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           ขอตຌอนรับผูຌอานทุกทานเขຌาสูวารสารขาวฝ่ายวิจัย  
คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร ิคณะ ทอ.ี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ฉบับที่ โ/โ56แ : เมษายน – กรกฎาคม โ56แ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ของการจัดท าเพื่อเป็นสื่อกลาง฿นการเผยพรองค์
ความรูຌวิจัยของบุคลากร฿นคณะฯ ละเป็นอีกหนึ่งชองทาง฿หຌ
ทานผูຌอานเดຌติดตามขาวสารขຌอมูลละความเคลื่อนเหว฿น 
การด าเนินงานครงการ/กิจกรรมตางๆ ภาย฿ตຌการดูลของ
ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. เดຌอยาง฿กลຌชิด  
          ฉบับนี  เปิ ดตั วดຌ วยคอลั มน์ เปิ ด ลกวิ จั ย  :ชาว 
คณะ ทอ. กับการเรียนรูຌ วิถีขຌ าว วิถีฅน ซึ่ ง เดຌถ ายทอด
บรรยากาศการด าเนินงานศึกษาวิจัย การเรียนการสอน รวมทั ง
การถายทอดองค์ความรูຌดຌานการปรรูปขຌาว ฯลฯ ผาน
ภาพถายที่สวยงามละทรงคุณคา ตามดຌวยการนะน าหนวย
วิจัย ิResearch Unitี อีกทั งยังมีบทความจากการศึกษาวิจัย 
ละเกรใดความรูຌ฿นเรื่องตางๆ ที่บุคลากร คณะ ทอ. เดຌตั ง฿จ
ถายทอดองค์ความรูຌที่เป็นประยชน์฿หຌกับทานผูຌอาน รวมทั งยัง
มีเร่ืองราวอีกหลากหลาย ที่คณะผูຌจัดท ามุงหวังถายทอดเพื่อ฿หຌ
สาระความรูຌ ละความเพลิดเพลิน กทานผูຌอานทุกทาน  
          ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. หวังเป็นอยางยิ่งวาวารสารขาว
ฉบับนี จะเป็นประยชน์ตอทานผูຌอาน ละเราจะคอยน า
เรื่องราวดีๆ มาถายทอดสูทุกทานอยางตอเนื่อง ลຌวพบกัน
ฉบับหนຌาครับ       

     

ดร.ประภาษ กาวชิา 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัละบริการวชิาการ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติละอตุสาหกรรมเกษตร 
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“ขຌาว เป็นพืชอาหารที่มีความส าคัญอยางยิ่งตอการด ารงชีวิต วิถีคนเทย มีรากฐานจากสังคมชาวนา มีการท านาละสั่งสม
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับขຌาวมายาวนาน จนกอเกิดเป็นประเพณีละพิธีกรรมการเกษตรที่ผูกพันอยางนนฟ้นกับวิถีของเกษตรกรเทย  
ดยมีการจัดประเพณีละพิธีกรรมหลากหลายตามชวงเวลา ละอาจมีรูปบบตกตางกัน฿นตละภูมิภาค หากตมีจุดประสงค์
เหมือนกัน คือ ตຌองการ฿หຌเกิดความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต   

“ขຌาว เป็นหนึ่ง฿นหัวขຌอวิจัยเดน ที่คณาจารย์฿นคณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร ิคณะ ทอ.ี ฿หຌความสน฿จ
ศึกษา รวมทั งคณะฯ ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังละสืบทอดประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมขຌาว  คือ ประเพณีด านา-เกี่ยวขຌาว
เพื่อ฿หຌนิสิตเดຌเรียนรูຌ รวมทั งยังน ามาปรับประยุกต์฿ชຌ฿นการเรียนการสอนควบคูกันเปดຌวย   

                                                                                               ภาพ : ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล ละคณะ 

เปิดโลกวิจัย  

 ชาวคณะ ทอ. กับการเรียนรู้ วิถีข้าว วิถี¥น 
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บรรยากาศการศึกษาวิจัยขຌาว 

          ทีมงานนักวิจยัขຌาว รวมกันฝຄกปฏิบัติละเรียนรูຌการปลูกขຌาวบบสภาพเร ณ บຌานชาด ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

ดยมีวิธีการปลูก คือ ฿ชຌหลักเมຌปลายหลมเจาะดินเป็นหลมุเลใกๆ ตามดຌวยการหยอดเมลใดขຌาวลงเป ลຌวกลบดินบริเวณปากหลมุ  

ซึ่งเมื่อฝนตกลงมาหรือเมลใดขຌาวเดຌรับความชื นจากดินกใจะงอกละเจริญเติบตเป็นตຌนขຌาว  

ภาพ : ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล ละคณะ 

บรรยากาศการศึกษาวิจัยข้าว  

 ทีมงานนักวิจัยขຌาว รวมกันวางผนการทดลองปลูกขຌาวหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อเปรียบเทียบ 

ละทดสอบการเจริญเติบต ณ บຌานชาด ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

ภาพ : ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล ละคณะ 
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บรรยากาศการศึกษาวิจัยข้าวในห้องปฏิบัติการ  

          การศึกษาวิจัยเร่ืองขຌาวภาย฿นหຌองปฏิบัติการ ของบุคลากรวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร  

มีผลงานวิจัยหลากหลายดຌาน เชน การ฿ชຌเคร่ืองหมายดีเอในเอ฿นการคัดเลือกพันธุ์ขຌาวที่มลีักษณะทางการเกษตรที่ดี  

เมวาจะเป็นการตຌานทานรคเหมຌ ละรคขอบ฿บหຌง คุณคาทางภชนาการ คุณภาพการหุงตຌมที่ดี ละมีกลิน่หอม เป็นตຌน 

ภาพ : ดร.ธัญญ์วนิช ธญัสิริวรรธน์    



วารสารขาวฝ่ายวิจยั คณะ ทอ. ิฉบบัที่ 2/2561 : เมษายน –  กรกฎาคม 2561ี หนຌาที่ 4 

 

 

 

   

เมลใดขຌาวสายพันธุ์เหลืองเร ิRice 001ี เมลใดสายพันธุ์ขຌาวหอม (Rice 002) เมลใดสายพันธุ์ขຌาวงวงชຌาง (Rice 003) 

   

เมลใดสายพันธุ์เหลืองเร (Rice 004) เมลใดสายพันธุ์อีวอเร (Rice 010) เมลใดสายพันธุ์ทอเร (Rice 011) 
 

 ตัวอยางการศึกษาเร่ืองเมลใดพันธุ์ขຌาว฿นตละสายพันธ์ เชน ขนาด สี ภาย฿นหຌองปฏิบัติการ  ิภาพ : ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล ละคณะี

บรรยากาศการศึกษาวิจัยข้าว  

ทีมงานนักวิจัยขຌาว ก าลังศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของขຌาวพันธุ์

พื นเมืองที่เกใบรวบรวม฿นพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมกับการศึกษา

ปริมาณอมิลส฿นเมลใดขຌาว ิภาพ .ดร.ภิญญารัตน์  กงประคนี 
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สืบสานประเพณีด านา – เกี่ยวข้าว : ปลูกฝังคุณค่าวิถีการท านาของบรรพบุรษุ 

เป็นประเพณีที่จดัขึ น฿นทุกปี น าดยสมสรนสิิต คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร ิคณะ ทอ.ี  

เพื่อสืบสานละรวมอนุรักษ์ประเพณีด านา – เก่ียวขຌาว นอกจากจะเดຌเรียนรูຌวิธีการปลูกละเก่ียวขຌาวดຌวยการลงมือ 

ปฏิบัติจริงลຌว ยังเป็นการสงเสริม฿หຌนิสิตเกิดความรักความสามัคคี ละเรียนรูຌการท างานเปน็ทีมรวมกัน 

ภาพ : สมสรนิสิต คณะ ทอ.   
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สืบสานประเพณีด านา – เกี่ยวข้าว : ปลูกฝังคุณค่าวิถีการท านาของบรรพบุรษุ 

นิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมสืบสานละรวมอนุรักษ์ประเพณี 

ปลูกขຌาวด านา เรียนรูຌวิธีการปลกูละเก่ียวขຌาวดຌวยการลงมือปฏิบัติจริง  ิภาพ : สมสรนสิิต คณะ ทอ.ี   
 

สืบสานประเพณีด านา – เกี่ยวข้าว : ปลูกฝังคุณค่าวิถีการท านาของบรรพบุรษุ 

นิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมสืบสานละรวมอนุรักษ์ประเพณีเก่ียวขຌาว 

เรียนรูຌวิธีการปลูกละเก่ียวขຌาวดຌวยการลงมือปฏิบตัิจริง  ิภาพ : สมสรนิสติ คณะ ทอ.ี   
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วัฒนธรรมและประเพณีข้าวของชาวสกลนคร  

บุญกองขຌาว หรือบุญประทายขຌาวเปลือก เป็นประเพณีสูตรขวญัขຌาว ท าบุญระลึกถึงพระคุณมภสพ ที่ชวยปกปักรักษา฿หຌขຌาว

ปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ฿หຌเรามีกินมี฿ชຌกันตลอดทั งปี ละเป็นสิริมงคล฿หຌลูกหลานชาวนา เดຌมขีวัญก าลัง฿นการท าเรท านา 

ประเพณีดังกลาวจัดขึ น฿นชวงเดือนอຌาย ิเดือนธันวาคมี ของทกุปี 

ภาพ : นางสาววิภามาศ เชยภักดี  
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วัฒนธรรมและประเพณีข้าวของชาวสกลนคร 

“พิธีสูตรขวัญขຌาว ณ ชุมชนบຌานงิ ว฿หญ ต าบลอุมจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จงัหวัดสกลนคร เป็นหนึ่ง฿นพิธีกรรมของงานบุญกองขຌาว 

หรือบุญประทายขຌาวเปลือก เพื่อระลึกถึงพระคุณมภสพ ละเสริมสิริมงคล฿หຌลูกหลานชาวนา เดຌมีขวัญก าลัง฿นการท าเรท านา  

ภาพ : นางสาววิภามาศ เชยภักดี 

วัฒนธรรมและประเพณีข้าวของชาวสกลนคร  

“พิธีสูตรขวัญขຌาว ณ ชุมชนบຌานงิ ว฿หญ ต าบลอุมจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จงัหวัดสกลนคร เป็นหนึ่ง฿นพิธีกรรมของงานบุญกองขຌาว 

หรือบุญประทายขຌาวเปลือก เพื่อระลึกถึงพระคุณมภสพ ละเสริมสิริมงคล฿หຌลูกหลานชาวนา เดຌมีขวัญก าลัง฿นการท าเรท านา  

ภาพ : นางสาววิภามาศ เชยภักดี 
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ร่วมเรียนรูวั้ฒนธรรมและประเพณีข้าวในชุมชนท้องถิ่น 

นิสิตละคณาจารย์ คณะ ทอ. ลงพื นที่ศึกษาวัฒนธรรมละประเพณีขຌาว฿นชุมชนทຌองถิ่น  ดยเดຌรวมเรียนรูຌ 

เร่ืองการท ามาลัยขຌาวตอก ซึ่งจะ฿ชຌ฿นงานประเพณีบุญคูณลานสูขวัญขຌาว ณ ต าบลเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

ภาพ : ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผดใจ 

 

ร่วมเรียนรูวั้ฒนธรรมและประเพณีข้าวในชุมชนท้องถิ่น 

นิสิตละคณาจารย์ คณะ ทอ. ลงพื นที่ศึกษาวัฒนธรรมละประเพณีขຌาว฿นชุมชนทຌองถิ่น  ดยเดຌรวมเรียนรูຌ 

เร่ืองการท ามาลัยขຌาวตอก ซึ่งจะ฿ชຌ฿นงานประเพณีบุญคูณลานสูขวัญขຌาว ณ ต าบลเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

ภาพ : ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผดใจ 
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ร่วมเรียนรูวั้ฒนธรรมและประเพณีข้าวในชุมชนท้องถิ่น 

“ปราสาทรวงขຌาว จะมีการจัดท าขึ น฿นงานประเพณีบญุคูณลานสูขวัญขຌาว ของชาวบຌานตຌอน ต าบลเหนือ อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาฬสนิธุ์ ศิลปะที่สะทຌอน฿หຌเหในถึงความศรัทธาตอพระมพสพ  ซึ่งเปน็งานประเพณีที่จัดอยางยิ่ง฿หญ  

ละมีความเปน็เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตกตางจากงานประเพณบีุญคูณลานดยทั่วเป   

ภาพ : ดร.พัดชา เศรษฐกา 

 

 

ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีข้าวในชุมชนท้องถิ่น 

“ปราสาทรวงขຌาว จัดท าขึ น฿นงานประเพณีบุญคูณลานสูขวัญขຌาว ของชาวบຌานตຌอน ต าบลเหนือ อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาฬสนิธุ์ ศิลปะที่สะทຌอน฿หຌเหในถึงความศรัทธาตอพระมพสพ  ซึ่งเปน็งานประเพณีที่จัดอยางยิ่ง฿หญ  

ละมีความเปน็เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตกตางจากงานประเพณบีุญคูณลานดยทั่วเป   

ภาพ : ดร.พัดชา เศรษฐกา 
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นิสิต และคณาจารย์ชาวคณะ ทอ. ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้าว   

“ขຌาวตຌม ิเมี มัด หนึ่ง฿นผลติภัณฑ์สรຌางสรรค์จากการปรรูปขຌาว  

ดยนิสติละคณาจารย์ ภาควิชาเทคนลยีการอาหารละภชนาการ   

ภาพ : นางสาวจิราภา  ศรีเชษฐา 
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ชาวคณะ ทอ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรุปข้าวสู่ชุมชน 

บุคลากร ชาวคณะ ทอ. รวมถายทอดองค์ความรูຌเร่ืองการปรรูปขຌาว ิการท าขนมนางเลใดหรือขຌาวตຎนี สูชุมชุมดยรอบ 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดขึ น ณ อาคารปฏิบัติการเทคนลยีการอาหาร ิอาคาร ่/โี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ภาพ : นางสาววิภามาศ เชยภักดี 

 

ชาวคณะ ทอ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรุปข้าวสู่ชุมชน 

บุคลากร ชาวคณะ ทอ. รวมถายทอดองค์ความรูຌเร่ืองการปรรูปขຌาว ิการท าขนมนางเลใดหรือขຌาวตຎนี สูชุมชุมดยรอบ 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดขึ น ณ อาคารปฏิบัติการเทคนลยีการอาหาร ิอาคาร ่/โี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ภาพ : นางสาววิภามาศ เชยภักดี 
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“บุคลากรวิจัย คณะ ทอ. กับความร่วมมือด้านการวิจัยข้าวในระดับนานาชาติ”  

หนวยวิจัยขຌาวเหนียว น าดย ดร.พัดชา เศรษฐากา ลงพื นที่เกใบขຌอมูลงานวิจัยเร่ือง  

Farmers’ Glutinous Rice Knowledge and Measures to Promote Their Production for Food Security in 

Lao People’s Democratic Republicุ Thailand and ”ietnam ณ จังหวัด Son La ประเทศเวียดนาม 

ภาพ : ดร.พัดชา เศรษฐากา ละคณะ 

“บุคลากรวิจัย คณะ ทอ. กับความร่วมมือด้านการวิจัยข้าวในระดับนานาชาติ”  

หนวยวิจัยขຌาวเหนียว น าดย ดร.พัดชา เศรษฐากา ลงพื นที่เกใบขຌอมูลงานวิจัยเร่ือง  

Farmers’ Glutinous Rice Knowledge and Measures to Promote Their Production for Food Security in Lao 

People’s Democratic Republicุ Thailand and ”ietnam ณ จังหวัด Son La ประเทศเวียดนาม 

ภาพ : ดร.พัดชา เศรษฐากา ละคณะ 
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“บุคลากรวิจัย คณะ ทอ. กับความร่วมมือด้านการวิจัยข้าวในระดับนานาชาติ”  

“บุคลากรวิจัย คณะ ทอ. ละเครือขายนักวิจัยขຌาวนานาชาติ รวมประชุมหารือเพื่อจัดงานประชุมขຌาวเหนียวลก ละหารือดຌาน 

การวิจัยขຌาว ณ ศูนย์วจิัยละขยายนวพนัธุ์พชืทาสะน ขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาวี     

ภาพ : บุคลากร คณะ ทอ. 
 

“บุคลากรวิจัย คณะ ทอ. กับความร่วมมือด้านการวิจัยข้าวในระดับนานาชาติ”  

หนวยวิจัยขຌาวเหนียว น าดย ดร.พัดชา เศรษฐากา เขຌารวมงานประกวดพันธุ์ขຌาวเหนียว  

ณ ศูนย์วิจัยละขยายนวพันธุพ์ืชทาสะน ขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาวี 

ภาพ : ดร.พัดชา เศรษฐากา ละคณะ 
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  แนะน าหนว่ยวิจัย  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
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หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 
Microbial Technology Research Unit 

 

 
บรรยากาศการศึกษาเรียนรูຌเกี่ยวกับจุลินทรีย์฿นหຌองปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร     

 

          หนวยวิจัยเทคนลยีจุลินทรีย์ จัดตั งขึ นเพื่อศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับจุลินทรีย์฿นดຌานตางๆ เดຌก การศึกษาความหลาก 
หลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ การน าจุลินทรีย์มา฿ชຌประยชน์
฿นดຌานตางๆ เชน ฿นดຌานการผลิตอาหาร การผลิตกลຌาเชื อ
ส าหรับอาหารหมัก รวมถึงการผลิตวัสดุหมักที่฿ชຌเป็นอาหาร
สัตว์ เป็นตຌน นอกจากนี ยังศึกษาวิจัยเรื่องการ฿ชຌจุลินทรีย์ที่มี
ความปลอดภัย รวมทั งสารสกัดจากพืช ผัก สมุนเพรละ 
เศษเหลือจากผลผลิตทางการเกษตร฿นการยับยั งจุลินทรีย์ 
ที่กอ฿หຌเกิดรค฿นอาหาร หรือจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการ
เสื่อมเสียของอาหารทดทนการ฿ชຌสารเคมีกันเสีย ละศึกษา
วิธีการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์฿นผักผลเมຌ 
 

งานวิจัยและพัฒนา 

 การคัดเลือกบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นพรเบอติก
เพื่อน าเป฿ชຌประยชน์฿นอาหารคนละสัตว์  การศึกษาฤทธิ์ของบคทีเรียกรดลใกติก฿นการยับยั ง
เชื อราที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียของผลเมຌ  การศึกษาวิธีลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์฿นผักผลเมຌ 

 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืช ผัก สมุนเพรละ
เศษเหลือทางการเกษตร฿นการยับยั งจุลินทรีย์กอรค

฿นอาหารรวมทั งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเสื่อม
เสียของอาหาร  

 

นกัวิจัย   ดร.จินตนา ตຍะยวน ิหัวหนຌาหนวยวิจัยี 
 ผศ.ดร.เกรียงเกร พัทยากร 
 ผศ.ดร.อัมพร ศรีคราม 

 ดร.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ ์

 ดร.ชุลีพร ช านาญคຌา 

ตัวอยางการเพาะเลี ยงเชื อ เพื่อศึกษาวิจัยประเมินฤทธิ์ของสารสกัด 
จากหมอน฿นการยับยั งจุลินทรีย์กอรค฿นอาหาร 
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หน่วยวิจัยปรับปรุงพันธุแ์ละพัฒนาพันธุพ์ืช  

Plant Breeding and Crop Improvement  

 

ลักษณะผลหมอนของสายพันธุ์หมอนท่ีอยูระหวางการคัดเลือกพันธุ์ 
 

          หนวยวิจัยปรับปรุงพันธุ์ละพัฒนาพันธุ์พืช มุงพัฒนา
งานวิจัยดຌานการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม฿นหลากหลาย
พื นที่  การปรับปรุงพันธุ์พืชที่ ฿หຌผลผลิตละคุณค าทาง
ภชนาการสูง รวมถึงการ฿ชຌประยชน์จากเชื อพันธุกรรมพืช
พื นเมืองที่มีคุณคาดຌานผลผลิต ละดຌานสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ เป็นตຌน 

งาวิจัยและพัฒนา  การคัดเลือกพันธุ์หมอนผลสด ภาย฿ตຌระบบการผลิต 
ละสภาพวดลຌอม฿นเขตพื นที่ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบนของประเทศเทย   การคัดเลือกสายพันธุ์ขຌาวเร฿หຌเหมาะสมตอพื นที่
เพาะปลูก฿นเขตนาน  าฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศเทย  การหาสายพันธุ์หมอน฿บที่มีสมบัติการตຌานอนุมูล
อิสระ สารประกอบฟีนอลิค ละองค์ประกอบทางเคมี 
ที่เหมาะสม฿นงานผลิตภัณฑ์อาหาร 

 การปรับปรุงพันธุ์หมอนผลสดดຌวยวิธีการสรຌางลูกผสม
เปิด ละลูกผสมชั่วที่ 1 

 การปรับปรุงพันธุ์หมอน฿บดຌวยวิธีการสรຌางลูกผสมเปิด
ละลูกผสมชั่วที่ 1 

 นักวิจัย  

 ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล (หัวหนຌาหนวยวิจัยี  
คณะทรัพยากรธรรมชาติละอตุสาหกรรมเกษตร  
  ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานชิ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติละอตุสาหกรรมเกษตร  
  ดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติละอตุสาหกรรมเกษตร  
  ดร.กุลวดี กຌวกา 
คณะทรัพยากรธรรมชาติละอตุสาหกรรมเกษตร  
  ดร.ชลธิรา สงศิริ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
  วาที่รຌอยตรีพุทธพร วิวาจารย ์
ศูนย์หมอนเหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 
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การศึกษาวิจัย “ขຌาวเร ของหนวยวิจัยฯ ปัจจุบันมุงเนຌนศึกษาวิจัย 
฿นดຌานการคัดเลือกสายพันธุ์ขຌาวเร฿หຌเหมาะสมตอพื นท่ีเพาะปลูก 

หนวยวิจัยปรับปรุงพันธุ์ละพัฒนาพันธุ์พืช มุงเนຌนศึกษาวิจัย 
ละพัฒนา฿นดຌานตางๆ อยางรอบดຌาน 

อีกหน่ึงจทย์ส าคัญ฿นการศึกษาหมอน คือ การหาสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ เชน สารตຌานอนุมูลอิสระ วิตามินซี ละปริมาณกรด เป็นตຌน 

ซ่ึงนับเป็นองค์ความรูຌส าคัญท่ีจะน าเปสูการตอยอดศึกษาวิจัย 
ละ฿ชຌประยชน์฿นวงกวຌาง 

 

เกร็ดความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืช  
การปรับปรุงพันธุ์พืช หมายถึง การพัฒนาหรือ

ปรับปรุงพันธุ์พืช฿หຌมีลักษณะตางๆ ตามตຌองการ เชน  
มีปริมาณผลผลิตสูง เพิ่มคุณภาพผลผลิต ิPoehlman and 
Sleper, 1995ี หรือพัฒนาพันธุ์พืช฿หຌมีลักษณะตางๆ  
ที่ดีกวาพันธุ์ เดิม ิสุทัศน์ุ โ53้ี ดยการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนปลงยีน ิgeneี ที่ควบคุมลักษณะตางๆ ของพืช 
เพื่อ฿หຌเกิดประยชน์กมนุษย์ ิพีระศักดิ์ละวิทยาุ โ546ี 
 การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาหนึ่ง ที่ตຌองอาศัยความรูຌ฿นสาขาวิชาอื่นๆ อีกหลาย
สาขาเขຌามาชวย เชน พันธุศาสตร์  เซลล์พันธุศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เซลล์ อนุกรมวิธาน พืชเรนา นิเวศวิทยา เคมี 
กีฏวิทยา รคพืช ปฐพีวิทยา สรีรวิทยาชองพืชละสถิติ เป็น
ตຌน เพื่อ฿หຌประสบความส าเรใจตามวัตถุประสงค์ ิสุทัศน์ุ 
โ53้; อรุณีุ โ55เ; พีระศักดิ์ละวิทยาุ โ546; เรวัตุ 
โ55แ; รังสฤษดิ์ุ โ53้; กฤษฎาุ โ55แ; Poehlman and 
Sleper, 1995ี ดยปัจจัยส าคัญที่มีผลตอความส าเรใจ฿นการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช คือ นักปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งนักปรับปรุง
พันธุ์พืชที่ดีตຌองเป็นผูຌที่ความรูຌพื นฐานเกี่ยวกับชนิดพืชที่จะ
ปรับปรุงพันธุ์เป็นอยางดี มีความอดทนละมีประสบการณ์ 
เพื่อกຌเขปัญหาละอุปสรรคตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ น ิสุทัศน์ุ 
โ53้; กฤษฎาุ โ55แ; เรวัตุ โ55แ; เจริญศักดิ์ละพีระศักดิ์
ุ โ5โ้; Poehlman and Sleper, 1995ี 
 

 
ปลงหมอนผลสดเพาะเมลใดเพ่ือคัดเลือกพันธุ์ 
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หน่วยวิจัยแมลงกินได้ 
Edible Insect Research Unit 

 
 

  

 
 

          หนวยวิจัยมลงกินเดຌ จัดตั งขึ นเพื่อส ารวจละศึกษา
มลงกินเดຌ฿นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเทย 
ดยมุงเนຌน฿นการพัฒนาการ฿ชຌมลงเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ 
ทั งบบที่ผานการปรุงอยางงาย เชน การทอด ผัด ละตຌม  
เป็นตຌน รวมทั งการปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เกใบเดຌนาน
ละบริภคเดຌอยางทั่วถึง ดยมุงเนຌนศึกษาดຌานคุณคาทาง
ภชนาการ กลิ่นรส ความปลอดภัยทางจุลินทรีย์ ละความ
ปลอดภัยจากสารเคมีของมลงที่จะน ามาบริภค รวมถึง
กระบวนการปรรูปละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมลง ละ
การศึกษาผลกระทบทางดຌานสังคมเพื่อ฿หຌเกิดความมั่นคง
ทางดຌานอาหารของมนุษย์฿นอนาคต  
 
นักวิจัย 

 ดร.พัชราภรณ์ ถ่ินจันทร์ ิหัวหนຌาหนวยวจิัยี  
 ดร.กุลวดี  กຌวกา 
 ดร.จินตนา  ตຍะยวน 

 ดร.พัดชา  เศรษฐากา 
 ดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร 
 ดร.รุงนภา  บุญภวา 

คุຌกกี จากหนอนเหม : ตัวอยางผลิตภัณฑ์ที่ชวยเพิ่มมูลคากหนอนเหม  

ซอสครีมจากหนอนเหม : ฿สกับอะเรกใอรอย เมวาจะตຌม ผัด กง ทอด 

รายละเอียดเพิ่มเติม  
Facebook: Edible Insect Research Unit - KU. CSC. 

https://www.facebook.com/pg/Edible-Insect-Research-Unit- 
KU-CSC-1790306867668331/about/ 

https://www.facebook.com/pg/Edible-Insect-Research-Unit-KU-CSC-1790306867668331/about/
https://www.facebook.com/pg/Edible-Insect-Research-Unit-KU-CSC-1790306867668331/about/
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  บทความนา่รู้  
ชาวคณะ ทอ. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม  

 

 

ภาพ : ดร.พัดชา เศรษฐากา 
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“ข้าวเหนียว” ความผูกพันและวิถีชวีิตของคนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ดร.พัดชา เศรษฐากา 

หนวยวิจัยขຌาวเหนียว คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

 
“ข้าว” อาหารหลักของคนเทย มี โ ชนิด เดຌก ขຌาว

เหนียว (Glutinous rice หรือ Sticky rice ) ละขຌาวเจຌา 
(Non-Glutinous rice) ดยขຌาวเหนียว จะมีลักษณะเนื อของ
เมลใดขຌาวสารมีสีขาวขุน เมลใดเปราะหักงาย เมื่อผานการนึ่ง฿หຌ
สุกเมลใดจะ฿ส มีความเหนียวจับตัวนน  ขຌาวเหนียวจะ
ประกอบดຌวยสารที่เรียกวา อะมิลเพกติน ิAmylopectin) ฿น
ปริมาณสูง ละมีอะเมลส ิAmylose) ต่ ามาก ซึ่งการที่ม ี

อะเมลสต่ า สงผล฿หຌลักษณะขຌาวสุกนุมเหนียวมากกวาขຌาวเจຌา 
สวนขຌาวเจຌาลักษณะเนื อของเมลใดขຌาวสารจะ฿สกวาขຌาวเหนียว 
เมื่อผานการหุงหรือนึ่งจนสุก จะมีสีขาวขุนละมีความรวน 

เม เกาะติดกัน ขຌาวมีความขใงละนุมตกตางกันตาม
คุณลักษณะของขຌาว ดยขຌาวเจຌาจะมีปริมาณอะมิลเพกตินต่ า 
กวาขຌาวเหนียวตมีอะเมลสที่สูงกวา 

จากการศึกษาการกระจายพันธุ์ขຌาวเหนียวชี ฿หຌเหในวา 
ขຌาวเหนียวพบ฿น 5 ทวีปของลก คือ เอเชีย อเมริกา฿ตຌ อเมริกา
เหนือ ยุรป ละอฟริกา 37 ประเทศทั่วลก ดยพื นที่ที่พบ
มากที่สุด คือ ทวีปเอเชีย ดยเฉพาะอยางยิ่ง฿นอนุภูมิภาคลุมน  า
ขง ดยมีกลุมชนเผาเท เป็นกลุมหลักที่เพาะปลูกขຌาวเหนียว

ดยเฉพาะอยางยิ่ง฿นประเทศลาว เทย ละเวียดนาม ละ
พบวาประเทศที่มีพันธุ์ขຌาวเหนียวมากที่สุด฿นอนุภูมิภาคลุมน  า
ขง คือ ประเทศลาว รองลงมาคือ ประเทศเทย ละจีน  

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบวากลุมชนเผาเทเดຌ
อพยพจากมลฑลยูนนานละกวางสี ประเทศจีน มาตั งถิ่นฐาน
ตามมน  าส าคัญเพื่อท าการเพาะปลูก เดຌก มน  าขง มน  า
สาละวิน มน  าดง ละมน  าด า รวมถึงมน  าเจຌาพระยาของ
เทย ซึ่งคาดวา฿นการอพยพตละครั ง ผูຌอพยพจะน าเมลใดพืช
พรรณ มาเพาะปลูกเพื่อด ารงชีวิต ถายทอดขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงวิถีการท าเกษตรกรรมจากรุนสูรุน
ดຌวยเชนกัน ดຌวยเหตุนี จึงท า฿หຌเกิดการกระจายพันธุ์ของขຌาว
เหนียว฿นพื นที่ ละจากหลักฐานการคຌนพบหลงก าเนิดการ
ปลูกขຌาวป่า฿นประเทศจีน ดย นาย Richard.S. Macheish  

นักบราณคดีชาวอเมริกัน สดง฿หຌเหในวาจุดเริ่มตຌนของการ
เพาะปลูกขຌาวมาจากเอเชีย เชนเดียวกันกับขຌาวเหนียว ที่มีการ
คຌนพบหลักฐานวามีการเพาะปลูกมาเมนຌอยกวา 5,5เเ ปี ฿น
ประเทศเทย สวนการปลูกขຌาวเจຌามาปลูก฿นภายหลัง เมื่อมีการ
คຌาขายรวมกับประเทศอินเดีย จึงอาจกลาวเดຌวา ขຌาวเหนียว
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เป็นเสมือนสิ่งบงชี ทางภูมิศาสตร์อยางหนึ่งของอนุภูมิภาค 

ลุมน  าขง 

จากการเดินทางส ารวจพื นที่ขຌาวเหนียว฿นเขตประเทศ
ลุมน  าขง เชน ประเทศเวียดนาม เป็นตຌน ิภาพที่ แี พบวา 
กลุมชนเผาเท ฿นทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม 
ประชากรชนเผานี จะปลูกละบริภคขຌาวเหนียวเป็นอาหาร
หลัก มีภาษาละวัฒนธรรมที่คลຌายคลึงกับภาคเหนือละ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเทย สวนเวียดนามกลางมี 
การเพาะปลูกเพียงเลใกนຌอย เพื่อ฿ชຌบริภคละ฿ชຌ฿นพิธีกรรม
ทางศาสนา สวน฿นเวียดนาม฿ตຌจะมีพื นที่ปลูกขຌาวเหนียวเพื่อ
การคຌาเป็นหลักอยูถบมขงเดลตຌา ละส าหรับประเทศลาวที่
บริภคขຌาวเหนียวเป็นอาหารหลักทั งประเทศ กใจะมีวัฒนธรรม
การบริภค รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลຌายคลึงกับ
ภาคเหนือละภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเทย
เชนเดียวกัน ิภาพที่ โี   

สวน฿นประเทศอ่ืน เชน พมา จีน ละกัมพูชา เป็นตຌน 
กใมีการน าขຌาวเหนียวมาบริภคละปรรูปเป็นขนมหวาน 
รวมถึง฿ชຌ฿นพิธีกรรมทางศาสนา ละความเชื่อ ิภาพที่ 3ี เชน 
เทศกาลทามาเน ิHtamane Festival) หรืองานฉลองการเกใบ
เกี่ยว฿นประเทศพมา เทศการตรุษจีน ละพิธีรกนาขวัญของ
กัมพูชา ดย฿นประเทศเทย การเพาะปลูกละการบริภคขຌาว
เหนียวความผูกพันละวิถีชีวิต มีความสัมพันธ์อยางเนຌนฟ้น 

฿นดຌานสังคม ประเพณี ละวัฒนธรรม ดยเฉพาะอยางยิ่งดຌาน
ความมั่นคงทางอาหารละอาชีพ ประเทศเทยมีพื นที่ปลูกขຌาว
เหนียวประมาณ แ6.7 ลຌานเร ละมีผลผลิต 5 -่ ลຌานตัน
ิขຌาวเปลือกี พื นที่ปลูกขຌาวเหนียวมากที่สุด คือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือถึง เกษตรกรมีพื นที่เพาะปลูกขຌาวเหนียวเฉลี่ย ้.่เ 
เรตอครัวเรือน ผลิตขຌาวเหนียวเดຌประมาณ 4.้โ5 ตัน เกใบเวຌ
บริภค฿นครัวเรือน แ64.64 กิลกรัม ิขຌาวสารี  ตอคนตอปี 
ละที่ส าคัญประเทศเทยเป็นประเทศที่สงออกขຌาวเหนียว 

มากที่สุด฿นลก  

มຌวาขຌาวเหนียว มีบทบาทส าคัญตอการด ารงชีวิต฿น
มิติของความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ ละวิถีชีวิตของหลายลຌาน
คน฿นอนุภูมิภาคลุมน  าขงรวมถึงคนชนบท฿นประเทศเทย  
ตการศึกษาวิจัยละการสนับสนุนอยางจริงจังยังคงมีจ ากัด 
ดังนั น การ฿หຌความส าคัญกับขຌาวเหนียว เพื่อสรຌางความตระหนัก 
สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาขຌาวเหนียว ละชุมชนขຌาวเหนียว
฿หຌมีความมั่นคง มั่งคั่งละยั่งยืน จึงเป็นความคาดหวังที่จะเหใน
การพัฒนาอยางเป็นระบบเพื่อสรຌางความเขຌมขใงกชุมชนที่เป็น
รากฐานส าคัญของประเทศชาติละอนุภูมิภาคตอเป 

 
ภาพท่ี แ : หนวยวิจัยขຌาวเหนียว น าดย ดร.พัดชา เศรษฐากา ลงพื นท่ี
เกใบขຌอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับขຌาว ณ จังหวัด Son La ประเทศเวียดนาม 

 
ภาพท่ี โ : หนวยวิจัยขຌาวเหนียว น าดย ดร.พัดชา เศรษฐากา เขຌา
รวมงานประกวดพันธุ์ขຌาวเหนียว ณ ศูนย์วิจัยละขยายนวพันธุ์พืช 

ทาสะน สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว 

 
ภาพท่ี 3 ขຌาวจี่  เป็นอีกหน่ึงเมนูขนมหวาน ท่ีผูຌคน฿นเขตอนุภาคลุมน  า
ขง เดຌน าขຌาวเหนียวมาปรรูป เพื่อรับประทาน อีกทั งยังมีความเกี่ยวพัน
กับพิธีกรรมทางศาสนา ละความเชื่อ จนเป็นท่ีมาของงานประเพณีบุญ
เดือนสาม หรืองานประเพณีบุญขຌาวจี่ ฿นประเทศเทย ละลาว    
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“กากเม่า” แหลง่รวมสารเสริมอาหารส าหรับสัตว์ปีกทัง้ในไก่ไข่และไก่เนื้อ 
ผศ.ดร.กานดา ลຌอกຌวมณ ี

หนวยวิจัยวิทยาการขั นสงูเพื่อการผลิตปศุสัตว์ละสัตวป์ีก คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
 

มีหลายทานที่มาเยือนสกลนครลຌวมีค าถามวาจะตຌองซื อ
อะเรเพื่อเป็นของฝาก฿หຌกับคนทางบຌาน หนึ่ง฿นค าตอบที่เดຌ
จะตຌองมีน  าเมา ิMao squash) น  าเมาพรຌอมดื่ม ิReady to 

drink juice) น  าเมาทຌ ิPure juice) หรือเวน์เมา ิMao wine) 

มีคนตั งชื่อ฿หຌเมา หมากเมาหรือมะเมา วาเป็น “ทองค าสีด าแห่ง
เทือกเขาภูพาน”  

เมื่อรูຌถึงคุณคาของเมา (Antidesma sp. หรือ Mao)  
กใจะทราบเดຌวาค ากลาวขຌางตຌนเป็นความจริงอยางนทຌ เมาอุดม
เปดຌวยกรดอะมินที่จ าเป็นตอความตຌองการของรางกายถึง แ6 
ชนิด ซึ่งกรดอะมินเหลานี รางกายเมสามารถสรຌางเองเดຌ อีกทั ง
อุดมเปดຌวยเวตามินชนดิตางๆ รธาตุเหลใก รธาตุคลเซียม ละ 

คอลลาเจน ิสุดารัตน์, 2555) ฿นปัจจุบันน  าหมากเมายังเป็นสินคຌา
ที่เดຌรับตราสัญลักษณ์สิ่งบงชี ทางภูมิศาสตร์ ิGeographical 

Indications หรือ GI) อีกดຌวย นอกจากนี ฿นกระบวนการปรรูป
เมานี จะเดຌเศษเหลือทิ งที่เรียกวา “กากเม่า ิMao pomaceี” 
ซึ่งมีปริมาณมาก฿นตละปี  

ผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จศึกษานวทางการ฿ชຌประยชน์จาก
กากเมา ซึ่งเป็นเศษเหลือทิ งจากอุตสาหกรรมการปรรูปเมา ดย
ผลจากการวิจัยพบวากากเมายังคงมีคุณคาทางภชนาการอยู  
กากเมามี ปรตีนรวม เทากับ โ.56 -โ.64% มีกรดอะมิน  
มีเวตามินเอ เวตามินบี แ เวตามินอี มีกรดอินทรีย์ชนิดตางๆ 
เดຌก กรดทาทาริค กรดมาลิค ละกรดซิตริก จากการวิจัย 
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ยังพบอีกวา฿นกากเมามีสารอนทเซยานิน ิAnthocyanin)  

ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอีกดຌวย  
จากผลการศึกษานี  จึงเดຌน ากากเมาเป฿ชຌเป็นสารเสริม

อาหารสัตว์ปีกทั ง฿นเกเขละเกเนื อ ผลการวิจัยที่เดຌพบวากากเมา
฿นอาหารเกเข สงผลท า฿หຌคาเมใดเลือดขาวชนิดบาซฟิลล์ 
ิBasophil) มีคาลดลง เกเขทุกตัวที่กินอาหารที่มีกากเมา 

มีสุขภาพดีละเมพบการตาย การน ากากเมามา฿ชຌ฿นอาหาร 

เกเนื อชวยท า฿หຌเกเนื ออายุ 7-แ4 วัน มีอัตราการเลี ยงรอดสูงขึ น 
เนื อเกที่เดຌจะมีความนุมมากขึ นละมีรสชาติที่ดี นารับประทาน 
ดังนั น จากผลการวิจัยจึงพบวากากเมามีศักยภาพ฿นการน ามา฿ชຌ
฿นอาหารสัตว์เดຌ อีกทั งกากเมาเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ผูຌบริภค
เขเกละเนื อเกจึงมีความปลอดภัยเป็นอยางยิ่ง 
 

 
ภาพท่ี แ ผศ.ดร.กานดา ลຌอกຌวมณี รวมจัดนิทรรศการเรื่องการ฿ชຌกากเมา 

฿นอาหารสัตว์ปีก ฿นงานเกษตรฟร์นนทรีอีสาน ครั งท่ี แโ ประจ าปี โ56เ 

 

 
ภาพท่ี โ กากเมา  เศษเหลือทิ งจากอุตสาหกรรมการปรรูปเมา ตเป็น

หลงรวมสารเสริมอาหารส าหรับสัตว์ปีกทั ง฿นเกเขละเกเนื อเดຌเป็นอยางดี 

 

 

 

ภาพท่ี 3 เกเข : เกเขทุกตัวท่ีกินอาหารท่ีมีกากเมา จะมีสุขภาพดีละเมพบการตาย การน ากากเมามา฿ชຌ฿นอาหารเกเนื อชวยท า฿หຌเกเนื อ 

อายุ 7-แ4 วัน มีอัตราการเลี ยงรอดสูงขึ น เนื อเกที่เดຌจะมีความนุมมากขึ นละมีรสชาติท่ีดี นารับประทาน 
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การพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้า  
เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตและสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

รศ.ดร.ชื่นจิต ประกิตชัยวฒันาแ ผศ.ดร.ปรรัตน์ ศุภมิตรยธินโ  

ดร.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์3 อาจารย์อัจฉริยา สุริยา4 ดร.ศานต ์เศรษฐชัยมงคลแ  
แภาควิชาเทคนลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั โปรกรมวิชาวิทยาศาสตร์ละเทคนลยทีางอาหาร  

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3หนวยวิจัยมาตรฐานละความปลอดภัยสนิคຌาเกษตรละอาหาร   
คณะทรัพยากรธรรมชาติละอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

4สาขาวชิาอาหารละบริการ คณะเทคนลย ีมหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี  
 

 

วัฒนธรรมการผลิตปลาร้าในภาคอีสาน 

ปลาร้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากภูมิปัญญาทຌองถิ่น  
จึงกลายเป็นอาหารเชิงวัฒนธรรม ดยเฉพาะของชาวอีสานที่มี 
อัตลักษณ์เฉพาะตัว฿นตละทຌองถิ่น ปัจจุบันการผลิตปลารຌาเดຌ
ขยายตัวจากการผลิตระดับครัวเรือนเปสูการผลิตเชิงการคຌาที่มี
อัตราการผลิตสูงถึงปีละ 4เ ,เเเ ตันตอปี รวมมูลคาสูงกวา 
แุเเเ ลຌานบาท ทั งเพื่อจ าหนายภาย฿นประเทศละเพื่อการ
สงออก การพัฒนากระบวนการผลิตปลารຌาจึงจ าเป็นตຌองบูรณา
การความรูຌทั ง ศาสตร์ละศิลป์  เพื่ อ ฿หຌยั งคง เป็นอาหาร 

เชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพละความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ  
อยางเรกใตาม กระบวนการผลิตปลารຌาดยทั่วเปตຌอง฿ชຌระยะเวลา
฿นการหมักนาน ตั งต  6 เดือน  ถึง 2 ปี ดยอาศัยกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ภาย฿ตຌสภาวะที่ เหมาะสม ท า ฿หຌ เกิดการพัฒนา
คุณลักษณะเฉพาะตัวดຌานกลิ่น รส ละเนื อสัมผัส ของปลารຌา  
ซึ่งมีความตกตางกันเป฿นตละทຌองถิ่น ทั งนี  เมื่อตลาดปลารຌา
ขยายขนาดขึ น กระบวนการผลิตบบดั งเดิมอาจเมสอดคลຌองกับ
ความตຌองการที่เพิ่มขึ นอยางรวดเรใว ดังนั น ทีมงาน฿นเครือขาย
วิจัยนี จึงเดຌพัฒนาเทคนลยีการผลิตปลาร้าทางเลือก฿นรูปบบ
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ของการพัฒนากระบวนการหมักที่สามารถควบคุมระยะเวลาการ
หมัก฿หຌสั นลง ดยยังคงคุณลักษณะของปลารຌา ละสุขลักษณะ 

การผลิตที่ดี฿นรูปบบของการ฿ชຌกลຌาเชื อ (starter culture)  

฿นการเรงอัตราการหมัก ดยเดຌพัฒนาเป็นกลຌาเชื อพรຌอม฿ชຌที่มี
ความจ าเพาะกับปลารຌากระบวนการผลิต฿นบางพื นที่ของ 

ภาคอีสาน (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี หนองคาย 

สกลนคร ละนครพนม) เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต ละปริมาณ
ผลผลิตปลารຌาระดับชุมชนละวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางละ
ขนาดยอม ทั งเพื่อการบริภค฿นทຌองถิ่นละเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ส าหรับน าเปปรรูป฿นระดับอุตสาหกรรม  

฿นการพัฒนากระบวนการผลิตนั น จะตຌองด าเนินการ
อยางเป็นระบบ ดยอาศัยขຌอมูลจากการส ารวจกระบวนการผลิต
ปลารຌา คุณสมบัติ คุณภาพของวัตถุดิบ ละผลิตภัณฑ์ปลารຌา 
ละจุลินทรีย์฿นระบบการหมัก฿นตละพื นที่การผลิต เพื่อ
เชื่อมยงหาปัจจัยที่เก่ียวขຌองละ/หรือสงผลตอคุณสมบัติเหลานั น 
วิเคราะห์ขຌอมูลละน าเปสูการพัฒนากลຌาเชื อที่เหมาะสมกับการ
หมักปลารຌาของตละพื นที่ พัฒนากระบวนการหมัก ประเมิน
ความปลอดภัย ละสมบัติของปลารຌาที่หมักเดຌ  จากส ารวจ
กระบวนการผลิตปลารຌา฿นตละทຌองถิ่นพบวาสวน฿หญการผลิต
ปลารຌา฿นพื นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์฿กลຌเคียงกัน฿ชຌวัตถุดิบ
จากหลงเดียวกัน จะมีรูปบบการผลิตที่เหมือนกัน ละปลารຌาที่
เดຌจะมีอัตลักษณ์฿กลຌเคียงกัน ดยพบวาการผลิตปลารຌา฿นพื นที่
ของจังหวัดที่ส ารวจมีรูปบบการผลิตหลักๆ 3 รูปบบ เดຌก  
การหมักบบหຌง (บบทั่วเป)  การหมักบบหຌง (บบเกลือสูง) 
ละการหมักบบเติมน  า ดังนั น ฿นการพัฒนากลຌาเชื อจึงเดຌผลิต
กลຌาเชื อละพัฒนากระบวนการหมักปลารຌา฿หຌมีความจ าเพาะกับ
ตละรูปบบการผลิต ดังตอเปนี  
 

กรรมวิธีการผลิตปลาร้าหมักแบบแห้ง (แบบทั่วไป) 

 การหมักบบหຌง บบทั่วเป คือ การผลิตดยการหมัก
ปลาดຌวยเกลือที่ความเขຌมขຌนประมาณรຌอยละ 25 เติมร าละหมัก
เป็นเวลา 6-12 เดือน ิภาพที่ แี ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่พบ
ดยทั่วเป฿นพื นที่จังหวัดอุดรธานีละหนองคาย ปลารຌาที่ผลิตดย
วิธีดังกลาว มีสองรูปบบ คือ ปลารຌาปลาตัว (มักจะ฿ชຌปลาที่มี
ขนาด฿หญ) ละปลารຌาปลารวม (นิยม฿ชຌปลาขนาดเลใก) วัตถุดิบ
ปลา มาจาก 2 หลงหลัก คือ ปลานิลตกเกรด จากกระชังปลา 

 

 
ภาพท่ี แ การหมักปลารຌาบบหຌง (บบท่ัวเป) 

มน  าขง ละจากเขื่อนหຌวยหลวงซึ่งนิยมน ามาผลิตเป็นปลารຌาตัว  
สวนปลา฿นพื นที่อางเกใบน  า ละ/หรือหนองน  าที่฿กลຌเคียงกับหลง 
ผลิตจะน ามาผลิตเป็นปลารຌารวม ซึ่งสวน฿หญ เดຌก ปลาขาวสรຌอย 
ปลาตะเพียน ละปลาขยง เกลือที่฿ชຌ฿นการหมัก฿นพื นที่สอง
จังหวัดนี มาจากหลงหลัก คือ เกลือสินเธาว์ที่ผลิตจากอ าเภอ 

บຌานดุง จังหวัดอุดรธานี ขั นตอนการผลิตประกอบดຌวยการท าความ
สะอาดปลาควักเสຌลຌางน  า ลຌวจึงน ามาคลุกกับเกลือละร า หาก
ปลามีปริมาณมากจะรยเกลือละร าสลับกับปลาเป็นชั นๆ บางราย
อาจเติมน  าเลใกนຌอยเพื่อชวยละลายเกลือ บางรายอาจหมักปลากับ
เกลือกอนประมาณ 2-5 วัน ลຌวจึงเติมร าภายหลังซึ่งสวน฿หญ
วิธีการผลิตบบนี จะเป็นการผลิตของรายที่ผลิต฿นปริมาณมาก 
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ภาพท่ี โ การหมักบบหຌง ิบบเกลือสูงี 
 

 

ภาพท่ี 3 การหมักปลารຌาบบเติมน  า 

ทั งนี  เพื่อชะลอการเนาเสียของปลา฿นชวงที่มีปลา
วัตถุดิบมาก ระยะเวลา฿นการหมักสวน฿หญจะอยู฿นชวงนานกวา 
6 เดือน ละ แโ เดือนขึ นเป การหมักสวน฿หญหมัก฿นองมังกร 
(องเคลือบดินเผา)   

ปลารຌาหมักบบหຌง (บบทั่วเป) ที่พบ฿นจังหวัด
อุดรธานีละจังหวัดหนองคาย จะมีเกลือความเขຌมขันดยเฉลี่ย 
ที่รຌอยละ 25 หากเป็นปลารຌาตัวเนื อปลามีสีดง ตัวปลาเมยุบ
น  าปลารຌามีสีเขຌม เนื่องจากหมักนาน หากเป็นปลารຌารวมน  าปลา
รຌามีสีเขຌมละเนื อปลายุย 
 

กรรมวิธีการผลิตปลาร้าหมักแบบแห้ง (แบบเกลือสูง) 
 การหมักบบหຌง (บบเกลือสูง) คือ การผลิตดยการ

หมักปลาดຌวยเกลือที่ความเขຌมขຌนมากวารຌอยละ 30 เติมร าละ
หมักเป็นเวลา 8-24 เดือน ิภาพที่ โี ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่
พบดยทั่วเป฿นพื นที่จังหวัดนครพนมละจังหวัดสกลนคร 

วัตถุดิบเดຌจากหลงน  า฿นพื นที่ของทั งสองจังหวัดเป็นหลัก เดຌก 
มน  าสงคราม เขื่อนน  าอูน ละหนองน  าธรรมชาติ฿นพื นที่การ
ผลิต เกลือที่฿ชຌเป็นหลัก คือ เกลือสินเธาว์ที่ผลิต฿นพื นที่฿กลຌเคียง
กับการผลิตปลารຌา เดຌก เกลือบຌานทาสะอาด อ าเภอสวางดน
ดิน ละบຌานกุดเรือค า อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สวน

พื นที่ที่ติดกับจังหวัดอุดรธานี จะ฿ชຌเกลือจาก อ าเภอบຌานดุง 
จังหวัดอุดรธานี ปลารຌาที่ผลิตสวน฿หญเป็นปลารຌาประเภทปลารຌา
รวม เดຌก ปลารຌาหนัง ผลิตจากปลาชนิดที่เมมีเกลใดเป็นหลัก 

เชน ปลากด ปลาขยง ปลาเซือม ปลาดุก ละปลารຌาเกลใดที่ซึ่ง
ผลิตจากปลาชนิดที่มีเกลใดเป็นหลัก เชน ปลาขาว ปลาสรຌอย  

ปลาซิว ปลากา ปลากระดี่ ละปลานิล ปลารຌารวม คือ ปลารຌาที่
ผลิตจากปลาทั งสองชนิด ละปลารຌาหนงที่เกิดจากการหมักปลา
รวม฿หຌเป็นปลารຌาน  าสีด าละกลิ่นฉุนรงกวาปลารຌาทั่วเป สูตร
การผลิต฿นเรื่องของสวนผสมของปลารຌา฿นพื นที่นี พบนวนຌม 

การ฿ชຌเกลือ฿นปริมาณสูงกวาพื นที่อุดรธานีละหนองคาย 
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สวนผสมอื่น คือ ร าขຌาว จะมีทั งบบที่฿ชຌร าขຌาวดิบละขຌาวสารคั่ว 
ขั นตอนการหมัก฿นพื นที่นี จะเริ่มจากหมักปลากับเกลือกอนเป็น
เวลาอยางนຌอย 1 วัน ถึง 1 เดือน ลຌวจึงน ามาคลุกกับร าจึงปลอย
฿หຌหมักตอ การหมักจะ฿ชຌเวลาดยสวน฿หญนานกวาพื นที่ 
จังหวัดอุดรธานีละหนองคาย คือ ตຌองนานกวา 8 เดือน หรือ  
แ ปี ขึ นเปถึง 2 ป ี

การหมักบบหຌง (บบเกลือสูง) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ผลิตที่พบดยทั่วเป฿นพื นที่จังหวัดสกลนครละนครพนม  
จะมีเกลือความเขຌมขันดยเฉลี่ยที่มากกวารຌอยละ 30 ปลารຌารวม
เนื อปลามีสีดงเนื อปลายุย น  าปลารຌามีสีเขຌมเนื่องจากการหมัก
เป็นเวลานาน จึงจะเดຌปลารຌาที่มีปลารຌาที่มีกลิ่นหอมละมีน  ามาก
เพียงพอส าหรับน าเป฿ชຌเป็นเป็นเครื่องปรุงอาหาร ปลารຌาที่ผลิต
สวน฿หญเนื อนิ่มละยุย นิยมน าเป฿ชຌ฿นการเป็นเครื่องปรุงสຌมต า 
ปรุงเป็นน  าปลารຌาสຌมต า ละ฿สกง 
 

กรรมวิธีการผลิตปลาร้าแบบเติมน  า 

 การหมักบบเติมน  า คือ การผลิตดยการหมักปลาที่เติม
น  าละมีเกลือเขຌมขຌนประมาณรຌอยละ 20 เติมร าคั่ว฿นปริมาณมา
เพื่อ฿หຌปลารຌามีสีเขຌมละหมัก฿นเวลาสั นเพียง 0.5-3 เดือน.ิภาพ
ที่ 3ี ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่พบดยทั่วเป฿นพื นที่จังหวัด
นครราชสีมาละจังหวัดชัยภูมิ การผลิตปลารຌา฿ชຌปลาวัตถุดิบสวน
฿หญจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ขนสงมา฿นรูปของปลา
ที่ตัดตงท าความสะอาดละหมักเกลือเพื่อป้องกันการเนาเสีย 
ปลาที่฿ชຌสวน฿หญ คือ ปลาสรຌอย ปลาขาว ละปลากระดี่ ละ
นิยมผลิตปลารຌา฿นรูปของปลารຌาเดี่ยว (฿ชຌปลาชนิดเดียว) เป็น
สวน฿หญ ดยเมื่อรับปลาหมักเกลือมาลຌวผูຌผลิตจะน ามาผลิตเป็น

ปลารຌาตามรูปบบของตนเอง ส าหรับพื นที่บางสวน เชน อ าเภอพิ
มาย มักจะผลิตดย฿ชຌปลาจากหลงน  า฿นพื นที่ เชน ปลาจาก
มน  ามูล การหมักปลารຌาจะมีการเติมน  า฿นสัดสวนเทากับน  าหนัก
ปลาที่฿ชຌดยประมาณร าที่฿ชຌ฿นพื นทีน่ี จะ฿ชຌร าคั่วเป็นหลักจึงพบวา
ปลารຌาที่ผลิต฿นพื นที่ดังกลาวจะมีสีคล  ากวาละมีกลิ่นหอมของร า
ชัดเจน เกลือที่฿ชຌ เดຌก เกลือสินเธาว์ ที่ผลิต฿นพื นที่ บางพื นที่฿ชຌ
เฉพาะเกลือทะเล ฿นขณะที่บางพื นที่฿ชຌเกลือทั งสองชนิดผสมกัน 
ระหวางการหมักนิยม฿ชຌถุงพลาสติกปิดฝาองดยเม฿ชຌน  าหนักกด
ทับปลารຌาละสังเกตการพองละยุบของถุงเพื่อประเมิน
ระยะเวลาการหมัก การหมัก฿ชຌเวลาสั นเพียง 2-6 เดือน หากเป็น
ผูຌผลิตราย฿หญบางรายอาจหมักดຌวยเวลาที่สั นกวาละน า
ออกจ าหนายหลังหมักเดຌเมถึง 1 เดือน ปลารຌาหมักบบเติมน  า 
ซึ่ ง เป็นกระบวนการผลิตที่ พบ ดยทั่ ว เป ฿นพื นที่ จั งห วั ด
นครราชสีมาละจังหวัดชัยภูมิ จะมีเกลือความเขຌมขຌน ดยเฉลี่ยที่
ต่ าที่สุดคือรຌอยละ โเ มีเฟเบอร์สูง ตัวปลามีสีดงตัวปลาเมยุบ 
น  าปลารຌามีสี เขຌมเนื่องจากสีของร าคั่ว ซึ่ ง เป็นปลารຌาที่ เดຌ 
มีคุณลักษณะที่ผูຌบริภคยอมรับที่จะซื อน าเปปรุงอาหาร  
 

กิตติกรรมประกาศ  
ครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตปลารຌา เพื่อ

เพิ่มอัตราการผลิตละสรຌางอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เป็นครงการ
ภาย฿ตຌการด าเนินงานของชุดครงการ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางละขนาดยอม  ปีงบประมาณ 2559 สนับสนุนดย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ (วช.) ละส านักงานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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            แมลงกินได้ : อาหารโปรตีนสูงแห่งอนาคต 
ดร.พัชราภรณ์ ถ่ินจันทร ์

หนวยวิจัยมลงกินเดຌ คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

          “แมลงไทยไปไกลทั่วลก” คงเป็นประยคที่เหมาะที่สุด เพราะฝรั่งหรือชาวตางชาติ ตาง฿หຌความสน฿จการกินมลงเป็นอยางมาก 
ฝรั่งเชื่อวามลงเป็นอาหารปรตีนสูงละมีความนาสน฿จเป็นอยางยิ่ง จากการส ารวจพบวามีมลงอยางนຌอย แ,4เเ ชนิด ที่มนุษย์เราบริภค
ทั่วลก[แ]  ซึ่งถือวาเป็นอาหารที่มีความหลากหลาย เลือกรับประทานกันเดຌเมหมดเลยทีเดียว 

 

          ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารที่ท าจากมลงมีวางจ าหนายทั่วลก ทั งที่เป็นของวางทานเลนละผลิตภัณฑ์อาหารที่฿ชຌมลงเป็นสวนผสม 
เชน มลงทอด฿นกระป๋อง มลงอบหຌงบรรจุถุง ลูกกวาดสอดเสຌมลง ฮมเบอร์เกอร์เสຌมลง ป้งที่ท าจากมลง มลงชุบป้งทอด  
ละพาสตຌาที่ท าจากป้งจิ งหรีด เป็นตຌน  
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            แมลงกินได้ : อาหารโปรตีนสูงแห่งอนาคต 
ดร.พัชราภรณ์ ถ่ินจันทร ์

หนวยวิจัยมลงกินเดຌ คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

          หากเราสืบประวัติดู คนเทย฿นภาคอีสานละภาคเหนือมีประวัติการกินมลงมาอยางยาวนาน กวา แเเ ปี การกินมลงเป็น
วัฒนธรรมที่อยูคูกับเรามาชຌานาน ดังนั น การกินมลงจึงเม฿ชเรื่อง฿หมส าหรับคนเทย ตเป็นเร่ือง฿หมส าหรับชาวตางชาติ มีการส ารวจพบวา
คนเทยกินมลงกวา แ้เ ชนิด ฿นทั่วทุกภาคของประเทศ[โ] นอกจากนี คนเทยยังมีวิธีการปรุงอาหารดย฿ชຌมลงหลากหลายวิธี เมวาจะเป็น 
ตຌม ผัด กง ทอด คั่ว หมก ป่น หรือท าเป็นน  าพริกกใยังเดຌ เพราะคนเทยปรุงอาหารเกง การันตีเดຌจากที่อาหารเทยเป็นที่รูຌจักเปทั่วลก 

แมลง     ชนิดที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สุด.[3] 
 

    
มงสะดิ ง จิ งหรีด หนอนเหม ตัๆกตนปาทังกา 

  
 

 
ตัวออนของตัวตอ มงจินูน มงป่อง หนอนเมຌเผ 
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[3]   นันทกานต์ สัตยวงศ์. โ557. มลงทอด อรอยดี มีคุณคา. กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 6โ ิแ้4ี: 4โ-43. 
 

 

สน฿จสอบถามขຌอมูลเพิ่มเติมเดຌที่ :  
กลุ่มวิจัยแมลงกินได้  
คณะทรัพยากรธรรมชาติละอตุสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
อีเมลล์: patcharaporn.tin@ku.th 
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ความส าคัญของวันไข่โลก 
 ผศ.ดร.กานดา ลຌอกຌวมณี  
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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 

วันเขลก (World Egg Day) เกิดขึ นจากการคิดริเริ่ม
จัดงานดยคณะกรรมการนยบายพัฒนาเกเขละผลิตภัณฑ์ 
ิEgg Boardี นอกจากนี ยังมีอีกหนึ่งหนวยงานที่ชวยท า฿หຌเกิดวัน
ส าคัญวันนี ขึ น คือ คณะกรรมการธิการเขเกระหวางประเทศ 
(The International Egg Commission หรือ IEC) ดยงานวัน
เขลกจะมีการจัดขึ น ฿นทุกวันศุกร์ที่ โ ของเดือนตุลาคม฿นทุกปี 

 การจัดงานวันเขลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยพร
ความรูຌ ละคุณประยชน์ของเขเกที่ถูกตຌอง฿นทุกๆ มิติ รวมทั ง
การ฿หຌความรูຌ฿นการบริภคเขเกที่เหมาะสม฿หຌกับประชาชนทุก
เพศทุกวัย เนื่องจากคนเทยมีการบริภคเข เฉลี่ยคนละ โเเ 
ฟอง/คน/ปี ซึ่งถือวาเป็นอัตราการบริภคเขที่ต่ ามากเมื่อเทียบ
กับประเทศที่พัฒนาลຌว ทั งที่เขเกเป็นอาหารปรตีนคุณภาพที่
ส าคัญ ชวยเสริมสรຌางรางกาย฿หຌเจริญเติบต สุขภาพขใงรง
สมบูรณ์ กຌปัญหาทุพภชการอยางเดຌผล ประกอบกับเกษตรกร
ผูຌเลี ยงเกเขของเทยมีความเจริญกຌาวหนຌาทางเทคนลยี ผลิต 

เข เก เดຌจ านวนมากกวาปีละ แ4 ,000 ลຌานฟอง สามารถ
ตอบสนองความตຌองการบริภค เป็นความมั่นคงทางอาหารละ
สงเสริมสุขภาพ฿หຌประชาชนของประเทศเดຌอยางทั่วถึง  

เรามารวมเป็นสวนหนึ่งที่จะรณรงค์การบริภคเขเกกนั
นะคะ ดยขอ฿หຌรายละเอียดที่ถูกตຌอง฿นการบริภคเขที่
เหมาะสมกับเพศละวัย ดังนี    

 

ล าดับ รายละเอียดขຌอมูล 

แ เดใก สามารถบริภคเขดง เดຌตั งตอายุ 6 เดือน  
เป็นตຌนเป 

โ เดใกวัยเรียน วัยรุน สามารถบริภคเขเดຌทุกวัน ิ7 วัน
ตอสัปดาห์ี เขสามารถชวย฿หຌเกิดการเจริญเติบต 
พัฒนาสมอง หัว฿จ ดวงตาเดຌเป็นอยางดี 

3 วัยหนุมสาว วัยท างาน สามารถบริภคเขเดຌทุกวัน ิ7 
วันตอสัปดาห์ ี  ดยเข เม เดຌกอปัญหาความอຌวน 
นอกจากนี เขยังเหมาะส าหรับบุคคลที่ท างานหนักอยาง
ตอเนื่องอีกดຌวย 

4 ผูຌสูงอายุ สามารถบริภคเขเดຌ 3-4 ฟองตอสัปดาห์ ดย
มีขຌอพิสูจน์ชัดเจนทางการพทย์วาการบริภคเขเมเดຌ
กอปัญหาหลอดเลือดหัว฿จอุดตัน 

5 นอกจากนี การบริภคเขยังชวยเพิ่มคอเลสเตอรอล 
ชนิดดี ิHDL) ซึ่งสามารถลดอกาสการเกิดรคหัว฿จเดຌ 

6 สวนผูຌป่วย สามารถบริภคเขเดຌสัปดาห์ละฟอง หรือ
ตามพทย์สั่ง 

จากขຌอมูลดังกลาวขຌางตຌน ขอเชิญชวนทุกทานรวม
รณรงค์฿หຌคนเทยบริภคเขเกเพิ่มขึ นเป็น 3เเ ฟอง/คน/ปี ละ
รวมกันผยพร สรຌางความรูຌความเขຌา฿จ฿นการบริภคเขเกที่
ถูกตຌอง฿หຌกับคนเทย ซึ่งหลายทานอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับ
เร่ืองคอเลสเตอรอล฿นเขเก ปรดติดตามค าตอบที่จะชวยเขขຌอ
สงสัยละขຌอขຌอง฿จตางๆ ฿นบทความฉบับตอเปนะคะ 
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คอเลสเตอรอลในไข่ ดีหรือไม่ต่อสุขภาพ  
ผศ.ดร.กานดา ลຌอกຌวมณี  
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          หลังจากที่ทุกทานเดຌรูຌจักกับวันเขลกเปลຌว ละผูຌเขียน
เดຌเชิญชวนทุกทานรวมรณรงค์฿หຌคนเทยบริภคเขเกเพิ่มขึ นเป็น 
3เเ ฟอง/คน/ปี อาจจะท า฿หຌหลายทานเกิดขຌอสงสัยละมีความ
กังวลเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล฿นเข บทความนี จึงขอ฿หຌขຌอมูลที่
ถูกตຌองเก่ียวกับคอเลสเตอรอล฿นเข ดังนี   
          คอลเลสเตอรอล เม฿ชผูຌรຌาย ตเป็นพระเอก บทบาทของ
คอเลสเตอรอล฿นรางกายมีมากมาย เดຌก 
          แ. รางกายน าเป฿ชຌสรຌางสเตอรอยด์ฮอร์มน ซึ่งเป็น
ฮอร์มนเพศทั งผูຌชายละผูຌหญิง เดຌก ฮอร์มนเทสทสเตอรน 
อนดรเจน ฮีสตเจน อลดสเตอรน ละคอร์ติคสเตอรน 
คนที่มีฮอร์มนเพศบกพรอง อาจเป็นเพราะเดຌรับคอเลสเตรอล 
เมเพียงพอ 
          โ. คอเลสเตอรอลยังเป็นองค์ประกอบของเมอีลินชีท  
ที่ท าหนຌาที่หอหุຌมเซลล์ประสาท เซลล์สมอง ละเป็นองค์ประกอบ
ของเยื่อหุຌมเซลล์ตางๆ รวมกับฟอสฟอลิพิด ิเลซิตินี ละเกลค
ลิพิด    
          3. คอเลสเตอรอลเป็นสารเริ่มตຌน฿นการสรຌางเวตามินดีที่
ผิวหนังเมื่อมีสงอาทิตย์ 
          4. ตับ฿ชຌคอเลสเตอรอลเพื่อสรຌางกรดน  าดีละเกลือน  าดี 
มีหนຌาที่ชวยยอยละดูดซึมเขมัน ดังนั น ผูຌที่รักสุขภาพควรกินผัก
ละผลเมຌทุกมื อ เพื่อดูดซับน  าดีที่ผลิตออกมาชวยยอยลิพิด฿หຌขับ
ทิ งออกทางอุจจาระ เมเชนนั นรางกายจะดูดซึมน  าดีกลับเป฿ชຌ฿หม 
          เขเก แ ฟอง ิ55 กรัมี มีคอเลสเตอรอลอยูประมาณ 
โเเ มิลลิกรัม สวนเขเป็ด แ ฟอง ิ7เ กรัมี มีคอเลสเตอรอล  

อยูประมาณ 6เเ มิลลิกรัม เขนกกระทา แ ฟอง ิ้ กรัมี มี
คอเลสเตรอลอยูประมาณ 76 มิลลิกรัม ละเขหาน แ ฟอง ิแ45 
กรัมี มีคอเลสเตรอลอยูประมาณ แ,226 มิลลิกรัม ขณะที่รางกาย
มีความตຌองการคอเลสเตอรอลตอวันประมาณ 6เเ มิลลิกรัม  
ซึ่งหากรางกายเดຌรับคอเลสเตอรอลเมเพียงพอ เซลล์ประสาทละ
เซลล์สมองอาจ เกิดปัญหาเดຌ  ต ร า งกายกใ เมควรเดຌ รั บ
คอเลสเตอรอลมากเกินเป เพราะจะเป็นผลเสียตอสุขภาพเดຌ
เชนกัน ดังนั น รางกายของเราควรเดຌรับคอเลสเตรอล฿นปริมาณที่
เหมาะสม พรຌอมกับกินผักละผลเมຌประมาณ 5เเ กรัมตอวัน 
เป็นประจ าอยางสม่ าเสมอ  
          จากขຌอมูลดังกลาวขຌางตຌน คงท า฿หຌหลายทานมีความรูຌ
ความเขຌา฿จที่ถูกตຌองเกี่ยวกับคอเลสเรอลกันลຌว ละหันมา฿หຌ
ความส าคัญ฿นการบริภคเขเกกันมากขึ นนะคะ......    
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เปิดโลกใบจิ๋วของสปอร์เห็ด 

แหล่งก าเนิดเส้นใยใหม่…ให้เห็ดหลากหลายได้เติบโต 
วิภามาศ เชยภักดี  

คณะทรัพยากรธรรมชาติละอตุสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 
ภาพท่ี แ เหใดระงกเหลือง ิAmanita hemibaphaี เป็นเหใดชนิดท่ีกินเดຌ 

          เห็ด เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เมเดຌจัดเป็นพืชหรือสัตว์ 
เนื่องจากเมมีคลอรฟิลล์ จึงเมสามารถสังเคราะห์สงเพื่อสรຌาง
อาหารเองเดຌเหมือนพืช ละเมมีระบบประสาทหรือ อวัยวะ 
รวมทั งเมสามารถเคลื่อนที่เดຌเหมือนสัตว์ เหใดจึงเดຌถูกจัดอยู฿น
อาณาจักรรา ที่มีวิวัฒนาการสูงกวาราชนิดอื่นๆ เหใดเจริญเติบต
มาจากเสຌน฿ยละเมื่อถึงระยะหนึ่งกใจะรวมตัวกันเป็นกลุมกຌอน
เกิดเป็นดอกเหใดที่เจริญ อยูเหนือพื นดิน ฿นสภาพวดลຌอมที่
เหมาะสม  
          รูปร่างลักษณะของเห็ด มีหลากหลายรูปบบ เชน 
เหมือนทรงรม ิภาพที่ แี ปะการัง รังนก ละกระบอง เป็นตຌน 
ดอกเหใดจะมีขนาดเลใกตั งตหัวเมຌขีดเปจนถึงขนาด฿หญเทาลูก
ฟุตบอล บางชนิดจะมีสีที่สด บางชนิดจะมีสีที่กลมกลืนเปกับสีของ
ธรรมชาติ บางชนิดมีกลิ่นหอม ชวน฿หຌรับประทาน ตบางชนิดสง
กลิ่นเหมในจนท า฿หຌเกิดอาการวิงเวียนเดຌ เมื่อเหใดเจริญเติบตเตใมที่ 
จะประกอบดຌวยสวนตางๆ เดຌก หมวกเหใด ครีบ วงหวน กຌาน 
เปลอกหุຌม ละเสຌน฿ย (อนงค,์ 2535)   
          สปอร์เห็ด เหใดสืบพันธุ์เดຌทั งอาศัยเพศละเมอาศัยเพศ 
การสืบพันธุ์บบอาศัยเพศจะสืบพันธุ์ดยสปอร์ สปอร์จะอยู
ดຌานขຌางของครีบดຌานลางหมวก เมื่อกจัดจะตกลงละมีน  าหรือ
ลม ชวยพัดพาเปเจริญ ฿นสภาพวดลຌอมที่เหมาะสมละจะงอก
เป็นเสຌน฿ยออกจากสปอร์ ละเมื่อเสຌน฿ยจากสปอร์ที่ 1 พบกับ
เสຌน฿ยของสปอร์ที่ 2 จะเขຌามาผสมกันละรวมตัวกันเกิดเป็นดอก 

เหใดขนาด฿หญที่อยูเหนือ พื นดินละจะวนการสืบพันธุ์บบนี  
จนเป็นวัฏจักร นอกจากสปอร์จะชวย฿นการพรพันธุ์ลຌว สปอร์ที่
ติดอยูกับดอกเหใดยังสามารถน ามาจัดจ านกชนิดของเหใดเดຌจาก
การท ารอยพิมพ์สปอร์ ละสปอร์ยังเป็นสวนที่ส าคัญ฿นการ
เปลี่ยนปลงรูปราง ขนาด ละสี ของเหใดชนิดนั นๆ ิภาพที่ โี  
          การท ารอยพิมพ์สปอร์เห็ด เลือกเหใดที่เริ่มบาน เมควร
เลือกเหใดที่บานมากเกินเปเนื่องจากสปอร์จะกเกินเปละหลุดเป
ลຌว น ามาตัดกຌานเหใดออก ลຌววางหมวกเหใดลงบนกระดาษขาว 
฿ชຌถຌวยหรือกຌวครอบเวຌเป็นเวลา 10-12 ชั่วมง ตถຌาสปอร์เมมีสี
หรือสีออน การวางบนกระดาษสีขาวอาจจะท า฿หຌมองเหในสปอร์
เมชัด สามารถ฿ชຌกระดาษสีด าเดຌ ฿นกรณีที่เป็นดอกเหใดที่เมทราบ
สีของสปอร์มากอน อาจ฿ชຌกระดาษที่มี 2 สี คือสีขาวละสีด าสีละ
คร่ึงลຌววางดอกเหใดเวຌตรงกลาง สปอร์จะหลุดลงมาจากดอกเหใด
ละติดนนอยูบนผนกระดาษ หลังจากท ารอยพิมพ์สปอร์ของ
เหใดลຌว เกใบกระดาษ฿สเวຌ฿นซอง฿สหรือซองสีน  าตาล เมื่อตຌองการ
น าสปอร์ของเหใดมาศึกษา ฿หຌ฿ชຌเขใมเขี่ยสปอร์ลงบนผนสเลด์ที่
หยดน  าหรือสียຌอม ปิดดຌวยกระจกปิดสเลด์ ลຌวน าเปศึกษาภาย฿ตຌ
กลຌองจุลทรรศน์  

 
ภาพท่ี โ การท ารอยพิมพ์สปอร์   

เอกสารอ้างอิง  
อนงค์ จันทร์ศรีกุล. 2535. เหใดเมืองเทย. ิพิมพ์ครั งท่ี 2). กรุงเทพฯ:   
          บริษัทรงพิมพ์เทย วัฒนาพานิชจ ากัด 
http://biology.ipst.ac.th/?p=้6้ 

ภาพ : www.oknation.net 

http://biology.ipst.ac.th/?p=969
http://www.oknation.net/
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เหใดผึ ง ิBoletus sp.ี เหใดผึ ง BSC-2 ิBoletus spี เหใดมันปู฿หญ ิCantharellus cibalusี 

   
สปอร์เหใดผึ ง ิBoletus sp.ี ก าลังขยาย 400 เทา สปอร์เหใดผึ ง BSC-2 ิBoletus spี ก าลังขยาย 400 เทา สปอร์เหใดมันปู฿หญ ิCantharellus cibalusี ก าลังขยาย 400 เทา 

   
เหใดปะการังสีด า ิXylaria sp.ี เหใดผึ งขาลาย ิBoletus sp.ี  เหใดมันปูสีอรสอมชมพู ิCantharellus sp.ี 

   
สปอรเ์หใดปะการังสีด า ิXylaria sp.ี สปอรเ์หใดผึ งขาลาย ิBoletus sp.ี สปอรเ์หใดมันปูสีอรสอมชมพู ิิCantharellus sp.ี 

   
เหใดถຌวยสีสຌม ิPeziza sp.ี เหใดตงน  าฝน ิUnknown sp.ี เหใดหาด ิLactarius sp.ี 

   
สปอรเ์หใดถຌวยสีสຌม ิPeziza sp.ี ก าลังขยาย 200 เทา สปอร์เหใดตงน  าฝน ิUnknown sp.ี ก าลังขยาย 400 เทา  สปอรเ์หใดหาด ิLactarius sp.ี ก าลังขยาย 1,000 เทา 



วารสารขาวฝ่ายวิจยั คณะ ทอ. ิฉบบัที่ 2/2561 : เมษายน –  กรกฎาคม 2561ี หนຌาที่ 35 
 

 

เผยสูตรเด็ด เคล็ดลับ การท าไส้อั่วให้อร่อย 
กຌ ยาลัย ละ วิภามาศ เชยภักดี  

คณะทรัพยากรธรรมชาติละอตุสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

           
          “ไส้อั่ว” เป็นอาหารพื นเมืองทางภาคเหนือของประเทศ
เทย การท าเสຌอั่ว เป็นวิธีการถนอมอาหาร ฿หຌสามารถรับประทาน
เดຌนานขึ น คือ ประมาณ แ - โ วัน ตถຌาเกใบเวຌ฿นที่เยใน หรือ
ปัจจุบันมีการบรรจุถุงบบสูญญากาศ จะท า฿หຌเกใบเสຌอั่วเวຌเดຌนาน
มากยิ่งขึ น สูตรการท าเสຌอั่วมีหลากหลาย ขอนะน าอีกหนึ่งสูตรที่
จะท า฿หຌเดຌเสຌอั่ว รสชาติอรอย เหมาะส าหรับท าเพื่อบริภค฿น
ครัวเรือน หรือเพื่อจ าหนายสรຌางรายเดຌ ดังนี  ิตารางที่ แ ละ โี   
ตารางที่ แ สูตรการท าไส้อ่ัว : ส่วนประกอบ ิกรมปศุสัตว์ี 

ล าดับ ส่วนประกอบ เปอร์เซ็นต ์
แ เนื อหมูดงบด 64.โเ 
โ มันหมูบด โแ.4เ 
3 น  าตาลทราย แ.แ4 
4 เกลือ แ.เเ 
5 ซีอิ วขาว เ.่6 
6 น  าปลา  แ.โ่ 
7 ฿บมะกรูดหั่นฝอย แ.เ7 
่ ผงชูรส เ.เ้ 
้ เสຌบรรจุ   

ตารางที่ โ สูตรการท าไส้อั่ว : ชุดเครื่องแกง ิกรมปศุสัตว์ี 
ล าดับ ส่วนประกอบ เปอร์เซ็นต ์

1 รากผักช ี เ.โแ 
2 พริกหຌง แ.เ5 
3 ตะเครຌ แ.7แ 
4 หอมดง แ.้3 
5 กระเทียม แ.7แ 
6 ขมิ น เ.53 
7 ขา เ.64 
่ กะป ิ แ.เ7 

   

ขั นตอนการผลิตไส้อั่ว แบ่งเปน็ โ ขั นตอน 

ขั นตอนที่ แ การผลิตพริกแกง 
     แ. ลຌางท าความสะอาดเครื่องพริกกง ละเสดใจน  าออก 
     โ. หั่นเครื่องพริกกงตละอยาง ฿หຌเป็นชิ นบางๆ 
     3. ขลกหรือปัດนเครื่องพริกกง฿หຌละเอียด ิยกท าทีละอยางี 
     4. น าสวนผสมทุกอยางที่ละเอียดลຌวมาผสม฿หຌเขຌากันด ี

ขั นตอนที่ โ การผลิตไส้อั่ว 
     แ. เตรียมเนื อดงกับมันหมูบด ิคลุกเนื อบดกับเกลือนวด฿หຌ       
..       เขຌากัน ฿สมันหมูบด ลຌวคลุกตอจนเหนียวี 
     โ. เติมเครื่องปรุงละเครื่องพริกกง ิคลุก฿หຌเขຌากันจนเหนยีวี 
     3. เติม฿บมะกรูดหั่นฝอยลຌว คลุก฿หຌเขຌากัน 
     4. บรรจุเสຌหมู ละมัดเป็นทอนๆ 
     5. ยางเสຌอั่วจนสุก พรຌอมรับประทาน  

เคล็ดลับในการปรุง/เลือกส่วนผสม 
     แ. เนื อหมูดง สวน฿หญมักนิยม฿ชຌเนื อสวนสะพก 
     โ. การเลือกเครื่องพริกกง : ถຌา฿ชຌพริกหຌงดงจินดา ละ 
        ขมิ นเหลืองจะท า฿หຌสีสันของเสຌอั่วสวยนารับประทานมากขึ น  
     3. การเตรียมเครื่องพริกกงตละอยาง ถຌาน าเปคั่วกอนมา

คลุกเคลຌา จะ฿หຌเดຌกลิ่นหอมมากขึ น ละการ฿ชຌครกขลก 
จะท า฿หຌเดຌกลิ่นหอมมากกวาการ฿ชຌเครื่องปัດน ดย฿นการ
ขลก ควรเรียงล าดับการขลกจากวัตถุดิบที่หยาบ เป
หาวัถตุดิบที่ละเอียด จะท า฿หຌขลกงายละเนื อพริกกง
คลุกเคลຌากันเดຌดีมากขึ น  

4. การนวดคลุกเคลຌาสวนผสมตຌองนวดจนเหนียว จะท า฿หຌ 
เสຌอั่วนนของ เมรวน ถຌานวดเมดีเวลาน าเปท า฿หຌสุกลຌว
น ามาหั่น เสຌอั่วจะรวนตกเละ  

5. การบรรจุเสຌหมู ตຌองพยามเม฿หຌมีอากาศเขຌา ควรบรรจุ฿หຌ
นน ละ฿หຌเดຌรูปทรงสวยงาม  

6. ขณะที่จะน าเสຌอั่วเปยางเฟ ฿หຌ฿ชຌเมຌจิ มเพื่อระบายอากาศ 
เพื่อเม฿หຌเสຌตก การยางกับถานเมຌ จะท า฿หຌเดຌเสຌอั่วที่มี
กลิ่นหอมชวนรับประทานมากขึ น 

อ้างอิง 
        กลุมวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ ส านักพัฒนาการ 
ปศุสัตว์ละถายทอดเทคนลยี กรมปศุสัตว์ 
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ประมวลภาพเคล็ดลับการท าไส้อ่ัวตามขั้นตอนต่างๆ  
 

   
ลຌางท าความสะอาดเครื่องพริกกง ละเสดใจน  าออก จัดเตรียมวัตถุดิบเครื่องพริกกงตางๆ ฿หຌเรียบรຌอย เนื อหมูดงบด ที่฿ชຌท าเสຌอั่วมักนยิม฿ชຌเนื อสวนสะพก 

   
อีกหนึ่งสวนประกอบส าคัญ฿นการท าเสຌอั่ว คือ มันหมูบด เครื่องพริกกงตละอยาง ควรหั่นเป็นชิ นบางๆ ถຌา

น าเปคั่วกอนมาคลุกเคลຌาจะท า฿หຌเดຌกลิน่หอมมากขึ น 
เคลใดลับของการผสมเครื่องพริกกง คือ ถຌา฿ชຌครก
ขลกจะท า฿หຌเดຌกลิ่นหอมมากกวาการ฿ชຌเครื่องปัດน 

   
เตรียมวัตถุดิบตางๆ ดย฿ชຌเครื่องปัດน ซ่ึงเป็นวิธีการ

สะดวกละงายส าหรับวิถีชวีิต฿นปัจจุบนั 
การนวดคลุกเคลຌาสวนผสมตຌองนวดจนเหนียว  

จะท า฿หຌเดຌเสຌอั่วนน เมรวน เมตกเละ 
การนวดคลุกเคลຌาสวนผสมตຌองนวด฿หຌด ีถຌานวดเมดี
เวลาน าเปท า฿หຌสุกลຌวน ามาหั่น เสຌอั่วจะรวนตกเละ 

   
การบรรจุเสຌหมู ตຌองพยามเม฿หຌมีอากาศเขຌาเปขຌาง฿น 

ควรบรรจุ฿หຌนน ละ฿หຌเดຌรูปทรงสวยงาม 
การบรรจุเสຌหมู ตຌองพยามเม฿หຌมีอากาศเขຌาเปขຌาง฿น 

บรรจุ฿หຌนน ละ฿หຌเดຌรูปทรงสวยงาม 
เสຌอั่วที่บรรจุเสรใจลຌว พรຌอมส าหรับการน าเป 

ท า฿หຌสุก เพื่อเตรียมรับประทาน 

   
กอนน าเสຌอั่วเปยางเฟ ฿หຌ฿ชຌเมຌจิ มเพื่อระบายอากาศ  

ละเพื่อเม฿หຌเสຌอั่วเสียรูปทรง ตกเละ 
การยางเสຌอั่วกับถานเมຌ จะท า฿หຌเสຌอั่วมกีลิ่นหอม 

ชวนรับประทานมากขึ น ยางจนสกุมีสีเหลืองน  าตาล 
เสຌอั่วยางสุก พรຌอมรับประทาน 
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การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา (Eichhornia crassipes) 
ผศ.ดร.ภูวดล ดยด ี

หนวยวิจัยละพฒันาประมง฿นทะเลสาบหนองหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

  

 
ผักตบชวา มีชื่อภาษาอังกฤษวา Water hyacinth ละมีชื่อวิทยาศาสตร์วา Eichhornai crassipes ิภาพ : http://sukkaphap-d.comี 

 

 
ผักตบชวา มีชื่อภาษาอังกฤษวา Water hyacinth ละ

มีชื่อวิทยาศาสตร์วา Eichhornia crassipes มีถิ่นก าเนิดเดิมจาก
เกาะชวา ประเทศอินดนีเซีย เป็นวัชพืชน  าที่เจริญเติบตเดຌอยาง
รวดเรใวเฉลี่ย 5-7 ตຌน/ตรม./สัปดาห์ ิภาพที่ แี เป็นชนิดพันธุ์ตาง
ถิ่นที่รุกราน ิInvasive Alien Species: IAS) ที่ก าลังระบาด฿น
ระบบนิเวศหลงน  า฿นหลายพื นที่ของประเทศเทย รวมทั งหนอง
หารหลวง จั งหวัดสกลนคร (ภาพที่  โ ) ผั กตบชวามีการ
พรกระจายอยางมากตามหลงน  าจืด ทั งระบบน  านิ่งละน  าเหล 
ซึ่งถຌามีปริมาณมากเกินเปกใจะกอ฿หຌเกิดปัญหาตางๆ เชน 

มลภาวะทางน  า ปัญหาดຌานการคมนาคมทางน  า ละการอุดตัน
ของทางระบายน  า เป็นตຌน (ภูวดล, 2559) บางครั งผักตบชวา 

ที่เหี่ยวละเนาตายลຌวกใเป็นหลงเพาะพันธุ์เชื อรค ละสงผล
ตอระดับออกซิเจนที่ละลาย฿นน  า (Dissolved Oxygen: DO)  
ท า฿หຌหลงน  าเนาเสียเดຌ ละสุดทຌายสงผลกระทบดຌานลบตอ
ทรัพยากรประมง ละประชาชนที่อา ศัยอยู ฿นละ฿กลຌๆ  
หนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร 

ดังนั น มาตรการละวิธีการลด ควบคุม ละก าจัด
ผักตบชวาดຌวยวิธีการตางๆ  จึงมีความส าคัญตอการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรน  า฿นหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร เพื่อ฿หຌเกิดความ
ยั่งยืน ผักตบชวามีทั งทั งทษละประยชน์ หลายๆ บทความ 

จะสดงทษละผลกระทบดຌานลบของผักตบชวา ส าหรับ
บทความเรื่องนี ผูຌ เรียบเรียง ตຌองการจะสื่อ฿หຌผูຌอานมองเหใน
ประยชน์ของผักตบชวา ดยมองภาพบวก คือ มีความเขຌา฿จ฿น
การน าผักตบชวามา฿ชຌประยชน์฿นดຌานตางๆ ละเขຌา฿จ
องค์ประกอบทางสรีรวิทยาของผักตบชวา เชน การ฿ชຌน  าของ
ผักตบชวา ละองค์ประกอบทางดຌานชีวเคมีของผักตบชวา  
เป็นตຌน เพื่อ฿หຌสามารถน าวัสดุธรรมชาติที่มีอยูอยางมากมาย฿น
หนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร เปสรຌางนวัตกรรม (Innovation) 

ขึ นมา ดยผูຌเรียบเรียงเดຌทบทวนเอกสารที่อานเขຌา฿จงาย วิจารณ์
ผลการศึกษาละสรุป฿จความส าคัญของนักวิจัยตละทานมาเวຌ฿น
บทความยอฉบับนี   

 ผักตบชวาเจริญเติบตอยู฿นน  า ดยจ านกเป็นพืชน  า
ประเภทพืชลอยน  า ิFloating Aquatic Plants) (ภูวดล, 2559) 
ซึ่ งมี รากที่ ยาวกว าพืชน  ากลุ มจอก ละหน ผักตบชวา 

มีปริมาณการ฿ชຌน  าเฉลี่ยประมาณวันละ 6 มิลลิเมตร/สัดสวนเตใม
ของพื นที่ศึกษา (ทั งนี  รายงานเรื่องปริมาณน  าฝนเฉลี่ยของ 
จังหวัดสกลนคร พบวามีปริมาณน  าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,500-

1,700 มิลลิเมตร/ปี) อัตราการเจริญเติบตของผักตบชวา  
ดย ณั ฐพงศ์  (2546) รายงานว า  ผั กตบชวามี อัตราการ
เจริญเติบตเฉลี่ย 7 ตຌน/ตารางเมตร/สัปดาห์ ดังนั น ถຌาเรา
ชวยกันเกใบผักตบชวาตຌนกหรือเหี่ยวเฉา฿นหนองหารหลวง 
จงัหวัดสกลนคร ขึ นมาอยางนຌอย 7 ตຌน/ตารางเมตร/สัปดาห์กใจะ
ควบคุมปริมาณเดຌ  ละน าผักตบชวานั นมาเป็นวัสดุเพาะเหใด เชน 
เหใดนางรม ิทับทิม, 2543) ละเหใดฟาง เป็นตຌน  

 การศึกษาของ Saprativ et al. (2016) รายงานวา 
ผักตบชวาสามารถ฿ชຌเป็นวัตถุดิบ฿นการผลิต bioethanol เดຌ  
ซึ่งควรพัฒนาเป็นงานวิจัยตอยอดดຌานพลังงานทดทนตอเปเดຌ 
ประเดในนี ผูຌเรียบเรียงมีความเหในสวนตัววา อาจจะดีกวาการ฿ชຌพืช
อาหาร เชน อຌอย ละมันส าปะหลัง มาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต 
bioethanal ผลลัพธ์ที่เดຌ คือ จะกอ฿หຌเกิดการ฿ชຌทรัพยากรเกษตร
อยางชาญฉลาด (Wise use) เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน ประเดในดຌานความมั่นคงทางดຌานอาหาร มีความส าคัญ 

 
ภาพท่ี แ ผักตบชวา Eichhornia crassipes  

ิภาพ : http://www.saohai.ac.th/tree/เ67.htmlี 

อยางยิ่ง฿นปัจจุบันละอนาคต เนื่องดຌวยการเปลี่ยนปลงละ
ปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (Climate change and 

variability) ละการเพิ่มขึ นของจ านวนประชากรลกสอดคลຌอง
กับการศึกษาของ ปัทมาภรณ์ ิ2545ี เดຌสรุปวา ผักตบชวาเป็นพืช
ที่มีคุณคาทางอาหารส าหรับมนุษย์ ผักตบชวาสามารถรับประทาน
เดຌ เชน เดยีวกับพืชน  าอื่นๆ เชน ผักกระเฉด (ภาพที่ 3)   
 ทั งนี  ผูຌ เรียบเรียงเสนอวาควรเป็นผักตบชวาที่จะ฿ชຌ
ประกอบอาหารตຌองมีที่สะอาด พืชมีอายุนຌอยละอยู฿นหลงน  าที่
สะอาด ซึ่งหลายๆ ประเทศ฿นกลุมประเทศอาเซียนกในิยมบริภค
ยอดออนของผักตบชวา เชน สปป. ลาว ละเวียดนาม ละยัง฿ชຌ
เป็นวัตถุดิบ฿นการพัฒนาสูตรอาหารเลี ยงปลาเดຌอีกดຌวย เชน 
ผักตบชวาสามารถ฿ชຌเลี ยงปลารดเดຌเป็นอยางดี ิศุภสิทธิ์, 2544) 
ดยผลการศึกษาสรุปเดຌวาผักตบชวาสามารถทดทนคาอาหาร
ส าเรใจรูปเดຌ ละยัง฿หຌการเจริญเติบตของปลาดีละ฿หຌคุณภาพ
เนื อปลาที่มีระดับปรตีนสูง ตมีระดับเขมันต่ ากวาปลาที่เลี ยงดຌวย
อาหารเมใดส าเรใจรูป ิศุภสิทธิ์, 2544) สอดคลຌองกับการศึกษาของ 
บุญธิดา ิ2534) เสนอวา฿บผักตบชวา มีปริมาณปรตีน ถึง 22.61 
เปอร์เซในต์น  าหนักหຌง ละจากการสอบถามจากเกษตรกรผูຌเลี ยง
หมูป่าบนเกาะดอน฿นหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร เพื่อสงขาย
ท าหมูหันที่กงกระเบา จังหวัดมุกดาหาร ดยเลี ยงบนเกาะดอน฿น
หนองหารหลวงนี เอง เกษตรกรผูຌเลี ยงเดຌ฿ชຌผักตบชวาเป็นวัตถุดิบ
ผสมของอาหารหมูป่ าดຌ วย  สามารถลดตຌนทุนละหมูป่ า
เจริญเติบตดีละเนื อหมูมีความนุม ละอรอย 

http://www.saohai.ac.th/tree/067.html
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ภาพท่ี โ นิสิตสาขาวิชาประมง เกใบตัวอยางผักตบชวาท่ีส ารวจพบ฿นหนอง
หารหลวง จังหวัดสกลนคร ละบันทึกคาต าหนงพิกัด GPS (24 มีนาคม 
2561) หลังน  าทวม฿หญ จังหวัดสกลนคร (28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 
2560) พบวาผักตบชวามีจ านวนลดลงอยางนຌอย 50 เปอร์เซในต์ เปรียบเทียบ
กับชวงเวลากอนเหตุการณ์น  าทวม 

 

 
ภาพท่ี 3 นิสิตสาขาวิชาประมง สดงตัวอยางผักกระเฉด ิNeptunia 
oleraceaี ท่ีขึ นอยูรวมกันกับผักตบชวาท่ีส ารวจพบ฿นหนองหารหลวง 
จังหวัดสกลนคร 
 

ประเดในอื่นๆ เชน ผักตบชวาสามารถน ามา฿ชຌลดมลสาร
฿นน  าเสียจากชุมชน ิสรรพเพชญ, 2541) เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดยปกติอยูลຌว ซึ่งชุมชนตางๆ ทั ง฿นเขตละ
นอกเขตเมืองสกลนคร มักตั งถิ่นฐานอยู฿กลຌกับปากล าหຌวย ละ
หนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร ดังนั น การมีผักตบชวาอยู฿น
พื นที่ดังกลาว฿นปริมาณที่เหมาะสม ิOptimal regime) จะมี
ประยชน์มากกวาทษ เชน ระบบบึงประดิษฐ์ ดย฿ชຌผักตบชวา 

ิศักดิ์ชัย, 2547ี ละการ฿ชຌผักตบชวา฿นการบ าบัดน  าเสียจาก
ฟาร์มสุกร ิสรรพเพชญ, 2541)  

มากกวานั น จินตนา ิ2544) เสนอวาผักตบชวาสามารถ
น ามา฿ชຌผลิตวัสดุผิวเปียก฿นรงเรือนเกษตรกรรมของเทย เชน 
ฟาร์มเก ฟาร์มสุกร ละฟาร์มค-กระบือ เป็นตຌน เพื่อชวยลดการ
สั่งซื อผิวเปียกจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาสูง ขณะที่ ธีรวรรณ 
ิ2544) เสนอวาผักตบชวาสามารถ฿ชຌผลิตเป็นผนผักตบชวาอัด
ซีเมนต์เดຌเพื่อ฿ชຌ฿นงานอาคาร฿นลักษณะที่เป็นผนผนังเบา 
สอดคลຌองกับการศึกษาของ Marie-Luce de Casabianca 
ิ1995ี พบวาผักตบชวามีศักยภาพ฿นการ฿ชຌเป็นวัสดุธรรมชาติ
ส าหรับผลิตกระดาษ ผลการศึกษาตางๆ บางสวนเหลานี หากชาว
จังหวัดสกลนครน าเปตอยอดหรือขยาดผลจะท า฿หຌการตัดเมຌเพื่อ
น ามา฿ชຌท ากระดาษจะลดลง ฿นบางประเทศ เชน ประเทศ
เมียนมาร์ บางพื นที่ท าการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบนกองสนุนที่
เกิดจากการทับทบของซากผักตบชวา เชน มะเขือเทศ ละขຌาว 
เป็นตຌน สรุปผักตบชวามีทั งคุณละทษ จงพลิกวิกฤติ฿หຌเป็น
อกาส รวมมือกันดูลหลงน  าของเราดຌวยการควบคุมปริมาณ
ผักตบชวา฿หຌมีปริมาณที่เหมาะสม ละน าผักตบชวาขึ นมา฿ชຌ
ประยชน์ตอเป฿หຌหลากหลายวิธีการละผลิตภัณฑ์ ผูຌเรียบเรียง
หวังวาบทความนี จะมีประยชน์อยูบຌางตามสมควร 
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เปิดโลก “จุลินทรีย์” สิ่งมีชีวิตตัวเล็กในโลกใบใหญ่ 
จิราวรรณ์ เมืองนาค 

ภาย฿ตຌงานวิจัย R to R เร่ือง กระบวนการเผยพรความรูຌจากการพัฒนางานประจ าดຌวย social network                                                                                                       
คณะทรัพยากรธรรมชาติละอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

          จุลินทรีย์ เป็นจุดเริ่มตຌนของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
มีบทบาทส าคัญ฿นระบบนิเวศวิทยา เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเลใกที่มีทั ง
เซลล์เดียวละหลายเซลล์ มีองค์ประกอบของเซลล์เมซับซຌอน 
ตกตางจากเซล์ล์ของมนุษย์ละสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชั นสูง ความ
หลากหลายของสปีชีส์  จ านวนจุลินทรีย์฿นลกนี มีอยูประมาณ  
5 สนชนิด บงออกเป็นกลุม฿หญๆ 5 กลุม  คือ 

          แบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ที่เป็นเซลล์บบปร
คาริอต ิprokariotic cell) มีผนังเชลล์ที่ประกอบดຌวย
คาร์บเฮเดรตละกรดอะมิน เมมีเยื่อหุຌมนิวเคลียส ิnucleus)  

มีขนาดเลใก เมสามารถมองเหในเดຌดຌวยตาเปลา มีขนาดตั งต เ.5 
เมครเมตร – แเ เมครเมตร มีรูปรางบบทรงกลม ิcoccus) 

รูปรางบบทอน ิBacillus) ละรูปรางบบเกลียว ิspirillum) 

บคทีเรียมีการขยายพันธุ์ดยการบงเซลล์บบทวิภาค หรือ 
binary fission มีทั งที่เป็นทษละประยชน์ทางดຌานอาหาร 
การเกษตร ละทางการพทย์ บคทีเรียพบทั่วเป฿นธรรมชาติ 
ดิน น  า อากาศ ละ฿นรางกายของคนเรา ที่เปรียบเสมือนลก 

฿บ฿หญของบคทีเรีย 

          เชื อรา ิFungi) เป็นจุลินทรีย์ที่มีเซลล์บบยูคารีอต  
มีเยื่อหุຌมนิวเคลียส มีทั งชนิดเซลล์เดี่ยว คือ ยีสต์ ิYeast) ซึ่งสวน
฿หญสืบพันธุ์ ดยการตกหนอ ละเมมีการสรຌางเสຌน฿ย ละรา 
ิMold) ที่มีหลายเซลล์ ดยมีรูปรางเป็นเสຌน฿ย ิFilamentous) 

สวนของเสຌน฿ยเรียกวา เฮฟี ิHyphae) ถຌาเฮฟีมาอยูรวมกันเป็น
กลุมเรียกวา เมซีเลียม ิMyceliumี ผนังเซลล์ของเชื อราตกตาง
จากผนังเซลล์ของบคทีเรีย ขนาดละรูปรางของเชื อราตกตาง
กันเป ราที่สามารถมองเป็นดຌวยตาเปลา เดຌก เหใด ิMushroom) 

ซึ่งเกิดจากเสຌน฿ยของเชื อรามาอยูรวมกันละอัดนนเป็นดอกเหใด
ขนาด฿หญ เชื อราเจริญเดຌดี฿นที่ที่มีความเป็นกรดสูง อาหารเลี ยง
เชื อราจึงปรับ pH ประมาณ 4.0 ราทุกชนิดเป็นพวกที่ตຌองการ
อากาศสวน฿หญชอบอุณหภูมิปานกลาง การสืบพันธุ์เดຌทั งบบ 

มีเพศละเมมีเพศ ตຌวอยางของเชื อราพวกที่ เป็นเซลล์เดียว  
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เชน ยีส ละ Saccharomyces cerevisiae เป็นตຌน สวนพวก
หลายเซลล์ที่เป็นเสຌน฿ย เชน Rhizopus spp. Aspergillus spp. 

ละPenicilliun spp. เป็นตຌน ละกลุมเหใด ิMushroom) เชน  
เหใดฟาง Volvariella volvaceae เป็นตຌน   

          สาหร่าย ิAlgaeี ตกตางจากจุลินทรีย์ชนิดอื่น ตรงที่มี
คลอรฟิลล์ นอกจากนี ยังมีรงควัตถุ ิPigment) อื่นๆอีก ท า฿หຌ
สาหรายมีสีตางๆ กันเป เชน สีเขียว สีดง สีน  าตาล ละสีน  าเงิน  
เป็นตຌน เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อาศัยกันเป็นกลุม เป็นสาย กลุม
ที่พบมากที่สุดคือ สาหรายสีเขียว พบเดຌทั่วเปทั ง฿นน  าจืด น  าเคใม 
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น  ากรอย รวมเปถึงบริเวณที่ชื นฉะ บางชนิดลอยเป็นอิสระอยู 
บนผิวน  า สาหรายสีเขียวนับเดຌวาเป็นผูຌผลิตส าหรับสิ่งมีชีวิต 

ทุกชนิดที่อาศัยอยู฿นน  ารูปรางละขนาดของสาหรายสีเขียว บาง
ชนิดมี ขนาดเลใกละเป็นเซลล์เดี่ยว เดຌก คลอเรลลา บางชนิดมี
ขนาด฿หญละมีครงสรຌางซับซຌอน เดຌก คเดียม สาหรายกลุมที่
เคลื่อนที่เดຌดย฿ชຌฟลเจลลัม มีลักษณะที่คลຌายสัตว์คือเมมีผนัง
เซลล์ที่เป็นสารประกอบ พวกเซลล์ลูลส ท า฿หຌรูปรางเมคงที่฿น
ขณะที่เคลื่อนที่ เดຌก ยูกลีนา ละฟาคัส กลุมเซลล์เดียวที่อาศัย
อิสระ฿นน  า ละมีรงควัตถุสีน  าตาล เชน เดอะตอม เป็นตຌน 

          ปรตซัว  เป็นจุลินทรีย์ประเภทสัตว์เซลล์เดียว มักมีการ
เคลื่อนที่ ละเมมีคลอรฟิลล์ เป็นพวกยูคารีอตตเมมีผนังเซลล์ 
เป็นจุลินทรีย์ที่มีวิวัฒนาการของเซลล์เปมากที่สุด การพรพันธุ์มี
ทั งบบ฿ชຌเพศละเม฿ชຌเพศ ดยบบเมมีเพศอาจจะเป็น Binary 

fission การตกหนอ หรือการสรຌางสปอร์ เป็นตຌน สามารถ
เคลื่อนที่เดຌ฿นบางชวงของวงจรชีวิต ขนาดละรูปรางของปรตซัว
มีความตกตางกันมาก เชน รูปกลม รูปเข รูปทงหรือทอน บาง
ชนิดมีรูปรางหลายบบ฿นชวงการเจริญ บางชนิดเหในเดຌดຌวยตา
เปลา พบเดຌทั่วเป฿นดิน น  า อากาศ ละ฿นสิ่งมีชีวิต ปรตซ วมี
การเคลื่อนที่ 3 บบ ดຌวยกัน คือ 1. ฿ชຌขาเทียมิPseudopodium) 

ซึ่งเกิดจากการยืดหดของเซทพลาซึม การเคลื่อนเหวบบนี 
เรียกวา Ameboid movement เชน Amoeba 2. ฿ชຌรยางค์
ขนาดยาว ิFlagella) 3. ฿ชຌขนเลใกๆ เรียกวา ซีเลีย บกพัด เชน 
Paramecium 

          ไวรั ส  จุ ลิ นทรี ย์ ที่ ส ามาถกอ฿หຌ เกิดการติ ด เชื อ เดຌ 
ิinfections agents) ทั ง฿นมนุษย์ สัตว์ พืชละสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
หลายชนิดท า฿หຌเกิดรคที่มีความสาคัญมากทั ง฿นทางการพทย์
ละทางเศรษฐกิจ เวรัสเป็นปรสิตอาศัยอยู฿นสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

ิObligate intracellular parasite) อยางเรกใตามเวรัสเม฿ช
จุลินทรีย์ที่มีขนาดเลใกที่สุด ยังมีจุลินทรีย์ที่มีขนาดเลใกกวาเวรัสคือ 
เวรอยด์ ิViroid) ละ พริออน ิPrion) เวรัสชนิดรกที่คຌนพบคือ
เวรัส฿บยาสูบดางซึ่งคຌนพบดย มาร์ตินัส เบเยอรินิค ฿น ค.ศ. 
1899 เวรัสมีขนาดเลใกมาก 20 – 300 นานเมตร ิnm) เลใกขนาด
ที่ว าเมสามารถมองเดຌดຌวยกลຌองจุลทรรศน์  จ า เป็นตຌอง฿ชຌ 
กลຌองจุลทรรศน์อิเลคตรอน 

          จุลินทรีย์มีอยูทุกหง฿นลก ละลก฿บ฿หญของจุลินทรีย์ 
คือรางกายของคนเรา จากรายงานส านักขาว BBC news ระบุวา
นักวิทยาศาสตร์พบวา฿นรางกายคนเราประกอบเปดຌวยเซลล์
มนุษย์เพียง 43ั สวนที่เหลือเป็น จุลินทรีย์ ซึ่งจุลินทรีย์ที่อาศัย
อยูเหลานั นเรียกวา จุลินทรีย์ประจ าถิ่น ิNormal flora)  

 
อ้างอิง  
สวทช.จุลนิทรีย์ บคทีเรีย ยีสต.์ิระบบออนเลน์ี.หลงที่มา

https://www.nstda.or.th/th/nstda-r-and-d/764.ิ่ 
พ.ค. 6แี. 

https://www.bbc.com/thai/features-43849650  
         ิโแ เม.ย. โ56แี 
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/เแ้7/  
         บคทีเรีย-bacteria. 
https://bossnontawatbunplang.wordpress.com/ความ   
          หลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์. 
หนังสือจุลชีววิทยาปฏิบัติการ 

 
 

มาเรียนรู้เรื่องราว และสมัผสัความ
มหัศจรรยข์องรูปร่างหน้าตาจุลินทรีย ์
ที่ยากจะมองเห็นดว้ยตาเปล่าได้ที่  

เฟชบุ๊กแฟนเพจ  
microbiology microbiologist 

https://www.bbc.com/thai/features-43849650.(21
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0197/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20แบคทีเรีย-bacteria
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ประมวลภาพจุลินทรีย์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และลักษณะจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

   
Euglena Bacillus sp. Saccharomyces cerevisiae 

   
Bacillus sp. ก าลังขยาย แเเเ เทา Bacillus sp. ก าลังขยาย แเเเ เทา Bacillus sp. ก าลังขยาย แเเเ เทา 

   
Aspergillus sp. Aspergillus sp. Aspergillus sp. 

   
Mycobacterium lacticola Escherichia coli Paramecium 



 

หน้าต่างท้องถิ่น : เรียนรู้วิถีชุมชน ณ สกลนคร 
ชวนชิม...สุดยอดเมนูของหวาน : อาหารพื้นบ้านชาวสกลนคร 

นิภาพร เมษา ละ วิภามาศ เชยภักดี  
คณะทรัพยากรธรรมชาติละอตุสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 
 

          เมืองสกลนคร หรือที่หลายคนรูຌจักกัน฿นนาม “ดนดิน
หงพุทธธรรม นับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความดดเดน฿นดຌาน
วัฒนธรรมละประเพณี ดย฿น แ รอบปี สกลนครจะมีการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวขຌองกับวัฒนธรรมละประเพณีกันอยาง
หลากหลาย เชน ประเพณีหประสาทผึ ง ประเพณีเขຌาพรรษา 
ละประเพณีบุญขຌาวจี่ เป็นตຌน ดยวัฒนธรรมละประเพณีตางๆ 
เหลานี  มีความผูกพันกับวิถีการด าเนินชีวิตของผูຌคน฿นสกลนครมา
ยาวนานละนนฟ้น ดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูຌคนที่อาศัยอยู฿น
ชนบท ซึ่งเมือ่ถึงชวงการจัดงานประเพณีหรือเทศกาลตางๆ จะพบ
เหในผูຌคน฿นชุมชนรวมรงรวม฿จกันจัดงาน ละจัดเตรียมขຌาวของ
ตางๆ ที่จะ฿ชຌ฿นงานพิธีกันอยางพิถีพิถัน ซึ่งหลายอยางสามารถ
สะทຌอน฿หຌเหในถึงความรูຌ ความสามารถ ละความละเอียดออน฿น
การจัดท าผานการรังสรรค์ดຌวยภูมิปัญญาทຌองถิ่นที่ทรงคุณคาละ
เป็นเอกลักษณ์ ดยหนึ่ง฿นนั นที่เราสามารถพบเหในบอยครั ง คือ 
เร่ือง “การท าขนมพื นบ้าน”  

          เมื่อถึงเทศกาลงานบุญประเพณีตางๆ ชาวบຌาน฿นทຌองถิ่น
สกลนครจะท าเมนูอาหารทั งคาวละหวาน เพื่อเปรวมท าบุญที่วัด 
ดย฿นสวนของเมนูอาหารหวาน ถຌามีอกาสลงเปดูพื นที่ตาม
ชนบท จะเหในภูมิปัญญาการท าขนมหวานหลากหลายอยาง เชน 
ขຌาวเมา ขຌาวเหนียวด าหวาน ละขຌาวตຌมมัด เป็นตຌน ซึ่งขนมหวาน
เหลานี  จะประกอบขึ นจากวัสดุธรรมชาติที่มี฿นตละทຌองถิ่น 
บทความฉบับนี ผูຌเขียนจะพาทุกทาน เปท าความรูຌจักกับขนม
หวานพื นบຌานชนิดตางๆ ของชาวสกลนคร ซึ่งขนมหวานบางชนิด
เราสามารถพบเหในเดຌ฿นวิถีชีวิตประจ าวัน ตขนมหวานบางชนิด
นั น ตຌองรอ฿หຌถึงชวงเทศกาลงานบุญประเพณี จึงจะเดຌเหในละลิ ม
รสกัน เมนูขนมหวานพื นบຌานสกลนครที่ผูຌเขียนจะนะน า฿หຌทุก
ทานรูຌจัก฿นบทความฉบับนี  เดຌก ขຌาวเมา ขຌาวเหนียวด าหวาน 
ขนมเทียน ขຌาวตຌมผัด ขຌาวตຌมมัด ขຌาวหัวหงอก ขຌาวตอกตก 
กลอยนึ่ง ขຌาวจี่ ขຌาวป่งหรือขຌาวเกรียบวาว มะมวงยัดบก มะมวง
กวนผน ขนมหมากสาลี ละขຌาวขบหรือขຌาวตຎน  ดยจะ
นะน า฿หຌรูຌจักกับสวนประกอบละวิธีการท าเมนูขนมหวานตางๆ 
รายละเอียด ดังนี         
          “ข้าวเม่า” ขຌาวเมาที่คนสกลนครนิยมรับประทานนั น 
ท าจากขຌาวเหนียว ดยมีวิธีการท า คือ น าเอาเมลใดขຌาวที่เติบต
เลยจากระยะน  านมมาลຌว มาท าเป็นขຌาวเมา ซึ่งหากน าเมลใดขຌาว
ที่ยังคงเป็นสีเขียวอยูมาท าขຌาวเมา จะเดຌเป็นขຌาวเมาที่ออนนุมละ
มีสีเขียวสด นิยมรับประทานทั ง฿นรูปบบที่เป็นขຌาวเมาเปลา คือ 
เมตຌอง฿สสวนผสมหรือปรุงรส฿ดๆ เพิ่มเติม ซึ่งกใจะเดຌรสชาติความ 
อรอยตามธรรมชาติของขຌาวเมาบบดั งเดิม บางคนนิยมบริภค
บบ฿สสวนผสมละปรุงรสเพิ่มเติม กใจะน าขຌาวเมามาคลุกกับ
มะพรຌาวพรຌอมกับ฿สน  าตาลละเกลือเลใกนຌอย คลุก฿หຌเขຌากันกใจะ
เดຌขຌาวเมาที่มีรสชาติหอมอรอยกลมกลอม ชวนรับประทาน 

          “ข้าวเหนียวด าหวาน” มีสวนประกอบหลัก คือ ขຌาว
เหนียวด าหรือที่ชาวสกลนครเรียกวา ขຌาวก่ า มะพรຌาวทึนทึก ละ
น  าตาล สวนประกอบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี  ขึ นอยูกับผูຌท าที่จะ
ปรุงตงรสชาติเพิ่มเติมตามชอบ฿จ เชน บางคนชอบ฿สถั่วเขียว 
ถัวเหลือง ละถั่วลิสง เป็นตຌน นับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ชาวบຌาน฿น
ทຌองถิ่นสกลนคร นิยมท าเมนูนี ฿นชวงงานบุญประเพณี ตางๆ เพื่อ 

ภาพ : นางมนรม สนสุภา  
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“ขຌาวเมา ขนมหวานท่ีปรรูปมาจากขຌาวเหนียว  

 
“ขຌาวเหนียวด าหวาน ชาวบຌานนิยมท าขึ น฿นงานบุญประเพณีตางๆ     

 
“ขนมเทียน ชาวบຌานนิยมท าขึ น฿นงานบุญประเพณีตางๆ     

 
“ขຌาวตຌมผัด ชาวบຌานนิยมท าขึ น฿นงานบุญประเพณีตางๆ     

น าเปท าบุญที่วัด หรืองานที่เกี่ยวขຌองกับวิถีชีวิต เชน งานบวช 
งานตง งานศพ เพื่อเลี ยงขกที่มารวมงาน รสชาติหอมขຌาวหวาน
มันกะทิ ละหอมกรุนดຌวยเครื่องปรุงรสตางๆ ซึ่งถຌา฿ครลองชิม
ลຌวลຌวนตຌองติด฿จ    
          “ขนมเทียน” ชาวบຌานสวน฿หญ฿นทຌองถิ่นสกลนคร นิยม
เรียกสั นๆ วา “ขนม ขนมเทียนมีรูปทรงคลຌายปิรามิด ซึ่งขຌาง
฿นปิรามิดนี เดຌซอนความหอมหวานเวຌ ดยคนบราณจะเอาขຌาว
เหนียวเปชคຌางคืน จากนั นน ามาต า฿หຌละเอียดท าเป็นตัวป้ง 
ซึ่งบางคนอาจ฿สเนื อฟักทองนึ่งเปดຌวย เพื่อ฿หຌป้งนุมละสีเหลือง
สวยมากยิ่งขึ น เสรใจลຌวน าป้งขนมที่เตรียมเวຌมาหอเสຌที่ท าจาก
มะพรຌาวทึนทึกเคี่ยวกับน  าตาลหรือถั่วเขียวเลาะเปลือก ตามดຌวย
การ฿ชຌ฿บตองหุຌมหอ ลຌวน าเปนึ่ง฿หຌสุก กใจะเดຌขนมเทียนสุดหอม
หวานอรอยเวຌรับประทาน    
          “ข้าวต้มผัด” มีสวนประกอบหลัก คือ ขຌาวเหนียว ละ
กะทิ สวนเสຌที่จะน ามา฿ส฿นขຌาวตຌมมัด กใจะมีหลากหลายตาม
ความนิยมละความชอบของผูຌท า เชน ถั่วเขียวเลาะเปลือก ถั่ว
เหลือง ละกลຌวย เป็นตຌน วิธีการท า คือ น าขຌาวมานึ่ง฿หຌคพอสุก 
ลຌวเอาเปมูลกับกะทิ หากจะ฿สถั่วเพิ่มเติมกใตຌองตຌมถั่ว฿หຌสุกลຌว
น ามาคลุก฿สรวมเป฿นขຌาว ละถຌาเป็นถั่วเขียวกในิยมน าเปนึ่งลຌว
มาผัดกับน  าตาลปรุงรสชาติกอนคอยน ามา฿สตอนหอ ละถຌาเป็น
กลຌวยกใท าลักษณะเดียวกัน เมื่อหอเสรใจเรียรຌอยลຌวน าเปนึ่ง฿หຌสุก
อีกครั ง กใจะเดຌขຌาวตຌมผัด สุดสนอรอยเวຌรับประทาน 
          “ข้าวต้มมัด” มีสวนประกอบหลัก คือ ขຌาวเหนียว ถั่ว
หรือกลຌวย ละมีวิธีการท า คือ น าขຌาวเหนียวมาที่ชน  ามาลຌว
ประมาณ 3 ชั่วมง มาผสมกับถั่วที่ตຌมสุก ลຌวน ามาหอดຌวย
฿บตอง ดยเวลาหอจะตักขຌาว฿สลงเป฿น฿บตองลຌวน ากลຌวยที่ฝาน
ลຌวมาวาง฿สขຌาวที่ผสมกับถั่ว ลຌวหอ จากนั นน าเปตຌม฿หຌสุก กใจะ
สามารถน ามารับประทานเดຌเลย ซึ่งจะเดຌลิ มรสชาติทຌๆ ของ
ขຌาวตຌมมัดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือบางคนอาจจะน าเปท า
เป็นขຌาวหัวงอก กใเดຌเมนูรสชาติขนมหวานที่กลมกลอม฿นอีก
รูปบบหนึ่ง 
          “ข้าวหัวหงอก” เป็นเมนูของหวานที่ท าจากขຌาวตຌมมัด
ดยการน าขຌาวตຌมมัดมาตัดหรือหั่นเป็นทอนๆ ลຌวปรุงรสชาติเพิ่ม
ดยการ฿สมะพรຌาวทึนทึกขูด น  าตาลทรายหรือน  าอຌอย ซึ่งถຌา฿ส
น  าอຌอยจะเดຌขຌาวหัวหงอกที่ออกสีน  าตาลหนอย รสชาติหวานหอม
นารับประทาน 
          “ข้าวตอกแตก” ถຌาจะเรียกบบวัยรุนกใตຌองบอกวา  
“ปຈอบเรซ์ ลักษณะคลຌายกับปຈอบคอร์น มีสวนประกอบหลัก คือ 
ขຌาวเปลือกขຌาวเหนียว เมื่อน าขຌาวเปลือกมาคั่ว฿นเฟรงจัด 
เปลือกขຌาวจะตกออกเป็นขຌาวพองเบาสีขาว น ามาคัดยกเปลือก
ขຌาวออกกใจะเดຌขຌาวตอกตกสีขาว สามารถรับประทานเดຌ บางคน
ตຌองการท าเป็นขຌาวหวาน กใปรุงรสเพิ่มดย฿สน  าตาล ละมะพรຌาว  
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“ขຌาวตຌมมัด ชาวบຌานนิยมท าขึ น฿นงานบุญประเพณีตางๆ     

 
“ขຌาวหัวหงอก เมนูขนมหวานท่ีปรรูปมาจากขຌาวตຌมมัด  

 
“ขຌาวตอกตก หรือที่วัยรุนเรียกกันวา “ปຈอบเรซ์   

 
“กลอยน่ึง เมนูอาหารหวานท่ีคอนขຌางหากินยาก฿นปัจจุบัน   

คลุก฿หຌเขຌากัน กลายเป็นขຌาวตอกตกหวาน...สุดสนอรอย... 
          “กลอยน่ึง” เป็นเมนูขนมหวานที่คอนขຌางหากินเดຌยาก฿น
฿นปัจจุบัน เนื่องจากผูຌที่มีความช านาญ฿นการท าเมนูนี ลดลงตาม
ยุคสมัย ประเภทของกลอยจะบงออกเป็นกลอยขຌาวเจຌาละขຌาว
เหนียว ดยกลอยขຌาวเจຌาจะมีเนื อสัมผัสที่คลายกับขຌาวเจຌา ละ
กลอยขຌาวเหนียวจะมีเนื อสัมผัสเหนียวหนึบคลຌายกับขຌาวเหนียว
เทาที่ผูຌเขียนพบเหในการท าเมนูดังกลาวนี  สวน฿หญพบวานิยมน า
กลอยทั งสองชนิดมาผสมกันท า฿หຌเดຌสองรสชาติของความอรอย฿น
จานเดียวกัน วิธีการท า คือ จะน ากลอยที่นึ่งสุกลຌวมาปรุงรสเพิ่ม 
ิรสชาติของกลอยที่นึ่งสุกลຌวนั นจะคอนขຌางจืด เมมีรสชาติมาก
นักี ดยนิยมน ามาคลุกกับมะพรຌาวละกใน  าตาล หรือบางคน
อยาก฿หຌมีสีสันสวยงามกใอาจเพิ่มเติมรสชาติละสีสันต์ดຌวยการ
คลุกกับฟังทองนึ่ง ทั งนี  เมนูขนมหวานจากกลอยนั น฿ชวาทุกคน
จะท าเดຌทั่วเป เพราะกลอยเป็นพืชหัวที่มีพิษ หากก าจัดพิษออก
จากหัวกลอยเมหมดลຌวน ามารับประทาน จะกอ฿หຌเกิดอันตราย
ตอผูຌรับประทานเดຌ ดังนั น หากจะรับประทานหรือท าเมนูนี  ควร
หารือผูຌที่มีความช านาญ หรือผูຌที่มีประสบการณ์฿นการท ามาคอย
฿หຌค านะน า  
          “ข้าวจี่” มีสวนประหลัก คือ ขຌาวเหนี่ยวนึ่งสุก ละเกลือ 
มีวิธีการท า คือ การท าขຌาวจี่ของคนสมัยจะท าบบงายๆ คือ น า
ขຌาวจากกระติบ มาปั้นเป็นรูปทรงรี ลຌว฿ชຌเมຌเผเสีบทง฿หຌเปตรง
กลาง จากนั นรยดຌวยเกลือ ลຌวน าเปยางเฟ฿หຌเลืองหอม บางคน
เพิ่มรสชาติดຌวยการ฿สเข หรือน  าอຌอย   
          “ข้าวป่ง หรือข้าวเกรียบว่าว” มีสวนประกอบหลัก คือ 
ขຌาวเหนียว เครือตดหมา ิพังหมี น  าตาล ละอาจ฿สงาดຌวยเพื่อ
เพิ่มสีสันต์ละรสชาติ มีวิธีการท า คือ น าขຌาวเหนียวที่นึ่งสุกลຌว
มาต า฿หຌละเอียด ดย฿นขั นตอนการต านั นตຌองทยอยเติมน  าตาล
ละน  าที่ชรากตຌนเครือตดหมาลงดຌวย เครือตดหมาที่น ามา฿ชຌนั น
ชาวบຌานจะเปขุดเอารากมาลຌวลຌางน  า฿หຌสะอาดจากนั นกใน ามา
ทุบลຌวชกับน  า น  าชดังกลาวนี หละที่จะเป็นตัวชูรสขຌาวป่ง฿หຌ
มีรสชาติที่พิเศษที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวขึ นมา พอต าจนเดຌที่
ลຌวกใจะน ามาท าเป็นผนกลมบาง จากนั นน าเปตากดดจนหຌง 
เวลาจะรับประทานกใน ามายางเฟ ซึ่งจะท า฿หຌป้งวงกลมเลใกๆ 
ขยายขนาดป่งพองออกเป็นผน฿หญ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “ขຌาว
ป่ง ขຌาวป่งมีลักษณะเป็นผนกรอบ รสชาติหวานนิด กลม
กลอม ...สุดสนอรอยเลยทีเดียว… 
          “มะม่วงยัดบก” มีสวนประกอบหลัก คือ มะมวงกะสอ
สุก ิมะมวงกะลอนี ละขຌาวเหนียวรຌอนๆ สวนวิธีการท านั นสุด
สนจะงายดาย เพียงคเราน ามะมวงกะสอสุกมาลຌางน  า฿หຌ
สะอาด ฿ชຌมีดหรือมือเดใดเอาหัวหรือขั วของมะมวงออก จากนั น
บีบเมใดมะมวงออกทางนี  กใจะเดຌเปลือกมะมวงที่มีเนื อติดดຌวย 
เรียกวา “บก หากตຌองการเนื อของมะมวงมากๆ ฿หຌเอาชຌอน 
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“ขຌาวจี่ นิยมท าขึ น฿นชวงงานบุญเดือนสาม หรืองานประเพณีบุญขຌาวจี่  

 
“ขຌาวป่ง มีสวนผสมของเครือตดหมา ิพังหมี เป็นตัวชูรส  

 
มะมวงยัดบก ท าจากมะมวงกอสอสุกหรือมะมวงกะลอน  

 
“มะมวงกวนผน เมนูถนอมอาหารท่ีเกใบเวຌรับประทานเดຌหลายเดือน 

มาขูดเอาเนื อจากเมใด฿สลงเป฿นเปลือก เสรใจลຌวน  าขຌาวเหนียว
รຌอนๆ มายัด฿สลงเป฿นเบຌาเปลือก ลຌวคลุก฿หຌขຌาวกับเนื อมะมวง
เขຌากัน฿นนั นเลยจะเดຌรสชาติมาก ต฿ครที่ตຌองการความสวยงาม 
อาจจะขูดเอาเนื อมะมวงออกมคลุกกับขຌาวเหนียว/ขຌาวเหนียวมูล
ขຌางนอก ลຌวคอย ยัด฿สลงเป฿นบกมะมวง กใจะเดຌรสชาติหวาน
อมเปรี ยว สุดสนอรอยของมะมวงยัดบก  
          “มะม่วงกวนแผ่น” มีสวนประกอบหลัก คือ มะมวงสุก  
มีวิธีการท า คือ น ามะมวงสุกงอม ิมะมวงชนิด฿ดกใเดຌี ลຌวมาบี 
เอาตเนื อ จากนั นน ามากวนดຌวยๆ เฟออน ซึ่งถຌามะมวงที่เรา
น ามากวนนั นมีรสชาติเปรี ยวมาก กใอาจจะปรับรส฿หຌหวานกลม
กลอมมากขึ นดยการเติมน  าตาล หรือปรุงรสตามชอบ฿จ เมื่อกวน
จนเดຌที่ลຌวกใน ามาตาก วิธีการตากกใอาจจะตาก฿สกับ฿บตอง หรือ
฿บตองตึง หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีละเหมาะสม หากตาก฿ส฿บตองกใจะ
เดຌกลิ่นหอมของ฿บตอง พอหຌงดีลຌวกใมຌวนเกใบ฿ส฿นกลองเวຌกินเดຌ
เป็นปีๆ เลยที่เดียว รสชาติจะเดຌความหอมหวานของมะมวง 
          “ขนมหมากสาลี หรือขนมข้าวพด” มีสวนประกอบ
หลัก คือ ขຌาวพด ขຌาวเหนียว มะพรຌาว ละน  าตาล วิธีการท า คือ 
น าขຌาวพดมากะเอาเปลือกหุຌมฝักออก ิเกใบสวนของเปลือกหุຌม
ฝักนี เวຌ฿ชຌประยชน์฿นการหอขนมี จากนั นน าขຌาวพดมาฝานเอา
ตเมลใด ลຌวน ามาผสมกับขຌาวเหนียว ิขຌาวเหนียวที่ผานการช
น  าจนออน ละขลกละเอียดจนกลายเป็นป้งลຌวี จากนั นผสม
กับมะพรຌาวขูด น  าตาล ซึ่งอาจจะ฿ชຌวิธีการต า฿หຌเขຌากัน หรือ
คลุกเคลຌาดຌวยมือ฿หຌสวนผสมตางๆ เขຌากัน ซึ่งตละวิธีกใจะท า฿หຌ
เดຌรสชาติที่ตกตางกัน เมื่อคลุกเคลຌาสวนผสมตางๆ เสรใจลຌว
น ามาหอดຌวยเปลือกหุຌมฝักขຌาวพดที่กะเวຌ฿นขຌางตຌน ละน าเป
นึ่งจนสุก กใจะเดຌขนมหมากสาลีที่หอมหวานมัน..นารับประทาน
เป็นอยางยิ่ง... 
          “ข้าวขบ หรือข้าวแต๋น” มีสวนประกอบหลัก คือ ขຌาว
เหนียว น  าอຌอย ละน  ามัน ฿นสวนวิธีการท านั น ถຌาท าบบ
ชาวบຌานจะงายมาก คือ เพียงคน าขຌาวเหนียวสุกมาผึ่งดด฿หຌ
หຌง ิดยอาจจะท าเป็นผนหรือเมกใเดຌ ตามตความชอบของต
ละทานี จากนั นน าขຌาวที่หຌงดีลຌว มาทอด฿นน  ามัน ลຌวราดดຌวย
น  าอຌอย กใเดຌขຌาวขบที่เป็นขนมหวาน กรุบกรอบ สุดสนอรอย เวຌ
รับประทาน ต฿นปัจจุบันบางคนนิยมท าขຌาวขบเพื่อจ าหนายทั ง
เป็นรายเดຌหลัก หรือรายเดຌเสริม กใจะมีการปรับปรุงรูปลักษณ์ละ
รสชาติเพิ่มเติม เพื่อ฿หຌมีความทันสมัยละตอบสนองความนิยม
ของผูຌบริภคมากขึ น เชน มีการปรุงรสของขຌาวกอนน าเปตากหຌง 
มีการท าเป็นรูปทรงตางๆ ที่สวยงามละดึงดูดความสน฿จ รวมทั ง
ตกตงดຌวยเครื่องราดหนຌาที่หลากหลาย เชน หมูหยอง ละ
ธัญพืชตางๆ เป็นตຌน   
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“ขนมหมากสาลี หรือขนมขຌาวพด 

 
“ขຌาวขบ หรือขຌาวตຎน หนຌาตางๆ เชน หมูหยอง ละธัญญาพืช เป็นตຌน  

 
“ขຌาวขบ หรือขຌาวตຎน สีมวงซึ่งเป็นสีธรรมชาติจากดอกอัญชัน 

 
“ขຌาวขบ หรือขຌาวตຎน สีเขียวออนๆ ซึ่งเป็นสีธรรมชาติจาก฿บเตย 

 
“ฟักทองน่ึงหนຌามะพรຌาว มีสวนประกอบหลัก คือ ฟักทองน่ึงสุก
มะพรຌาว ละน  าตาล ละมีวิธีการท าท่ีสุดสนจะงาย คือ น าฟักทองท่ี
น่ึงลຌว มารยหนຌาดຌวยมาพรຌาวขูด ละน  าตาล เพียงเทานี กใจะเดຌ
ฟักทองน่ึงหนຌามะพรຌาว ท่ีสุดสนจะอรอยเวຌรับประทาน       

 
“ขຌาวขบ หรือขຌาวตຎน สีสຌม ซึ่งเป็นสีธรรมชาติจากครอท 

 
“ขຌาวขบ หรอืขຌาวตຎน สองกษัตริย์ท าจากขຌาวเนียวขาวละขຌาวเหนียวด า  

“ยังมีเมนูอาหารหวานพื้นบ้านของชาวสกลนคร
อีกหลากหลายอย่าง ซึ่งผู้เขียนจะทยอยน ามาเล่า

สู่ท่านผู้อ่านฟังอย่างต่อเนื่องต่อไป  
...โปรดติดตามฉบับหน้านะคะ...ขอบคุณค่ะ 
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UPDATE ผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ 

โดย บุคลากร คณะทรพัยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
รอบ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2561 

 
 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อวารสารวชิาการ ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับการตีพิมพ ์
แ Effect of extraction conditions on color, pH, 

flavor profile and ribonucleotide contents of 
Limnophila aromatica (Lam.)  Merr. extracts 

KMUTNB: International 
Journal of Applied Science 
and Technology 

นางสาวพันทวิา สรຌอยมาลุน  
ดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ึ  
Prof. Lay  Horng-Liang 

ระดับชาติ 

โ Screening of antibacterial activities of edible 
wild and cultivated mushrooms from Northeast 
Thailand against foodborne pathogenic bacteria 

วารสารเเกนเกษตร ผศ.อัมพร ศรีครามึ  
Amonrat Taochatturat 
Daovini Surinpa 

ระดับชาติ 

3 การลดเกลือซเดียม฿นผลิตภัณฑ์มะมวงดอง กนเกษตร 46 ฉบับพิเศษ แ ดร.รัฐกรณ์ จ านงผล ดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ึ ระดับชาติ 
4 การวิเคราะห์ความคุຌมคา฿นการลงทุนผลิตสารหอม

กฤษณา 
วารสารกนเกษตร ดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัยึ  

รศ.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร  
นางสาวอภิฤดี คงคาทิพย ์

ระดับชาติ 

5 การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิคละสารตຌานอนุมูล
อิสระ฿น฿บหมอน โ สายพันธุ์ 

กนเกษตร นางสาววจิิตรา สวงคตร  
ผศ.ดร.อรัญญา พรหมกูลึ  
ผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร  
ผศ.เกรียงเกร พัทยากรึ 

ระดับชาติ 

6 การศึกษากระบวนการผลิตนຌาสຌมสายชูหมักจากคจิ
ขຌาวเหนียว 

วารสารวิทยาศาสตร์ละ
เทคนลยี มทร. ธัญบุรี 

ดร.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ึ  
นางสาวนัดดา ราชนิยม นางสาวณัฐวัลย์ พลพันธุ ์

ระดับชาติ 

7 คุณภาพปุ๋ยหมักมูลมຌาที่เสริมดຌวยถานชีวภาพตางชนิด กนเกษตร นายธนกร วรวงค์ นายนยิมสุข ณ เทร  
ดร.ปานชีวัน ปอนพังงาึ 

ระดับชาติ 

่ ผลของชนิดละความเขຌมขຌนของเอนเซม์ที่มีตอความ
นุมของเนื อ 

กนเกษตร นางสาวกาญจนาพร นนทะลุน  
ผศ.ดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตรึ 

ระดับชาติ 

้ ผลของระยะเวลา฿นการงอกตอปริมาณฟีนอลทั งหมด 
กิจกรรมการตຌานอนุมูลอิสระ ละปริมาณกาบาของ
ขຌาวฮางงอก 

กนเกษตร นางสาวชรินรัตน์ เจี ยนเซง  
ผศ.ดร.เกรียงเกร พัทยากรึ  
ผศ.ดร.อรัญญา พรหมกูลึ 

ระดับชาติ 

แเ ผลของหลงคาร์บอนละ pH ตอการเจริญของ
บคทีเรียลคติกที่คัดเลือกเดຌจากผลิตภัณฑ์ขຌาวหมาก 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร นางสาวณัฐธิดา อทารัม นางสาวสิริอร มุลมณี 
ดร.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ึ 

ระดับชาติ 

แแ ศักยภาพการจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ขຌาว
เหนียว฿นจังหวัดสกลนคร 

วารสารกนเกษตร ฉบบัพิเศษ แ ดร.พัดชา เศรษฐากาึ 
นางสาววรรณวิสา ศรีตาชัย 

ระดับชาติ 

แโ วิธีการผลิตละปัจจัยที่เกี่ยวขຌองตอคุณสมบัติของปลา
รຌา฿นพื นที่ภาคอีสานตอนบน 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา นางสาวอัจฉริยา สุริยา  
ดร.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ึ 

ระดับชาติ 

แ3 Impact of inulin on viability and storage 
stability of probiotic Lactobacillus plantarum 
TISTR โเ75 in fermented rice extract 

Agriculture and Natural 
Resources 

ผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร  
Sureeporn Niyomrat  
Janyawan Naknovn 
ผศ.ดร.เกรียงเกร พัทยากรึ 

ระดับนานาชาต ิ

แ4 Mao Pomace on Carcass and Meat Quality of 
Broiler 

International Journal of 
Poultry Science 

ผศ.ดร.กานดา ลຌอกຌวมณีึ  
ดร.ปานวาด พรหมดีึ 

ระดับนานาชาต ิ

หมายเหตุ : ขຌอมูล ณ 3แ กรกฎาคม โ56แ   ึ หมายถึง บุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร  
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ 

โดย นิสิตและบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
รอบ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวทิพยวรรณ สุดใจ 
น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

          ฿นวันที่ 6 เมษายน โ56แ นางสาวทิพยวรรณ สุด฿จ นิสิต
ชั นปีที่ 3 หลักสูตรเทคนลยีการอาหาร น าเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ ฿นรูปบบปากเปลา ิOral Presentationี เรื่อง 
“Antioxidant Content and Antioxidant Activity of 
White, Red and Black Waxy Rice ฿นการประชุมวิชาการ 
The โเแ่ International Forum-Agriculture, Biology, and 
Life Science (IFABL โเแ่ี จัดขึ น฿นระหวางวันที่ 6 – ่ เมษายน 
โ56แ ณ Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan ดยมี ดร.
ธัญญ์ วนิ ช  ธัญสิ ริ วรรธน์  ละ ดร .สุพัตรา  พธิ เศษ  คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ปรึกษาการ
ด าเนินงานวิจัยดังกลาว  
 

นายพิชิตชัย พจนเลขา 
น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

          ฿นวันที่ 6 เมษายน โ56แ นายพิชิตชัย พจนเลขา นิสิต
ระดับปริญญาท หลักสูตรเทคนลยีการอาหาร  น า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ฿นรูปบบปากเปลา  ิOral 
Presentationี  เรื่อง “Changes in Antioxidant Content 
and Antioxidant Activity of Riceberry Flour by 
Annealing and Heat-moisture Treatment ฿นการประชุม
วิชาการ The โเแ่ International Forum-Agriculture, 
Biology, and Life Science (IFABL โเแ่ี จัดขึ น฿นระหวางวันที่ 
6 – ่ เมษายน โ56แ ณ Nagoya Congress Center, Nagoya, 
Japan ดยมี ดร.ศรยา สนเมือง ละ ดร.สุพัตรา พธิเศษ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ปรึกษาการ
ด าเนินงานวิจัยดังกลาว  

นางสาวทิพยวรรณ สุด฿จ น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Antioxidant Content 
and Antioxidant Activity of Whiteุ Red and Black Waxy Rice 

นายพิชิตชัย พจนเลขา น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Changes in 
Antioxidant Content and Antioxidant Activity of Riceberry Flour 

by Annealing and Heat-moisture Treatment 
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นางสาวสุจารี นนทโคตร  
น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

          ฿นระหวางวันที่ โ6-โ่ เมษายน โ56แ นางสาวสุจารี นนท
คตร นิสิตระดับปริญญาท หลักสูตรทรัพยากรเกษตร น าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ฿นรูปบบปสเตอร์ เรื่อง Studies on 
heterosis and correlation analysis in F1 hybrids of 
mulberry ิMorus spp.ี ฿นการประชุมวิชาการนานาชาติ 
International Conference of Agriculture and Natural 
Resources (ANRES 2018) จัดขึ น฿นระหวางวันที่ โ6 – โ่ 
เมษายน โ56แ รงรมวินด์เซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
ดยมี  ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล  คณะทรัพยากรธรรมชาติละ
อุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ปรึกษาการด าเนินงานวิจัยดังกลาว  

  

 

นางสาวสาวินีย์ ธานีกุล  
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

          ฿นวันที่ โ3-โ4 พฤษภาคม โ56แ นางสาวสาวินีย์ ธานีกุล 
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั นปีที่ 4 หลักสูตรทรัพยากรเกษตรละการ
จัดการการผลิต น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ฿นรูปบบปสเตอร์ 
เรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระบบการผลิตข้าว
เหนียวแบบดั งเดิมและระบบการผลิตข้าวเหนียวแบบแปลงใหญ่ 
ของเกษตรกรต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ฿นการประชุมวิชาการขຌาวหงชาติ  ครั งที่ 5 ประจ าปี 
โ56แ จัดขึ น฿นระหวางวันที่ โ3 – โ4 พฤษภาคม โ56แ ณ รงรม
เซในทรา กรุงเทพมหานคร ดยมี ดร.พัดชา เศรษฐากา คณะ
ทรัพยากร ธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ปรึกษาการ
ด าเนินงานวิจัยดังกลาว 
 

นางสาวสุจารี นนทคตร น าเสนอผลงานวิจัย 

เรื่อง Studies on heterosis and correlation analysis in  

F1 hybrids of mulberry ิMorus spp.ี 

นางสาวสาวินีย์ ธานีกุล น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
ตຌนทุนละผลตอบทนระบบการผลิตขຌาวเหนียวบบดั งเดิมละระบบ

การผลิตขຌาวเหนียวบบปลง฿หญฯ 

  

นายพิชิตชัย พจนเลขา ละนางสาวทิพยวรรณ สุด฿จ น าเสนอผลงานวิจัย฿นงานประชุมวิชาการ โเแ่ International Forum-Agriculture, Biology and 

Life Science ิIFABL 2018ี ฿นระหวางวันท่ี 6-่ เมษายน โ56แ ณ Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan 
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นางสาวฐาวรี ยาสิทธิ์ และนางสาวทัตติยา ค ามุงคุณ 

น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

          ฿นระหวางวันที่ โ5 – โ6 มิถุนายน โ56แ นางสาวฐาวรี  
ยาสิทธิ์  ละนางสาวทัตติยา ค ามุงคุณ นิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรทรัพยากรเกษตร  น า เสนอผลงานวิจั ยระดับชาติ  
฿นรูปบบปสเตอร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะเขือ
ิSolanum melongena ena L.ี ด้วยเทคนิค Sequence 
Related Amplified Polymorphism ิSRAPี ฿นการประชุม
วิชาการ  Recent Advances in Genomics and Genetics 
Conference 2018 (RAGG2018): Innovative Genomics and 
Genetics จัดขึ น฿นระหวางวันที่ โ5 – โ6 มิถุนายน โ56แ ณ 
รงรมอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ดยมี ดร.หทัยรัตน์ ชคทวี
พาณิชย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่
ปรึกษาการด าเนินงานวิจัยดังกลาว  
 

 

นายอภิวัฒน ์แสงอุบล 

น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

          ฿นระหวางวันที่ 5-6 กรกฎาคม โ56แ นายอภิวัฒน์ สง
อุบล นิสิตระดับปริญญาท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
ิเทคนลยีการอาหารี น าเสนอผลงาวิจัย เรื่อง Effect of 
Sucrose Pre-Drying Treatment on Quality of Mango ฿น
การประชุม The IRES Internation conference on Food and 
Arriculture Engineering ิICFAEี จัดขึ น฿นระหวางวันที่ 5-6 
กรกฎาคม โ56แ ณ รงรม Castlereagh Boutique Hotel เมือง
ชิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ดยมี ดร.ศรยา สนเมือง ละ ผศ.ดร.
อาภัสสร ศิริจริยวัตร คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรม
เกษตร เป็นที่ปรึกษาการด าเนินงานวิจัยดังกลาว  

  
  
 

นางสาวฐาวรี ยาสิทธิ์ ละนางสาวทัตติยา ค ามุงคุณ น าเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะเขือ ิSolanum melongena ena 

L.ี ดຌวยเทคนิค Sequence Related Amplified Polymorphism ิSRAPี 

นายอภิวัตน์ สงอุบล น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of Sucrose  

Pre-Drying Treatment on Quality of Mango 
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บอกเล่าขา่วกิจกรรม (รอบ เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561)  
 
 

ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาการ
สนับสนุนทุนวิจัย โครงการสนับสนุนการท างานวิจัย
นิสิตระดับปริญญาตรีและอาจารย์ท่ีปรึกษา ครั้งที่ 1  
          ฿นวันที่  โ เมษายน โ56แ ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. น าดย  
ดร.ประภาษ กาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิจัยละบริการวิชาการ จัดประชุม
เพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย ครงการสนับสนุนการท างานวิจัยนิสิต
ระดับปริญญาตรีละอาจารย์ที่ปรึกษา ครั งที่ แ ดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัย ประกอบดຌวย ดร.เกรียงเกร พัทยากร ผศ.เจษฎา  
เตชมหาศรานนท์ ผศ.ดร.กานดา ลຌอกຌวมณี ดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ 
ผศ.ดร.เกตุนภัส ศรีเพรจน์ ละดร.สุพัตรา พธิเศษ ดยจากการ
ประชุม฿นรอบนี มีครงการที่เดຌรับการสนับสนุนทุนรวมทั งสิ น 4 
ครงการ ประกอบดຌวย ิแี ครงการการ฿ชຌประยชน์จากเพี ยออน฿นล าเสຌ
วัวเพื่อปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลคาสูง ิโี ครงการผลของระยะการ
ออนกละผลของบรรจุภัณฑ์ตอคุณภาพของขຌาวฮาง ิ3ี ครงการบทบาท
ของพรเบอติก Lactobacillus plantarum ฿นเครื่องดื่มน  าเหใดป่าละ
กิจกรรมการตຌานอนุมูลอิสระ ิ4ี ครงการการประยุกต์฿ชຌระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดท าฐานขຌอมูลการเพาะเลี ยงสัตว์น  า฿นจังหวัดสกลนคร   
การประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนดังกลาว จัดขึ น ณ หຌอง 7-4โเ/แ 
ชั น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี ิอาคาร 7ี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา
สนับสนุนทุนวิจัย โครงการสนับสนุนบุคลากรวิจัยให้ไป

ท าวิจัยระยะส้ันในต่างประเทศ 

          ฿นวันที่ โเ เมษายน โ56แ ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. น าดย ดร.
ประภาษ กาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิจัยละบริการวิชาการ จัดประชุม
หารือเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย ครงการสนับสนุนบุคลากรวิจัย
฿หຌเปท าวิจัยระยะสั น฿นตางประเทศ ดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุน
วิจัย ประกอบดຌวย ดร.เกรียงเกร พัทยากร ผศ.เจษฎา เตชมหาศรา
นนท์ ผศ.ดร.กานดา ลຌอกຌวมณี ดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ ผศ.ดร. 
เกตุนภัส ศรีเพรจน์ ละดร.สุพัตรา พธิเศษ ดยผลจากการพิจารณา
สนับสนุนทุน มีผูຌ เดຌรับการสนับสนุนทุน฿หຌเปท าวิจัยระยะสั น฿น
ตางประเทศ ทั งสิ น โ คน คือ ดร.ภญญ รตน์ กงปร คน ภ ควช
กษตร ล ทรพย กร ดร.รุ่งนภ  บุญภว  ภ ควช ทค น ลยก ร

อ ห ร ล ภชน ก ร ก รปร ชุมดงกล่ วจัดขึ น ณ หຌอง 7-4โเ/แ 
ชั น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี ิอาคาร 7ี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาการ
สนับสนุนทุนวิจัย โครงการสนับสนุนการท างานวิจัย
นิสิตระดับปริญญาตรีและอาจารย์ท่ีปรึกษา ครั้งที่ 2 
          ฿นวันที่ ้ เมษายน โ56แ ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. น าดย  
ดร.ประภาษ กาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิจัยละบริการวิชาการ  
จัดประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย ครงการสนับสนุนการ
ท างานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรีละอาจารย์ที่ปรึกษา ครั งที่ โ 
ดยจากการประชุม฿นรอบนี มีครงการที่เดຌรับการสนับสนุนทุนรวม
ทั งสิ น ่ ครงการ ประกอบดຌวย ิแี การปรับปรุงดินดຌวยเบอชาร์ 
ิโี ผลของป้งขຌางฮางละป้งขຌ าวเสาเหຌตอลักษณะผนเกีๆยว 
ที่ปราศจากกลูเตน ิ3ี ผลสารประกอบอิมัลช่ันของน  ามันหอมระเหยตอ
การยืดอายุการเกใบรักษาลูกชิ นหมู ิ4ี การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
หมักเนื อดຌวยดຌวยคลื่นเสียงความถี่สูงละการชขใง ิ5ี การสกัดละ
ทดสอบคุณสมบัติของกลูคนจากเศษเหลือเหใดเพื่อ฿ชຌ฿นประยชน์การ
ผลิต ิ6ี คุณลักษณะเฉพาะดຌานกายภาพ เคมี ละเคมีเชิงฟิสิกส์ของ
ป้งขຌาว จากพันธุ์ขຌาว฿นจังหวัดสกลนคร ละสมบัติดຌานเนื อสัมผัสของ
เจลจากป้งขຌาวที่เกใบรักษาที่อุณหภูมิตกตางกัน ิ7ี การศึกษาชนิด
ละความชุกชุม฿นฤดูกาลรຌอนละฤดูฝนของมลงวันดูดเลือดของฟาร์ม
เกษตรกรเลี ยงคเนื อ฿นพื นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จั งหวัดสกลนคร  ิ่ี  การทดสอบ
ความสามารถของเชื อบคทีเรีย Bacillus spp. ที่คัดยกจาก 
จังหวัดสกลนคร฿นการควบคุมเชื อสาเหตุรคพืชละการจัดจ านกดຌวย
วิธีทางชีวมเลกุล การประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนดังกลาว  
จัดขึ น ณ หຌอง 7-4โเ/แ ชั น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี 
ิอาคาร 7ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
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ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. ร่วมประสานงานการจัดกิจกรรม 

ฝึกอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และกัญชาศาสตร์ 
          ฿นระหวางวันที่ 25-29 เมษายน 2561 ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. รวมประสานงานการจัดกิจกรรมฝຄกอบรมหลักสูตรการพทย์คนนา  
บินอยด์ ิCannabinoid medicine) ละกัญชาศาสตร์ ิCannabis Science) รุนที่ แ จัดขึ นระหวางวันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2561  
ณ หຌองเฟืດองฟ้า อาคารบริหาร ิอาคาร 1ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 

ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ.  
จัดกิจกรรมประชุมหารือเรื่องการด าเนินงาน 

ของหน่วยวิจัย (Research Unit) 
        ฿นวันที่ ่ มิถุนายน โ56แ ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. น าดย 
ดร.ประภาษ กาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิจัยละบริการวิชาการ  
จัดประชุมหารือเรื่องการด าเนินงานของหนวยวิจัย ิResearch 
Unitี ซึ่งจากการประชุมเดຌสรุปนวทางการกระตุຌนเพื่อ฿หຌตละ
หนวยวิจัยผลิตผลงานทางวิชาการ เชน สนับสนุนการจัดท า
ขຌอเสนอครงการ ิโ,000 บาท/ครงการี สนับสนุนการเผยพร
ผลงานทางวิชาการ ิแ,500 บาท/ผลงานี สนับสนุนกิจกรรม 
ฮนักวิจัยลงพื นที่ เพื่อคຌนหาจทย์วิจัยฮ ิสนับสนุนคา฿ชຌจาย ละ
บริหารจัดการความสะดวก฿นเรื่องตางๆี เป็นตຌน การประชุม
ดังกลาวจัดขึ น ณ หຌอง 7-4โเ/แ ชั น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ละ
เทคนลยี ิอาคาร 7ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

หัวหนวยหนวยวิจัย รวมประชุมหารือเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของ 
หนวยวิจัย ิResearch Unitี 
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ฝ่ายวิจัย คณะทอ. จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์อ้อยและน้ าตาลไทย” 

 

         
฿นวันจันทร์ ที่ 3เ เมษายน โ56แ ฝ่ายวิจัยคณะ ทอ.  

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์อ้อยและน  าตาล
ไทย” ดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อเปิดมุมมอง
ละอัพเดทขຌอมูลเกี่ยวกับความเปเป็นของสถานการณ์อຌอยละ
น  าตาล฿นปัจจุบัน รวมทั งเป็นเวทีลกเปลี่ยนองค์ความรูຌ ละรับ
ฟังการถายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยอຌอยละ
น  าตาล จากวิทยากรผูຌเชี่ยวชาญ คือ ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร นายก
กิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเทย ดยปัจจุบัน
ทานเป็นกรรมการสภาวิจัยหงชาติ สาขาเกษตรละชีววิทยา 
ละเป็นนักวิจัย฿นกลุม Agribenchmark ซึ่ง เป็นหนวยงาน
นานาชาติที่เชื่อมยงนักวิจัย นักวิชาการทั่วลก ที่มีการศึกษา
เปรียบเทียบขຌอมูล ดຌานการเกษตร การผลิต ตຌนทุนวิเคราะห์ 

ศักยภาพของพืชส าคัญๆ ทั่วลก เชน ขຌาวสาลี ขຌาวพด ฝ้าย 
อຌอย/น  าตาล ละขຌาว เป็นตຌน กิจกรรมดังกลาวจัดขึ น ณ หຌอง
เฟืດองฟ้า อาคารบริหาร ิอาคาร แี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดยนิสิต บุคลากร
ละคณาจารย์จากคณะตางๆ ภาย฿นวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เขຌารวมรับฟังละรวมลกเปลี่ยนองค์ความรูຌ 
฿นดຌานดังกลาว กวา ่เ คน  

นอกจากนี ยังมีการประชุมเพื่อรวมหารือเรื่อง“นว
ทางการจัดตั งศูนย์วิจัยละพัฒนาอຌอยละน  าตาล ดยมี 
ผูຌมีสวนเกี่ยวขຌองจากหลายฝ่ายเขຌารวมประชุมหารือการ
ด าเนินงานดังกลาว ปิดทຌายดຌวยการเยี่ยมชมพื นที่ละการจัดการ
การเพาะปลูกอຌอย ฿นเขตจังหวัดสกลนคร 
 

โดย วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร 
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ประมวลภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์อ้อยและน้ าตาลไทย” 

   

   
 

   

   

ดร.ประภาษ กาวิชา กลาวถึงที่มาของการจัด
กิจกรรม ละกลาวตຌอนรับวิทยากรผูຌทรงคุณวุฒิ 

ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร วิทยากรผูຌทรงคุณวุฒิ
บรรยายถายทอดองค์ความรูຌฯ 

ผูຌเขຌารวมรับฟังมีทั งนิสิต บุคลากร คณะ ทอ. 
ละผูຌสน฿จทั่วเปภาย฿นวิทยาเขตฯ 

บรรยากาศการบรรยายพิเศษ 

เรื่อง สถานการณ์อຌอยละน  าตาลเทย 

บรรยากาศการบรรยายพิเศษ 

เรื่อง สถานการณ์อຌอยละน  าตาลเทย 

ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดี  
คณะ ทอ. กลาวปิดกิจกรรม 

ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดี  
คณะ ทอ. มอบของท่ีระลึกดวิทยากร 

รวมประชุมหารือ เรื่อง“นวทางการจัดตั ง
ศูนย์วิจัยละพัฒนาอຌอยละน  าตาล 

รวมประชุมหารือ เรื่อง“นวทางการจัดตั ง
ศูนย์วิจัยละพัฒนาอຌอยละน  าตาล 

เยี่ยมชมพื นท่ีละการจัดการการเพาะปลูกอຌอย  
฿นเขตจังหวัดสกลนคร 

เยี่ยมชมพื นท่ีละการจัดการการเพาะปลูกอຌอย  
฿นเขตจังหวัดสกลนคร 

เยี่ยมชมพื นท่ีละการจัดการการเพาะปลูกอຌอย  
฿นเขตจังหวัดสกลนคร 
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ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. จัดกิจกรรมการประชุมหารือ  

เรื่อง “การสร้างเครือข่ายและพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” 

฿นวันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน โ56แ ฝ่ายวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร ิคณะ ทอ.ี จัดกิจกรรมการประชุม
หารือเร่ือง “การสรຌางเครือขายละพัฒนางานวิจัยทางดຌานวิทยาศาสตร์ละเทคนลยีการอาหาร ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฿หຌบุคลากรวิจัย
ทางดຌานวิทยาศาสตร์ละเทคนลยีการอาหาร คณะ ทอ. เดຌรวมลกเปลี่ยนเรียนรูຌ฿นเรื่องการสรຌางเครือขายละการพัฒนางานวิจัยดຌาน
ดังกลาว ดยมีผูຌเชี่ยวชาญ คือ ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ละรศ.ดร.เพใญขวัญ ชมปรีดา รวม฿หຌค านะน าปรึกษา รวมทั งถายทอดองค์
ความรูຌละประสบการณ์การเกี่ยวกับการด าเนินงานดຌานวิทยาศาสตร์ละเทคนลยีการอาหาร฿หຌกผูຌเขຌารวมกิจกรรม จัดขึ น ณ หຌอง
พรรณนานิคม อาคารวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี ิอาคาร 7ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดยมี 
คณาจารย์ละบุคลากร คณะ ทอ. จากภาควิชาเทคนลยีการอาหาร จ านวน แ5 คน เขຌารวมกิจกรรมดังกลาว    

  
 

 
วิทยากรผูຌทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ละ รศ.ดร.เพใญขวัญ ชมปรีดา รวมถายภาพเป็นท่ีระลึกกับผูຌเขຌารวมกิจกรรม 

การประชุมหารือเรื่อง “การสรຌางเครือขายละพัฒนางานวิจัยทางดຌานวิทยาศาสตร์ละเทคนลยีการอาหาร 

ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล 
ิProfessor Witoon 
Prinyawiwatkulี 

School of Nutrition  
and Food Sciences 

LSU Agricultural Center 
Baton Rouge, La 70803, 

รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 
ิAssoc.Prof.Penkwan 

Chompreedaี 
Department of Product 

Development Facculty of 
Agro – Industry Kasetsart 

University 
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ฝ่ายวิชาการ คณะ ทอ. จัดกิจกรรม 

“มหกรรมการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี : N-RAI Academic Fair ครั้งที่ 3” 
ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
      ฿นวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ คณะ ทอ. จัดกิจกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการ “มหกรรมการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ระดับปริญญาตรี : N-RAI Academic Fair ครั งที่ 3 ดยมีวัตถุประสงค์การด าเนินงาน คือ แ. เพื่อ฿หຌนิสิตที่เขຌารวมครงการเดຌ
เรียนรูຌละมีประสบการณ์฿นการน างานผลงานทางวิชาการ โ. เพื่อ฿หຌนิสิตที่เขຌารวมครงการเดຌพัฒนาทักษะดຌานการสื่อสารละมีความกลຌา
สดงออกดຌานการน าเสนอผลงานทางวิชาการ฿นเวทีสาธารณะ 
          การด าเนินงานครงการดังกลาว มีนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรทรัพยากรเกษตร หลักสูตรทรัพยากรเกษตรละการจัดการการ
ผลิต หลักสูตรประมง หลักสูตรเทคนลยีการอาหาร ละหลักสูตรอาหารปลอดภัย เขຌารวมน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั ง฿นรูปบบการ
บรรยาย (Oral Presentation) ละปสเตอร์ ิPoster presentationี รวมทั งสิ น 44 ผลงาน ซึ่งนับวาการจัดงาน฿นปีนี เดຌรับการตอบรับ
เป็นอยางดีจากนิสิตละอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานสหกิจศึกษา ปัญหาพิเศษ ละเทคนิควิจัย ที่รวมสงผลงานละเขຌารวมชมงานกันเป็นจ านวน
มาก ละ฿นงานดังกลาวมีผูຌทรงคุณวุฒิทั งภาย฿นละภายนอก คณะ ทอ. เขຌารวมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ละเขຌารวมชมงาน 
รวมทั งรวม฿หຌขຌอคิดเหใน ขຌอเสนอกนิสิตที่เขຌารวมกิจกรรม รวมผูຌเขຌารวมงานครั งนี  กวา แ5เ คน     
          นอกจากนี ยังมีการประกวดการน าเสนอผลงานทั ง฿นรูปบบการบรรยาย ละการน าเสนอผลงาน฿นรูปบบปสเตอร์ ดยบงรางวัล
การน าเสนอผลงานออกเป็น โ ประเภท คือ ประเภทการบรรยายละปสเตอร์ ซึ่งประกอบดຌวย รางวัลที่ แ รางวัลที่ โ รางวัลที่ 3 รางวัล
น าเสนอผลงานระดับดี ละรางวัลน าเสนอผลงานยอดนิยม ดยผูຌที่เดຌรับรางวัลจะเดຌรับมอบเงินรางวัล พรຌอมเกียรติบัตร ซึ่งมีนิสิตที่เขຌารวม
เสนอผลงานเดຌรับรางวัลทั งสิ น จ านวน แ้ คน ยกเป็น แเ รางวัล ิรายละเอียดดังตารางี 
 

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ได้รับรางวัลในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
ในงาน "มหกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี : N-RAI Academic Fair  2561 ครั้งที่ 3 

จัดโดย ฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

ล าดับ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อผลลงาน  ประเภทรางวัล 
แ นางสาววนารัตน์ นาติน   

นางสาววิเลวรรณ พัฒนาสันต์ 
การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื อราเตรครเดอร์มาชนิดเมใดเพื่อการควบคุมรค
เหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ 

รางวัลท่ี 1  ประเภทบรรยาย 

โ นายศุภกิตติ์ เบญจพิพิธ   
นางสาวเพใญนภา เเกຌวจ าปา   

การศึกษาสภาวะการบมของ฿บหมอนตอกิจกรรมการตຌานอนุมูลอิสระ รางวัลท่ี 2  ประเภทบรรยาย 

3 นางสาวจุฑามาศ ซลิ ม  
นางสาวสุภาพร สุวรรณวงษ์ 

การผลิตละการศึกษาอายุการเกใบรักษาซอสพริก รางวัลท่ี 3 ประเภทบรรยาย 

4 นาย จักรพล นิคงรัมย์  
นาย นิวัตน์ สุภีร์   

ผลของสายพันธุ์ตอคุณภาพ฿บมันส าปะหลังหมัก รางวัลท่ี 1  ประเภทปสเตอร์ 

5 นายเพชรรัตน์ พลวี  
นายวัฒนา กຌวค าฝา   

ผลของการ฿ชຌมูลเกละปุ๋ยยูเรียรวมกับซากหญຌาฝกปรับปรุงดินตอการ
เจริญเติบต ผลผลิต ละการดูด฿ชຌธาตุเนตรเจนของขຌาวพดหวาน 

รางวัลท่ี 2   ประเภทปสเตอร์ 

6 นางสาวจุฑารัตน์ นาควิรัช   สารพฤกษเคมีเบื องตຌนของมะเขือขื่น รางวัลท่ี 3   ประเภทปสเตอร์ 
7 นางสาวชฎาพร บรรบุผา  

นางสาวนิยะดา อุมภูธร   
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบตของปลานิลท่ีเลี ยงดຌวย
อาหารตกตางกัน 

รางวัลพิเศษ : น าเสนอผลงานระดับดี 

่ นายศุภกิตติ์ เบญจพิพิธ   
นางสาวเพใญนภา เเกຌวจ าปา   

การศึกษาสภาวะการบมของ฿บหมอนตอกิจกรรมการตຌานอนุมูลอิสระ รางวัลพิเศษ : น าเสนอผลงานระดับดี 

้ นางสาวจุฑามาศ ซลิ ม  
นางสาวสุภาพร สุวรรณวงษ์ 

การผลิตละการศึกษาอายุการเกใบรักษาซอสพริก รางวัลพิเศษ : น าเสนอผลงานระดับดี 

แเ นางสาวเพใญประภา ชูชนะ   
นางสาวจารุวรรณ เชยเพชร   

การศึกษาการเจริญเติบตชดเชย฿นปลานิลวัยออน ดย฿หຌอาหาร฿น
ปริมาณท่ีตกตางกัน 

รางวัลพิเศษ : น าเสนอผลงานระดับดี 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

“มหกรรมการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี : N-RAI Academic Fair ครั้งท่ี 3” 
โดยฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

   

กลาวเปิดงานดย ดร.อรอนงค์ ฐาปนพนัธ์นิติกุล 

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร 
บรรยากาศการเปิดงาน  

“มหกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี  
บรรยากาศการเปิดงาน  

“มหกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

   

บรรยากาศการน าเสนอผลงานฯ ภาคปสเตอร์ บรรยากาศการน าเสนอผลงานฯ ภาคปสเตอร์ บรรยากาศการน าเสนอผลงานฯ ภาคปสเตอร์ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

“มหกรรมการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี : N-RAI Academic Fair ครั้งท่ี 3” 
โดยฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

   

บรรยากาศการน าเสนอผลงานฯ ภาคบรรยาย บรรยากาศการน าเสนอผลงานฯ ภาคบรรยาย บรรยากาศการน าเสนอผลงานฯ ภาคบรรยาย 

   
นางสาวชฎาพร บรรบุผา ละนางสาวนยิะดา อุมภธูร 

รางวัลน าเสนอผลงานฯ ระดับดี  
นายนิวัตน ์สุภีร์ ละนายจักรพล นิคงรัมย์  

รางวัลน าเสนอผลงานฯ ระดับที่ แ ประเภทปสเตอร ์
นางสาววนารัตน์ นาติน ละนางสาววเิลวรรณ 

พัฒนาสันต์ รางวัลน าเสนอผลงานฯ  
ระดับที่ แ ประเภทบรรยาย 

   
นายเพชรรัตน์ พลว ีละนายวัฒนา กຌวค าฝา 

รางวัลน าเสนอผลงานฯ อันดับที่ โ ประเภทปสเตอร์ 
นายศุภกิตติ ์เบญจพพิิธ ละนางสาวเพใญนภา กຌวจ าปา 

รางวัลน าเสนอผลงานฯ อันดับที่ แ ประเภทบรรยาย 
นางสาวจุฑามาศ ซลิ ม ละนางสาวสุภาพร สุวรรณวงษ์ 

รางวัลน าเสนอผลงานฯ อันดับที่ 3 ประเภทบรรยาย 

   

นางสาวจุฑารัตน์ นาควิรัช  
รางวัลน าเสนอผลงานฯ อันดับที่ 3 ประเภทปสเตอร์ 

ทีมคณาจารย์จากภาย฿นละนอก คณะฯ ที่เขຌารวมงาน 

“มหกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
คณาจารย์ละนิสิต คณะ ทอ. ที่เขຌารวมงาน 

“มหกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี 



วารสารขาวฝ่ายวิจยั คณะ ทอ. ิฉบบัที่ 2/2561 : เมษายน –  กรกฎาคม 2561ี หนຌาที่ 61 

 

บุคลากรวิจัย คณะ ทอ. ลงพื้นท่ีเพื่อค้นหาโจทย์วิจัย  
และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแบ่ง 
      ฿นวันที่  แ6 กรกฎาคม โ56แ บุคลากรวิจัย คณะทอ.  
น าดย รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู ลงพื นที่เพื่อคຌนหาจทย์วิจัยละ฿หຌ
ค านะน าปรึกษากกลุมเกษตรกรผูຌปลูกหอมบง ณ บຌานกุดฉิม 
ต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
          หอมบงเป็นผักที่บริภคสวนของล าตຌนละ฿บ มีลักษณะ
คลຌายหอมดง ตสวนของหัวคอนขຌางเลใกละลีบมีสีขาว พื นที่
ปลูกหอมบง ณ บຌานกุดฉิม ต ากุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม นับเป็บอีกหนึ่งพื นที่฿หญที่ชุมชนมีการปลูกหอมบงกัน
คอนขຌางมาก ละมีการรวมกลุมกันปลูก ดยที่ผานมากลุมปลุก
หอมบงจะซื อตຌนพันธุ์หอมบงที่฿ชຌปลูกมาจากนอกชุมชน ซึ่งท า฿หຌ
เกิดตຌนทุน฿นการผลิตคอนขຌางสูง ตอมาทางกลุมมีนวคิดที่จะปลูก
ละท าพันธุ์หอมบงเวຌ฿ชຌปลูกกันเองภาย฿นชุมชน เพื่อลดตຌนทุน
การผลิต ตยังพบปัญหาละอุปสรรค฿นการผลิตอยูมาก เชน  
ตຌนพันธุ์หอมบงมีอายุการเกใบรักษาสั น ละเกิดเชื อรา  เป็นตຌน 
จากการที่ รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู ละคณะ เดຌลงพื นที่เกใบขຌอมูล 
ท า฿หຌพบสาเหตุตางๆ ที่ท า฿หຌการผลิตพันธุ์หอมบงยังเมเดຌคุณภาพ
เทาที่ควร จึงเดຌ฿หຌค านะน าปรึกษากกลุมเกษตรกรดังกลาวเพื่อ฿ชຌ
เป็นนวทาง฿นการพัฒนาละปรับปรุง ตอยอดตอเป   

 

หอมบง ณ รงเกใบหอมบงของชุมชน บຌานกุดฉิม 

 

รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู ฿หຌค านะน าปรึกษากกลุมเกษตรกรปลูกหอมบง 

 

รงเกใบของชุมชน ณ บຌานกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

 

นิสิตระดับปริญญาท รวมลงพื นท่ีเพื่อศึกษาดูงาน ณ ปลงปลูกหอมบง 

 

นิสิตระดับปริญญาท รวมลงพื นท่ีเพื่อศึกษาดูงาน ณ ปลงปลูกหอมบง 

 

รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู ฿หຌค านะน าปรึกษากกลุมเกษตรกรปลูกหอมบง 
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บุคลากรวิจัย คณะ ทอ. ลงพื้นท่ีเพื่อค้นหาโจทย์วิจัย  
ณ พ้ืนท่ีวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าหวาน  

      ฿นวันที่  โ4 กรกฎาคม โ56แ บุคลากรวิจัย คณะ ทอ.  
น าดย ดร.รุงกานต์ บุญนาถกร ลงพื นที่ เพื่อคຌนหาจทย์วิจัย 
ณ พื นที่วิสาหกิจชุมชนขຌาวเมาหวาน บຌานปรง ต าฝัດงดง อ าเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดยชุมชนดังกลาวเป็นหลงผลิต
ขຌาวเมาที่ส าคัญ ซึ่งคนชุมชนเดຌรวมกลุมกันผลิต ละนับเป็นอาชีพ
ที่สรຌางรายเดຌ฿หຌกับคน฿นชุมชนเดຌเป็นอยางดี จากการลงพื นที่ทาง
ทีมงานวิจัยเดຌสน฿จพัฒนาตอยอด ฿นเรื่องการจัดการองค์ความรูຌ
เก่ียวกับการผลิตขຌาวเมาอยางรอบดຌาน ละการยกระดับมาตรฐาน
การผลิตขຌาวเมา฿หຌเดຌคุณภาพ รวมทั งหานวทางพัฒนาชุมชน
ดังกลาวเป็นหลงเรียนรูຌส าหรับคน฿นชุมชนละผูຌสน฿จทั่วเป   
บุคลากรวิจัย คณะ ทอ. ลงพื้นท่ีเพื่อค้นหาโจทย์วิจัย  

ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านภู 
          ฿นวันที่ โ5 กรกฎาคม โ56แ บุคลากรวิจัย คณะ ทอ.  
น าดย ดร.รุงกานต์ บุญนาถกร ลงพื นที่ เพื่อคຌนหาจทย์วิจัย  
ณ ชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบຌานภู ต าบลบຌานเป้า อ าเภอหนอง
สูง จังหวัดมุกดาหาร ดยจากการลงพื นที่พบประเดในที่นาสน฿จ 
เชน  การศึกษาวิจัยเร่ืองการปรรูปผลิตภัณฑ์ขຌาวเหนียว เป็นตຌน    

 

 

 

รຌานคຌาจ าหนายผลิตภัณฑ์ ณ ชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบຌานภู 

 

บรรยากาศการลงพื นท่ีศึกษาจทย์วิจัย ณ บຌานภู 
 

วัสดุ – อุปกรณ์฿นการผลิตขຌาวเมา ณ วิสาหกิจชุมชนขຌาวเมาหวาน 

 

ดร.รุงกานต์ บุญนาถกร น าทีมงาน ลงพื นท่ีสัมภาษณ์ขຌอมูลจากผูຌน าชุมชน  
 

วัสดุ – อุปกรณ์฿นการผลิตขຌาวเมา ณ วิสาหกิจชุมชนขຌาวเมาหวาน 
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การด าเนินงาน  
โครงการสนับสนุนการท างานวิจัยนิสิตระดับปริญาตรีและ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
          ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. โ56แ ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. น าดย  
ดร.ประภาษ กาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิจัยละบริการวิชาการ เดຌเลใงเหใน
ความส าคัญของนยบายสงเสริมละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยคณะอยางยั่งยืน ละการผลิตบัณฑิต฿นระดับปริญญาตรี จึงเดຌ
จัดสรรงบประมาณส าหรับสนับสนุนการด าเนินงาน “ครงการ
สนับสนุนการท างานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรีและอาจารย์ที่
ปรึกษา” ดยมีกรอบละเงื่อนเขการสนับสนุนทุนดังกลาว ดังนี   
          กรอบที่ แ  “นิสิตเกษตรพัฒนาบ้านเกิดและท้องถิ่น” เป็น
ครงการที่มีจทย์วิจัยมาจากชุมชน/ทຌองถ่ินที่ครอบครัวนิสิตผูຌท าปัญหา
พิ เศษหรือเทคนิควิจัยอยูอาศัย หรือชุมชน/ทຌองถิ่น/พื นที่ รอบ
มหาวิทยาลัย ดยจทย์วิจัยมุงเนຌนรวบรวบองค์ความรูຌ กຌเขปัญหา 
หรือพัฒนาชุมชนทຌองถิ่น ดยมีเงื่อนไขการรับทุน ประกอบดຌวย  

1. ผูຌเสนอขอรับทุนเสนอขຌอเสนอครงการวิจัยบบยอตอ
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ 

2. ครงการที่เสนอตຌองสนับสนุนการท าปัญหาพิเศษหรือ
เทคนิควิจัยนิสิตอยางนຌอย โ คน  

3. ทุนที่เดຌรับ฿ชຌส าหรับเบิกจายคาวัสด ุสารเคมี อุปกรณ์ ละ
คาเดินทางส าหรับการท าวิจัยละการตรวจเยี่ยมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา   

4. เมื่อด าเนินการวิจัยลຌวเสรใจสามารถเผยพรผลงาน฿น
การประชุมวิชาการหรือวารสารระดับชาติ หรือ฿นระดับที่
สูงกวานี เดຌ   

          กรอบที่ โ เป็นครงการวิจัยที่มีจทย์วิจัยเกี่ยวขຌองกับหลักสูตร
ของนิสิตผูຌท าปัญหาพิเศษหรือเทคนิควิจัยละเป็นเปตามกรอบของ
รายวิชาปัญหาพิเศษหรือวิชาเทคนิควิจัย ดยมีเงื่อนไขการรับทุน 
ประกอบดຌวย  

1. ผูຌเสนอขอรับทุนเสนอขຌอเสนอครงการวิจัยบบยอตอ
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ  

2. ครงการที่เสนอตຌองสนับสนุนการท าปัญหาพิเศษหรือ
เทคนิควิจัยนิสิตอยางนຌอย 4 คน  

3. ครงการควรประกอบดຌวยการทดลองยอยที่เพียงพอการ
การรับละ฿หຌค าปรึกษานิสิตจ านวน 4 คนหรือมากกวา 
ินิสิต โ คนตอหนึ่งการทดลองยอยี  

4. ทุนที่เดຌรับ฿ชຌส าหรับเบิกจายคาวัสดุ สารเคมี ละอุปกรณ์
ส าหรับการท าวิจัยี เมื่อด าเนินการวิจัยลຌวเสรใจสามารถ

 

 

 

ภาพ : https://www.erevthai.com/tags/ 

ครงการวิจัยผลของสารประกอบอิมัลชั่นของน  ามันหอมระเหยตอการยืด
อายุการเกใบรักษาลูกชิ นหมู ดย ดร.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ ละคณะ 

ครงการวิจัยผลของระยะการออนกละผลของบรรจุภัณฑ์ตอคุณภาพของ
ขຌาวฮาง ดย ผศ.ดร.อรัญญา พรหมกูล ละคณะ 

ครงการวิจัยการปรับปรุงดินดຌวยเบอชาร์ 
ดย ดร.ปานชีวัน ปอนพังงา ละคณะ   

 

ครงการวิจัยบทบาทของพรเบอติก Lactobacillus plantarum ฿น
เครื่องดื่มน  าเหใดป่าละกิจกรรมการตຌานอนุมูลอิสระ  

ดย ผศ.ดร.เกรียงเกร พัทยากร ละคณะ 
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เผยพรผลงาน฿นการประชุมวิชาการหรือวารสาร
ระดับชาติ หรือ฿นระดับที่สูงกวานี เดຌ  

         ฿นปีงบประมาณ พ.ศ.โ56แ คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย 
คณะ ทอ. เดຌด าเนินการประกาศรับสมัคร จัดประชุมเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนฯ ละประชุมหารือเพื่อพิจารณาสนับสนุน
ทุนฯ รวมทั งด าเนินงานตามขั นตอนตางๆ อยางเป็นระบบ จนสามารถ
พิจารณาคัดเลือกครงการที่สมควรเดຌรับการสนับสนุนทุน รวมทั งสิ น 
แโ ครงการ รายละเอียดดังนี         
 

  

โครงการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

ล าดับ ชื่อครงการวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา งบประมาณ ิบาที 
แ การ฿ชຌประยชน์จากเพี ยออน฿นล าเสຌวัวเพื่อปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลคาสูง  ดร.ชุลีพร ช านาญคຌา แ5,000 

โ ผลของระยะการออนกละผลของบรรจุภัณฑ์ตอคุณภาพของขຌาวฮาง  ผศ.ดร.อรัญญา พรหมกูล แ5,000 

3 บทบาทของพรเบอติก Lactobacillus plantarum ฿นเครื่องดื่มน  าเหใดป่าละ
กิจกรรมการตຌานอนุมูลอิสระ  

ผศ.ดร.เกรียงเกร พัทยากร แ5,000 

4 การประยุกต์฿ชຌระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดท าฐานขຌอมูลการเพาะเลี ยงสัตว์
น  า฿นจังหวัดสกลนคร    

ผศ.ดร.ภูวดล ดยดี แ5,000 

5 การปรับปรุงดินดຌวยเบอชาร์ ดร.ปานชีวัน ปอนพังงา แ5,เเเ 

6 ผลของป้งขຌางฮางละป้งขຌาวเสาเหຌตอลักษณะผนเกีๆยวท่ีปราศจากกลูเตน ดร.สุพัตรา พธิเศษ 7,500 

7 ผลของสารประกอบอิมัลชั่นของน  ามันหอมระเหยตอการยืดอายุ 
การเกใบรักษาลูกชิ นหมู 

ดร.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์  15,เ00 

่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการหมักเนื อดຌวยคลื่นเสียงความถี่สูงละการชขใง ผศ.ดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร 15,000 

้ การสกัดละทดสอบคุณสมบัติของกลูเตนจากเศษเหลือเหใดเพ่ือ฿ชຌ฿นประยชน์การผลิต  ดร.ศรยา สนเมือง  11,250 

แเ คุณลักษณะเฉพาะดຌานกายภาพ เคมี ละเคมีเชิงฟิสิกส์ของป้งขຌาวจากพันธุ์ขຌาว฿น
จังหวัดสกลนคร ละสมบัติดຌานเนื อสัมผัสของเจลจากป้งขຌางที่เกใบรักษาท่ีอุณหภูมิ
ตกตางกัน  

ดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร 15,000 

แแ การศึกษาชนิดละความชุกชุม฿นฤดูกาลรຌอนละฤดูฝนของมลงวันดูดเลือดของฟาร์ม
เกษตรกรเลี ยงคเนื อ฿นพื นท่ีชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์
พานิชย์ 

15,000 

แโ การทดสอบความสามารถของเชื อบคทีเรีย Bacillus spp. ท่ีคัดยกจากจังหวัด
สกลนคร฿นการควบคุมเชื อสาเหตุรคพืชละการจัดจ านกดຌวยเทคนิคทางชีวมเลกุล  

ดร.ประภาษ กาวิชา  15,000 

รวมงบประมาณทั งสิ น  แ6่,75เ 
 

 

ครงการวิจัยการปรับปรุงดินดຌวยเบอชาร์  
ดย ดร.ปานชีวัน ปอนพังงา ละคณะ  
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การด าเนินงาน  
โครงการสนับสนุนบุคลากรวิจัยให้ไปท าวิจัยระยะส้ันในต่างประเทศ 

          ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. โ56แ ฝ่ายวิจัย คณะ ทอ. น าดย ดร.ประภาษ กาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิจัยละบริการวิชาการ เดຌน านยบาย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์฿นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ิResearch University) มา฿ชຌเป็นนวปฏิบัติ฿นการยกระดับงานดຌานวิจัย คณะ 
ทอ. ดยผานการด าเนินกิจกรรมหลากหลายครงการ หนึ่ง฿นนั น คือ “ครงการสนับสนุนบุคลากรวิจัยให้ไปท าวิจัยระยะสั นใน
ต่างประเทศ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานครงการ คือ ิแี เพื่อ฿หຌบุคลากรวิจัยคณะฯ เดຌท าวิจัยรวมกับอาจารย์/นักวิจัย฿นตางประเทศ 
ิโี เพื่อเพิ่มบทความวิจัยละการอຌางอิง฿นฐานขຌอมูลวิจัย ISI/Scopua หรือฐานที่เทียบเคียงระดับนานาชาติ ละ ิ3ี เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ละสรຌางเครือขายดຌานวิจัยละวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ  
          ดยมีเงื่อนเข฿นการรับทุน คือ ผูຌรับทุนตຌองผลิตบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์฿นวารสารระดับนานาชาติตามฐานขຌอมูลวิจัย ISI/Scopus 
หรือฐานที่เทียบเคียงระดับนานาติ อยางนຌอย แ บทความ ละตຌองสงบทความที่เดຌรับการตีพิมพ์ลຌว หรือหลักฐานที่สดงการสงราง
บทความเปยังวารสารเพื่อรอรับการพิจารณา฿หຌตีพิมพ์ ิพรຌอมส าเนารางบทความฉบับเตใมี มายังฝ่ายวิจัย ภาย฿น โ เดือน นับจากวันสิ นสุด
การเขຌารวมครงการ ทั งนี  บทความดังกลาวตຌองมีชื่ออาจารย์ชาวตางประเทศที่รวมวิจัยเป็นผูຌนิพนธ์หลักหรือรวม ระบุสังกัดคณะทรัพยากร 
ธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร ที่ชื่อผูຌวิจัยจากคณะฯ ละระบุชื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร ฿นกิตติกรรมประกาศ
ของผลงานตีพิมพ์ ิถຌามีี  
          ฿นปีงบประมาณ พ.ศ.โ56แ คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย คณะ ทอ. เดຌด าเนินการประกาศรับสมัคร จัดประชุมเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนฯ ละประชุมหารือเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนฯ รวมทั งด าเนินงานตามขั นตอนตางๆ อยางเป็นระบบ จนสามารถ
พิจารณาคัดเลือกผูຌสมควรเดຌรับทุนสนับสนุน฿หຌเปท าวิจัยระยะสั น฿นตางประเทศ รวมทั งสิ น โ คน คือ แ.ดร.ภิญญารัตน์ กงประคน ภาควิชา
เกษตรละทรัพยากร โ.ดร.รุงนภา บุญภวา ภาควิชาเทคนลยีการอาหารละภชนาการ รายละเอียดดังนี         

 

ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนฯ ดร.ภิญญารัตน์ กงประคน  
ภาควิชาเกษตรละทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

หัวข้อที่ไปท าวิจัย การ฿ชຌเครื่องหมายมเลกุลชวย฿นการคัดเลือกพันธุ์ขຌาวลูกผสมตຌานทานรคเหมຌ  
สถาบัน/มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
ที่ไปท าวิจัย 

Oregon State University, USA 

ผู้วิจัยร่วมในต่างประเทศ  Prof.Patrick M.Hayes  
Department of Crop and Soil Science, Crop Science Building, 
Oregon State University, Corvallis, OR 97331 USA 

ระยะเวลาไปท าวิจัยในต่างประเทศ  แ5 มิถุนายน – แ5 สิงหาคม โ56แ  
 

 

ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนฯ  ดร.รุงนภา บุญภวา 
ภาควิชาเทคนลยีการอาหารละภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติละ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร  

หัวข้อที่ไปท าวิจัย In vitro-in vivo extrapolation of quercetin biological activity in 
humans   

สถาบัน/มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
ที่ไปท าวิจัย 

Wageningen University & Research, Netherlands  

ผู้วิจัยร่วมในต่างประเทศ  Prof.di.ir. I.M.C. Ivonne Rietjens 
Department of Toxicology, Wageningen University & Research, 
Stippeneng 4, 6708 WE, Wageningen, The Netherlands     

ระยะเวลาไปท าวิจัยในต่างประเทศ  3 มิถุนายน – 3เ มิถุนายน โ56แ  
 

 

ดร.ภิญญารัตน์ กงประคน 

ผูຌเดຌรับการสนับสนุนทุนฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.โ56แ 

ดร.รุงนภา บุญภวา 
ผูຌเดຌรับการสนับสนุนทุนฯ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.โ56แ 
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ขอแสดงความยนิดีกับบุคลากรวิจัย 
คณะ ทอ. ที่ได้รับรางวัลสร้างสรรค์

ผลงานด้านการวิจัย  

     ขอสดงความยินกับบุคลากรวิจัย  ของคณะ ทอ.  
ทุกทานดຌวยนะคะ ที่เดຌรับรางวัลตางๆ เกี่ยวกับการสรຌางสรรค์
ผลงานดຌานการวิจัย ดย฿นปีนี มีบุคลากรวิจัย คณะ ทอ. เดຌรับ
รางวัลดังกลาว เดຌก  

          ิแี รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู  เดຌรับรางวัลนักวิจัยผูຌ
สรຌางสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดบันานาชาติ ประจ าปี โ55้ ละ
เดຌรับรางวัลนักวิจัยดีเดน ประเภทผลงานทางวิชาการ฿นระดับ
นานาชาติที่มีคา Impact factor ระดับวิทยาเขต ประจ าปี โ56แ 
ิบทความวิจัยเรื่อง Postharvest quality maintenance of 
longan fruit by ultraviolet – C incorporated with 
salicylic acid application ซึ่งตีพิมพ์฿นวารสาร Emirates 
Journal of Food and Agriculture vol.29 No.3 Februay 
2017 p.p 179-187    

          ิโี ผศ.ดร.เกรียงเกร พัทยากร เดຌรับรางวัลนักวิจัยผูຌ
สรຌางสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี โ55้ 

          ิ3ี ผศ.ดร.กานดา ลຌอกຌวมณี ที่เดຌรับรางวัลนักวิจัยผูຌ
สรຌางสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี โ55้ ละรางวัล
นักวิจัยดีเดน ประเภทผลงานทางวชิาการ฿นระดับนานาชาติที่มคีา  

Impact factor ระดับวิทยาเขต ประจ าปี โ56แ ิบทความวิจัย
เรื่อง Storage Stability of Khaki Campbell Duck 
ิ Anasplatyrhynchos Domesticusี  Eggs at Room 
Temperatureี ซึ่งตีพิมพ์฿นวารสาร Internationnal Journal 
of Poultry Science vol.16 No.10 2017 หนຌา 3้3-4เโ 
นอกจากนี ยังเดຌรับรางวัลนักวิจัยดีเดน ประเภทผลงานทาง
วิชาการเดຌรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดยเดຌ 
จดอนุสิทธิบัตร฿นเรื่องสูตรอาหารขຌนส าหรับเกเขที่มีกากหมาก
เมาเป็นสวนผสม  

 

รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู รับรางวัลนักวิจัยผูຌสรຌางสรรค์ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจ าปี โ55้ เมื่อวันท่ี แ มิถุนายน โ56แ 

ณ หຌองรวงขຌาว ชั น โ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน           
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ผศ.ดร.เกรียงเกร พัทยากร รับรางวัลนกัวิจยัผูຌสรຌางสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับนานาชาต ิประจ าปี โ55้ เมื่อวันที่ แ มิถุนายน โ56แ  

ณ หຌองรวงขຌาว ชั น โ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน           

 

 ผศ.ดร.กานดา ลຌอกຌวมณี รับรางวัลนกัวิจยัผูຌสรຌางสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับนานาชาต ิประจ าปี โ55้ เมื่อวันที่ แ มิถุนายน โ56แ  

ณ หຌองรวงขຌาว ชั น โ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน           

 

ผศ.ดร.กานดา ลຌอกຌวมณี รับรางวัลนักวิจัยดีเดน ประเภทผลงานทาง
วิชาการ฿นระดับนานาชาติที่มีคา Impact factor ระดับวิทยาเขต ประจ าปี 
โ56แ ละรางวัลประเภทผลงานทางวิชาการการเดຌรับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ แ5 สิงหาคม โ56แ ณ หຌองประชุมวิรจ  
อิ่มพิทักษ์ ิอาคาร แ4ี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร          
 

ผศ.ดร.เกรียงเกร พัทยากร 

 ฿นงานรับรางวัลนักวจิัยผูຌสรຌางสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
ประจ าป ีโ55้ เมื่อวันที่ แ มิถุนายน โ56แ ณ หຌองรวงขຌาว ชั น โ  

อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน          
 

ผศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู ฿นงานรับรางวลันักวิจยัผูຌสรຌางสรรค์ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจ าป ีโ55้ เมื่อวันที่ แ มิถุนายน โ56แ 

 ณ หຌองรวงขຌาว ชั น โ อาคารวชิรานุสรณ์  
คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน           

 



Research Goals   

 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

ดร.ประภาษ กาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
          คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
          ทรศัพท์ เ4โ – 7โ5เ36 E-mail : praphat.kawicha@gmail.com   

นางสาววิภามาศ ไชยภักดี เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านวิจัย  
          คณะทรัพยากรธรรมชาติละอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
          ทรศัพท์ เ4โ – 7โ5เ36 E-mail : wipamat2524@gmail.com 

 

สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม 

และเทคโนโลยเีกษตรและอาหาร 

เพื่อความยั่งยืนของประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 

ฝ่ายวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

mailto:praphat.kawicha@gmail.com
mailto:wipamat2524@gmail.com


 

ฝ่ายวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

59/4 หมู่ 1 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

โทรศัพท์ 042-725036 โทรสาร 042-725037 เว็บไซต์ http://fna.csc.ku.ac.th 

http://fna.csc.ku.ac.th/

