ชนดิของฮอร์โมนทีใ่ช้ตามปริมาณทีก่�าหนดโดยท�าการเตรียมฮอร์โมนและฉีดเข้ากล้ามเน้ือขาหลังของโคนมตามปริมาณและวนัเวลาทีก่�าหนด

นวัตกรรมและการถ่ายทอดความรู้การจัดการ

การสืบพันธุ์โคนม 
Innovation and reproductive management 

transfer in dairy cows

โปรแกรมการใช้ฮอร์โมนรักษาถุงน�้าบนรังไข่ 
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ในประเทศไทย เกษตรกรนยิมใช้มนัส�าปะหลงัทีแ่ปรรปูมาเป็นมนัเส้นและมนัอดัเมด็ในสตูรอาหารสตัว์ ซึง่มนัเส้นและมนัอดัเมด็มรีาคา
ถกูกว่าวัตถดุบิอาหารประเภทเดยีวกนั เช่น ปลายข้าว ข้าวโพด หรอืการใช้มนัส�าปะหลงัในการเลีย้งสตัว์เพือ่ลดต้นทนุการผลติสตัว์ให้ต�า่ลง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ผู้วิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ International Development Research Centre: IDRC 
ศกึษาวจิยัการใช้มนัส�าปะหลงัเป็นอาหารสตัว์ ผลการศกึษาการใช้เป็นมนัแห้งมคีวามปลอดภยัสงูสดุ สามารถใช้ทดแทนแหล่งวตัถดุบิอาหาร
แป้งพลงังานได้ดีมาก และอกีรปูแบบทีใ่ช้ได้ผลดเีช่นกนัคอื การใช้ในรปู มนัหมกัซึง่เป็นการน�าหัวมนัส�าปะหลงัสดสบัเป็นชิน้แล้วน�ามาหมกั
ผ่านการหมักในสภาพปลอดก๊าซออกซิเจนในถุง หรือในบ่อหมัก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน จะมีกลิ่นหอมอมเปรี้ยว ความเป็นกรดด่าง 
ประมาณ 3.8 - 3.9 ค่าเฉลี่ยวัตถุแห้ง ไม่น้อยกว่า 34% โปรตีน ไม่น้อยกว่า 6.5% เยื่อใย NDF ประมาณ 35% เยื่อใย ADF ประมาณ 
26% สามารถใช้เป็นอาหารแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์ทดแทนมันเส้นได้เป็นอย่างดี

การใช้

มันสำาปะหลัง
ในอาหารสัตว์ 

Using cassava as animal feed 
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ความปลอดภยัของอาหารเป็นความกงัวลของผู้บริโภคท่ีมต่ีอความผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ เนือ้สกุร และไข่ อันเนื่องมาจากสารตกค้างจาก
วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ โดยเฉพาะสารปฏิชีวนะเร่งการเติบโต (antibiotic growth promoters, AGPs) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น จงึร่วมกนัท�าวจิยัเรือ่ง “การศกึษาพฒันาการผลติการใช้สมนุไพรกระเทยีม ฟ้าทะลายโจร และขมิน้ชนั ทดแทนสารด้านจุลชีพ          
สารสังเคราะห์ เติมอาหารไก่และสุกร” ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณหลากหลาย เช่น ขมิ้นชัน มีโอสถสารในการบรรเทาอาการปวดท้อง         
ท้องอดื แน่น ลดการอกัเสบ ฟ้าทะลายโจรใช้แก้อาการท้องเสยี โรคอจุจาระร่วงเฉยีบพลนั ส่วนกระเทยีมเป็นยาขบัลมในล�าไส้ แก้กลาก เกลือ้น 
ช่วยย่อยอาหาร การด�าเนนิงานเริม่ตัง้แต่ปี 2545 จนถงึ 2549 การทดสอบในไก่เน้ือ พบว่า การเสริมอาหารด้วยกระเทยีมผง และฟ้าทะลายโจรผง 
จะให้ผลดกีว่ายาปฎชิวีนะเร่งการเติบโต โดยวดัจากปริมาณน�า้หนกัตวัทีเ่พิม่ขึน้ 0.32-2.86% การกนิอาหารสงูกว่าประมาณ 7.15-8.21% 
อีกทั้งยังมีผลต่อการย่อยและใช้ประโยชน์โปรตีน พลังงาน และไขมัน ได้สูงกว่ากลุ่มยาปฎิชีวนะในไก่ไข่ กลุ่มที่ได้รับอาหารเสริม ฟ้าทะลาย
โจรผง กระเทยีมผง และขมิน้ชันผง ส่งผลท�าให้ไข่ดกกว่าและมคุีณภาพสงูกว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้รบัการเสรมิสมนุไพร ส่วนในลกูสกุร ทีอ่ยูร่ะหว่าง 
3-8 สัปดาห์ การให้สมุนไพรเดี่ยว ฟ้าทะลายโจร กระเทียมผง และขมิ้นชัน สามารถทดแทนสารปฎิชีวนะ เร่งการเติบโตได้อย่างมีผลดี                          
ในแง่อัตราการเจริญเติบโตได้มากถึง 36-47% และประสิทธิภาพการกินอาการเพิ่ม 10.1%  เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้สารปฎิชีวนะ และ                             
สุกรเล็ก ที่มีอายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ ที่มีน�้าหนักในช่วงระหว่าง 30-78 กก.  กนิอาหารเสรมิฟ้าทะลายโจร กระเทยีมผงและขมิน้ชนัผง  สกุรมี
อตัราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นสูงเทียบเท่ากับการใช้ยาปฎิชีวนะ จึงสรุปได้ว่า การใช้สมุนไพรเดี่ยวสามารถทดแทนการใช้สมุนไพรผสมและ
ยาปฎิชีวนะ ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย (ข่าว นสพ. ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550) 

การใช้

สมุนไพรไทย
ในอาหารสัตว์
The use of Thai herb in animal nutrition
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โคพื้นเมืองไทยนับเป็นมรดกทางพันธุกรรมที่ส�าคัญของประเทศ เป็นสัตว์ที่สามารถด�ารงชีวิตและสืบพันธุ์ที่มีสามารถปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมโรคและแมลงได้ดี ปัจจุบันโคพื้นเมืองพันธุ์แท้ได้ลดจ�านวนลงอย่างมาก นับตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาถึงเทคโนโลยีการแช่แข็งน�้าเชื้อโคพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการเลี้ยง และระหว่างปี 2553-
2557 ได้ศึกษาถึงข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรคลื่นการพัฒนาของฟอลลิเคิลตามธรรมชาติในโคพื้นเมือง วิธีการกระตุ้นการพัฒนา                          
ของฟอลลิเคิล จนได้องค์ความรู้ในการแช่แข็งเซลล์ไข่ที่เจาะเก็บจากแม่โค และการผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ (in vivo embryo                                                                                                                                           
production) นับเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ส�าคัญของประเทศและภูมิภาคเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสรีวิทยาการสืบพันธุ์โค            
พื้นเมืองเพศเมีย

การผลิตตัวอ่อน

โคพื้นเมือง
โดยวิธี vitrification
Vitrification and Thai native embryo 

production 
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ห่านเป็นสตัว์ปีกให้เนือ้ ทีม่คีวามสามารถใช้ประโยชน์อาหารทีม่เียือ่ใยสงูได้ด ีในด้านพฤตกิรรมทางการสบืพนัธุ ์ห่านเพศผูจ้ะดแูลฝงู
เพศเมยีเป็นขนาดเลก็ๆ หรือมีแนวโน้มผสมพนัธุก์บัแม่พันธุเ์พียง 2-3 ตวั จึงท�าให้แม่ห่านอืน่ๆ ไม่ได้รบัการเหลยีวแล ส่งผลอตัราการผสม
ของไข่มีเชื้อต�่าและต้องเลี้ยงพ่อพันธุ์จ�านวนที่มาก มีผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในปี พ.ศ.2525-2526 คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ท�าการ
ศึกษาถึงคุณภาพน�้าเชื้อในรอบปีของพ่อพันธุ์ห่าน ควบคู่กับการพัฒนาเทคนิคการผสมเทียมเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ท�าให้ทราบถึง
ช่วงเวลาในรอบปีที่ห่านมีความสมบูรณ์พันธุ์สูง และพบว่าการผสมเทียมห่านให้อัตราการผสมติดสูง (90%) ซึ่งสูงกว่าการผสมพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ เทคโนโลยีการผสมเทียมห่านจึงเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญสามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหาการผสมติดต�่าในฝูงห่านได้มีการฝึกอบรม
ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงห่านเพื่อการค้าแล้ว

เทคโนโลยี

การผสมเทียม

ห่าน
Artificial insemination in goose
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ไก่พืน้เมอืงนบัเป็นสตัว์เลีย้งคูบ้่านคูเ่มอืง มคีวามส�าคญัต่อความมัน่คงทางด้านอาหารและเศรษฐกจิครวัเรอืนมาช้านาน  การเก็บรักษา
น�้าเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมเป็นเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ที่ส�าคัญ ทั้งเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพันธุ์ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทางพันธุกรรม การใช้น�้าเชื้อแบบแช่แข็งในสัตว์ปีก ยังให้อัตราการผสมติดที่ไม่สูงนัก ส�าหรับในไก่อัตราการผสมติดต้องสูง 60% จากการ
ผสมเทียม 2 ครั้ง/สัปดาห์ นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน�้าเชื้อ
แบบแช่แข็งเพื่อการผสมเทียมไก่พื้นเมืองมาอย่างต่อเนื่อง สามารถผลิตน�้าเชื้อแช่แข็งโดยใช้อุปกรณ์แบบง่าย ลงทุนต�่า มีการปรับปรุงสูตร
น�้ายาเจือจางที่ให้ผลดี ปัจจุบันมีการผลิตใช้น�้าเชื้อแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมืองที่ให้อัตราการผสมติดสูงถึง 90% จากการผสมเทียมสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง นับเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีการผลิตองค์ความรู้ด้านการเก็บรักษาน�้าเชื้อแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมืองส�าเร็จเป็นหน่วยงานแรกของ
ประเทศไทยและมีการจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรและนักวิชาการแล้วจ�านวนมาก

การพัฒนาเทคนคิ

แช่แข็งน้ำาเชื้อ

ในไก่พื้นเมือง

Development of freezing semen for Thai 

native chicken
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สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มน�าเข้าพันธุ์โคนมมาเล้ียงครั้งแรก        
ปี พ.ศ. 2536 โดยทุนสนับสนุนจากโครงการ Danish International Development Agency DANIDA ประเทศเดนมาร์ค โคนมที่น�า
เข้ามาเลี้ยงรุ่นแรกเป็นโคลูกผสมสายเลือดพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน 75% กับพันธุ์ซาฮิวาล 25% โคนมลูกผสมรุ่นแรกๆ มีลักษณะความเป็น
โคนมที่ไม่แน่นอน มีสีล�าตัวทั้งสีน�้าตาลถึงสีด�า เตะเก่ง น�้าหนักตัวน้อย (350 กิโลกรัม) โครงสร้างเต้านมเล็ก รีดน�้านมยาก ได้น�้านมน้อย
(4-5 กก./วัน) ระยะให้น�้านมสั้น (200 กว่าวัน)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาเป็นฟาร์มโคนมและโรงงานแปรรูป
น�้านมแบบครบวงจร จนปี พ.ศ. 2549 ได้มีการวางแผนงานวิจัยแบบบูรณาการในลักษณะชุดโครงการวิจัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา
สายพนัธุโ์คนมและปรบัปรงุอาหารโคนมให้เหมาะกับสภาพการเลีย้งแบบเขตร้อนชืน้ ในปี พ.ศ. 2555 ได้พฒันามาเป็นกลุม่วจิยั “โคนมทนร้อน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

โคนมทนร้อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเรียกว่า โคนมสายพันธุ์ เคเคยู 101 (KKU101) ได้มีการจ�าหน่ายแพร่ขยายสู่เกษตรกรใน
เขตพื้นที่ต่างๆ ได้รับการยอมรับกว้างขวาง เนื่องจากโคนมมีการถ่ายทอดลักษณะที่แน่นอน มีสีขาว-ด�า น�้าหนักตัว 450-500 กิโลกรัม 
มีนิสัยเชื่อง เลี้ยงง่าย โคจะทนร้อนและทนต่อโรคไข้เห็บได้ดี ผสมติดง่าย ให้น�้านมเฉลี่ย 12.5 กก./วัน  มีระยะเวลาให้น�้านมนาน 300วัน 

มีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้ถึงระดับ 82 THI (Temperature - Humidity Index)  และหากน�าไปเลี้ยงในที่มีสภาพ
อากาศเยน็ มกีารจัดการทีด่ ีโคจะตอบสนองต่อการกนิอาหารและการให้น�า้นมท่ีสงูขึน้ถงึ 15-20 กโิลกรมั/วนัหรอื 5,500-6,500 กโิลกรมั/ปี 

ลักษณะเด่นของโคนมพันธ์ุนี้ มียีนต้านทานโรคเต้านมอักเสบ (ตรวจโดยเทคนิควิธี PCR-RFLP และ Multi - primer PCR), มี
ต�าแหน่ง Marker การให้น�้านมที่ดี (ตรวจโดยวิธีเทคนิค Microsatellite), มียีนทนร้อน (HSP70) ที่สัมพันธ์กับคุณภาพน�้าเชื้อในพ่อพันธุ์
โคนม การตรวจหายีนโรคไข้เห็บโดยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) ซึ่งพบว่าตรวจได้แม่นย�ามากและใช้ปริมาณของ DNA 
ของเชื้อต�่าสุดที่จะตรวจหาได้

การพัฒนาสายพันธุ ์

โคนมทนร้อน
Genetic improrement of heat-tolerance dairy cattle
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เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นเกษตรกรรายย่อยมีการจัดการฟาร์มที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน ท�าให้ต้นทุนการผลิต
น�้านมดิบสูง และคุณภาพของน�้านมดิบไม่คงที่ แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือการยกระดับการจัดการฟาร์มของเกษตรกร     
เพ่ือให้ได้มาตรฐานฟาร์มโคนมตามข้อก�าหนดของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แต่เกษตรกรรายย่อยไม่ให้ความสนใจ          
เท่าที่ควรเพราะมีทัศนคติว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและต้องอาศัยเงินลงทุนในการปรับปรุงฟาร์มโคนมสูง 

โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลติน�า้นมดบิของฟาร์มโคนมทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานฟาร์มและฟาร์ม
โคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ต้นทุนส่วนใหญ่ของฟาร์มโคนม คือ ต้นทุนค่าอาหาร (55 และ 56%)  ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
และโคนม (19 และ 16%) และค่าแรงงาน (10 และ 15%) และต้นทุนการผลิตน�้านมดิบต่อกิโลกรัม ซึ่งเท่ากับ 14.47 และ 14.80 บาท
ต่อกิโลกรัม ตามล�าดับ ขณะที่จะได้รับราคาน�้านมดิบเฉลี่ยสูงกว่าฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งเท่ากับ 16.74 และ 
16.55 บาทต่อกิโลกรัม ตามล�าดับ ดังนั้นฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจึงมีก�าไรสุทธิต่อกิโลกรัมสูงกว่าฟาร์มโคนมที่ไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมีการเผยแพร่ผลสรุปงานวิจัยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน�้านมดิบ ตาม
สหกรณ์โคนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการปรับปรุงมาตรฐานฟาร์มโคนมต่อไป

นวัตกรรมต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

ผลิตน้ำานมดิบ
ตามมาตรฐานฟาร์มโคนม

The innovative of study on economic costs 

of raw milk production by dairy farm 

standard
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โคพื้นเมืองไทยเป็นโคที่พบเห็นเลี้ยงกันได้ทั่วไป แต่มีการเลี้ยงกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จัดว่าเป็นโค                     
ที่มีขนาดเล็ก เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ถือครองที่มีขนาดเล็ก ท�าให้เล้ียงกันอย่างแพร่หลาย คณะเกษตรศาสตร์ จึงริเริ่มปรับปรุงพันธุ์โค            
พื้นเมือง  โดยการรวบรวมฝูงโคขึ้นในหมวดโคเนื้อตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 และได้ด�าเนินการคัดเลือกสายพันธุ์ให้มีลักษณะสีน�้าตาลเข้ม ข้อขา
ตรง และล�าตัว ให้ได้สัดส่วน มีการสะสมชั้นกล้ามเนื้อมากขึ้น ไม่สะสมไขมัน เหมาะที่จะเลี้ยงขุนเพื่อให้ได้ปริมาณเนื้อแดงมาก เลี้ยงง่าย 
เชื่อง หากินเองได้เก่ง ทนร้อน และทนโรค สิ่งส�าคัญท�าให้เกิดลูกดกและเลี้ยงลูกได้เก่ง 

สายพันธุ์ที่ได้มีการจ�าหน่ายให้เกษตรกรน�าไปเลี้ยงดู และมีการส่งเสริมการเลี้ยงขุน ปัจจุบันมีการน�ามาใช้ในโครงการโคขุนเพื่อให้ได้
เนื้อแดง 

การปรับปรุงพันธุ์

โคพื้นเมืองไทย
Breeding in Thai native cattle

38

FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITY38  



ในปี พ.ศ.2550 เกิดกระแสตื่นตัวของความเป็นพิษจากสารเมลามีนที่ปนเปื้อนในทั้งอาหารมนุษย์และสัตว์ เนื่องจากเมลามีน                         
เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบของฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีน ที่น�ามาใช้ผลิตพลาสติก เมื่อกินเข้าไประบบสืบพันธุ์ถูกท�าลาย 
เกดิน่ิวในท่อปัสสาวะและไต เกิดมะเรง็ และตายในทีส่ดุ โดยพบการปนเป้ือนในวตัถดุบิอาหารสตัว์จากจนีโดยเฉพาะโปรตนีจากพชื สหภาพ
ยุโรป (European food Safety Authority : EFSA) ได้มีการก�าหนดค่าในการบริโภคเมลามีนต่อวันของมนุษย์และสัตว์ (toterable 
daily intake : TDI ) ในระดับไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน�้าหนักตัว  จึงมีการพัฒนาชุดตรวจสอบอย่างรวดเร็ว (Test Kit) 
ขึ้นมาใช้ในการตรวจสอบวัตถุดิบอาหารเบื้องต้น (Screening Test) ซ่ึงสามารถใช้เป็น screening test ได้ จากการทดสอบเบื้องต้น                      
เพือ่ใช้ในการตรวจสอบการปนเป้ือนและปลอมปนเมลามีนและอนุพนัธุเ์อมีนหรือยเูรียฟอร์มาลดไีฮด์ได้ส�าเร็จเม่ือเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2550 
ส�าหรับชุดทดสอบได้น�าไปอบรมให้แก่โรงงานอาหารสัตว์ 65 โรงงานและโรงงานอาหารคน 5 บริษัท เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2550          
โดยได้รบัการสนบัสนนุการอบรมจากสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทย และส�านกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม (สมอ.) ชดุตรวจสอบทีพ่ฒันาขึน้
มานี้ ได้ผลการทดสอบกลับจาก 65 โรงงานว่า สามารถใช้เป็น screening test เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี และมีการพัฒนาเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์
นม น�้าปลา ซีอิ๊วและเครื่องปรุงรสต่างๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ทดสอบเบื้องต้นได้ 

การปนเปื้อน

สารเมลามีน

ในอาหารสัตว์
Melamine contamination in animal feed
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ระบบเกษตรผสมผสาน :

การเลี้ยงไก่
บนบ่อปลา

40

การหาแนวทางให้เกษตรกรมีรายได้พอเพียงแก่การยังชีพ รวมถึงให้มีการน�ากลับเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยเฉพาะมูลไก่ไข่ให้
สามารถกลบัน�ามาเลีย้งปลาได้ เป็นการลดการสญูเสยีและเพิม่รายได้ คณะเกษตรศาสตร์โดยภาควชิาสตัวศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2525 ได้พฒันา
องค์ความรู้ระบบการเกษตรแบบผสมผสาน ระหว่างการเลีย้งไก่ไข่บนบ่อปลา จนได้องค์ความรูท้ีพ่อเพยีงและได้มกีารน�าไปส่งเสรมิการเลีย้ง
กระจายกนัออกไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงนับได้ว่า การพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงเพื่อให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างจ�านวนไก่ไข่
กับจ�านวนปลาและการเก็บเกี่ยว เป็นองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ในเวลาต่อมา  

การเผยแพร่องค์ความรู้ได้ท�าผ่านกระบวนการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของกรมปศุสัตว์ และการฝึกอบรมการเลี้ยงให้แก่
เกษตรกรทั่วไป รวมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเอกสารส่งเสริมการเลี้ยง

Laying hen and fish integration system
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ในเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์เป็นหลัก เมื่อประมาณปี 2521                   
เริ่มมีการแนะน�าให้ใช้ปุ๋ยเคมีและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นต้นทุนที่ส�าคัญในการผลิตทางการเกษตร และเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดการขาดทุน คณะเกษตรศาสตร์ได้ท�าโครงการปลูกพืชสลับทุ่งหญ้าใหญ่ในกลุ่มโคนมบ้านซ�าจานน�าร่อง จนส�าเร็จดี
มาก ในปี พ.ศ. 2525 โครงการปลกูพืชสลบัทุง่หญ้า ได้ร่วมกนัส่งเสรมิเพือ่ขยายผลการเลีย้งโคนมไปยังนคิมสร้างตนเองเขือ่นอบุลรตัน์ทีผ่งั 
24, 25, 28 และ 29 การเลี้ยงโคนมที่นิคมสร้างตนเองนี้ มีแนวคิดเป็น “การปลูกพืชสลับทุ่งหญ้า” คือ ปลูกพืชหลักร่วมกับการปลูกแปลง
หญ้าผสมกับพืชอาหารสัตว์ตระกูลถั่ว หรือปลูกผสมกับพืชตระกูลหญ้าเพื่อใช้เลี้ยงโคนม เมื่อแปลงหญ้าถูกไถออกเพื่อใช้ปลูกสลับกับพืช
ไร่หลักเช่น มันส�าปะหลัง ผลผลิตมันส�าปะหลังจะได้เพิ่มสูงขึ้นประมาณสองเท่าโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ในเงื่อนไขนี้เกษตรกรต้องหมุนเวียน
พื้นที่ปลูกแปลงหญ้าสลับกับพืชไร่ การด�าเนินการแบบนี้ได้มีหน่วยงานภายนอกน�าไปใช้แพร่ขยายทั่วไป  ในช่วงที่ปลูกแปลงหญ้าผสมถั่ว 
จะสามารถน�าผลผลิตมาใช้เป็นอาหารให้โคนมได้อย่างดี เนื่องจากพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์มีคุณภาพเชิงโภชนะสูง เพื่อความต่อเน่ืองใน
การผลิตทั้งแปลงหญ้าและมันส�าปะหลัง ก่อนที่จะไถกลบแปลงหญ้าเกษตรกรต้องปลูกแปลงหญ้าใหม่ในพื้นท่ีถัดไป ซ่ึงเป็นการสลับการ
ปลูกแบบนี้เป็นวงจรต่อเนื่องไป   

โครงการนี้ได้ขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่โคนมบ้านเขวา จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้รูปแบบคล้ายกันและการด�าเนินงานวิจัยควบคู่กับ       
การให้ความรู้และการส่งเสริมเกษตกร เป็นการเสริมการขยายเพื่อเลี้ยงโคนมจากโครงการน�าร่องด้วย (Ley Farming in Smallholder 
System in North-east Thailand 1993. Proceedings of the XVII International Grassland Congress. 8-21 February 1993) 
อย่างไรก็ตามแนวคดิการปลกูแปลงหญ้าและการปลกูพชืตระกลูถ่ัวเพือ่ปรบัปรงุดนิได้ขยายตวัออกไปในเชงิปฏบิตัเิช่นกนั ปัจจบุนัการปลกู
แปลงหญ้าไม่ใช่เรือ่งยากส�าหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอือกีต่อไป และมเีกษตรกรบางกลุม่ปลกูแปลงหญ้าและพชืตระกลูถัว่ไว้
จ�าหน่ายเป็นรายได้ ปัจจุบันพื้นที่ปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากถึง 570,157 ไร่ 

ระบบการปลูก

พืชสลับทุ่งหญ้า 
Ley Farming Project

41

Ley Farming : crop livestock integration system
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ระบบการเลี้ยง

โคนม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeast dairy cattle production system 
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ในระยะแรก จากความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าสภาพแวดล้อมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่สามารถเลี้ยงโคนมเพื่อการผลิตน�้านม
ได้ เนื่องจากพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนแล้ง พื้นดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ จนถึง ปี พ.ศ. 2522 ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น กรมปศุสัตว์ และส�านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร                      
มีการจัดตั้งหมู่บ้านเลี้ยงโคนมขึ้นที่บ้านซ�าจาน อ�าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์มีบทบาทในการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยง
โคนม การจัดหาอาหารข้น งานบริการด้านผสมเทียมและป้องกัน
สุขภาพโคนม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมและแปรรูปน�้านมให้แก่
กลุม่ผูเ้ลีย้งโคนมบ้านซ�าจาน ต่อมาขยายเพิม่อกี 3 กลุม่ (กลุม่โคนม
อุบลรัตน์ กลุ่มโคนมบ้านห้วยไร่ กลุ่มโคนมบ้านเขวา) จากผลพวงนี้ 
ท�าให้หน่วยงานรฐัและเอกชนมองเหน็ความเป็นไปได้ในการเลีย้งโคนม                                                                                      
ในภาคอีสานเกิดขึ้นได้ โดยในปีพ.ศ. 2534 มีกลุ่มเกษตกรรายย่อย
ผู้เลี้ยงโคนมเกิดขึ้นถึง 16 กลุ่ม มีโคนมรวม 7,971 ตัว ผลผลิต
น�้านม 4,700 ตันต่อปี 

คณะเกษตรศาสตร์ด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง จนในปีพ.ศ.2536 
คณะฯได้พฒันาพืน้ทีส่ถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม จังหวดั

ร้อยเอ็ด และได้จัดสร้างฝูงโคนมของคณะเกษตรศาสตร์ขึ้นเป็นฝูง
แรกจ�านวน 30 ตัว โดยความร่วมมือกับสถานฑูตรัฐบาลประเทศ
เดนมาร์ค (โครงการ Danish International Development Agency; 
DANIDA) เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ท�าให้มี
การศกึษาวจัิยและผลติบณัฑติด้านนีอ้ย่างเข้มข้นในตลอด 20 ปี ถงึ
ปัจจุบัน จนได้สายพันธุ์โคนมทนร้อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ
เรยีกว่า โคนมทนร้อนร้อยเอด็ฟรเีชีย่น (KKU101) ทีเ่ป็นสายพนัธุ์
โคนมที่ปรับตัวได้ดีมากกับสถาพอากาศร้อนชื้น ทนร้อน ทนโรคไข้
เห็บ ให้ผลผลิตน�้านมสูงถึง 4,500 กิโลกรัมต่อปี

ก้าวล่วงถึงปี พ.ศ. 2556 เป็นที่ประจักษ์ว่าการเลี้ยงโคนมใน
พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (ไม่รวมข้อมลูของจงัหวดันครราชสมีา) 
ได้เติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง การจุดประกายการเลี้ยงโคนม                                                      
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น โดยคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มี                            
ส่วนร่วมอย่างแข่งขนั ต่อเนือ่งอย่างยาวนาน ได้ลบล้างความเชือ่ทีว่่า                          
“ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืไม่สามารถเลีย้งโคนมเพือ่การผลติน�า้นม
ได้” ลงอย่างสิ้นเชิง แต่กลับได้สายพันธุ์โคนมทนร้อน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นขึน้มาด้วย ซึง่ในอนาคตคาดว่าจะมบีทบาทสูงต่อการพฒันา
โคนมในเขตภูมิภาคอาเซียน
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การวิจัยเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์รีดน�้าเชื้อแพะอย่างง่าย เพื่อทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ  โดยใช้ท่อพีวีซีที่เป็นข้อต่อ 3 ทาง โดย
ท่อข้างหนึ่งต่อเข้ากับเกลียวก๊อกน�้า ส�าหรับน�าน�้าอุ่นและให้อากาศผ่านเข้าไปในท่อน�้าเชื้ออสุจิของแพะตัวผู้เพื่อรีดน�้าเชื้อ ซึ่งเป็นการเลียน
แบบธรรมชาติ ส่วนด้านในท่อพีวีซี ใช้ยางพาราซับไว้รอบด้าน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้สะดวก มีประสิทธิภาพเทียบเท่า
อุปกรณ์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีต้นทุนการผลิต ชิ้นละ 142 บาท ในขณะที่จากต่างประเทศมีราคาชิ้นละ 7,500 บาท พร้อมกับการ
เหนีย่วน�าการเป็นสดัโดยใช้โปรเจสเทอโรนสงัเคราะห์แบบสอดช่องคลอด (CIDR)  นาน 14 วนั ใช้ CIDR ครัง้แรก (Eazi-BreedTMCIDR®, 
Pfizer, NY, USA) หรือใช้ฮอร์โมนซ�้า (ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3) พบว่าแพะที่ใช้ CIDR ครั้งแรกแสดงพฤติกรรมเป็นสัดและตกไข่ 36.5 
และ 64.5 ชั่วโมงตามล�าดับ ในขณะที่แพะที่ใช้ฮอร์โมน CIDR ซ�้า แสดงพฤติกรรมเป็นสัดและตกไข่ล่าช้ากว่า คือ 47.0  และ 74.9 ชั่วโมง
ตามล�าดับ พบว่าอัตราการผสมติดไม่มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของต้นทุน พบว่า การใช้ CIDR ครั้งแรก มีต้นทุน 350 บาท/ตัว แต่ถ้า
น�า CIDR กลับมาใช้ซ�้า เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 175 บาท/ตัว 

New innovation for reduction of cost in 

goat breeding

	  

ข  

	  

ก  

รูปที่ 1 อุปกรณ์รีดน�้าเชื้อแพะ (ก) อุปกรณ์รีดน�้าเชื้อแพะอย่างง่าย (ข) อุปกรณ์รีดน�้าเชื้อแพะน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ

รูปที่ 2 การเหนี่ยวน�าการเป็นสัดและก�าหนดเวลาผสมเทยีมโดยใช้ CIDR 
ครัง้แรก ต้นทนุ 350 บาท/ตัว

รูปที่ 3 การเหนี่ยวน�าการเป็นสัดและก�าหนดเวลาผสมเทียม โดยการน�า CIDR 
กลับมาใช้ซ�้า ต้นทุน 175 บาท/ตัว

43
นวัตกรรมใหม่ในการลดต้นทุนในการ

ผสมพันธุ์แพะ
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การแปลงเพศปลานิลให้เป็นเพศผู้ ท�าให้ปลานิลเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนการเลี้ยง การพัฒนาวิธีการท�าได้ด้วยแช่แปลง
เพศด้วยฮอร์โมนแอนโดรเจน ได้ปลานลิเพศผูถ้งึร้อยละ 75-80 ใช้ฮอร์โมนเพยีงร้อยละ 5.36 ของวิธีการปกติ วิธีการแช่จะควบคมุสารละลาย
ฮอร์โมนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

การพฒันาวธิกีารเลีย้งปลานลิ มต้ีนทนุค่าอาหารสงูถงึร้อยละ 30 – 75 ผนัแปรตามวธิกีารเลีย้งในบ่อดนิหรอืในกระชังผูวิ้จยัพัฒนาวิธี
การจัดการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ที่เน้นวิธีการเตรียมบ่อที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ โดยระยะ 3 เดือนแรกเน้นการ
สร้างอาหารธรรมชาติด้วยน�้ากากส่า (สิ่งเหลือใช้จากโรงงานสุรา) เป็นหลัก จึงไม่จ�าเป็นต้องให้อาหารเม็ดหรือหากต้องการควรใช้ร�าละเอียด 
อนุบาลลูกปลาให้มีน�้าหนักประมาณตัวละ 100 กรัม จึงเริ่มให้อาหารเม็ดโปรตีนร้อยละ 25 เสริมร่วมกับปล่อยให้กินอาหารธรรมชาติ ใช้
ระยะเวลาการเลี้ยงรวม 10 -12 เดือน ได้ผลผลิตปลานิลไร่ละ 542 และ 571 กิโลกรัม มีต้นทุนเฉพาะค่าอาหารและลูกพันธุ์ปลากิโลกรัม
ละ 4 และ 9.88 บาท เมื่อเสริมอาหารเม็ดแบบน้อยเทียบกับแบบมาก ตามล�าดับ 

การแปลงเพศปลาด้วยฮอร์โมนและวิธีการจัดการเลี้ยงปลานิลต้นทุนต�่าด้วยน�้ากากส่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุน ได้สาธิตและ
ขยายผลให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองนางขวัญ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และบ้านโพธิ์สัย จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนในเขตหมู่บ้านอื่น
จะได้ฝึกอบรมขยายจ�านวนผู้เลี้ยงให้มากขึ้นต่อไป

การแปลงเพศ

ปลานิล

และวิธีการจัดการเลี้ยง

ให้มีต้นทุนอาหารต่ำา

Tilapia sex reversal and low feeding cost 

methodology management
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กระแสการบริโภคอาหารปลอดภยัทีเ่พิม่ข้ึนท�าให้มกีารวจิยัเพือ่แปรรปูผลติภณัฑ์จากปลาร้า จนกระทัง่ได้ผลติภณัฑ์มลูค่าเพิม่ทีม่คีณุภาพ 
ปลอดภัย และใช้ได้สะดวก สามารถจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตในขณะนี้คือ ปลาร้าก้อน ปลาร้าผง และปลาร้าครีม 
ผลิตภัณฑ์ที่วิจัยได้นี้มีคุณภาพและความปลอดภัยมากว่าปลาร้าดิบ ทั้งขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้าหนักเบา กะทัดรัด ลดพื้นที่ในการขนส่ง 
รวมทั้งลดค่าระวางสินค้า ไม่หกเปราะเปื้อน โดยเฉพาะปลาร้าก้อนเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งแห้ง เก็บในห่อสุญญากาศ พกพาง่าย ใช้ได้สะดวก 

คณะผูว้จิยัได้จดัการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยไีปยงัเกษตรกรในชมุชนต่างๆ ให้มกีารรวมตวัผลติจ�าหน่าย ตลอดจนถงึผูผ้ลติและแปรรปู
ปลาร้าภาคเอกชน เพื่อผลิตปลาร้าผง ปลาร้าก้อน ปลาร้าครีม และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาร้าจ�าหน่ายภายในและส่งต่างประเทศต่อไป

ผลิตภัณฑ์อาหาร

จากสัตว์น้ำา
Food from aquatic animals

     ปลาร้าครีม                          ปลาร้าก้อน             ปลาร้าผง                     น�้าปลาร้าเข้มข้น 

                                                                                                                                   (ซอสปลาร้า)

ผลิตภณัฑจ์ากปลาร้า
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ศูนย์วิจัย

เฉพาะทาง
Research Center

 § ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
 Research and Development Network Center for Animal Breeding (Native Chicken)

 § ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 Agricultural Biotechnology Research Center for Sustainable Economy: ABRCSE

 § ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์ุพืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
 Plant Breeding Research Center for Sustainable Agriculture

 § ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ
 Integrated Water Resource Management Research and Development Center

 § ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน
 Tropical Feed Resources Research and Development Center (TROFREC)
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ภาพที&  (    บริษัท  บางกอกแล็ป  แอนด์  คอสเมติค  จํากัด  

นําพริกพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพัฒนาเป็นผลติภัณฑ์แก้ปวดและค้าขายในเชิงพาณิชย์  

  

  

  

  

  

  

ภาพที&  (  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก  “นํ#าพริกปลาชนิดแห้ง”  และ  "นํ(าจิ(มมรกตรสเด็ด”  

  

  

  

                                                                

พริกเพชรมอดินแดง                                      พริกทับทิมมอดินแดง                                      พริกขี'หนูหยกขาวมอดินแดง                            พริกขี'หนูหยกเขียวมอดินแดง  

ภาพที&  (  พริกพันธุ์ใหม่ที0ยื0นขอจดทะเบียนคุม้ครองพันธุ์พืชใหม ่ 

ยอดสนเข็ม  +,	  

อัคนีพิโรธ	  

ห้วยสทีนกลัปพฤกษ	์   หยกเขยีวมอดนิแดง   หยกขาวมอดนิแดง  

พนัธุผ์สมเปิด  “ขา้วโพดขา้วเหนียวขา้วกํ�า”

“ขา้วเหนียวขา้วกํ�าหวาน1” “ขา้วเหนียวขา้วกํ�าหวาน2”
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ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนา

ด้านการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 

(ไก่พื้นเมือง)
Research and Development Network Center for Animal Breeding 
(native chicken)

วิสัยทัศน์

 เป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไก่พื้นเมืองไทยมุ่งผลิตผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์
ไก่พื้นเมืองและการน�าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไก่พื้นเมืองไทยอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับเกษตรกรและเชิงพาณิชย์

พันธกิจ

1. สร้างองค์กรความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง 
2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกและบุคลากรที่ท�างานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง
3. สนับสนุนและเผยแพร่ด้านวิชาการแก่เครือข่ายนักวิชาการและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 
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เป้าหมาย

1. ระดับเกษตรและธุรกิจเชิงเอกชนมีทางเลือกในการผลิตสัตว์มากขึ้น                 
ในรปูการเล้ียงไก่พ้ืนเมอืง และมกีารใช้ปัจจัยการผลติและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

2. เป็นกลุ่มสนับสนุนการปรับปรุงพันธุกรรมไก่พื้นเมืองอย่างเป็นระบบและ
อย่างยั่งยืน

3. เป็นกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการที่มีความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายความ                
ร่วมมือ ทางวิชาการหลายหน่วยงาน

4. มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิชาการ           
ทั้งระดับ ชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์             
ด้วยดัชนีคัดเลือกมาจากการด�าเนินงานในระยะแรกที่มีลักษณะที่ดีในการ
ใช้เป็นสายพ่อพันธุ์ให้กับภาคเอกชนและท้องถิ่น

2. เพื่อสร้างสายพันธุ์ (Geneticline) ไก่พ้ืนเมืองประดู่หางด�าและชีโดยมี
ลักษณะที่ส�าคัญคือสายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตสูง, ไข่ดก, ทนร้อน เป็นต้น

3. เพือ่สนับสนนุการสร้างกลุม่นกัวจัิยในสาขาการปรบัปรงุพันธุส์ตัว์ในทกุระดบั
ได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ กรมปศุสัตว์ เอกชน เป็นต้น

4. เพื่อจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทางที่ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านไก่       
พื้นเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
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วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิปัญญาและทรัพยากรด้านการเกษตรของภูมิภาคร่วมกับการ
พัฒนาและผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศ

พันธกิจ

 § ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาภูมิปัญญาและทรัพยากรด้านการเกษตรของภูมิภาคในการตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ
และของภูมิภาค

 § ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 § สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 § ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแก่ชุมชน

ศูนย์วิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

เพื่อเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน
Agricultural Biotechnology Research Center for Sustainable         
Economy: ABRCSE
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กิจกรรมการวิจัย

ผลงานวจิยัของศนูย์วจิยัฯ ได้สรปุตามจดุเน้นของการวจิยัดงันี้
1) ด้านจุลินทรีย์

การใช้เหด็เรอืงแสง Neonothopanus nambi และสารออก
ฤทธิ์ aurisin A ไปใช้ในการควบคุม ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่เป็น
สาเหตโุรครากปม ท่ีเกิดจาก Meloidogyne incognita  นอกจาก
นี้สาร aurisin A ยังออกฤทธิ์เป็นการกระตุ้นความต้านทานโรค
รากบปมในมะเขือเทศได้อีกด้วย

เชื้อรา Trichoderma harzianum T9  ซ่ึงใช้กระตุ้น
ความต้านทานโรคในมะเขือเทศ ได้แก่ กระตุ้นความต้านทานต่อ
โรคใบจดุแบคทเีรยี และใบจดุเป้ากระสนุนัน้ ได้จดอนสิุทธิบตัร ถงึ
กรรมวิธีการใช้เชื้อราดังกล่าวไว้ 

เชื้อแบคทีเรีย Streptomyces sp. 87 ซึ่งออกฤทธิ์กับ
แบคทเีรยีสาเหตโุรคเหีย่วในมะเขอืเทศ (Ralstonia solanacearum) 
และอกีหลายเชือ้สาเหต ุรวมทัง้การกระตุน้ความต้านทานโรค และ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืชนั้นจะได้น�าไปใช้กับการผลิตพริก
อนิทรย์ีและก�าลงัอยูใ่นระหว่างการจดทะเบียนทรพัย์สนิทางปัญญา

เช้ือราสาเหตโุรคแมลงเช่น เชือ้ราขาว Beauveria bassiana 
ได้รับการวิจัยและพบว่าออกฤทธิ์ได้ดีกับเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล 
และเพลี้ยกระโดดหลังขาวที่ท�าลายข้าว นอกจากนั้นใด้ทดสอบ
เพือ่น�าไปใช้ควบคุมเพลีย้แป้งมันส�าปะหลงัซ่ึงมแีนวโน้มทีดี่ เชือ้รา
ขาวนีจ้ะเป็นความหวงัของการควบคมุแมลงศัตรพูชืทีส่�าคัญต่อไป

ในส่วนการวิจัยด้านจุลินทรีย์ท่ีเป็นโทษได้พัฒนาวิธีการ
ทางชีวโมเลกุลและเซรุ่มวิทยาเพ่ือใช้ในการตรวจโรคพืช-โรคสัตว์
ให้มคีวามแม่นย�าโดยได้พฒันา DNA-prob ส�าหรบัตรวจสอบเชือ้ 
Fusarium oxysporum f.sp.lycopesiei (Fol), primer และ
ชุด primer เพื่อตรวจสอบเชื้อ Fol race 3,การใช้เทคนิค PCR 
ในการตรวจสอบหาเชื้อ Nosema bombysis สาเหตุโรคเพบริน
ในหนอนไหม การใช้เทคนิค ELISA ในการตรวจสอบเชื้อไวรัส
พืช เช่น cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) 
เป็นต้น และเชื้อ N. bombysis ในหนอนไหมให้มีความแม่นย�า
และมีประสิทธิภาพอีกด้วย

2) ด้านพืช
พืชที่เน้นในการวิจัยของศูนย์ฯ ได้แก่ ข้าวพื้นเมือง ทั้งข้าว

เหนียวและข้าวเจ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รวบรวมพันธุ์
และสายพันธุ์ข้าวไว้ และมีการจัดท�าข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอข้าว
พื้นเมือง จากตัวอย่างข้าวพื้นเมืองข้าวไร่ ประมาณ 300 พันธุ์
และข้าวพื้นเมืองข้าวนาสวนอีกราว 400 พันธุ์ ข้อมูลดังกล่าวได้
ถูกจัดสร้างในรูปข้อมูลลายพิมพ์ที่เป็นดิจิตอล ได้จ�าแนกพันธุ์ที่
ทนทานและอ่อนแอต่อสภาพแล้งไว้ ได้ประเมนิความสามารถในการ
ทนทานต่อโรคขอบใบแห้ง ซึง่เกิดจากเชือ้สาเหตุ Xanthomonas  
oryzae pv. oryzae พบว่ามีข้าวพื้นเมืองข้าวนาสวน 4 พันธุ์                  
มคีวามต้านทานต่อโรคในระดบัสงูได้ข้าว กข6 สายพนัธุต้์านทาน
ต่อโรคไหม้ ที่มียีนควบคุม 4 ยีน
3) ด้านสัตว์

มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยผสมเทียมในแพะพ้ืนเมืองและ
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เค้ียวเอื้อง 
การวิจัยการใช้จุลินทรีย์เพื่อประยุกต์ใช้เป็น Probiotic ในอาหาร
สัตว์ด้วย ได้จัดท�าลายพิมพ์ดีเอ็นเอของปลาพื้นเมืองในกลุ่มลุ่ม
น�้าโขง ยังได้มีการวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากไหมป่าและไหมอีร่ีแมลงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับไหมป่า-ไหมอีรี่
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ศูนย์วิจัย

ปรับปรุงพันธุ์พืช

เพื่อการเกษตรที่ยังยืน
Plant Breeding Research Center for Sustainable Agriculture

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์วิจัยช้ันน�าในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ผลิตนักปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์พืช เพื่อความยั่งยืนของระบบเกษตรของไทยและ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

 § สร้างนักปรับปรุงพันธุ์พืช
 § พัฒนาเทคโนโลยี ปรับปรุงพันธ์ุพืชเศษรฐกิจ
 § ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
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กิจกรรมการวิจัย

ศูนย์ได้ผลติบณัฑติทีม่ทีกัษะและความสามารถใน
การท�างานปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐาน และเทคนิค
สมัยใหม่ไดใ้ห้สอดประสานกับการด�าเนิน งานวิจัยด้าน
ปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงได้สร้างพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ ท่ีเหมาะสม
ส�าหรับสภาพ การผลิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร
รายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

พนัธุ์พชืทีป่รับปรุงด้านพชืสวน ได้แก่ ข้าวโพดข้าว
เหนียว ข้าวโพดหวาน  แตงกวา  พริก และ มะเขือเทศ 

ด้านพันธุ์พืชไร่ ได้แก่ ข้าวฟ่างหวาน อ้อย งา       
ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และถัว่พุม่และพชืพนัธุใ์หม่ทีม่ศีกัยภาพ 
ได้แก่ หม่อนรับประทานผลสด แก่นตะวัน และข้าว
เหนยีวด�าและได้เผยแพร่ผลงานวิจยัด้านปรบัปรงุพนัธุพ์ชื   
ในรูปแบบของการฝึกอบรม การน�าเสนอในการประชุม
สัมมนา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจัดประชุมวิชาการ                                                             
จดันทิรรศการ และเผยแพร่เมล็ดพันธ์ุพืชไปสู่ผูใ้ช้ประโยชน์”

ผลงานท่ีผ่านมา ได้สร้างนักปรับปรุงพันธุ์พืช           
ในระดับปริญญาโท จ�านวน 95 คน ปริญญาเอก 
จ�านวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 117 คน ในด้านพันธุ์พืช                    
ได้เผยแพร่พันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด จ�านวน 16 
พนัธุ ์(ข้าวโพดข้าวเหนยีว 7 พนัธุ ์ข้าวโพดหวาน จ�านวน 
5 พนัธุ ์และข้าวโพดเทยีน จ�านวน 4 พนัธุ)์ พริก จ�านวน 
15 พันธุ์ (พริกชี้ฟ้า 4 พันธุ์ พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ 9 พันธุ์ 
และพริกขี้หนูเม็ดเล็ก 2 พันธุ์) มะเขือเทศ จ�านวน 11 
พันธุ์ ถั่วฝักยาว 2 พันธุ์ ถั่วลิสงเมล็ดขนาดกลางและ
เมล็ดโต จ�านวน 4 พันธุ์ แก่นตะวัน จ�านวน 3 พันธุ์ 
งา จ�านวน 3 พันธุ์ อ้อย จ�านวน 4 พันธุ์ ข้าวฟ่างหวาน 
จ�านวน 1 พันธุ์ และมีข้าวพื้นเมืองที่ผ่านการทดสอบ
แล้ว จ�านวน 3 พันธุ์

  

ภาพที&  (    บริษัท  บางกอกแล็ป  แอนด์  คอสเมติค  จํากัด  

นําพริกพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพัฒนาเป็นผลติภัณฑ์แก้ปวดและค้าขายในเชิงพาณิชย์  

  

  

  

  

  

  

ภาพที&  (  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก  “นํ#าพริกปลาชนิดแห้ง”  และ  "นํ(าจิ(มมรกตรสเด็ด”  

  

  

  

                                                                

พริกเพชรมอดินแดง                                      พริกทับทิมมอดินแดง                                      พริกขี'หนูหยกขาวมอดินแดง                            พริกขี'หนูหยกเขียวมอดินแดง  

ภาพที&  (  พริกพันธุ์ใหม่ที0ยื0นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม ่ 

ยอดสนเข็ม  +,	  

อัคนีพิโรธ	  

ห้วยสทีนกลัปพฤกษ	์   หยกเขยีวมอดนิแดง   หยกขาวมอดนิแดง  

พนัธุผ์สมเปิด  “ขา้วโพดขา้วเหนียวขา้วกํ�า”

“ขา้วเหนียวขา้วกํ�าหวาน1” “ขา้วเหนียวขา้วกํ�าหวาน2”
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ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การบริหารจัดการทรัพยากร

น้ำาแบบบูรณาการ
Integrated Water Resource Management Research and                       
Development Center

วิสัยทัศน์

พฒันาทรพัยากรบุคคล องค์ความรู ้เทคนคิวธิกีาร ด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีม่คีวามสอดคล้อง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามความจ�าเป็นตลอดจนศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเศรษฐกิจพอพียงอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 § ด�าเนินงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคนิควิธีการเกี่ยวข้องมาบูรณาการแต่ละภูมินิเวศ 
 § สร้างศักยภาพด้านการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่จ�าเป็นในการแก้ไขปัญหา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน�้า  

แบบครบวงจร
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กิจกรรมการวิจัย

1. งานวิจัยเชิงเทคนิคการจัดการแก้ปัญหาทรัพยากรน�้า
 ศกึษาวิจยัระบบการบรหิารจดัการน�า้ในสภาพการขาดแคลน

น�้า และศึกษาวิจัยระบบนิเวศลุ่มน�้า
2.  งานวิจัยเชิงเทคโนโลยีและความรู้การจัดการทรัพยากรน�้า
 ระบบการบริหารจัดการน�้าเพื่อชีวิตอย่างพอเพียง  เพื่อการ

ท่องเทีย่วเชิงนิเวศอย่างยัง่ยนื การจดัสรรและกระจายทรพัยากรน�า้ไปสู่
พืน้ทีข่าดแคลน การจดัการทรพัยากรน�า้เพือ่ใช้ประโยชน์อย่างเพยีงพอ 
มีประสิทธิภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน การพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้น�้าอย่างประหยัดมีคุณค่าในระดับแปลงไร่นา ครัวเรือน และ
ชุมชน การบ�าบัดป้องกันและการใช้ประโยชน์จากการเกิดอุทกภัย 
จากน�้าเค็ม และน�้าเสีย การบริหารจัดการน�้าในสภาพการเกิดมลพิษ
ทางน�้า

3. งานวิจัยเชิงนโยบาย
 เพือ่พฒันารปูแบบและโครงสร้างการบรหิารจดัการทรัพยากร

น�้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสถาบันการศึกษา หน่วย
งาน องค์กรเพือ่จดัการและเผยแพร่องค์ความรูด้้านการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรน�้าที่มี
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ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน
Tropical Feed Resources Research and Development Center           
(TROFREC)

วิสัยทัศน์  

“เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อาหารสัตว์เขตร้อนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการผลิตปศุสัตว์ในเขตร้อนเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับเกษตรกร และอุตสาหกรรมทั้งในระดับ
ประเทศและสากล”

พันธกิจ  

“สร้างสรรค์งานวจัิยและผลตินกัวจิยัด้านการเทคโนโลยกีารใช้ประโยชน์ทรพัยากรอาหารสตัว์เขตร้อน ก่อให้เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง
และยั่งยืน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในเขตร้อน”
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วัตถุประสงค์การด�าเนินงาน 

1. เพื่อผลิตงานวิจัย ศึกษา ค้นคว้า แหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารเขตร้อน

2. เพื่อผลิตนักวิจัยที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความสามารถในการวิจัย 
ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน 

3. เพ่ือเป็นศนูย์วจัิยเฉพาะทางและสร้างเครอืข่ายในการด�าเนนิการร่วมกนัในด้านการวจิยั ศกึษา ค้นคว้า
แหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อนกับสถาบันการศึกษา 
/ วิจัยอื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์         
เขตร้อนให้แก่เกษตรกร นักวิชาการทั้งในประเทศและสากล 

5. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์
เขตร้อนที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล
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 § กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
 Peanut and Jerusalem Artichoke Improvement for Functional Food Quality

 § กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 Knowledge Development of Rubber Tree in Northeast group 

 § กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน
 Thermo-tolerance Dairy Cattle Research Group

 § กลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 Research group on problem soils in Northeast, Thailand

 § กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Biosensing Technology for Sustainable Development Research Group

 § กลุ่มวิจัยการผลิตโคพื้นเมืองและกระบือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ
 Increase Production Efficiency and Meat Quality of Native Beef and Buffalo Research Group

 § กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 Cultivation and Product Development Research Group of Wild Silkmoths  and     
 Economic insects for Value Added Creation

 § กลุ่มวิจัยไม้ผลส�าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส้มโอ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Research Group for Fruit Crops in the Northeast (Pummelo) Khon Kaen University

กลุ่มวิจัย

เฉพาะทาง
Research Groups
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วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่มีการปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวัน  ส�าหรับใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและ          
สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมในการน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 
เป็นการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตร

พันธกิจ

1. พัฒนาพันธุ์แก่นตะวันให้มีสารส�าคัญสูง
2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวัน เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเป็นพืชอาหารสุขภาพ
3. เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในการตีพิมพ์ การฝึกอบรม และการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

แก่นตะวัน
เพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ

Jerusalem Artichoke Improvement for Functional Food
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กิจกรรมการวิจัย

ได้บกุเบกิการพฒันาพนัธุแ์ก่นตะวนั และตัง้ชือ่พชืนี ้เป็นภาษาไทยว่า “แก่นตะวนั” จากการทดสอบ
เชื้อพันธุกรรมและเปรียบเทียบพันธุ์ ได้มีการแนะน�าพันธุ์ให้แก่เกษตรกร จ�านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่                                                                                                                    
แก่นตะวัน เบอร์ 1, 2, 3 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิต 3.0-3.5 ตันต่อไร่ โดยแก่นตะวันเบอร์ 1 มี
ผลผลิตสูง เหมาะส�าหรับการผลิตเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม แก่นตะวันเบอร์ 2 ผลผลิตสูง รสชาติหวาน 
กรอบ เหมาะส�าหรับรับประทานสด และแก่นตะวันเบอร์ 3 มีผลผลิตสูง แขนงน้อย อายุสั้น มีอินนูลินสูง
กว่า 2 พันธุ์แรก แก่นตะวันเบอร์ 2 เป็นพันธุ์ที่เกษตรให้การยอมรับเป็นอย่างดีในการใช้เป็นพันธุ์ปลูก
รับประทานหัวสด ปัจจุบันทีมงานวิจัยแก่นตะวัน ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ ได้ท�าการวิจัยและปรับปรุง                            
พันธุ์แก่นตะวันพันธุ์ใหม่ คือ “แก่นตะวัน 50-4” เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระ         
ก่อตั้งครบรอบ 50 ปี
ก่อตั้งครบรอบ 50 ปี แก่นตะวันพันธุ์ใหม่นี้ ให้ผลผลิตสูง 4,200 กิโลกรัมต่อไร่  ลักษณะหัวใหญ่ มีแขนง

ล�าต้นสีเขียว แตกกิ่งน้อย      หัวขนาดใหญ่ แขนงน้อย            ดอกสีเหลือง            กลีบดอกรีปลายแหลม          
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วิสัยทัศน์

พฒันาพนัธุถ์ัว่ลสิงให้มลีกัษณะทนทานต่อความแห้งแล้งและลดการปนเป้ือนของสารอะฟลาทอกซนิ เพ่ือความปลอดภัยของผูบ้รโิภค 
รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้มีสารส�าคัญสูง เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค

พันธกิจ

1. พัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงให้ทนทานต่อความแห้งแล้ง ลดการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซิน
2. พัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงให้มีสารส�าคัญสูง ส�าหรับใช้เป็นอาหารสุขภาพ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4. เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในการตีพิมพ์  การฝึกอบรม และการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ถ่ัวลิสง
เพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ
Peanut Improvement for Functional Food
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พฒันาพนัธุถ์ัว่ลิสงเมลด็โตให้มอีายเุกบ็เกีย่วสัน้ ทนแล้ง โดยการผสมพนัธุร์ะหว่างพนัธุ ์Luhua11 x 
China 97-2 และคัดเลือกสายพันธุ์ลูกผสมที่มีเมล็ดขนาดใหญ่ ผลผลิตสูง อายุสั้น ทรงพุ่มตั้งตรง ซึ่งง่าย
ต่อการเก็บเกี่ยว เมล็ดไม่มีการพักตัว ซึ่งช่วยให้เกษตรกรซึ่งตั้งชื่อจากการปลูกใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในระบบ
ปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุ์ใหม่ว่า มข 60 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อเป็น
เกียรติต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พัฒนาถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุ์ใหม่นี้

ต่อมาถั่วลิสงพันธุ์ มข 60 ได้ถูกน�ามาทดสอบความสามารถในการทนแล้ง และวิเคราะห์หาปริมาณ
กรดไขมันดี (oleic) พบว่า ถั่วลิสงพันธุ์ มข 60 ทนแล้งได้ดีมาก และมีกรดไขมัน oleic acid สูงถึง 65% 
สูงกว่าถั่วลิสงพันธุ์แนะน�าทุกๆ พันธุ์ของประเทศไทย โดยพันธุ์ไทนาน 9 มีเพียง 44%
 

ลักษณะประจำาพันธุ์ “มข 60”

เมล็ดโต อายุเก็บเกี่ยวสั้น

ฝักเกิดเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

องค์ความรู้ทางด้าน

ยางพารา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Knowledge Development for Rubber Tree in Northeast 
(KDRN-KKU)
วิสัยทัศน์

สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและเป็นแหล่งองค์ความรู้ยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ

 § พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราส�าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสร้างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านยางพารา 
รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้ให้แก่ชุมชม
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กิจกรรมการวิจัย

การวิจัยระดับต้นน�้า
การวิจัยในระดับต้นน�้าเริ่มตั้งแต่การจัดหาต้นกล้ายางพาราที่ดี หมายถึงเทคนิคการขยายพันธุ์ที่         

เหมาะสมและต้นตอที่เหมาะสมส�าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบการปลูกเพื่อให้ยางพารามีการเจริญ
เติบโตที่ดีซึ่งรวมถึงระบบพืชแซมที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของยางพารา และระบบการกรีดที่เหมาะสม          
เพื่อให้ยางพารามีผลผลิตสูงตามศักยภาพของพันธุ์ทั้งด้านการจัดการน�้าและธาตุอาหาร รวมทั้งลดอาการ
หน้าแห้งของยางพาราที่มีอัตราการเกิดสูงในยางพาราที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การวิจัยในระดับกลางน�้า
การศึกษาระบบการตลาดของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ระดับกลางน�้า                     

ยังรวมถึงสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิเคราะห์สถานภาพการผลิต
และการตลาดยางพาราขั้นต้นเพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การวิจัยระดับปลายน�้า
การวิจัยในระดับปลายน�้า มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ของยางพาราใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกส�าหรับการตลาด

ผลิตภัณฑ์ยางพาราในอนาคต
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กลุ่มวิจัย

โคนมทนร้อน
Research Groups : Thermo-tolerance Dairy Cattle Research 
Group

วิสัยทัศน์

วจิยัพฒันาโคนมด้วยการบูรณาการเทคโนโลยสีมัยใหม่ เพือ่การผลติอย่างยัง่ยนืและเป็นศูนย์กลางข้อมลูสารสนเทศโคนมในระดบัชาติ

พันธกิจ

เพือ่สร้างโคนมทีม่พีนัธกุรรมการให้ผลผลติ ความสมบรูณ์พนัธุด์ ีมกีารจดัการเหมาะสม ภายใต้ภมูอิากาศแบบร้อนชืน้ มคีวามทนทาน
ต่อโรคเขตร้อน จึงมีแนวทางด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้

1. ประเมินพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์เพื่อสร้างสายพันธุ์โคนมทนร้อนด้วยโมเดลทางสถิติและเทคนิคทางพันธุ์ศาสตร์โมเลกุล
2. ประเมินความต้องการโภชนะและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารของโคนมเพื่อผลิตน�้านมคุณภาพสูง
3. พัฒนาเทคนิคการคัดเลือกน�้าเชื้อและตัวอ่อน และพัฒนาการผสมติดที่ดีทนร้อน ทนโรค
4. เป็นเครือข่ายโคนมที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนมสู่ชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรไทย
5. เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปการน�าเสนอผลงานวิชาการ การผลิตบัณฑิต การตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
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กิจกรรมการวิจัย

การด�าเนินงานของกลุ่มวิจัยนี้มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาโคนมให้มีความสามารถทางพันธุกรรม         
ในการปรับตัวได้ดี ภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
โคนมภายใต้สภาพภมูอิากาศร้อนชืน้ของประเทศไทย กลุม่วจิยัจงึวางกรอบศกึษาวจิยัครอบคลมุด้านปรบัปรงุ
พันธุ์ การจัดการด้านอาหารการจัดการสิ่งแวดล้อมและการสืบพันธุ์ เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการที่เหมาะสม
กับโคนม โดยท�าการศึกษาทั้งในแบบดั้งเดิมและใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และใช้องค์ความรู้ครอบคลุมทุกสาขา
หลักในการผลิตโคนม ดังน้ันผลงานวิจัยที่ได้จึงเกิดจากการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ อย่างสมบูรณ์ใน
ส่วนการคัดเลือกพันธุ์ได้ผสมผสานการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แบบดั้งเดิม (conventional breeding) เข้ากับ                 
การปรับปรุงพันธุ์เชิงโมเลกุล (molecular breeding) โดยมีการคัดเลือกสัตว์โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรม
รวมกับการประเมินค่า การผสมพันธุ์ท�าการทดสอบพันธุ์และศึกษาผลการตอบสนองการคัดเลือกต่อเนื่อง
ในแต่ละปี รวมถึงตรวจสอบความถี่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการทนร้อน การทนทานต่อโรคเขตร้อน ซึ่งควรจะ
มีสัดส่วนสูงขึ้นในแต่ละชั่วที่ท�าการคัดเลือก การพัฒนาแนวทางการให้และจัดการอาหารแบบใหม่ที่ใช้ความ
รู้ทางชีวโมเลกุลอาหารเข้ามาช่วยจะท�าให้เข้าใจคุณสมบัติของอาหารและสามารถเติมแต่งสิ่งท่ีบกพร่องอยู่
ของอาหารได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อเพิ่มการย่อยได้ของอาหาร
คาร์โบไฮเดรทและอาหารหยาบคุณภาพต�่า, การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพ่ือลดการละลายและเพ่ิม
การใช้ประโยชน์ของอาหารโปรตีน และการใช้สารเสริมชีวภาพเพื่อเพิ่มการกินและย่อยได้ของอาหารโคนม 
ซึ่งคาดว่า แนวทางวิจัยใหม่นี้จะช่วยเพิ่มการย่อยได้ การกินได้ ลดความเครียด จะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในอาหารสัตว์ ท�าให้ได้น�้านมและผลิต ผลิตภัณฑ์จากโคที่ปลอดสารตกค้างตรงตามเป้าหมายของประเทศที่
จะให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และในส่วนของการจัดการด้านระบบสืบพันธุ์นั้น เน้นการจัดการทางด้าน
น�้าและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การจัดการทางกลวีธีและชีววิธีที่ช่วยลดความเครียดเนื่องจากความร้อนใน
โคนมที่จะส่งเสริมระบบสืบพันธุ์ให้มีความสมบูรณ์พันธุ์ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการกระตุ้น การตกไข่ และ
การย้ายฝากตัวอ่อนทั้งในตัวให้และตัวรับ 

นอกจากนั้นในระหว่างศึกษาวิจัยจะท�าให้ได้โมเดลการเลี้ยงท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรและเป็นการสร้าง
มาตรฐานการจัดการฟาร์มสมัยใหม่  การด�าเนินงานโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัย ช่วยให้มีการผลิตบัณฑิตศึกษา
ได้อย่างด ีสามารถน�าผลงานวิจยัไปเผยแพร่โดยผ่านกระบวนการผลติบณัฑติ เช่น น�าเสนอในทีป่ระชมุวชิาการ
ตีพมิพ์ผลงานในวารสารวชิาการ และยงัเป็นแหล่งเผยแพร่ความรูใ้ห้การอบรมแก่เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม ดงันัน้ 
ผลจากการศึกษาใดๆ ที่ได้จากแผนงานวิจัยของกลุ่มวิจัยแห่งนี้ จึงสามารถเป็นแหล่งสาธิตให้กับเกษตรกร
ได้ในอนาคต ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน                                    
ดังแสดงในแผนภาพกรอบแนวคิดและความเชื่อมโยงของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย
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กลุ่มวจิยั 

ดินปัญหา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Problem Soils of Northeast Thailand
วิสัยทัศน์

เพื่อการฟื้นฟูดินปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

พันธกิจ

 § พัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�าหรับการฟื้นฟูและจัดการพ้ืนที่ดินปัญหาของภาคตะวันออก                 
เฉียงเหนืออย่างเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับสภาพนิเวศวิทยา

 § ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการฟื้นฟูดินปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถท�างานวิจัยร่วมกับคณะวิจัยแบบ          
สหวิทยาการ และใช้ความรู้เพื่อฟื้นฟูและจัดการดินปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างเหมาะสม

FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITY68  



กิจกรรมการวิจัย

- พัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และเคร่ืองมือส�าหรับการ
วางแผนตัดสินใจเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินปัญหาของ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือให้เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะทางนิเวศวิทยาของพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
ของชุมชน 

- ศึกษาการใช้ประโยชน์และจัดการพื้นที่ดินปัญหาตามสภาพ
ด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนที่แตกต่างกันออกไป 

- ศกึษาหารปูแบบและวธีิการฟ้ืนฟ ูจัดการและใช้ประโยชน์พืน้ที่
ดินปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนบนพ้ืนฐานแนวคิดของการ  
บูรณาการองค์ความรูด้้านนเิวศวทิยาของพืน้ทีด่นิปัญหาทัง้คณุลกัษณะ
ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ป่าไม้ ระดับน�้าใต้ดินและการนาพาเกลือสู่หน้าดิน 
ก) ระดับน�้าใต้ดินตื้นเมื่อมีการตัดต้นไม้และคราบเกลือในฤดูแล้ง และ ข) ระดับน�้าใต้ดินลึกมาก

ขึ้น เมื่อจ�านวนต้นไม้เพิ่มหนาแน่นขึ้น ท�าให้สามารถปลูกข้าวหรือพืชอื่นได้

ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่รับน�้า (ภายหลังการการท�าไร่อ้อย) ที่ใช้ปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด 

ภาพที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงของดินในพื้นที่ทดลอง ก) การขูดคราบเกลือและผิวดินออกไป  และ 
ข) ผลกระทบจากเกลือลดลง

ภาพที่ 4 การส�ารวจความคิดเห็นจากชุมชนเกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม  ก) การเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามกับชาวบ้านที่ประสบปัญหาดินเค็ม  และ ข) การประชุมผู้น�าชุมชน 

ชี้แจงโครงการวิจัยและสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาดินเค็มในพื้นที่

ภาพที่ 5 แสดงพื้นที่ก่อนและหลังปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด ในพื้นที่ลุ่ม ในระยะเวลา 4 ปี 
(2551-2554)

ภาพที่ 6 แสดงกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะผู้วิจัยและชุมชน

ก) พื้นที่รับน้ำ�ที่เป็นป่�ไม้และถูกเปลี่ยนม�ทำ�ก�รปลูกพืชไร่ (อ้อย/มันสำ�ปะหลัง)
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กลุ่มวิจัย 

เทคโนโลยี

ไบโอเซนซิ่ง
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
Diosensing Technology for Sustainable Development 
Research Group
วิสัยทัศน์

เป็นคณะวิจัยแบบสหสาขาวิชาทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ เกษตร และวิศวกรรม ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัย เพื่อ
บรูณาการองค์ความรูด้งักล่าวในการพฒันานวตักรรมใหม่ และการผลิตบคุลากรในด้านเทคโนโลยไีบโอเซนซิง่ ให้พร้อมต่อการเปลีย่นแปลง
ของบริบทโลก

พันธกิจ

1. สร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขาวิชา
2. สร้างผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ผลิตบุคลากรและบัณฑิตหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่ง
4. สร้างนวัตกรรมใหม่จากองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่ง 
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่ง
2. เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้และงานวิจัยสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยา เคมี เกษตร รวมทั้งสาขา

อื่นๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนา
ทรัพยากรและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อการพัฒนาและผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่ง
4. เพื่อผลิตผลงานที่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

กิจกรรมการวิจัย

กลุม่วจิยัเทคโนโลยีไบโอเซนซ่ิงเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื จดัตัง้ขึน้เพือ่พัฒนาการวจิยัทางด้านไบโอเซนซิง่  
ให้ทันต่อความก้าวหน้าและวิทยาการใหม่ของโลก และให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในวิทยาศาสตร์         
ทกุสาขาเข้าด้วยกัน ส�าหรบัการสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อท้องถิน่และประเทศชาต ิตลอดจนคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน รวมท้ังสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและ                
ผูท้ีส่นใจอืน่ๆ โดยมีโครงสร้างการบริหารกลุม่วจัิยเฉพาะทาง   ประกอบด้วยหวัหน้ากลุม่วจิยั เลขานกุารกลุม่
วิจัย และนักวิจัยหลักแต่ละท่านที่เป็นหัวหน้าโครงการย่อยตามความถนัดเฉพาะด้าน แต่มีการร่วมวิจัยและ
ท�างานอย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในส่วนต่างๆ ร่วมกันทุกท่านในทุกโครงการย่อย ในแต่ละกิจกรรม
ตามแผนงานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์การวิจัยและพัฒนา ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีไบโอเซนซ่ิง 
ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการผลิตบัณฑิตหรือนักวิจัยใหม่ที่ทรงคุณภาพ
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กลุ่มวิจัยการผลิต

โคพื้นเมืองและกระบือ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     

การผลิตและคุณภาพเน้ือ

Increase Production Efficiency and Meat Quality of 
Native Beef and Buffalo Research Group
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เป็นกลุม่วจิยัเฉพาะทางช้ันน�าทีเ่น้นการผลติผลงานวจิยัของโคพืน้เมอืงและกระบอืด้านการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและคุณภาพเน้ือ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพื่อผลิตคุณภาพเนื้อดีส�าหรับผู้บริโภค
2. พัฒนานักวิจัยการผลิตโคเนื้อพื้นเมือง และกระบือโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการผลิตและคุณภาพเน้ือของโคเน้ือพ้ืนเมืองและกระบือส�าหรับนักวิชาการและผู้ประกอบการ                        

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อโคพื้นเมืองและกระบือ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก มุ่งเน้นการวิจัยด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ
6. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

FACULTY OF AGRICULTURE 

KHON KAEN UNIVERSITY72  



โคพื้นเมืองและกระบือเป็นสัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรน�ามาเลี้ยงเพื่อเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างสัตว์ พืช และ
คน เป็นแหล่งของอาหารโปรตีน รวมทั้งเป็นแหล่งของปุ๋ยบ�ารุงดินในระบบการเกษตรของไทยจ�านวนโคเนื้อ
พื้นเมอืงและกระบือของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โคพื้นเมืองแม้จะมีขนาดเลก็ เจริญเติบโต
ช้าแต่มีคุณลักษณะดีเด่นหลายประการ คือ มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง ผสมพันธุ์เก่ง เพศเมียผสมติดลูกได้ดี 
เลี้ยงง่าย ใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบคุณภาพต�่าได้ดี ทนทานต่อโรค พยาธิ เห็บและอากาศร้อนได้ดีในขณะ
ที่กระบือมีลักษณะเด่น คือ ใช้อาหารคุณภาพต�่าได้ดี เนื้อมีคุณสมบัติในการจับน�้าได้สูงเนื้อโคพื้นเมืองและ
กระบือมีไขมันและคอเลสเตอรอลต�่าปริมาณ CLA สูง
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กลุ่มวิจัย

การเพาะเล้ียงและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ไหมป่าและแมลง

สำาคัญทางเศรษฐกิจ

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

Cultivation and Product Development Research Group 
of wild Silkmoths and Economic Insects for Value Added 
Creation
วิสัยทัศน์

กลุม่วิจยัการเพาะเลีย้งและพฒันาผลติภณัฑ์ไหมป่าและแมลงส�าคญัทางเศรษฐกิจเป็นกลุม่วจัิยของประเทศไทยท่ีมเีป้าหมายเพือ่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา  และประยุกต์ใช้ไหมป่าและแมลงส�าคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร

พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้  พัฒนาเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการประยุกต์ใช้ไหมป่าและแมลงส�าคัญทางเศรษฐกิจ
อย่างครบวงจร ให้มีมูลค่าเพิ่ม

2. ผลติบคุลากรทีเ่ช่ียวชาญด้านไหมป่า  และการใช้ประโยชน์จากไหมป่าและแมลงส�าคญัทางเศรษฐกจิอย่างครบวงจรของประเทศไทย
3. สร้างความร่วมมือด้านการศกึษา  การวจิยั และพฒันาด้านไหมป่าและสิง่ทอ รวมทัง้แมลงส�าคญัทางเศรษฐกจิกบัสถาบนั/องค์กร

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ตลอดจนการน�าผลงานของกลุ่มวิจัยถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
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 ศึกษาแมลงส�าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะไหมอีรี่อย่างครบวงจรเพื่อสร้างเสริมทางเลือก รายได้ 
และเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการเลี้ยง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรม โดยน�าใบ
มันส�าปะหลัง มาใช้เพาะเลี้ยงไหมอีรี่ ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพาะเลี้ยงไหมบ้าน โดยการศึกษา
วิจัยในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาพืชอาหารชนิดต่าง ๆ  ซึ่งได้ค้นพบพืชอาหารชนิดใหม่ของไหมอีรี่ที่รายงาน
เป็นครั้งแรก ได้แก่ มันต้น (Manihot glaciovii) และมันลาย (M. esculenta) เป็นต้น  และพบพืชชนิด
ใหม่ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นของประเทศไทย คือ พระเจ้าร้อยท่า (Heteropanax fragans) สามารถน�ามาเลี้ยงไหม
อีรี่ได้เช่นกัน นอกจากนั้นยังได้วิธีการบริหารการเก็บใบมันส�าปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
การเก็บใบจ�านวนไม่เกิน 30% เพื่อใช้เพาะเลี้ยงไหมอีรี่  ซึ่งท�าให้ผลผลิตหัวมันส�าปะหลังลดลงเล็กน้อยหรือ
ไม่ลดลงเลย ขณะเดียวกันได้ผลผลิตไหมอีร่ีด้วย อีกทั้งได้ปรับปรุงพันธุ์ไหมอีรี่จนได้สายพันธุ์ (ecorace) 
ทนร้อนและสายพันธุ์ที่มีรังขนาดใหญ่ เพื่อรองรับสภาวะโลกที่ร้อนขึ้น ในส่วนการพัฒนาเพื่อผลิตเส้นไหม
อีร่ีน้ัน ได้รายงานทางวิชาการเป็นครั้งแรกของโลก ด้วยการสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อสาวรังไหมอีรี่ (อนุสิทธิ
บัตรเลขที่ 2075) อีกทั้งได้พัฒนาเครื่องจักรเพื่อผลิตเส้นไหมอีรี่ทั้งแบบสาวและสปันซิลค์จนสามารถจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร) ได้รวมทั้งสิ้นอีก 8 อนุสิทธิบัตร และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ไหมอีรี่อย่างหลากหลาย  จนสามารถจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้ถึง 10 มาตรฐาน 
ขณะเดียวกันได้พัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์ OTOP ดาวรุ่ง ซ่ึงเป็นอาหารแปรรูปจากไหมอีรี่ท่ีเป็นต้นแบบน�า
ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากไหมอีรี่ได้มากชนิด  เช่น ด่วน มข., แซ่บ มข., ซาลาเปาไส้ไหมอีรี่,                                                 
ซูชิ-อีรี่ หลากรสชาติ ฯลฯ ซึ่งได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านอาหารแล้ว 12 อนุสิทธิบัตร และอีก 2 
ค�าขอ ตลอดจนสามารถใช้เป็นอาหารปลาสวยงามซึง่มรีาคาแพงได้  ส่วนการน�าไหมอีรีม่าเพาะเลีย้งถ่ังเช่าเพือ่
เพิ่มมูลค่าสูงนั้นก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ โดยในเบื้องต้นประสบความส�าเร็จทั้งถั่งเช่าสีทองและถั่งเช่าหิมะ  
ซึ่งจัดเป็นรายงานทางวิชาการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ส�าหรับการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้ง
น้ัน ได้วิธีการใช้มูลไหมอีรี่ในการควบคุมโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ การใช้ประโยชน์จากน�้าต้มกาวไหมอีร่ีเป็น
ส่วนผสมของเครื่องส�าอาง (จ�านวน 4 อนุสิทธิบัตร) ตลอดจนได้น�าน�้าต้มกาวไหมอีรี่ไปผลิตมวลชีวภาพ               
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (บีที) ส�าหรับก�าจัดแมลงศัตรู และเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ส�าหรับ
ก�าจัดเชื้อโรคพืช รวมทั้งก�าจัดเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคของคน จนสามารถน�าไปสู่การสร้างหมู่บ้านต้นแบบใน
การผลิตไหมอีรี่ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาวิจัยไหมป่าและแมลงส�าคัญทางเศรษฐกิจชนิดต่างๆ อีกด้วย
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กลุ่มวิจัย

ไม้ผลสำาหรับ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ส้มโอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Integrated Water Resource Management Research an
Development Center in the Northeast
วิสัยทัศน์

พัฒนาผลิตผลไม้ท้องถิ่น ด้วยวิทยากรระดับสากล (Think locally act globally)

พันธกิจ

วิจัยบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตผลไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเผยแพร่
ระดับสากล พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย และสร้างเครือข่ายเกษตรกร
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วัตถุประสงค์

บูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพดีของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน
สู่เกษตรกร โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นที่ ส้มโอจังหวัดชัยภูมิ ที่มีอัตลักษณ์ ผลิตได้มาตรฐาน GAP เกษตรกร

พฒันาการผลิตผ่านกระบวนการ KAIZEN และ PDCA ผูบ้รโิภคได้บรโิภคส้มโอคณุภาพดแีละปลอดภยั 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย และสร้างเครือข่ายเกษตรกร

กิจกรรมการวิจัย

1. เพื่อบูรณาการระบบผลิตไม้ผล (ส้มโอ) คุณภาพดี เพื่อการผลิตที่ยั่งยืนสู่เกษตรกร
2. เพื่อพัฒนาไม้ผลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส้มโอเน้ือสีแดงของอ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ และ      

ส้มโอพันธุ์ทองดีของอ�าเภอบ้านแท่นให้มีคุณภาพดี เป็นส้มโออัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ)
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
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บทสัมภาษณ์
ทิศทางการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย

คณะเกษตรศาสตร์เรามีทิศทางงานวิจัยที่ชัดอยู่แล้ว ไม่ว่า
จะ master project  ทางด้านไหนก็ตาม มีบางเรื่องเท่านั้นที่ก�าลัง
ปรับปรุงอยู่  

มองทางด้านพืช ทางพืชไร่ แต่ก่อนเน้นแต่พืชเล็กๆ เพราะ
ทางกรมวิชาการเกษตรท�ากันอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบัน กรมวิชาการไป
ท�างานส่งเสรมิเพิม่ขึน้ ทางพืชไร่ต้องจับพืชหลกัของอสีานให้มากข้ึน 
เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง และยางพารา เป็นต้น แต่คนยังมีไม่เพียงพอ

ส่วนกลุ่มของระบบเกษตร มีหลายเรื่องที่ต้องท�า ในปัจจุบัน
ก็มีการรวมกลุ่ม เรื่อง Transition in Agriculture ของอีสาน ที่
ท�าโดย Prof. A. Terry Rambo แต่นอกจากจะท�างานวิจัยที่เป็น 
area-based เท่านัน้ ควรวิจยัร่วมกับทางด้าน commodity -based 
ด้วย ที่สาขาอื่นๆ ท�าไม่ได้ ที่ไม่ใช่ เรื่องโรค แมลง พันธุ์ การใส่ปุ๋ย 
ฉีดยา ซึ่งต้องก�าหนดทีมในการท�างานให้มากขึ้น

เรื่องที่ยังขาดเยอะเกี่ยวกับโรคพืช และกีฏวิทยา ที่บุคลากร
ก�าลังเกษียณอายุ โดยเฉพาะในภาวะโลกร้อน เมื่อมีการระบาดของ
แมลงที่มีการพูดกันระดับประเทศ คือ งานวิจัยเรื่องโรคแมลงท่ีจะ
ระบาดมากขึ้น ควรจะมีงานวิจัยระบบเตือนภัย (warning system) 
ซึง่ต้องการผูท้ีเ่ชีย่วชาญทางระบาดวิทยา และประเทศไทยยงัขาดอยู่ 
สาขาที่เป็น field entomologist field pathologist ตอนนี้หายไป
มาก เหลือแต่ field ที่ลงลึกๆ พวก molecular เท่านั้น ซึ่งจริงๆ 
ต้องมีทั้ง 2 อย่างประกอบกัน

ในเรือ่งดนิก็เหมือนกัน บคุลากรทีว่จิยัเก่ียวกับเรือ่งดนิและปุ๋ย
ยงัขาดแคลนนกัวจิยัทีม่กีารศกึษาเกีย่วกบัธาตทุีพื่ชต้องการในปรมิาณ
น้อย (minor element) ซึง่เป็นปัญหาใหญ่ในอีสานยงัไม่มคีนมาท�า
แทนคนทีเ่กษยีนไปแล้ว แต่จะท�าเหมอืนเดมิไม่ได้ เราใช้แค่ประยกุต์
ใช้เพราะเราตอบค�าถามอะไรไม่ได้ ซึ่งเราต้องให้ความสนใจมากขึ้น

พืชทนแล้งเป็นอีกหนึง่เร่ืองทีต้่องท�า แม้จะมกีารพูดกนัมานาน 
แต่ก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จ 

ภาคอีสานแล้งมาก แต่ไม่มีใครใน มข. ที่จับเรื่องน�า้ เพราะ
อสีานมนี�า้อยู ่แต่มจี�ากดั เราจะท�ายงัไงให้ใช้ประโยชน์จากน�า้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ให้แบบชลประทานใหญ่ๆ แต่ควรเป็นระบบที่
ประหยัดน�้า เช่น ระบบน�้าหยดที่น�ามาใช้ในไร่อ้อย เป็นต้น

ประเดน็หลกัๆ ทีเ่ป็นปัญหาของคนอสีาน เรากย็งัขาดคนทีจ่ะ
ไปจบั เพราะก�าลงัคนเริม่หายไป ตอนนีเ้ริม่ตัง้กลุม่ใหม่แล้ว ในหลายๆ 
เรื่อง โดยเราต้องจับแนวทางให้ชัดเจน เราต้องท�างานทั้งองค์ความรู้ 
และการพัฒนา และท�าร่วมกบัคณะอ่ืนด้วย โดยนกัวิจยัควรไปจบังาน
หลักๆ และไปร่วมวิจัยกับหน่วยงานอื่น ท�างานเป็นทีมให้ใหญ่ขึ้น

ในกลุ่มเศรษฐศาสตร์ จะถนัดทาง micro economic จะต้อง
ท�างานเป็นส่วนหนึ่งของ commodities เหมือนกับท่ีอาจารย์วีระ 
ภาคอุทัยท�าอยู่ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึง ท่ีจะคล้ายๆ ไปทางส่งเสริม 
หรืองานฟาร์ม หรือกระตุ้นให้เกษตรกรปฏิบัติ Good Practice 

งานวิจัยในคณะฯ ตอนนี้ เราจับแนวทางใหญ่ๆ อยู่แล้ว ทีมมี
อยู่แล้ว ท�าให้เข้มแข็ง หาโจทย์ให้ชัด หาคนเข้าไปท�า และร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้น
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บทสัมภาษณ์
ทิศทางการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ พลธานี

การวางกรอบทศิทางการวิจัยนัน้จะต้องมทีีม่าและท่ีไป ท่ีมา
จะต้องอิงข้อมลูท่ีถกูต้อง เพือ่สร้างงานวจิยัรองรบัทีจ่ะเป็นไปได้จรงิ                     
ในการต่อยอดความรูเ้ดิม สร้างนวตักรรม และมฐีานสูก่ารแก้ไขปัญหา 
ในอกี 30 ปี ข้างหน้าประชากรของโลกเพิม่ข้ึน 2,000 ล้านคนจาก
ปัจจบัุน 7,000 ล้านคน เป็น 9,000 ล้านคน แน่นอนสิง่ท่ีตามมากค็อื
ความต้องการอาหารเพิม่ขึน้อย่างน้อย 35% พลงังานเพิม่ขึน้อย่างน้อย 
50%  และการใช้น�า้เพิม่ขึน้อย่างน้อย 40% ด้านอาหารประเทศเรา                                    
โชคด ีทีเ่ราผลติข้าวได้มากเกนิกว่าการบรโิภคในประเทศ ทีเ่หลือส่งขาย
ต่างประเทศ แต่ชาวนาไทยกย็งัยากจน ซึง่จะสงัเกตได้ว่าชาวนาจะยากจน
กว่าชาวไร่และชาวไร่ยากจนกว่าชาวสวน 

ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูข้าว 58 ล้านไร่ หรอืคดิเป็น 39% ของ
พืน้ท่ีการเกษตรท้ังหมดซึง่มากทีสุ่ดและในจ�านวนนีม้นีาทีไ่ม่เหมาะสม
ปลูกข้าวให้ผลผลติต�า่รวมอยูด้่วย การท�านาข้าวทีเ่หลอืจากการบรโิภค
ในครวัเรอืนขายเป็นรายได้มีมูลค่าต่อหน่วยพืน้ท่ีกย็งัต�า่เม่ือเปรยีบเทยีบ
กบัพชือืน่ทีม่มีลูค่าสงู การท�าอย่างอืน่ทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูกว่า จึงเป็น
ทางออกอกีทางหน่ึงส�าหรบัชาวนาไทย ทศิทางการวจิยัส�าคญั กค็อืจะ
ใช้พืน้ท่ีนาไม่เหมาะสมหรอืทีเ่รามกัจะคุน้ค�าว่า “นาดอน” ปลกูพชือะไร
หรอืไปท�าอะไรทีด่กีว่าการปลกูข้าวอย่าลมืว่า “สภาพนาดอน” ไม่เหมือน
ท่ีดอนทัง้หมดเพราะนาดอนมโีอกาสเกดิสภาพน�า้ขงัชัว่คราวในช่วงฤดู
ฝนได้ ในขณะเดยีวกนันาเหมาะสมท่ีเหลือส�าหรับปลูกข้าวจะต้องวจัิย
เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการเพือ่เพิม่ผลผลติต่อหน่วยพืน้ทีใ่ห้สงูขึน้ทัง้
ด้านพฒันาพนัธุแ์ละการจดัการการผลติ

ประเทศไทยน�าเขา้พลงังานจากตา่งประเทศมคีา่ใชจ้า่ยมาก              
ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายทัง้หมดของประเทศ ท�าอย่างไร           
จึงจะลดการน�าเข้าเชือ้เพลงิ ทิศทางการวจิยัส�าคญั คอื วจิยัเชือ้เพลงิ       
โดยน�าวัตถุดบิจากพชืไปใช้ในการแปรสภาพผลติพลงังานทดแทนให้
มากขึน้ นอกจากนีป้ระเทศไทยต้องน�าเข้าพืชอีกหลายชนดิ เช่น ถัว่
เหลอืง และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เป็นต้น จ�าเป็นต้องเน้นการวิจยัเพือ่ผลติพชื                                 
เหล่าน้ีให้เพยีงพอกบัความต้องการในประเทศ

ภาคอสีานเป็นแหล่งผลติเมลด็พนัธุใ์หญ่ทีส่ดุในประเทศ โดย
เฉพาะอย่างยิง่มีการผลติในฤดแูล้งซึง่อยูใ่นลกัษณะ : contract farming  
ทิศทางการวจิยั เพือ่สนบัสนนุทีจ่ะน�าไปสู่การเป็นศนูย์กลางและเป็นผู้น�า
ในกลุม่อาเซยีนด้านการผลติเมลด็พนัธุเ์พือ่การส่งออกท่ีมคีณุภาพสงู
จงึเป็นโอกาสหน่ึงทีเ่ราจะได้เปรยีบในเชงิการค้าประเทศไทยขาดแคลน
แรงงานภาคการเกษตรอยูใ่นขัน้วกิฤต ทศิทางการวจัิย จึงควรท�าการ
พฒันาเครือ่งจักรกลการเกษตรมาใช้แทนแรงงานคนให้มากข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเครือ่งจักรกลทีเ่หมาะสมกบัฟาร์มขนาดเลก็ของเกษตรกรรายย่อย

ภาวะโลกร้อนเร่ิมมผีลกระทบต่อการเกษตร และมีแนวโน้มว่าจะร้อน
มากขึน้ในอนาคต ทิศทางการวจิยั ในการจดัการการผลติทัง้พชื สตัว์ และ
ประมงเพ่ือรองรบัอุณหภมูทิีจ่ะสงูข้ึนกเ็ป็นประเดน็ทีส่�าคญั รวมท้ังมีการ
วจิยัเกีย่วกบัพชืป่าและแมลงกินได้ทีป่รับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมนัน้ๆ 

กระบวนการจดัการผลติทัง้ด้านพชื สตัว์ ประมง ควรจะค�านงึถงึ
การลดต้นทนุการผลติ การลดการใช้สารเคม ี เพือ่ความปลอดภยัของ 
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค การใช้น�า้อย่างมคีณุค่า (water footprint) ลดการ
ปล่อยก๊าชเรอืนกระจก ค�านงึถงึสิง่แวดล้อม carbon footprint และ
กระบวนการผลติแบบ zero waste เป็นต้น

การเพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตรกรกม็คีวามส�าคญัเช่นกันไม่ใช่จะขาย
เฉพาะทีเ่ป็นวตัถดิุบ ซึง่ได้ราคาต�า่ ทศิทางการวจิยั  เกีย่วกบัการแปรรปู 
การพฒันาผลติภณัฑ์ต่างๆ ทัง้จากพชื สตัว์ และประมงเพือ่เพิม่มลูค่าให้
กบัสนิค้า เช่น กรณขีองยางพารา ซึง่มศีกัยภาพในการพฒันาผลติภณัฑ์
ได้หลากหลายชนดิ 

เนือ่งจากพืน้ทีท่�าการเกษตรในประเทศไทยในแต่ละพืน้ทีม่คีวาม
แตกต่างกนัของปัญหาข้อจ�ากดัและศกัยภาพ การก�าหนดกรอบทิศทาง
การวจิยัควรจะให้จ�าเพาะพ้ืนทีม่ากขึน้ เพือ่ให้ได้ผลงานวจิยัทีม่คีวามเทีย่ง
ตรง แม่นย�าเหมาะสมกบัในแต่ละพืน้ที ่ลกัษณะงานวจิยั area-based 
research หรอื community-based research จงึมคีวามส�าคญั

ข้อมลูจากส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตรบอกว่าประเทศไทยมี
ประชากรภาคการเกษตรมากกว่า 24 ล้านคน หรอืสดัส่วนร้อยละ 38 
มปีระชากรทีเ่ป็นแรงงานภาคการเกษตรเป็นสดัส่วน 45% ของแรงงาน
ทัง้หมด พืน้ทีเ่กอืบครึง่หรอืร้อยละ 46 เป็นพืน้ทีท่�าการเกษตร ดงันัน้
จงึยงัถอืว่าอาชีพการเกษตรมคีวามส�าคญัส�าหรบัประเทศไทย แต่คนไทย
มแีนวโน้มให้ความส�าคญั กับการท�าเกษตรน้อยลง ในขณะทีค่นต่างชาติ
เข้ามาอยูเ่มอืงไทยชือ้ท่ีดินท�าการเกษตรจงึเป็นเรือ่งทีน่่าคดิ
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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



บทสัมภาษณ์
ทิศทางการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ 

 มุมมองงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิในการแก้ปัญหาทีม่อียูใ่นภาคอสีาน
ได้อย่างชัดเจน เนือ่งจากงานวจิยัโดยส่วนใหญ่เป็นการท�าวจิยัเฉพาะ
เรือ่งทีผู่ว้จัิยสนใจหรือมคีวามถนดั เพือ่การตพีมิพ์ในระดบันานาชาติ
เท่านัน้ แต่ไม่ได้เป็นงานวจิยัทีน่�าเอาปัญหาในท้องถิน่ของภาคอีสาน
มาเป็นโจทย์วิจยั เพือ่หาค�าตอบหรอืแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีต่รง
ประเด็นหรือถูกต้องชัดเจน อีกทั้งงานวิจัยและนักวิจัยส่วนใหญ่ยัง
คงท�างานวิจัยตามแต่ละสาขาวิชาเฉพาะด้านที่ถนัด ซ่ึงยังขาดการ
ร่วมมือกันในภาพรวม และยังขาดการบริหารการจัดการด้านความรู้
ต่างๆทีไ่ด้จากงานวจิยั เพือ่น�าไปสูเ่กษตรกรผูป้ระสบปัญหาในแต่ละ
พืน้ท่ี เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ในการพฒันาอาชพีและการแก้ไขปัญหา       
ทางด้านเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง

ควรมกีารปฏริปูการบรหิารการจัดการด้านความรูแ้ละการบรกิาร
ความรู้ไปสู่กลุ่มเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ปัญหาความเหลื่อมล�้าของกลุ่มคนในประเทศไทยมีมานาน และยัง
ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งมีความเหลื่อมล�้าในหลายๆ ด้าน เช่น ความ
เหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิ ทางสงัคม ความเหลือ่มล�า้ทางด้านการบรกิาร
ขอ้มลู เปน็ต้น โดยความเหลื่อมล�า้ทางด้านการบรกิารข้อมูล เพือ่ให้
เกษตรกรหรอืกลุม่คนทกุคน สามารถเข้าถงึความรู ้แหล่งเงนิทนุ หรอื
ทรพัยากรต่างๆ ได้อย่างเท่าเทยีมกนัและถกูต้องโดยไม่สร้างหนีส้นิให้
กบัเกษตรกรนัน้ยงัมน้ีอยมาก ไม่สามารถบรกิารข้อมลูให้กบัเกษตรกร
ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานทางภาครัฐควร
มีการร่วมมือและมีจุดยืนให้ชัดเจนมากขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
รวมถึงการตั้งโจทย์วิจัยที่สามารถก่อให้เกิดงานวิจัยที่สามารถแก้ไข
ปัญหาหรือลดความเหลื่อมล�้าดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
สามารถช่วยพฒันาเกษตรกรให้สามารถยนืได้ด้วยตวัเองอย่างยัง่ยนื 

มมุมองงานวจิยัในส่วนของระบบโครงสร้างการเรยีนการสอนและ
งานวจัิย ควรมกีารปรบัปรงุแก้ไขเพือ่ให้สอดคล้องกันมากยิง่ขึน้ โดย
จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนที่ผ่านมาจะเป็นการเรียนการสอนตาม
ความถนดัหรือความต้องการของผูส้อน ไม่ได้เป็นการเรยีนการสอน
ท่ีมาจากการวเิคราะห์ความต้องการของภาคเกษตรกรรมโดยรวมของ
ภาคอสีาน และยงัเป็นการเรยีนการสอนเพยีงในห้องเรยีนหรอืในต�ารา
เท่านั้น ยังขาดการเรียนรู้ทางด้านการปฏิบัติจริงที่จะท�าให้นักศึกษา
ได้มีการเรียนรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น และยังสามารถจดจ�าได้ดี
กว่าการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะส่งผล
ต่อคุณภาพของนักศึกษาและนักวิจัยในอนาคตที่คิดจะท�างานวิจัย 
หรือท�าการศึกษาต่อที่จ�าเป็นต้องมีงานวิจัยในระดับปริญญาโท-เอก                
หากสามารถปรบัปรงุแก้ไขระบบโครงสร้างการเรยีนการสอนและงาน
วิจัยได้ ก็จะสามารถท�าให้งานวิจัยที่ก�าลังเกิดขึ้นมีประโยชน์ต่อการ
แก้ไขปัญหาของเกษตรกรมากขึ้น รวมถึงคุณภาพของนักศึกษาใน
ระดบัปรญิญาโท-เอก ทีเ่มือ่ส�าเรจ็การศึกษาออกไปแล้วสามารถท�างาน
วจัิยได้อย่างถูกต้องและสามารถเช่ือมโยงเป็นเครอืข่ายทางด้วยข้อมลู
และความร่วมมือในการท�าวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

มุมมองงานวิจัยในด้านการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยรุ่นใหม่
ของคณะเกษตรศาสตร์ พบว่าอาจารย์และนกัวจิยัรุน่ใหม่ส่วนใหญ่จะ
ถกูมอบหมายงานจากคณะมากขึน้ ท�าให้มเีวลาในการท�างานวจิยัลด
ลง ตลอดจนไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูล และรับฟัง
ปัญหาจากเกษตรกรในท้องถิน่ เพือ่น�าเอาปัญหาดงักล่าวนัน้มาท�าเป็น
โจทย์วิจัยได้อย่างถูกต้อง อีกทัง้ยังมขี้อจ�ากัดในเรื่องของทุนวิจัยทีม่ี
น้อยเกินไป ส�าหรับสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและความต่อเนื่อง จาก
สาเหตุดงักล่าวจงึท�าให้มจี�านวนนกัวจิยัทีอ่ยูห่น้าจอคอมพิวเตอร์เพ่ิม
ขึน้มากกว่านกัวจิยัทีล่งไปศกึษาข้อมลูในพืน้ทีจ่รงิเพือ่สร้างโจทย์วจิยั
ท�าให้ข้อมลูและผลงานวจิยัทีไ่ด้รับนัน้ ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ได้จริงต่อเกษตรกรในภาคอีสาน และไม่เกิดความต่อเนื่อง
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจน

มุมมองงานวิจัยในอนาคตควรเป็นงานวิจัยเพ่ือมุ่งเน้นการ
พัฒนา โดยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งทางด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศโดยการตีพิมพ์ผลงาน
วิจัยในระดับนานาชาติ และสามารถน�าผลงานวิจัยที่ได้มาใช้เพื่อ                     
ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเพื่อน�ามาใช้แก้ไขปัญหาของเกษตรกรใน
ท้องถิ่นหรือภาคอีสานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความ
ต้องการ ซึง่สามารถพฒันาประเทศต่อไป แต่อย่างไรกต็าม การจะเกดิ
ผลงานวิจัยดังกล่าวได้นั้น ก็จ�าเป็นต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง ปฏิรูป 
ท้ังโครงสร้างและแนวความคิดอีกหลายด้าน ซ่ึงต้องอาศัยความ                          
ร่วมมือกันทุกภาคส่วน และจ�าเป็นต้องใช้เวลา

ข้อคดิดีๆ ส�าหรบันกัวิจัยทีค่วรเกิดขึน้ คอืต้องมกีารปรบัเปลีย่น
แนวทางความคดิใหม่ โดยมองโลกให้กว้างขึน้ ไม่มองแคบเหมอืนที่
ผ่านมา จ�าเป็นต้องเข้าไปดู สัมผัส เห็น เรียนรู้ให้กว้างขึ้น แล้วท�าให้
ผลงานวิจัยที่ท�าไปนั้นสามารถย้อนกลับมาก่อให้เกิดประโยชน์กับ      
ตัวเองหรือเกษตรกรในท้องถิ่นได้ 
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50 ปีที่ผ่านมานั้นนับเป็น 50 ปีที่มีความหมายยิ่งในเรื่อง
ของการพัฒนางานด้านการวิจัย ถือเป็นนโยบายที่ส�าคัญของ                      
คณะเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ้ามองกลับไปจะพบ
ว่าในช่วงท่ีผ่านมาคณะได้วางโครงสร้างของงานวิจัยโดยเฉพาะการ
พัฒนาเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือที่ถือว่าเป็นส่วนช่วยให้สามารถ
ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แต่อย่างไรกต็ามอาจต้องมกีารเตมิ
เตม็ในจดุทียั่งขาดอยูเ่พ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพงานให้มากยิง่ข้ึน ส่วนต่อ
มาคือ นักวิจัย ซึ่งใน 50 ปี ที่ผ่านมานั้นมีการพัฒนาและรวมกลุ่ม      
นกัวจัิยให้มขีีดความสามารถในการการท�าวิจยัได้เป็นอย่างด ีทัง้ในแง่
ของการส่งเสรมิ สนับสนนุ และตอบปัญหาของท้องถิน่ได้ ซึง่แม้ว่าจะ
มกีารท�าวจิยัเพือ่ศกึษาในเชงิลกึหรอืการท�าวจิยัพืน้ฐาน แต่เราไม่เคย
ลมืการท�าวจิยัเพือ่ลงไปใช้เผยแพร่ใช้ประโยชน์ในชมุชนซึง่เป็นส่วนที่
เราต้องช่วยกันท�าให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าของการวิจัยใน
ส่วนงานวิจัยเชิงลึก นักวิจัยมีขีดความสามารถในการท�าวิจัยเชิงลึก
ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้นแต่อาจยังไม่เพียงพอ ในอนาคตข้าง
หน้า นกัวจิยัต้องพฒันาตนเองในเชงิลกึมากขึน้ให้เพิม่ขึน้เป็นเท่าตวั
หรอืก้าวกระโดดโดยเฉพาะงานวจิยัทีเ่ชือ่มโยงกบังานวจิยัประยกุต์ที่
สามารถเห็นผลได้ในระยะเวลาอันสั้น เราต้องพยายามแสวงหาโจทย์
วิจัย หรือประเด็นการวิจัยเชิงลึกให้มีจุดเด่นอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่า
จะเป็นด้านพืช สัตว์ หรือสัตว์น�้า และต้องมีการประยุกต์และให้เป็น
มาตรฐานสากลและเลง็เหน็ผลเป็นรปูธรรม แล้วน�าผลวจิยัไปเผยแพร่
สู่ผู้ประกอบการ (Stake holders) ทุกๆ ระดับให้ได้มากที่สุด นัก
วิจัยต้องมีวิสัยทัศน์ในการด�าเนินการวิจัย มิใช่ใช้ประโยชน์ในระดับ
เกษตรกรเท่านัน้ แต่อาจต้องมองการใช้ประโยชน์ในเชงิอตุสาหกรรม
หรอืเชงิการค้าได้ด้วย งานวิจยัทีท่�าต้องใช้กรรมวธิวีจิยัทีม่มีาตรฐาน
สากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย 

เชื่อว่านักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ในยุคนี้และในอนาคต 
ข้างหน้าจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญในการวิจัยจะต้องปฏิบัติ
การวิจัยแบบก้าวกระโดดและเป็นเชิงรุก (proactive) แต่ต้องมอง
ว่าในอนาคต 10-15 ปี ข้างหน้าผู้ประกอบการจะมีปัญหาอะไร                         
มีความต้องการอะไรที่จะต้องน�ามาประยุกต์ ซึ่งต้องมองในระยะ
สั้น-กลาง-ยาว โดยในระยะยาวต้องมองตั้งแต่บัดนี้ไปเพราะจะท�าให้
เราได้เตรยีมตัวแม้ว่าอาจจะไม่สามารถปฏบิตักิารวจิยัได้ครบถ้วนใน
เวลาอันสั้น แต่ถือเป็นการเริ่มต้นและจุดประกายนักวิจัยได้ด้วยว่า        
ท�าไปแล้ว พบแล้วว่าเป็นอย่างไรและจะน�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์เพราะ
นกัวจิยันอกจากจะแบกภาระในการวจิยัเพือ่ช่วยเหลอืระดับเกษตรกร
หรือชุมชนแล้วต้องมองในภาพกว้างในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
ระดับนานาชาติ ซึ่งเราต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ
และเสาะหาประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น 

ทิศทางงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ คงจะสามารถก้าว
กระโดดได้เพราะเรามีโครงสร้างการวิจัยที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในระดับทีด่ ีและจะสามารถขยายผลการปฏบิตังิานวจิยั
ให้กว้างขวางย่ิงขึน้และผลงานทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เผยแพร่ออก
สู่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและนานาชาติ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นไม่
ว่าจะเป็นบณัฑติทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษาออกไปล้วนเป็นผลสัมฤทธิท์ีไ่ด้
มาจากการท�างานวิจัยร่วมกัน และเกิดสิ่งอื่นๆตามมามีอีกมากมาย
ที่ท�าให้เรามีความสุข 

อีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญ คือ การมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ในทุกๆ ระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และที่ส�าคัญคือ ระดับ
นานาชาติ นอกจากจะเป็นการน�าเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยแล้ว         
ยังจะได้พบปะปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัยจากหลายๆหน่วยงาน และ
จากนานาชาติ เป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ซึง่จะน�ามาปรบัปรงุตนเอง ให้การศกึษาวจิยัมมีาตรฐาน
และทีส่�าคญัคอืการได้มเีพ่ือน เชือ่มโยงเป็นเครอืข่าย (networking) 
ในระดับนานาชาติต่อไป 

เหนือส่ิงอื่นใด การท�างานวิจัยต้องท�าอย่างต่อเนื่อง จริงจัง 
จริงใจ ขยันและอดทน ให้ถือว่างานวิจัยเป็นส่วนส�าคัญยิ่งในเส้นทาง
อาชีพของนักวิจัย และให้สนุก มีความสุขกับการท�างานวิจัย 
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ผลงานวิจัย 50 ปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งในสอง
คณะแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่รุ่น
ท่ี 1 ปี พ.ศ. 2507 ในระยะเริ่มต้น รัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้เข้ามา
ช่วยเหลือคณะเกษตรศาสตร์ ด้วยการให้อาคารเรียน 1 หลัง และ
มีอาจารย์จ�านวนหนึ่งมาช่วยสอน รวมทั้งรัฐบาลแคนาดา ก็เข้ามา           
สนับสนุนในบางด้าน พี่ๆ (รุ่น 1-4) จึงโชคดี (หรือว่าโชคร้าย) ที่ได้
เรียนกับอาจารย์ฝรั่ง พี่ๆ หลายคนได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
กลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะฯ และหน่วยงานอื่นๆ เมื่อผมเข้ามาเป็น
นกัศกึษาในปีพ.ศ. 2514 คณาจารย์จ�านวนหนึ่งทีไ่ด้ทนุไปศกึษาตอ่ 
เริ่มกลับมาเป็นด๊อกเตอร์ หนุ่มสาว ไฟแรง ด้วยวิสัยทัศน์ของท่าน
คณบดี รศ.ดร. กวี จุติกุล และนักวิจัยกลุ่มหนึ่ง ในปี 2518 คณะฯ 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นโครงการใหญ่ๆ 3 โครงการคือ 1 
KKU-IDRC Semi-Arid Crops Project (ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย                                   
เป็นหัวหน้าโครงการ) 2. KKU-Ford Cropping Systems Project 
(รศ.ดร. เทอด เจริญวัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการ) และ 3 KKU-
IDRC Cassava Nutrition Project (รศ.ดร. สาโรช ค้าเจริญ เป็น
หวัหน้าโครงการ) และต่อมากม็โีครงการ KKU-Australian Pasture                                                                         
Improvement Project (รศ.ดร. เอนก โตภาคงาม เป็นหวัหน้าโครงการ)                                                                                    
โครงการทั้งสี่นี้เป็นโครงการระยะยาวหลายปี บางโครงการ เช่น
ของ Ford Foundation มีการให้ทุนต่อเนื่องในชื่อโครงการ
ใหม่ KKU-Ford Farming Systems Project ต่อมาอีกหลาย
ปี โครงการเหล่านี้มีส่วนส�าคัญยิ่งในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์                                                                                
ของเรา  โดยเฉพาะในสามด้าน คือ 1) การพัฒนาอาจารย์ ทัง้สีโ่ครงการ
มีทุนการศึกษา ให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อปริญญาเอก 2)  การพัฒนา 
infrastructureเพื่อการวิจัย เช่นแปลงทดลองของหมวดพืชไร่ ก็ได้
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อานิสงส์จากโครงการเหล่านี ้รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เกอืบท้ังหมดได้
มาจากโครงการฯ 3) ผูช่้วยวจิยั และนกัศกึษาช่วยวจัิย แต่ละโครงการ
มีการจ้าง นศ. ที่เพ่ิงส�าเร็จการศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษา                                                                           
ปี 3 และปี 4 เป็นนักศึกษาช่วยวิจัย ตัวผมเองเป็นผู้ช่วยวิจัย                 
รุ่นแรก ท่ีอาจารย์อารันต์รับไว้สองคน ต่อมาเพ่ือนลาออกไปรับ
ราชการทีก่รมวชิาการเกษตร และได้ทนุไปศกึษาต่อระดบัปริญญาเอก
จากออสเตรเลีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                                            
(ผศ.ดร. หัสชัย บุญจูง) รุ่นต่อๆ มาโครงการเหล่านี้ก็จะรับไว้ท�างาน
รุ่นละหลายๆคน บางคนก็ได้รับทุนในโครงการ เช่น ศ.ดร. อนันต์ 
พลธานี ได้ทุนจากมูลนิธิฟอร์ด ไปศึกษาระดับปริญญาโท ที่ IRRI 
ฟิลปิปินส์ ตวัผมเองกไ็ด้ทนุมลูนธิฟิอร์ด แต่ดิน้รนไปนวิซแีลนด์และ
ได้รับทุนเรียนปริญญาเอกจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ รศ.ดร. ประสิทธิ์         
ใจศิล รับทุนของ ICRISAT ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่อินเดีย
กลับมาบรรจุเป็นอาจารย์ และส�าเร็จปริญญาเอกจากญ่ีปุ่น อีกสอง
ท่านที่ควรได้รับการกล่าวถึง ในฐานะศิษย์เก่าของโครงการวิจัย ที่
ไปได้รับทุนอานันทมหิดล คือ รศ. ดร. กมล เลิศรัตน์ (รุ่น 9) และ                     
ดร. กระบวน (รัตนโกสุม) ปรีชานนท์ (รุ่น 10) (คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) นอกจากนั้นยังมีศิษย์เก่าอีกจ�านวนหนึ่ง 
ที่ได้รับการสนันสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาต่างๆ และกลับมารับ
ราชการที่คณะฯ เช่น ทุน SEARCA เป็นต้น

Impact จากโครงการต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น และทรัพยากร
บคุคลท่ีได้เร่ิมต้นการท�าวิจยั ส่งผลให้คณะเกษตรศาสตร์ของเรา เป็น
ทีรู่จ้กัไม่เฉพาะในประเทศ (ผ่านการน�าเสนอผลงาน การเป็นเจ้าภาพ
จัดสัมมนาระดับชาติ) แต่ในวงการวิจัยในระดับสากลด้วย ตัวอย่าง
ผลงานหนึง่ท่ีหลายท่านอาจจะไม่ทราบคอืโครงการวจิยัระบบการท�า
ฟาร์ม ได้จัดการสัมมนานานาชาติ เรื่อง Rapid Rural Appraisal 
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น Proceedings ของการสัมมนาครั้งนั้น ได้
รบัการ Cited ในงานวจิยัพฒันาชนบทอย่างกว้างขวาง มหาวิทยาลยั
หลายแห่งในสหรฐัอเมรกิา ก�าหนดให้เป็นหนงัสือทีนั่กศกึษาบางสาขา 
ต้องอ่าน อาจกล่าวสรุปความเจริญรุ่งเรืองของคณะเกษตรศาสตร์ฯ
ด้านการวิจัยในสมัยนั้น ซึ่งผมเชื่อว่ามีส่วนส�าคัญมากต่อความ
ก้าวหน้าของการวิจัยด้านการเกษตรของพวกเราในปัจจุบัน ได้จาก
ค�าพดูของท่านอาจารย์กวคีรัง้หนึง่ทีย่กค�าโฆษณาของฝรัง่มาเปรยีบ
กบัคณะเกษตรศาสตร์ ของเราในช่วงนัน้ว่า “We are number two 
but we try harder” 

ข้อคิดปิดท้ายให้กับบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในวาระ
ครบรอบ 50 ปี ของคณะฯ ก็มาจากโฆษณาเช่นกัน คือ “การได้
แชมป์นั้นยาก แต่การรักษาแชมป์ยากยิ่งกว่า”

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 
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ในอนาคตโลกจะประสบกับวิกฤตส�าคัญ 3 อย่าง คือ อาหาร 
น�้า และพลังงาน ในภาคการเกษตรก็มีวิกฤตที่ส�าคัญ 3 อย่างด้วย
กัน คือ แรงงานในการเกษตรขาดแคลนแรงงาน ภัยธรรมชาติที่ไม่
แน่นอน ท�าให้สิ่งแวดล้อมแปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตต�่า และปัญหา
ความมั่นคงทางอาหารซึ่งในที่ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ความพอ
เพียง การเข้าถึงความปลอดภัย การเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และ
การดต่ีอสภาพแวดล้อม ในปัจจบุนัเราไม่มปัีญหาเรือ่งความพอเพยีง
และการเข้าถึงอาหารของประชากร แต่พบว่ายงัมปัีญหาใน 3 อนัหลัง 
คอื ความปลอดภยั การเป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ และการดต่ีอสภาพ
แวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเส่ือมโทรมอย่างที่สุด ท�าให้                                    
ต้นทุน การผลิตสูง ต้องเติมปัจจัยการผลิตเยอะ ในเรื่องของอาหาร 
สินค้าเกษตรมีราคาถูก แต่ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน เราจะมีปัญหาใน
การแข่งกับเพื่อนบ้านยกตัวอย่างประเทศที่น่าจะได้เปรียบเรามากๆ 
ในอนาคต เช่น ประเทศพม่ากบัเขมร ถ้าประเทศเขาสงบสขุ แต่
พม่าน่าจะใกล้เคียงกบัเราเพราะคน 50 ล้าน แรงงานเกษตรราคาถกู                                                                      
เยอะกว่า ทีด่นิ สิง่แวดล้อมดีกว่าเรา สินค้าราคาถูก ข้าวมูลค่าต�่า พืช
อาหารสัตว์ เราไม่น่าแข่งกับเขาได้ นอกจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว 
ประเทศท่ีเป็นคูแ่ข่งกบัเราจรงิๆ คอื ประเทศจนี แม้กระทัง่ข้าว ตอนนี้
จีนลงไปปลูก และวิจยัในทกุประเทศทีเ่ป็นลกูค้าไทย แนะน�าพนัธุข้์าว
ลกูผสมท่ีให้ผลผลติสงู ซึง่ประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาและเป็น
โจทย์ใหญ่ ทีจ่�าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไข โดยใช้โมเดลท่ีเขามงีานวจัิย
ไว้แล้วในต่างประเทศ ไม่จ�าเป็นต้องเริ่มงานวิจัยใหม่

ทิศทางงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค
การเกษตร ควรเน้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องทุ่นแรงทุก
รูปแบบ เช่น ในไต้หวัน และญี่ปุ่น ที่ท�าก่อนเรา ทิศทางงานวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาเร่ืองความปลอดภัยของอาหารและไม่สร้างผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดต้นทุนการผลิต โดยใช้แนวทาง                 
การบูรณาการระหว่าง สัตว์-พืช การปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน               
การปลูกพืชร่วมกัน การเอาพืชที่ปรับตัวในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
ทางสขุภาพ การใช้พลงังานธรรมชาต ิเช่น การใช้เทคโนโลยกีารกลัน่         
น�า้จดืจากน�า้เค็ม ของออสเตรเลยี ซึง่ถ้าขายให้กบัประเทศในแถบทะเล
ทรายเขาก็จะไม่ซื้อผักจากเรา น�้าสะอาดจะเกิดการแย่งชิงกับชุมชน
เมอืง เราต้องใช้น�า้อย่างประหยัด รักษาสิง่แวดล้อม ในอสิราเอล พวก
ฝ้าย ธญัพชื ทีไ่ม่เกีย่วกบัสขุภาพหรอืคนโดยตรง ใช้น�า้ทิง้ทีผ่่านการ
บ�าบัดจากชมชนเมือง การผลิตต้องมีประสิทธิภาพ โดยใช้น�้าหรือ
ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมทั้งการหมุนเวียนการใช้
ประโยชน์ของเสยีจากอุตสาหกรรมการเกษตร และการเพิม่มลูค่า และ
เกษตรแบบอนิทรย์ี ทีร่ฐับาลวางไว้นบัว่าดีอยูแ่ล้ว แต่ต้องมเีทคโนโลยทีี่
ปฏบิติัได้ เหมือนทีเ่อกชนท�า โดยเฉพาะปุย๋ในระบบเกษตรอนิทรย์ีซึง่
ท�าได้ยาก การผลิตทีม่ปีระสทิธภิาพยงัรวมถงึการใช้เทคนคิการผลติ
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แบบเกษตรสัง่ได้ หรอืการผลติพชืโดยใช้ระบบปิด เมือ่ลงทนุแล้วต้อง
ได้ผลผลิตและคุณภาพตามที่ต้องการ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น Plant factory ที่สามารถปลูกได้ตลอด โดยเฉพาะ
พืชผักหรือการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ                                                                            
ภูมิอากาศ หรือถ้าอากาศไม่ผันผวนมากควรปรับเปลี่ยนระบบการ
ปลกูพชืโดยหลกีเลีย่งการปลกูข้าวหน้าฝน เพ่ือหลกีเลีย่งน�า้ท่วม แต่
ปลูกหน้าแล้งแทน ซึ่งต้องใช้พันธุ์ข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น 

ในอนาคต งานวิจัยไม่ควรจะเน้นแค่พืชหลักๆ ตัวเศรษฐกิจ
หลักๆ เท่านั้น ไม่ใช่แค่ ข้าว อ้อย มัน ยาง เท่านั้น เหมือนสินค้า
ใหญ่ๆ ขายปรมิาณมากๆ เพราะต่อไปตวัแข่งมนัไม่ใช่ตัวน้ัน แต่ควร
มีพืชอื่นๆ หรือพืชรองด้วย และคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต้องท�างานวิจัยที่เป็นจุดแข็งของเรา เช่น ทางสายวิชาการที่แข็ง
ด้าน conventional breeding ซึ่งที่อื่นไม่ค่อยมีใครท�า เราต้องเอา 
biotechnology มาใช้ ระบบการผลิตธรรมดาและเกษตรอินทรีย์ยัง
ไม่มีใครท�าด้านนี้อย่างจริงจัง

ในปัจจบุนั มหาวิทยาลยัต้องมทีัง้สอนและวิจยั คณะฯ ควรจะมี
งานวิจัยที่สมดุลกันระหว่างการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น หรือตอบค�าถามของชาวบ้าน และเพ่ือการตี
พิมพ์หรือการวิจัยเชิงลึกที่ดี เราควรมีงานวิจัยที่เป็นทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ แต่ถ้าไม่ได้อาจต้องแยกกลุม่นกัวจัิยแต่ละกลุม่ออกจากกนั
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มุมมองงานวิจัยและบทบาทหน้าที่ของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ
ผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ของเกษตรกร ที่มองในแง่ของการเพิ่มผลผลิต เท่านั้น เพราะสินค้า
หรอืผลผลติทางการเกษตรทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัจ�าเป็นต้องมีคุณภาพ 
และมาตรฐานการผลิตที่สามารถแข่งขันกับสินค้าทางการเกษตรที่
น�าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งต้องท�าควบคู่กันกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านบริหารการจัดการ เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนอยู่
ได้ด้วยตนเองและยั่งยืน โดยอาจเป็นเรื่องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
หรือสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ประสบความส�าเร็จ แต่ยังจ�าเป็นต้อง
ปรบัปรงุแก้ไขต่อไป โดยอาศยัความร่วมมอืกันจากทกุภาคส่วน เพือ่
ก่อให้เกดิการพัฒนาท่ียัง่ยนืและก่อให้เกดิผลงานวจิยัทีส่ามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

มุมมองในเร่ืองของงานวิจัยในอนาคตของคณะเกษตรไม่ว่า
จะเป็นสาขาทาง พืช สัตว์ และประมง หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์
การเกษตร จะต้องมองภาพไปพร้อมๆกัน โดยนักวิจัยแต่ละคนจะ
ต้องมีความบริสุทธิ์ใจ กล้าที่จะให้ความรู้และข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่กับ
นักวิจัยท่านอื่นๆ ที่เห็นว่าสามารถน�าไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์และ
เชื่อมโยงในการวิจัยได้ โดยนักวิจัยทุกคนต้องเป็นทั้งผู้ให้และรับไป
พร้อมๆ กัน เพื่อน�าข้อมูลที่ได้รับมาช่วยสานต่อในส่วนที่ขาด เวลา
มองจะได้ไปพร้อมๆกัน เพราะว่าการเกษตรเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใด

สิง่หนึง่แต่มนัเชือ่มโยงกันไปหมด และนกัวจิยัต้องช่วยกนัลดช่องว่าง
ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างการท�าวิจัย

มุมมองงานวิจัยต่อ AEC ตอนนี้ในเรื่องของการเปิด AEC มี
ความส�าคัญมากเพราะมีความเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม โดย
ประเทศไทยสามารถส่งสินค้าออกผ่านทางประเทศเพ่ือนบ้านหลาย
ประเทศ เช่น ลาว เวียดนาม จีน เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาดการส่งออกที่
มีขนาดใหญ่มาก คณะเกษตรศาสตร์จ�าเป็นจะต้องคิดแล้วว่าควรจะ
มีส่วนร่วมสนับสนุนกับสังคมเกษตรในภาคอีสานต่อการเปิด AEC 
อย่างไร รวมถงึการตัง้โจทย์วจิยัและงานวจิยัต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้กจ็�าเป็น
ต้องมีส่วนสนบัสนนุเรือ่งดงักล่าวเช่นเดยีวกนั ปัจจบุนัประเทศเพือ่น
บ้านหลายประเทศทีเ่คยปิดประเทศนัน้ ได้มีการเปิดประเทศเพิม่มาก
ขึ้น และสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มาก
เช่น ลาว เวียดนาม และพม่า สิ่งที่ตามมา คือ ประเทศเหล่านั้นมี
ความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว ซึ่ง
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสานที่มีพื้นที่
เกษตรกรรมมากท่ีสุดของประเทศไทย ท่ีจะต้องท�าการผลิตสินค้า
หรืออาหารที่ดีมีคุณภาพ เพื่อส่งไปขายยังตลาดประเทศเพื่อนบ้าน
ดังกล่าว สุดท้ายเรื่องการเกษตรที่ส�าคัญ คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลง
มุมมองความคิด จะต้องท�าอย่างไรที่จะท�าให้เกษตรกรรักในอาชีพ
เกษตรกรรม เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีอยู่ มีกิน มีความมั่นคง ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต มุมมองที่ส�าคัญคือเรื่องของการปรับวิธีคิด
จาก “การท�าการเกษตร” ให้เปลีย่นมาเป็น “การท�าธรุกจิการเกษตร”                      
ซึง่การจะปรบัวธิคีดิตรงนีไ้ด้นัน้ ต้องมกีารวางแผนและการบรหิารการ
จัดการ เรื่องของวิชาการ การผลิต การเงิน การตลาด และการเรียน
รู ้เพือ่ให้สอดคล้องกับปัจจยัพืน้ฐานของแต่ละจงัหวดั สามารถเชือ่ม
โยงกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาระดับประเทศได้ขั้นตอน
สุดท้าย คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสังคมเกษตร 
สังคมเกษตรจะต้องเป็นสังคมทมีคีวามมัน่คง มัง่คัง่ เพราะเป็นคนท�า
อาหารให้คนอื่นกิน โดยยึดหลักการที่ว่า “ถ้าคนท�าอาหารยังยากจน
อยู่ เขาจะท�าอาหารให้มีคุณภาพได้อย่างไร” และถ้าเราสามารถแก้ไข
ปัญหาเกษตรภาคอีสานได้ เราก็จะสามารถแก้ปัญหาเกษตรกรของ
ประเทศได้เช่นกัน
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บทส่งท้าย
 คณะเกษตรศาสตร์ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2507 นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) มีอายุครบ 53 ปี

 มีคณบดี 9 คน ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์มีคณาจารย์ 109 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 86 คน ระดับปริญญาโท 21 คน 
ประกอบด้วย 5 ภาควิชา (สัตวศาสตร์ ประมง พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร และเศรษฐศาสตร์การเกษตร)                      
ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ท�าให้คณะเกษตรศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนเป็น 10 สาขาวิชา 
(สัตวศาสตร์ ประมง พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร 
และเกษตรเชิงระบบ) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 523 คน นักศึกษาปริญญาโท 106 คน และนักศึกษา
ปรญิญาเอก 36 คน นกัศกึษาบณัทติจากต่างประเทศ มจี�านวน 10 คน ซ่ึงจะเหน็แนวโน้มว่า นกัศกึษาปรญิญาโทลดลง (30.7%) นกัศกึษา
ปริญญาเอกลดลงเล็กน้อย (4.49%) และนักศึกษาต่างชาติลดลง (38.14%) 

 ในช่วง 10 ปีแรกของการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ที่มีท่านอาจารย์ ศ.พิมล กลกิจ (พ.ศ. 2509- 2510) และ รศ.ดร.กวี จุติกุล 
(พ.ศ. 2510-2529) เป็นคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ยุคนั้น เป็นยุคบุกเบิก มีอาคารเรียนหลังแรก คือ อาคาร 1 และ 2 เป็นอาคารเรียนรวม 
นักศึกษาต้องลงไปปฏิบัติงานฟาร์มที่หน่วยงานไร่ ซึ่งมีเพียงอาคารส�านักงานฟาร์มไร่และส�านักงานของหมวดต่างๆ เท่านั้น งานเรียนงาน
สอนจึงเน้นในการปฏิบัติงานจริงในแปลง

 งานวิจัยในช่วงแรกจะเป็นงานวิจัยเน้นแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรกรรมที่อาศัยน�้าฝนเป็นหลัก โดยมีพืชหลักเป็น ข้าว 
ข้าวโพด ถั่ว มะเขือ งา พริก คะน้า มะม่วง มะละกอ เป็นต้น ส่วน
ด้านสัตว์เป็นการส่งเสรมิการเลีย้งสตัว์แบบหลงับ้านหรอืเป็นอาชพีเสรมิ
เท่านั้น อาทิ ไก่พื้นเมือง เป็ด ห่าน สุกร โคพื้นเมือง โคนมลูกผสม                                                       
การปลกูพชืสลบัทุง่หญ้าและการเพาะขยายพนัธุป์ลา จนในช่วงปี พ.ศ.
2529 สมัยที่ท่านอาจารย์ ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข และ รศ.ดร.อดุลย์                     
อภนินัทร์ เป็นคณบด ีได้เริม่มนีโยบายขยายฟาร์มและงานไร่สูน่อกร้ัว
มหาวทิยาลยัไปสูส่ถานทีดลองพชืเขตหนาวเขือ่นจุฬาภรณ์ จ.ชยัภมูิ 
กับสถานีทดลองเกษตรกรรมร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ในช่วงนี้ผลงาน
วิจัยปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น นวัตกรรมที่เกิดขึ้น           
จึงเป็นนวัตกรรมพร้อมถ่ายทอดสู่เกษตรกรและชุมชนโดยตรง                                                                       
ผลงานวิจัยออกมาในรูปพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมในท้องถิ่น
และรูปแบบการเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด การผลิตและการเก็บ
เก่ียวท่ีเหมาะสมเป็นหลัก ต่อมาในช่วงกลางของการพัฒนาคณะ
เกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2537) เป็นช่วงท่ีมีการก่อสร้างขยายคณะ                           
เพ่ือรองรบัปรมิาณนักศกึษาทีเ่พิม่ขึน้ และเป็นช่วงทีค่ณะเกษตรศาสตร์
มีการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรไปศึกษาต่อต่างประเทศกัน
มาก คณะได้มีการสร้างอาคารส�านักงานและอาคารเรียนรวมเพิ่ม
ขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมในช่วงแรกที่เก่าช�ารุดไปเป็นจ�านวน 4 
อาคาร คือ อาคาร 5 6 7 8 รวมถึงอาคารพืชสวน 2 ส่วนในฟาร์ม
และแปลงเกษตรกรรมจากการที่ได้รับโครงการปรับปรุงฟาร์มไร่                       
ในช่วงท่าน ดร.อารันต์ พัฒโนทัย เป็นคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 
จึงได้สร้างอาคารปฏิบัติงานฟาร์มขึ้นใหม่ เป็นอาคารปฏิบัติการ                                                       

พืชไร่ พืชสวน โคนม โคเนื้อ สุกร สัตว์ปีก และการจัดสร้างแหล่งพัก
น�า้ตามแปลงเกษตรอกีหลายบ่อ ในส่วนสถานทีดลองเขือ่นจุฬาภรณ์ 
ได้งบประมาณสร้างอาคารส�านักงานและที่พักนักศึกษาฝึกงาน ส่วน
สถานทีดลองเกษตรกรรมร้อยเอด็ ได้สร้างอาคารส�านกังานและทีพ่กั
นกัศกึษา อาคารโคนมและโรงงานแปรรปูน�า้นม เพือ่ปรับเปลีย่นเป็น
สถานทีดลองและวจิยัเล้ียงโคนมเขตร้อนแบบสมยัใหม่ ในช่วงรอยต่อ
ทีอ่าจารย์ รศ.ดร.เอนก โตภาคงาม เป็นคณบด ีท่านได้สนบัสนนุต่อย
อดก่อสร้างฟาร์มและการก่อสร้างอาคารเรียนต่างๆให้ส�าเรจ็ลลุ่วงเป็น
คณะเกษตรศาสตร์ทีส่มบรูณ์แบบ งานศึกษาวจิยัในระยะนี ้จะเป็นการ
วจัิยพฒันาต่อยอดจากงานท่ีคณาจารย์ช่วงแรกได้ท�าไว้จะเน้นการท�า
รายงานในรูปเล่มและการน�าเสนอผลงานวิจัยในรูปการสรุปผลหรือ
สรปุประมวลผลโครงการวจิยั เผยแพร่ผลงานวจิยัย่อเพือ่แจกจ่ายหรอื
ประกอบการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยทีี ่ต่อมาในยคุท่านคณบดี                                                                           
รศ.ดร.เอนก โตภาคงาม (พ.ศ.2541-2545) และ รศ.ดร. อศัน ีปาจนี
บูรวรรณ์ (พ.ศ. 2545-2551) ได้เน้นการสร้างและพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรรุ่นใหม่ให้ไปเรียนต่อต่างประเทศ และเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ในช่วงน้ีมีการปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ให้มี
ความกระชับทันสมัย มีการจัดตั้งส�านักงานเกษตรนานาชาติเพื่อ
สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้นักศึกษา
ต่างชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดจีนและอนุภาคลุ่มน�้าโขงได้
เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ส่วนด้านงานวิจัยเป็น
ระยะทีม่หาวทิยาลยัส่งเสรมิให้มีการตัง้ศนูย์วจิยัความเป็นเลศิเฉพาะ
ทางและส่งเสริมให้นักวิจัยร่วมกันเสนอเป็นชุดโครงการวิจัยต่อ
เนื่องด้วยพื้นฐานการมีนักวิจัยที่เข้มแข็ง ท�าให้คณะเกษตรศาสตร์
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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ได้รับการสนับสนุนตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศมากถึง 3 ศูนย์ คือ 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ย่ังยืน                                                                             
(รศ.ดร.วรีะศกัดิ ์ศกัดิศ์ริรัิตน์) ศนูย์วจิยัปรบัปรงุพนัธ์ุพชืเพือ่การเกษตร
ที่ยั่งยืน (รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์) และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
อาหารสัตว์เขตร้อน (ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์) ในช่วงท่านคณบดี              
ศ.ดร.อนันต์ พลธานี (พ.ศ.2551-2555) เป็นช่วงที่รัฐบาลมีนโย
บายแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก งานศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จึงกลับมา
มุ่งแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง อาจถือว่าเป็นยุคของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสู่เกษตรกร เป็นช่วงเวลาที่คณาจารย์และ
บคุลากรด�าเนินโครงการบรกิารวชิาการ ภายใต้การสนบัสนนุของส�านกั
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันมาก เมื่อคณะเริ่มเข้าสู่
การใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานการเรียนการสอน เป็นช่วงคณบดี                                                                           
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (พ.ศ.2555-ปัจจุบัน) คณะเกษตรศาสตร์
ได้ปรับระบบฐานข้อมูลทั้งในด้านการเงิน การพัสดุ การบริหารงาน
และแผนงานและการประเมินต่างๆ ได้ถูกปรับเข้าสู่ฐานข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ท้ังหมด บุคลากรสามารถตรวจสอบผลงานตนเอง 
และผลงานคณะเกษตรศาสตร์ได้ในระบบออนไลน์ และยังเป็นช่วง
เปลี่ยนผ่านในด้านบุคลากร ด้วยคณาจารย์รุ่นแรกๆ ท่ีก่อตั้งคณะ
เกษตรศาสตร์ได้เกษียณอายุราชการกันมาก การรับบุคลากรรุ่นใหม่
ทัง้สายผูส้อนและสายสนบัสนนุทีมี่สถานะเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 

มีระบบประเมินผลการท�างานตาม TOR ซึ่งมีความแตกต่างไปจาก
ระบบราชการเดิมมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างประเทศที่มีค่า 
impact factor และคาดหวงัว่าคณาจารย์และบคุลากรรุน่ใหม่ต้องมี
ทักษะทางภาษาอังกฤษ ท�าให้คณาจารย์ มุ่งในการท�างานวิจัยอย่าง
มีทิศทางมากขึ้น จนคณะเกษตรศาสตร์มีผลงานที่ดีมากสามารถตี
พิมพ์ในระดับนานาชาติได้เกินกว่า 100 ผลงานต่อปี เฉลี่ยเท่ากับ 
1 คนต่อเรื่องต่อปี งานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและ
เกษตรกรยังคงมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

คณะเกษตรศาสตร์ในช่วงต่อไปในยุคการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
เกษตรกรรมดิจิตอลและสังคมสีเขียวยังเป็นเรื่องท้าทายมาก ในยุค
ที่เทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว จะมีผล อย่างย่ิงต่อประเด็นใน
การวิจัยทางการเกษตรที่ต้องค�านึงถึงปริมาณการผลิตให้พอเพียง
และตอบสนองต่อการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยสู่สุขภาพของ                     
ผู้บริโภค รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับที่เข้มข้น อย่างไร
ก็ดีด้วยพื้นฐานท่ีดีท่ีสร้างสมมานานและจิตวิญญาณการท�างาน                             
เป็นทีมจะน�าพาให้คณะเกษตรศาสตร์ ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

        รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา 
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ดัชนีท้ายเล่ม

1.  การใช้ประโยชน์จากเห็ดเรืองแสง Neonothopanas nambi Speg ในการป้องกันก�าจัดไส้เดือนฝอยรากปม 
 (Meloidogyne incognita Chitwood) Exploitation of luminescent mushroom, Neonothopanas nambi 

Speg for controlling of root-knot nematode (Meloidogyne incognita Chitwood)
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.วีระศักดิ์  ศักดิ์ศิริรัตน์   

2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกร 
 Improvement of production efficiency of Hom Mali Rice at the farm level
 ชื่อผู้วิจัย: ศ.ดร.อนันต์ พลธานี, รศ.ดร.เริงศักดิ์ กตเวทิน, ผศ.ดร.เกริก ปั้นเหน่งเพชร, รศ.ดร.บุญมี ศิริ, 
 รศ.ดร.สุนันทา กิ่งไพบูลย์  และ ผศ.วาสนา ผลารักษ์

3.  การฟื้นฟูดินทรายเสื่อมโทรมโดยใช้วัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่น
 Restoration of degraded sandy soils through the use of locally available organic materials
 ชื่อผู้วิจัย:  ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ

4.  การวิจัยและพัฒนาแก่นตะวัน เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
 Jerusalem Artichoke improvement for functional food
 ชื่อผู้วิจัย: ศ.ดร.สนั่น จอกลอย และคณะ

5.  การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด รับประทานฝักสด 
 Vegetable corn breeding program
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์, ผศ.ดร.พลัง สุริหาร และคณะ

6. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์
 Sweet sorghum breeding as a feedstock for commercial ethanol production
 ชื่อผู้วิจัย:  รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล

7. เทคโนโลยีการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของก๊าซมีเทนในนาและเพิ่มผลผลิตข้าว 
 Technology for redcing CH

4
-C footprint

 ชื่อผู้วิจัย:  รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์

8. เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ด้วยอากาศแห้งและการหมุนเหวี่ยง
 Rotary modified dried air seed dryer
 ชื่อผู้วิจัย:  รศ.ดร.บุญมี  ศิริ  
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9. งานวิจัยระบบการท�าฟาร์ม Farming sytems research
 ชื่อผู้วิจัย:  ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย, ศ.ดร. อนันต์ พลธานี, รศ.ดร.เทิด เจริญวัฒนา  และคณะ 

10.  แบบจ�าลองการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล
 Modeling an outbreak of brown planthopper, Nilaparvata lugens STAL. (Homoptera: Delphacidae)
 ชื่อผู้วิจัย:  รศ.ดร.วิโรจน์  ขลิบสุวรรณ

11.  กระบวนการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรกรในการผลติผกัปลอดสารพษิ บ้านดอนหนั อ�าเภอบ้านฝาง จงัหวดัขอนแก่น 
 Farmer group management for chemical free vegetable production Dan Hun Village, Ban Fang 

District, Khon Kaen province
 ชื่อผู้วิจัย:  ผศ. ไกรเลิศ ทวีกุล

12. การพัฒนาพันธุ์พริกเผ็ด เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและยา
 Improvement of hot pepper for food and pharmaceutical industries
 ชื่อผู้วิจัย:  รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

13.  การฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
 Restoration and utilization of salt-affected soils in Northeast Thailand
 ชื่อผู้วิจัย: ศ.ดร.บุปผา โตภาคงาม และคณะ

14.  แมลงกินได้ Edible insects
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง

15. สุดยอดแบคทีเรียปฏิปักษ์ส�าหรับควบคุมโรคพืช
 The excellence antagonistic bacteria for control plant diseases and enhance plant growth
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล

16. เทคโนโลยีไส้เดือน: บทบาทส�าคัญต่อการฟื้นฟูคุณภาพของทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 
 Earthworm: Vermiculture technology: its roles tool in sustainable waste management and land 

resources rehabilitation
 ชื่อผู้วิจัย:  รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

17. ไหมอีรี่: นวัตกรรมและทางเลือกเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน
 Eri silkworm: the innovation and alternative for supporting the community’s sustainable economy
 ชื่อผู้วิจัย:  รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์

18.  เทคโนโลยีการผสมเทียมกวาง 
 Artificial insemination technology in Deer
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ  
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19.  โปรแกรมประเมินพันธุกรรมสัตว์ “BLUP”
 Animal breeding evalution Program “BLUP”
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา, รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และคณะ

20.  นวัตกรรมไขมันเม็ดพลังงานสูงส�าหรับโคนม
 The Innovative of granular fat for dairy cattle production
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา  

21.  ยีนโคทนร้อน: Physio-Protein-Genes 
 Heat stress genes in dairy cattle
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา  

22.  โปรแกรมค�านวณสูตรอาหารโคนม KCF
 KCF-Dairy cattle feed formulation program
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา

23.  โปรแกรมบริหารจัดการฟาร์มโคนม KDM
 KDM-Dairy cattle management program
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา

24.  นวัตกรรมโปรตีนยูเรียละลายช้าส�าหรับโคนม 
 The innovative of slow releas urea for dairy cattle production
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา  

25.  ตารางความต้องการโภชนะในโคเนื้อ
 Thailand: nutrient requirement of beef cattle
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ 

26.  การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง 
 Research and development for native chicken 
 ชื่อผู้วิจัย:  รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา  และคณะ

27.  การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองในห้องปฏิบัติการ
 In vitro embryo production in Thai native cattle
 ชื่อผู้วิจัย:  รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ    

28.  การใช้กากกรดซิตริคในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 Treated citric waste in Ruminant Production
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร 
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29.  การใช้กากเอทานอลจากมันส�าปะหลังในการขุนโคเนื้อ 
 Utilization of ethanol waste from Cassava for fattening beef cattle
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์

30. นวัตกรรมและการถ่ายทอดความรู้การจัดการการสืบพันธุ์โคนม 
 Innovation and reproductive management transfer in dairy cows
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.ไชยณรงค์  นาวานุเคราะห์

31. การใช้มันส�าปะหลังในอาหารสัตว์ 
 Using cassava as animal feed
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ และ ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน

32. การใช้สมุนไพรไทยในอาหารสัตว์ 
 The use of thai herb in animal nutrition
 ชื่อผู้วิจัย: ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน

33. การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองโดยวิธี vitrification
 Vitrification and Thai native embryo production
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ    

34. เทคโนโลยี การผสมเทียมห่าน 
 Artificial insemination in goose
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ    

35. การพัฒนาเทคนิคแช่แข็งน�้าเชื้อในไก่พื้นเมือง 
 Development of freezing semen for Thai native chicken
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ  

36.  การพัฒนาสายพันธุ์โคนมทนร้อน 
 Genetic development of heat-tolerance dairy cattle
 ชื่อผู้วิจัย: กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

37. นวัตกรรมต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตน�้านมดิบตามมาตรฐานฟาร์มโคนม 
 The innovative of study on economic costs of raw milk production by dairy farm standard
 ชื่อผู้วิจัย: ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ
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38.  โคพื้นเมืองไทย 
 Breeding in Thai native cattle
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ
39.  การปนเปื้อนสารเมลามีนในอาหารสัตว์ 
 Melamine contamination in animal feed
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

40.  ระบบเกษตรผสมผสาน : การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา
 Laying hen and fish integration system
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์

41.  ระบบการปลูกพืชสลับทุ่งหญ้า Ley Farming Project
 Ley Farming : crop livestock integration system
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์

42.  ระบบการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 Northeast dairy cattle production system
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์

43.  นวัตกรรมใหม่ในการลดต้นทุนในการผสมพันธุ์แพะ 
 New innovation for reduction of cost in goat breeding
 ชื่อผู้วิจัย: รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

44.  การแปลงเพศปลานิลและวิธีการจัดการเลี้ยงให้มีต้นทุนอาหารต�่า 
 Tilapia sex reversal and low feeding cost methodology management
 ชื่อผู้วิจัย:  รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

45.  ผลิตภัณฑ์ อาหาร จากสัตว์น�้า 
 Food from aquatic animals
 ชื่อผู้วิจัย: ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์
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ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง Research Center

1. ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
 Research and Development Network Center for Animal Breeding (Native Chicken)
 ผู้อ�านวยการ: รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา

2. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 Agricultural Biotechnology Research Center for Sustainable Economy: ABRCSE
 ผู้อ�านวยการ: รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์

3. ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
 Plant Breeding Research Center for Sustainable Agriculture
 ผู้อ�านวยการ: รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ
 Integrated Water Resource Management Research and Development Center
 ผู้อ�านวยการ: รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน
 Tropical Feed Resources Research and Development Center (TROFREC)
 ผู้อ�านวยการ: ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์

กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง Research Group

1. กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
 Peanut and Jerusalem Artichoke Improvement for Functional Food Quality
 หัวหน้ากลุ่ม: ศ.ดร.สนั่น จอกลอย

2. กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 Knowledge Development of Rubber Tree in Northeast group
 หัวหน้ากลุ่ม: ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

3. กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน
 Thermo-tolerance Dairy Cattle Research Group
 หัวหน้ากลุ่ม: รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา

4. กลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 Research Group on Problem Soils in Northeast, Thailand
 หัวหน้ากลุ่ม: รศ.ดร.วิทยา ตรีโลเกศ
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5. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Biosensing Technology for Sustainable Development Research Group
 หัวหน้ากลุ่ม: ศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้ว 

6. กลุ่มวิจัยผลิตโคพื้นเมืองและกระบือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ
 Increase Production Efficiency and Meat Quality of Native Beef and Buffalo Research Group
 หัวหน้ากลุ่ม: รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์

7. กลุ่มวิจัยเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 Cultivation and Product Development Research Group of Wild Silkmoths and
 Economic insects for Value Added Creation
 หัวหน้ากลุ่ม: ผศ.ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์

8. กลุ่มวิจัยไม้ผลส�าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส้มโอ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Research Group for Fruit Crops in the Northeast (Pummelo) Khon Kaen University
 หัวหน้ากลุ่ม: รศ.ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร
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แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
1. Asian Development Bank (ADB)
2. Campbell Seed, USA
3. Development of Feed resources for the sustainable 

rumiant product in the tropics:D-FERSURP
4. Europeon commission
5. Food and Agriculture Organization (FAO) Regional Office
6. JIRCAS
7. Norwegian Council for Higher Education (NUFU)
8. กรมทรัพยากรน�้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข
10. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
12. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13. ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ ของส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)
14. ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (พคน.) ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
15. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
16. ทุนพัฒนานักวิจัย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
17. ทุนพัฒนาศักยภาพในการท�างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
18. ทุนพัฒนาศักยภาพในการท�างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของ

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

19. ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

20. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 
ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

21. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรส�านักพัฒนาบัณฑิต
ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

22. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

23. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

24. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
25. สถาบันจัดการน�้านานาชาติ
26. สถาบันวิจัยการเกษตรแห่งประเทศออสเตรเลีย ACIAR
27. สมาคมชาวไร่อ้อย
28. ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย กระทรวง

อุตสาหกรรม

29. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
30. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัย พัฒนาและ

วิศวกรรม
31. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนอุดหนุนการวิจัย
32. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายเกษตร
33. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัทตะนาวศรีไก่

ไทย จ�ากัด
34. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
35. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
36. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
37. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
38. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
39. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนอุดหนุนการท�า

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
40. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

41. ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
42. ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43. ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ�ากัด

44. ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา ส�าหรับอุตสาหกรรม

45. ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

46. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองทุนวิจัย 40 ปี และอุดหนุนทั่วไป)
47. ส�านักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี
48. ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
49. องค์การบริหารส่วนจังหวัดก�าแพงเพชร
50. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
51. เทศบาลนครขอนแก่น
52. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
53. บริษัทซาคาตะ ซีด คอเปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น 
54. บริษัทซาคาตะ สยามซีด จ�ากัด ประเทศไทย
55. บริษัทบางกอกกรีน จ�ากัด
56. บริษัทรุ่งเจริญอุตสาหกรรม (1994) จ�ากัด
57. บริษัทเวลเทค ไบโอเทคโนโลยี โปรดักซ์ จ�ากัด
58. มูลนิธิโครงการหลวง
59. โรงงานเพชรด�าค้าปลาร้า
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