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“รู้เกษตร – Agri Pro” 
แอปพลิเคชันเพ่ือการวางแผนการผลิตพืช/เล้ียงสัตว์

รศ.ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร   
Research Manager คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (RUN)
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ผู้ประสานงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย   E-mail: taneesree@yahoo.com โทร 0813900091
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ท่ีมาโครงการ
          การเพาะปลูกพืช เล้ียงสัตว์ หรือประมงของเกษตรกรมักทําตามประสบการณ์ท่ีมีตกทอดจากท่ีเคยทํามา
ทําให้การผลิตอาจยังไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีการปรับเปล่ียนการผลิตให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม นอกจากน้ียังมีเกษตรกรรายใหม่ท่ียังขาดประสบการณ์ด้านการผลิตทางการเกษตร หากสามารถ
พัฒนาระบบการให้คําแนะนํา (decision support system, DSS) เพ่ือการตัดสินใจผลิตทางการเกษตรได้ต้ังแต่
การให้ข้อมูลพ้ืนฐาน การปฏิบัติท่ีดี (best practices) ตลอดจนช่องทางการตลาด โดยเป็นระบบท่ีง่ายต่อการ
เข้าถึงผ่านสมาร์ทโฟน จะทําให้เกษตรกรท้ังรายเก่าหรือเกษตรกรมือใหม่มีผู้ช่วยในการทําการเกษตรให้มีประสิทธิภาพข้ึนได้

หลักการทํางาน
    1. เกษตรกรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบ Androids หรือ iOS โดยการค้นหาด้วยคําว่า “รู้เกษตร–Agri Pro” 
แล้วติดต้ังบนสมาร์ทโฟน
    2. เข้าใช้งานแอปพลิเคชันเพ่ือค้นหาข้อมูลชุดดิน และคําแนะนําพืชท่ีเหมาะสมกับชุดดินน้ันๆ ตรวจสอบสภาพ
อากาศล่วงหน้า รวมถึงราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิดเพ่ือเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจผลิตทางการเกษตร
    3. ดาวน์โหลด แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของการผลิตทางการเกษตรน้ันๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ 
และใช้สําหรับการบันทึกปฏิทินกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในฟาร์ม บันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่ายของการผลิต
    4. แอปพลิเคชันจะสรุปรายจ่ายแยกเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือการวิเคราะห์การผลิตในคร้ังน้ันๆ 
    5. เกษตรกรใช้แอปพลิเคชันเพ่ือค้นหาแหล่งจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรพร้อมท้ังเปรียบเทียบราคารับซ้ือ
ของแต่ละแหล่งประกอบการตัดสินใจก่อนนําผลผลิตไปจําหน่าย
    6. สามารถพิมพ์ QR Code ของผลผลิตเพ่ือติดบนสินค้าไว้ให้ผู้บริโภคสามารถสแกนดูว่าสินค้าน้ีมีแหล่งผลิต
มาจากท่ีใด และใช้มาตรฐานใดในการผลิต
    7. เกษตรกรสามารถส่งข้อมูลเข้าระบบธนาคารข้อมูลด้านการเกษตร (Agri big data) 
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จุดเด่นของผลงาน
          “รู้เกษตร-Agri Pro” แอปพลิเคชันสําหรับช่วยวางแผนการเพาะปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว์ มีข้อมูลสภาพอากาศ 
ชุดดิน และราคาสินค้าเพ่ือประกอบการตัดสินใจการผลิต ใช้เพ่ือการกําหนดขอบเขตฟาร์มบนแผนท่ีเพ่ือคํานวนเปน็
พ้ืนท่ีจริง สร้างแผนการผลิต บันทึกรายการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ บันทึกรายรับ-จ่าย เพ่ือสรุปเป็นโปรไฟล์ของ
การผลิตแต่ละคร้ัง จึงเห็นภาพของรายรับ-จ่ายท่ีเกิดข้ึนของการผลิต
          ข้อมูลการผลิตสามารถสร้างเปน็ QR Code เพ่ือแชร์ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซ่ึงกันและกัน สร้างเครือข่ายเกษตรกร การส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางเพ่ือการอัพเดทการผลิตของเกษตรกรแต่ละราย 
ข้อมูลท่ีส่งเข้าส่วนกลาง จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบธนาคารข้อมูล (Data bank) เพ่ือสะสมให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ทางการเกษตร (Agri-big data) ต่อไปได้
          ผู้บริโภคสามารถใช้แอปพลิเคชันสแกน QR Code ท่ีติดอยู่บนผลิตภัณฑ์เพ่ือทราบถึงข้อมูลชนิดพันธ์ุ 
วันปลูก และเก็บเก่ียว ตําแหน่งฟาร์ม และมาตรฐานการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์น้ันได้

ผลกระทบจากงานวิจัย 
 “รู้เกษตร-gri Pro” ได้มีการนําไปใช้จริงโดย กรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรกรจํานวน 54,207 ราย) 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) (เกษตรกรจํานวน 1,872 ราย) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เกษตรกร
จํานวน 54,207 ราย) และหน่วยงานอ่ืนของท้ังภาครัฐและเอกชน โดยผลงานน้ีอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เปน็ท่ีรู้จัก และมีการนําไปใช้ประโยชน์ให้มากย่ิงข้ึน

แหล่งทุน
          สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (RUN) ภายใต้
แผนงานการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (ปีงบประมาณ 2559 – 2560) 
และแผนงานการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือปฏิรูปเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะ (ปีงบประมาณ 2561)
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Cowlog แอปพลิเคชัน
เพ่ือการบริหารจัดการฟาร์มโคนม

รศ.ดร. พันธ์ุปิติ เป่ียมสง่าa รศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณb 
ผศ.ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภีb และ ดร. ดนัย จัตวาb

aภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ท่ีมาโครงการ
      การดําเนินธุรกิจการผลิตโคนมภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันสูง จําเปน็ต้องใช้การตัดสินใจ
ท่ีแม่นยํา เพ่ือการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
      แอปพลิเคชัน Cowlog ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกให้เกษตรกรสําหรับการบริหารจัดการฟาร์ม
ช่วยในการวางแผนดําเนินงานติดตามแจ้งเตือนการดําเนินงานฟาร์ม และประเมินผลสัมฤทธ์ิในการผลิตโคนม รวมถึง
การสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล สร้างฐานข้อมูล และระบบการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถ
พัฒนาการผลิตโคนมแบบด้ังเดิมมาเปน็การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลกําไรท่ีเพียงพอ สร้างผลิตภัณฑ์
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน นําไปสู่การเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน และสร้างความย่ังยืนในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

หลักการทํางาน
Cowlog ทํางานโดยการนําข้อมูล
    1) ข้อมูลพันธ์ุประวัติ (หมายเลขโค พ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ วันเดือนปีเกิด ระดับสายเลือดโคนม) 
    2) ข้อมูลการผสมพันธ์ุ (วันเดือนปีท่ีผสมพันธ์ุ พ่อพันธ์ุโคนมท่ีใช้ผสมพันธ์ุ และคร้ังท่ีผสมพันธ์ุ) 
    3) ผลผลิตนํ้านม (วันเดือนปีท่ีจดบันทึก และปริมาณนํ้านมท่ีผลิตได้) 

      ข้อมูลของโคนมรายตัวท่ีบันทึกโดยเกษตรกรจะถูกประมวลผลด้วยสมการท่ีถูกพัฒนาจากระบบการทํางาน
ทางชีววิทยาของโคนม ผลลัพธ์ท่ีประมวลได้จะถูกรายงานแก่เกษตรกรทราบถึงประสิทธิภาพการผลิต และสมรรถภาพ
การสืบพันธ์ุของโคนมรายตัวและภาพรวมของฟาร์ม รวมถึงให้คําแนะนําในการตัดสินใจบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
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      นอกจากน้ียังมีระบบการแจ้งเตือนการเป็นสัด
(ความพร้อมท่ีจะผสมพันธ์ุของโคนม) การต้ังท้อง
และกําหนดการคลอดลูก ข้อมูลของโคนมในแต่ละ
ฟาร์มจะถูกรวบรวมและส่งไปยังสหกรณ์หรือศูนย์
รวบรวมนํา้นมดิบท่ีเกษตรกรเปน็สมาชิก เพ่ือให้สหกรณ์
ทราบถึงสถานภาพการผลิตของเกษตรกรแต่ละราย 
และใช้ประกอบการตัดสินใจในการส่งเสริมสนับสนุน 
ช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม นอกจากน้ี ยังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว
สําหรับการทํานายผลผลิตในอนาคตเพ่ือวางแผนการ
ตลาดได้ต่อไป

Cowlog ถูกพัฒนาข้ึนให้สอดคล้องกับกิจกรรมประจําวันของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมมีจุดเด่นคือ
1.  ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 
2. นําเสนอข้อมูลและข้อแนะนําท่ีเปน็ประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคนมของแต่ละฟาร์ม 
3. มีระบบการแจ้งเตือนเกษตรกรต่อการปฏิบัติงานต่อโคนมเป็นรายตัว
4. เกษตรกรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

จุดเด่นของผลงาน

ผลกระทบจากงานวิจัย 
      Cowlog ถูกใช้งานจริงในระบบการผลิตโคนมของเกษตรกรไทย ภายหลังจากการใช้งานเกษตรกรสามารถ
ลดจํานวนวันท้องว่าง (ร้อยละ 52.58) ลดระยะห่างการคลอดลูก (ร้อยละ 23.50) และเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมพันธ์ุ 
(ร้อยละ 26.06) ของโคนมภายในฟาร์มของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งทุน
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการการวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี)
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แอปพลิเคชัน นิล 4.0 เวอร์ชัน 2
รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดีa ดร. วรัณทัต ดุลยพฤกษ์a ผศ.ดร. จุฑา มุกดาสนิทa

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์b รศ.ดร. เจษฏา อิสเหาะc
aคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bกรมประมง
cคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ท่ีมาโครงการ
      ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปัญหาโลกร้อน ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม และการตลาดทําให้การเล้ียงปลานิลประสบปัญหา หากสามารถทํานายหรือคาดคะเนเหตุการณ์
ล่วงหน้าได้จะทําให้การเล้ียงสัตว์น้ําประสบผลสําเร็จ แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การบูรณาการความรู้
จากการใช้ข้อมูลดิจิตอล (Digital Data) เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเล้ียงสัตว์น้ําท่ีมีความแม่นยํา
ต่อสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และสถานการณ์การตลาดสําหรับเกษตรกร

หลักการทํางาน
      แอปพลิเคชันนิล 4.0 เวอร์ชัน 2 มีการพัฒนาจากเวอร์ชัน 1 คือ เพ่ิมระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในด้าน
การเล้ียงปลานิลการทํางานคล้ายกับสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกษตรกรสามารถบันทึกทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการเล้ียง มีการเตือนเร่ืองสภาพอากาศ สามารถบันทึกกิจกรรมการเล้ียงของแต่ละบ่อได้ สามารถสร้าง 
QR Code เก่ียวกับประวัติการเล้ียง และสามารถประกาศซ้ือหรือขายได้  สําหรับคุณสมบัติเดิมท่ีคงอยู่คือ การแสดง
ข้อมูลสภาพอากาศ คุณภาพและปริมาณน้ําในแหล่งเก็บน้ําต่างๆ ราคาท่ีเป็นปัจจุบัน การคํานวณปริมาณอาหาร
ท่ีจะให้ การจัดการคุณภาพน้ํา การคํานวณต้นทุนผลตอบแทน และมีการให้ความรู้เก่ียวกับการปอ้งกันและรักษาโรค
ระบบจะนําข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์เพ่ือรายงานผล
      แอปพลิเคชันน้ีสามารถใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือท้ังระบบปฏิบัติการ Android และ iOS  อีกท้ังข้อมูลจาก
แอปพลิเคชันน้ียังเช่ือมต่อกับระบบ “บ๊ิกนิล” ซ่ึงเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือให้ภาครัฐสามารถนําไปสู่การ
บริหารและจัดการเพ่ือความสําเร็จของการเล้ียงปลานิลต่อไป

QR Code แอปพลิเคชัน นิล 4.0
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จุดเด่นของผลงาน 
      แอปพลิเคชันน้ีจะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน และมีการระบบปัญญา
ประดิษฐ์มาช่วยในด้านการเล้ียงปลานิล ในส่วนการจัดการอาหาร และการวัดน้ําหนักปลา เพ่ือช่วยให้ผู้เล้ียง
ปลานิลประสบผลสําเร็จในการเล้ียง และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล “บ๊ิกนิล” ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้อมูลผู้เล้ียง
ปลานิลท่ัวประเทศ สามารถจําแนกรายละเอียดเก่ียวกับจํานวน พ้ืนท่ี ท่ีต้ังฟาร์ม และผลผลิตฟาร์มเป็นต้น 
รวมถึงสามารถใช้เป็นส่ือกลางในการซ้ือขาย 

ผลกระทบจากงานวิจัย 
     แอปพลิเคชันน้ีช่วยยกระดับการเล้ียงปลานิลของเกษตรกรในประเทศไทยให้ประสบผลสําเร็จมากข้ึน กรมประมง
สามารถนําฐานข้อมูลท่ีได้ (ฐานข้อมูลผู้เพาะเล้ียงปลานิลท่ัวประเทศไทยประมาณ 330,000 ราย) ไปใช้ในการวางแผน
และพัฒนาผู้เล้ียงปลานิลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

     ในกรณีของการทดสอบใช้งานจริงในภาคสนามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 4 บ่อเล้ียง พบว่า บ่อท่ีใช้
แอปพลิเคชัน นิล 4.0 สามารถลดการใช้อาหารลงได้ร้อยละ 35 จากจํานวนการใช้อาหารท้ังหมดใน 1 รอบการเล้ียง 
โดยท่ีน้ําหนักเฉล่ียของปลาท่ีได้ไม่มีความแตกต่างกัน 

แหล่งทุน
      สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ป ีพ.ศ. 2561
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SIS Model: Smart Agriculture 
and Environmental BCG Innovation
รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีต๊ะ, ผศ.ดร มณฑล ฐานุตตมวงศ์ อ.ดร. ชนินทร์ ตรงจิตภักดี 
อ.ดร. สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร อ.ดร. ธรรมนูญ ทวีชัย อ.ดร. ชนนิกานต์ ศรีกัลยา, 
อ.ดร. วีรศิลป์ สอนจรูญ อ.ดร. สุภาภรณ์ พันวิลัย และ อ.ดร. ชนนิกานต์ หลวงพิทักษ์
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ได้นําเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการกินดีอยู่ดีของชาติ” มาเป็นแกนหลักของ
ชุดวิชาและรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ซ่ึงศาสตร์แห่งแผ่นดินดังกล่าว ประกอบด้วย ศาสตร์หลัก 3 ศาสตร์ ได้แก่ 
1) ศาสตร์พระราชา 2) ศาสตร์ชุมชน และ 3) ศาสตร์สากล ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีภาพลักษณ์ขององค์กร
ท่ีนําศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the  Land) ท่ีหลากหลายสาขาวิชามาบูรณาการท้ังทางด้านการเกษตร 
ธรรมชาติ และมนุษย์ เพ่ือสร้างการกินดีอยู่ดีของชาติ อันประกอบด้วย ความเจริญทางเศรษฐกิจ ความเข้มแข็ง
ของสังคม ความสมดุลของส่ิงแวดล้อม และความม่ันคงทางอาหาร หลักสูตรดังกล่าวเน้นการบูรณาการสาขาวิชา
จาก 3 ศาสตร์ผ่านการบูรณาการ การทํางานของส่วนงานในระดับคณะ สํานัก และโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากลไปสู่การดําเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการของผู้เรียน และเปน็ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมแก่การเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีเก่ียวข้องได้รวมท้ัง
การปรับเปล่ียนตนเองให้สามารถพัฒนาตนได้ในสภาวะการเปล่ียนแปลงยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 มีกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการรายวิชาในกลุ่มเฉพาะบังคับวิทยาศาสตร์และแกน
บังคับบูรณาการศาสตร์ ในแต่ละภาคการศึกษาโดยแบ่งสัดส่วนเน้ือหาและกิจกรรมเพ่ือฝกึทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ในแต่ละโมดูลดังน้ี

1. Content base เน้ือหาในแต่ละรายวิชา 40% Project base 60%
2. ผสาน 12 ทักษะ แห่งศตวรรษท่ี 21 ในแต่ละ module

ภาพกระบวนการคิดการออกแบบ SIS model

กระบวนการวัดผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
1. Formative โดยประเมินจากกิจกรรมย่อยในแต่ละคาบเรียน
2. Summative ประเมินจากการคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคในรูปแบบ Rubric score
3. Feedback and Reflection เม่ือเสร็จส้ินการประเมินในแต่ละคร้ัง
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ผลลัพธ์การเรียนการรู้ในแต่ละโมดูล
 ภายใต้การเรียนรู้ในแต่ละโมดูลในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนจัดกลุ่มรายวิชาเป็น 4 โมดูล ซ่ึงในแต่ละโมดูลผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านโจทย์และการเรียนรู้ในสถานท่ีจริง 
มีประสบการณ์ในภาคสนามเพ่ือค้นคว้าหาโจทย์โครงงานวิจัยในแต่ละโมดูลซ่ึงได้กําหนดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ดังน้ี

SIS-I:   ในน้ํามีปลาในนามีข้าว: Aquaponics
CLO:    มีฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบโครงงาน โดยอธิบายและออกแบบปราฏการณ์
          ท่ีเกิดข้ึนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการได้
SIS-II:   หวานเปน็ลมขมเปน็ยา: Green Product
CLO:    อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ออกแบบโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
         และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการได้
SIS-III:  ฝนท่ังให้เปน็เข็ม: Crisis and Disruption
CLO:    ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ และ ออกแบบ
         และสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีคํานึงถึงวิถีชีวิตได้
SIS-IV: ทรัพย์ในดินสินในน้ํา: Immunity
CLO:    อธิบาย และประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการแก้ปญัหาได้ และนําองค์ความรู้ (ศาสตร์สากล 
         ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน) แก้ปัญหาในชุมชนหรือธุรกิจได้

ภาพการจัดชุดในแต่ละโมดูลและผลลัพธ์การเรียนรู้
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          ปลาเทราต์สายรุ้ง (Rainbow Trout) เป็นปลาสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญระดับต้นๆ ของโลก
และจะเจริญเติบโตได้ดีในประเทศท่ีมีภูมิอากาศหนาวเย็น สําหรับการเล้ียงปลาเทราต์สายรุ้งในประเทศไทยเร่ิม
คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2541 โดยมีการนําไข่ปลาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาและทําการฟกัและอนุบาลท่ีสถานีวิจัย
โครงการหลวงอินทนนท์โดยทําการเล้ียงในระบบเปิด ดังน้ันเพ่ือเป็นการยกระดับและพัฒนาระบบการเล้ียง
ปลาเทราต์สายรุ้งของประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.วราห์ เทพาหุดี และอาจารย์ ดร.ประพันธ์ศักด์ิ ศีรษะภูมิ 
อาจารย์ประจําภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และฝ่ายวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปโิตรเลียมและปโิตรเคมี สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ได้มีแนวคิด
ท่ีจะพัฒนารูปแบบการเล้ียงปลาเทราต์สายรุ้งในระบบนํ้าปิดแบบหมุนเวียน(Recirculating Aquaculture 
System, RAS) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เปน็มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับการเล้ียงเป็นอุตสาหกรรม
ภายในประเทศได้ผลผลิตคุณภาพดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูง มีความย่ังยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมภายนอกสามารถพัฒนาเปน็อาชีพท่ีสามารถสร้างงานและรายได้ท่ีม่ันคง และสามารถส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไปได้

          ผลจากการศึกษา พบว่า การเล้ียงเร่ิมจากการฟกัไข่ซ่ึงนําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึง
ปลานํา้หนักเฉล่ีย 386.00±18.80 กรัม/ตัว ซ่ึงเป็นขนาดท่ีนิยมบริโภค ใช้ระยะเวลารวม 273 วัน หรือประมาณ 
39 สัปดาห์ เม่ือเสร็จส้ินการเล้ียงพบว่า ค่าเฉล่ียการเจริญเติบโตต่อวัน อยู่ท่ี 2.60±0.13 กรัม/วัน อัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะอยู่ท่ี 3.17±0.10 เปอร์เซ็นต์/วัน อัตราการรอดตายเฉล่ียคือ 92.50±0.50 เปอร์เซ็นต์ 
อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือมีค่าเฉล่ียคือ 1.14±0.03 คุณภาพนํ้าระหว่างการเล้ียงโดยภาพรวมอยู่ในช่วง
ท่ีเหมาะสม แต่ปริมาณแอมโมเนียรวม และไนไตร์ท-ไนโตรเจน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตลอดระยะเวลาการเล้ียงจึง
ต้องมีการเปล่ียนถ่ายนํา้ในช่วงท้ายของการเล้ียง ปริมาณเช้ือแบคทีเรียเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาการเล้ียงแต่อยู่
ในเกณฑ์ท่ีไม่เปน็อันตรายต่อสัตว์นํา้ การพัฒนาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปลาเป็นปกติตลอดระยะเวลา
การเล้ียง และการทดสอบคุณภาพเน้ือปลาเทียบกับปลาแซลมอนพบว่า ปลาท่ีเล้ียงมีเน้ือสีขาวและซีดกว่า 
ซ่ึงอาจจะต้องทําการศึกษาเร่ืองการเสริมสารอาหารในอาหารท่ีใช้เล้ียง และแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้คุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมเติมต่อไป

Alevin (11 days)
Hatching rate 79.03% 

First day

Marketable size (267 days)
Survival rate 92.5% 

Parr (92 days)
Survival rate 71.96% 

การพัฒนาระบบการเพาะเล้ียงปลาเทราต์สายรุ้ง
แบบนํ้าหมุนเวียนระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย
รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์
E-mail: ffiswrt@ku.ac.th

ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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งานวิจัยการปฏิบัติที่ดีสําหรับบ้านนกแอ่นกินรัง
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับการส่งออกของสินค้าเกษตรไทย
ผศ.ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ และ ผศ.ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      รังนก เป็นสินค้าเกษตรชนิดหน่ึงท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งออกไปยัง
ประเทศจีน ในการดําเนินการดังกล่าว การประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติท่ีดีสําหรับอาคารบ้านนก
ส่วนบุคคล เปน็ส่ิงจําเปน็ เน่ืองจากทางประเทศจีนซ่ึงเปน็ตลาดส่งออกรังนกหลักของประเทศไทยได้มีการกําหนด
พิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยสําหรับการส่งออกรังนกสําหรับประเทศไทย 
โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของไทยในการออกใบรับรอง
สุขภาพสัตว์ และจัดส่งข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และจัดระบบมาตรการในการควบคุมป้องกันโรค
และสุขอนามัยของแหล่งท่ีมารังนก ตลอดจนกระบวนการขนส่ง ซ่ึงสาระสําคัญในพิธีสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทย จําเป็นต้องมีการประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ิมเติมอย่างย่ิง อีกท้ังการประกาศมาตรฐาน
สินค้าเกษตร: การปฏิบัติท่ีดีสําหรับอาคารบ้านนกส่วนบุคคล ยังเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจัดการสาธารณสุข
ชุมชนในส่วนของส่ิงแวดล้อมท้ังมลพิษทางเสียงและกล่ิน รวมไปถึงการป้องกันโรคระบาดจากอาคารบ้านนกไปสู่
ชุมชนท่ีอยู่รอบข้างอีกด้วย และเพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดระหว่างประเทศ ท้ังยังเป็นการการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคอีกด้วย

     มาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีสําหรับบ้านนกแอ่นกินรัง และแนวทางปฏิบัติ จึงได้ถูกพัฒนาข้ึน โดยความร่วมมือของ
กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธ์ุพืช สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทดลองปฏิบัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนกแอ่นกินรัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตรวจประเมินโดยคณะกรรมการผู้ตรวจรับรอง
(Audit Team) ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีจากสํานักควบคุม ปอ้งกัน และบําบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้พัฒนามาเป็นคู่มือแนวทางการดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีสําหรับบ้าน
นกแอ่นกินรัง และได้จัดฝกึอบรมให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไปแล้ว 2 รุ่น นอกจากน้ีได้พัฒนางานวิจัยต่อเน่ือง
เก่ียวกับการเกษตรแม่นยํา เพ่ือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพของรังนกไทยในอนาคต
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การพัฒนาคุณค่าทรัพยากรแหนเป็ดและจุลินทรีย์
ร่วมอาศัยสู่เศรษฐกิจ BCG 
(Development of duckweed holobiont resource values
towards Thailand BCG economy)

รศ.ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ทีมวิจัยของ Prof. Masaaki Morikawa ณ Hokkaido University และทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้รับทุนโครงการความร่วมมือจากรัฐบาลญ่ีปุ่น SATREPS (2020-2025) สนับสนุนโดย JICA/JST เพ่ือสํารวจ
ทรัพยากรแหนเปด็ท่ัวภูมิภาคของประเทศไทย ระบุสายพันธ์ุ องค์ประกอบของโปรตีนและแปง้ แยกจุลินทรีย์ท่ีอาศัย
ร่วมกับแหนเปด็ ระบุชนิด และสมบัติการส่งเสริมการเจริญของแหน สร้างเปน็คลังทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแหนเปด็และจุลินทรีย์ร่วมอาศัย ศึกษาไมโครไบโอมและหาลําดับจีโนมของแหนเปด็ วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างแหนเปด็กับจุลินทรีย์ด้วยวิธีการทางโอมิกส์หลายแขนง (multi-omics) เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวข้อง
กับการเจริญ การสะสมโปรตีน แป้ง ธาตุอาหาร และสารสําคัญต่างๆ รวมท้ังการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือนําไปวิจัยและ
พัฒนาแหนเปด็ให้เปน็แหล่งอาหารสัตว์ในไก่ไข่ วิเคราะห์การดูดซึมร่วมกับการเปล่ียนแปลงของไมโครไบโอมในทาง
เดินอาหารไก่ พัฒนาแหนเปด็ให้เปน็แหล่งอาหารเชิงหน้าท่ีของมนุษย์ โดยเลือกกรดอะมิโนและสารอาหารท่ีมีประโยชน์ 
ศึกษาร่วมกับการเปล่ียนแปลงของไมโครไบโอมในคน นอกจากน้ีจะพัฒนาแหนเปด็ให้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
ในการผลิตก๊าซมีเธน เปน็แหล่งพืชทางเลือกเพ่ือใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพ และใช้แหนเป็ดกับจุลินทรีย์ร่วมอาศัยใน
การบําบัดน้ําเสียจากฟาร์มสัตว์และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาผลึกเหลวเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีจอ LCD 
ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ
ผศ.ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม และ ศ.ดร. อภิชาติ พัฒนโภครัตนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      องค์การ NASA ได้ริเร่ิมโครงการ OASIS (Observation and Analysis of Smectic Island in Space) 
สําหรับการศึกษาผลึกเหลวหรือ Liquid Crystals ซ่ึงเป็นสสารท่ีใช้ในจอแสดงผล LCD ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง 
โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมวิจัยในโครงการน้ีมาต้ังแต่เร่ิมต้น โครงการ OASIS ได้ข้ึนทําการ
ทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS (International Space Station) โดยได้ค้นพบทฤษฎีใหม่ของของเหลวใน
สภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ซ่ึงแตกต่างจากทฤษฎีท่ีใช้บนพ้ืนโลก ต่อมาโครงการ OASIS II มีแผนการข้ึนทดลองบน
สถานีอวกาศ ISS โดยทีมวิจัยไทยได้รับมอบหมายจากองค์การ NASA ให้เปน็หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย เพ่ือพัฒนา
เคร่ืองต้นแบบสําหรับเตรียมฟล์ิมบางผลึกเหลว โดยทําการทดลองท้ังภาคพ้ืนดินและบนสถานีอวกาศนานาชาติ 
ทางทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมมือกับ GISTDA เพ่ือพัฒนาเคร่ืองต้นแบบน้ี โดยมีวิศวกรจาก
องค์การ NASA เป็นผู้กํากับดูแล ซ่ึงอุปกรณ์น้ีจะถูกส่งไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ในปี ค.ศ. 2023 โดยทีม
วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าท่ีควบคุมและวิเคราะห์ผลการทดลองน้ี ร่วมกับนักบินอวกาศบนสถานี
อวกาศนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของการใช้ผลึกเหลวในอวกาศสําหรับเทคโนโลยี LCD สําหรับอวกาศในอนาคต

12



ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

การประยุกต์ใช้ควอนตัมเทคโนโลยี
ด้านการตรวจวัดวัสดุและการเกษตร
รศ.ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ ผศ.ดร. ปพิชญา ชัยสกุล และ ผศ.ดร. วีรพัฒน์ พลอัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ทีมวิจัยได้นําควอนตัมเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างเคร่ืองตรวจจับระเบิดด้วยเทคนิค 
nuclear quadrupole resonance (NQR) ร่วมกับ atomic magnetometry (AM) เพ่ือตรวจจับสารประกอบ
ไนโตรเจนในปริมาณน้อย มีการศึกษาคุณสมบัติเชิงควอนตัมของสารก่ึงตัวนําระดับนาโน โดยอาศัย quantum 
wells เพ่ือใช้ประดิษฐ์อุปกรณ์ทางแสง สําหรับใช้ส่งถ่ายข้อมูลบนชิป (chip) ระหว่างชิป หรือระหว่างศูนย์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้การส่งข้อมูลท่ีรวดเร็ว ใช้พลังงานน้อยลง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและปลอดภัยมากข้ึน นอกจากน้ีทีม
วิจัยกําลังพัฒนาต้นแบบ Carbon Dots (CDs) และควอนตัมดอทของสารเซมิคอนดักเตอร์ สําหรับนําไปคอมพอสิท
กับพอลิเมอร์ เพ่ือให้ได้วัสดุหุ้มเรือนกระจกแปลงแสง ใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสง กระตุ้น
การเจริญและเพ่ิมผลผลิตของพืช รวมถึงการพัฒนาควอนตัมเซนเซอร์เพ่ือตรวจวัดสารชีวโมเลกุลท่ีบ่งช้ีการเจริญ
ของพืช ศึกษากลไกและทําความเข้าใจเชิงควอนตัมของกระบวนการสังเคราะห์แสง ผ่านการวัดและอัตราการส่ง
ผ่านอิเล็กตรอนเชิงควอนตัม
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การแปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมเีพ่ิมมลูค่า

รศ.ดร. ธงไทย วิฑูรย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     งานวิจัยการแปรรูปก๊าซ CO2 ท่ีเปน็เพียงก๊าซเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมให้เปน็สารเคมีมูลค่า
เพ่ิมหลายชนิด ได้แก่ เมทานอล ไดเมทิลอีเทอร์ และโอเลฟนิส์ แทนกระบวนการดักจับและกักเก็บก๊าซ CO2 ท่ีมี
ต้นทุนสูง โดยเฉพาะการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ผสม สําหรับเปล่ียนก๊าซ CO2 ให้เปน็โอเลฟนิส์ท่ีสามารถ
ต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าเปน็ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย โอเลฟนิส์ ได้แก่ เอทิลีนและโพรพิลีน เปน็วัตถุดิบ
ต้ังต้นสําคัญในการผลิตเม็ดพลาสติกจําพวกพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีน ท่ีใช้ผลิตเคร่ืองอุปโภคในชีวิตประจําวัน 
อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์ ช้ินส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เปน็ต้น โดยท่ัวไปการผลิตโอเลฟนิส์ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบ
จากเช้ือเพลิงฟอสซิล ได้แก่ น้ํามัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด และมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเน่ือง ปจัจัยดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและความม่ันคงของกระบวนผลิตโอเลฟนิส์ 
ดังน้ันการมองหาแหล่งวัตถุดิบอ่ืนเพ่ือสร้างความได้เปรียบในแข่งขันจึงเปน็ประเด็นสําคัญท่ีกลุ่มธุรกิจให้ความสนใจ 
ซ่ึงสอดคล้องกับโจทย์วิจัยของคณะผู้วิจัยท่ีมีเปา้หมายในการนําก๊าซ CO2 มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

      เน่ืองจากก๊าซ CO2 เป็นโมเลกุลท่ีมีความเสถียร ดังน้ันจึงจําเป็นต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
เพ่ือเปล่ียนก๊าซ CO2 ให้เปน็โอเลฟนิส์ได้อย่างจําเพาะเจาะจง และได้ร้อยละผลได้ของโอเลฟนิส์สูงคุ้มค่าต่อการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรม จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคข้ันสูงกับ
ประสิทธิภาพในการเปล่ียนก๊าซ CO2 เปน็โอเลฟนิส์ ทําให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีให้ร้อยละผลได้ของ
โอเลฟนิส์สูงถึง 21 ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการรายงานมา ปัจจุบันคณะผู้วิจัยยังคงพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา
ท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับเปล่ียนก๊าซ CO2 ให้เป็นโอเลฟนิส์อย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมผลผลิตโอเลฟนิส์
ให้สูงข้ึนกว่าเดิม และมุ่งหวังว่าองค์ความรู้ท่ีได้จะถูกถ่ายทอด และนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เกิดโรงงาน
ผลิตโอเลฟนิส์จากก๊าซ CO2 ท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตเปน็ของตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชากร เพ่ิมสภาพ
คล่องทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และแก้ไขปญัหาด้านส่ิงแวดล้อมของโลกไปพร้อมกัน
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ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

การออกแบบเคร่ืองตรวจวัดคล่ืนไฟฟา้หัวใจ
สําหรับสวมใส่พลังงานต่ําพิเศษแบบแอคทีฟอิเล็กโทรด
สําหรับการใช้งานในระบบการแพทย์ทางไกล
รศ.ดร. วรดร วัฒนพานิช 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ผลงานน้ี ศึกษาและออกแบบเคร่ืองตรวจวัดคล่ืนไฟฟา้หัวใจท่ีกินพลังงานต่ํา สะดวกสบายในการสวมใส่ สามารถ
ใช้งานกับอิเล็กโทรดแบบแห้งได้โดยไม่ทําการลดคุณภาพของสัญญาณ และสามารถเช่ือมต่อกับระบบคลาวด์ผ่าน 
smartphone และมีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติถึงความผิดปกติของคล่ืนไฟฟา้หัวใจไปยังผู้สวมใส่หรือแพทย์เจ้าของไข้
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ผลงานวิจัยที่ตอบสนอง Bio-Circular-Green 
Economy (BCG)
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์

      ผลงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อเศรษฐกิจชีวภาพ ดังรูปท่ี 1 เป็นงานวิจัย
ท่ีพัฒนาวัสดุชีวภาพล้ําสมัย สําหรับการใช้งานทางชีวภาพและการแพทย์ 
โดยผลงานเด่น ได้แก่ (i) การพัฒนาวัสดุประกอบชีวภาพ (Bio-composite)
ท่ีมีสมบัติล้ําสมัย ได้แก่ เส้นใยวัสดุชีวภาพท่ีมีสมบัติเรืองแสง, (ii) เทคโนโลยี
การพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุพลาสติกชีวภาพสําหรับงานทางการแพทย์ ดังเช่น
คลิปหนีบสําหรับทําหมันสุนัขจรจัด, (iii) วัสดุส่ิงทอท่ีมีสมบัติต่อต้านจุลินทรีย์
และไม่เปยีกน้ํา สําหรับใช้เปน็ชุดคลุมทางการแพทย์เพ่ือต่อต้านการติดเช้ือ 
และใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปจัจุบัน และ (iv) 
ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ท่ีมีส่วนผสมของเส้นใยท่ีมีสมบัติต่อต้านจุลินทรีย์เหมาะสม
ต่อการใช้งานในโรงพยาบาลสนามสําหรับผู้ปว่ยติดเช้ือโควิด 

รูปท่ี 1 ผลงานวิจัยท่ีตอบสนอง
ต่อเศรษฐกิจชีวภาพ

      ผลงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังรูปท่ี 2 มีแนวทาง
ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับขยะหรือวัสดุเหลือท้ิง ให้เป็นวัตถุดิบสําหรับวัสดุเฉพาะทาง
โดยมีผลงานวิจัย ดังต่อไปน้ี (i) การประยุกต์ใช้ขยะหรือวัสดุเหลือท้ิงสําหรับ
ประโยชน์ด้านพลังงาน ดังเช่น การใช้ดอกดาวเรืองเหลือท้ิง สกัดเป็นนา
โนคาร์บอน เพ่ือใช้ประโยชน์ในตัวเก็บประจุแบบย่ิงยวด, (ii) การประยุกต์
ใช้ขยะหรือวัสดุเหลือท้ิงสําหรับใช้เป็นซีเมนต์ผสมเส้นใย โดยการประยุกต์
ใช้เถ้าท่ีเหลือจากกระบวนการเผาขยะเปน็วัตถุดิบต้ังต้น, และ (iii) การประยุกต์
ใช้วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและกากของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เปน็วัตถุดิบต้ังต้นสําหรับบล็อกซีเมนต์ โดย 2 ผลงานหลังน้ีได้รับรางวัลเชิง
นวัตกรรมระดับประเทศ

รูปท่ี 2 ผลงานวิจัยท่ีตอบสนอง
ต่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

      ผลงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อเศรษฐกิจสีเขียว ดังรูปท่ี 3 เปน็กลุ่มผลงาน
วิจัยท่ีพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุท่ีใช้พลังงานต่ํา เพ่ือเสริมความเปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ประกอบไปด้วยงานวิจัยเด่น ดังต่อไปน้ี (i) กระบวนการผลิต
วัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใย ท่ีลดการใช้พลังงาน สําหรับงานสถาปัตยกรรมสีเขียว
โดยผลงานน้ี ได้รับรางวัลนวัตกรรมในระดับประเทศ, (ii) กระบวนการสังเคราะห์
วัสดุเสมือนซีเมนต์ ด้วยกระบวนการเผาท่ีอุณหภูมิต่ํา, และ (iii) กระบวนการ
ผลิตวัสดุจีโอพอลิเมอร์ท่ีอุณหภูมิห้อง สําหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและวัสดุรูพรุน
ดูดซับน้ํา

รูปท่ี 3 ผลงานวิจัยท่ีตอบสนอง
ต่อเศรษฐกิจสีเขียว 
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งานวิจัยที่สอดคล้องกับ SDGs/BCG Economy
คณะเศรษฐศาสตร์

ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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นวัตกรรมและการพัฒนาวัคซีนทางสัตวแพทย์
ศ.สพ.ญ.ดร. พรทิพา เล็กเจริญสุข ศ.น.สพ.ดร. ทวีศักด์ิ ส่งเสริม รศ.น.สพ.ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์,
ผศ.น.สพ.ดร. อรรถพล กําลังดี ผศ.น.สพ.ดร. มานะกร สุขมาก และ ผศ.นสพ. ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ปัจจุบัน สภาวะการเกิดโรคระบาดในสัตว์ทุกชนิดได้เปล่ียนแปลงไปมากจากในอดีต ไม่ว่าจะเป็นใน ปศุสัตว์ 
สัตว์เล้ียง หรือแม้กระท่ังสัตว์ป่า ซ่ึงลักษณะของโรคท่ีเกิดข้ึน อาจเป็นโรคอุบัติใหม่ (emerging disease) หรือ
โรคอุบัติซ้ํา (re-emerging disease) ท่ีมีระบาดวิทยาไม่เหมือนเดิมและมีแนวโน้มท่ีจะมีความรุนแรงมากข้ึน 
ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี ก่อให้เกิดผลเสียท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ ลดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการ
ผลิตปศุสัตว์เพ่ือเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประเทศไทยได้วางยุทธศาสตร์ของประเทศ
ในการเป็นครัวของโลก ดังน้ัน ความม่ันคงทางอาหาร (food security) และอาหารปลอดภัย (food safety) 
จึงเปน็ส่ิงสําคัญท่ีต้องดําเนินการอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพ่ือลดปญัหาการระบาดของโรคในสัตว์ วัคซีนเปน็ทางออก
หน่ึงท่ีสําคัญ อีกท้ังประเทศไทยมีเป้าหมายลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือลดปัญหาเช้ือด้ือยา การค้นคว้าพัฒนาเพ่ือ
ความม่ันคงทางวัคซีน (vaccine security) สําหรับใช้ในสัตว์ จึงเป็นส่ิงสําคัญย่ิงท่ีประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อม
 

ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสําคัญกับพัฒนาวัคซีนในสัตว์มาอย่างต่อเน่ือง
ในกลุ่มสัตว์ทุกชนิด งานวิจัยวัคซีนท่ีอยู่ในข้ันตอนการพัฒนาและเตรียมขยายผลได้แก่ การพัฒนาวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าชนิดกินและชนิดฉีด ซ่ึงตรวจสอบแล้วสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองได้ วัคซีนปอ้งกันโรค
ไข้สามวัน โรคปากและเท้าเปื่ อยในโคกระบือ วัคซีนปอ้งกันโรคไข้หวัดนก วัคซีนป้องกันโรคไวรัสทิลาเปยีเลคในปลานิล 
ซ่ึงท้ังหมดได้รับการจดทะเบียนสินทรัพย์ทางปัญญาแล้ว สําหรับวัคซีนท่ีมีการใช้จริงในภาคสนามในอุตสากรรม
ฟาร์มปศุสัตว์แล้ว ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพี อาร์ อาร์ เอส  (PRRS killed-US strain) และวัคซีนป้องกัน
โรคพี อี ดี (PED Killed local strain)ในสุกร ซ่ึงเร่ิมดําเนินการศึกษาวิจัยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันวัคซีนท้ัง
2 ชนิดน้ีถูกใช้งานในฟาร์มสุกรแล้วมากกว่า 40 ฟาร์ม คิดเป็นมากกว่า 15% ของแม่สุกรในประเทศไทย นอกจากน้ัน
ยังได้พัฒนาวัคซีนปอ้งกันโรคสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis type2) ชนิด autogenous vaccine 
ในสุกร ซ่ึงเปน็วัคซีนท่ีผลิตจากเช้ือแบคทีเรียภายในฟาร์มเอง เพ่ือแก้ไขข้อจํากัดเร่ืองการสร้างภูมิท่ีไม่ตรงสายเช้ือ 
เน่ืองจากเช้ือมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง วัคซีนท่ีผลิตจากสายพันธ์ุเช้ือภายในฟาร์มจึงได้ผลในการป้องกัน
โรคเปน็อย่างดี การพัฒนาวัคซีนชนิด autogenous vaccine ในสัตว์ชนิดต่างๆ ยังเป็นปัจจัยสําเร็จท่ีจะทําให้เกษตรกร
สามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยท่ีไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต 
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เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียและการกําจัดขยะ
ด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร. อรอนงค์ ผิวนิล   E-mail: fgraonp@ku.ac.th
คณะส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ปญัหาน้ําเสียและขยะเร่ิมต้นมาต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2533 และทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนจนเกิดเป็นวิกฤตของประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ-บพิตร พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับ
การบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะในวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2533 ภายใต้ช่ือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อม
แหลมผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ณ ตําบลแหลมผักเบ้ีย  อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการกําจัดขยะและการบําบัดน้ําเสียชุมชนด้วยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ และถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานวิจัยแก่ประชาชน เพ่ือให้ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ําเสียและขยะด้วยวิธีอย่างง่ายและสอดคล้อง
กับภูมิสังคม  

     เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียชุมชน ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ประกอบด้วย ระบบบ่อผ่ึง ระบบหญ้ากรองน้ําเสีย
ระบบพ้ืนท่ีชุ่มน้ําเทียม และระบบป่าชายเลนบําบัดน้ําเสีย สําหรับการกําจัดขยะชุมชนน้ันใช้เทคโนโลยีในการกําจัด
ขยะด้วยกล่องคอนกรีต  ตลอดระยะเวลา 30 ปท่ีีผ่านมา (พ.ศ. 2533-2563) โครงการมีการขยายผลผ่านการวิจัย
ประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมีเครือข่ายส่ิงแวดล้อมจากสถาบันการศึกษาท้องถ่ิน
และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันดําเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสียตามแนวพระราชดําริ
ในภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)  ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี
และระยอง)  ภาคกลาง (จังหวัดสุพรรณบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดตรัง)  โดยมีศูนย์ฯ ต้นแบบเพชรบุรีเป็นศูนย์
กลางในการดําเนินงาน ผลจากการดําเนินงานปรากฏผลงานวิจัยในเชิงลึกจํานวน 512 โครงการวิจัย มีการเผยแพร่
โดยนําเสนอในวารสารวิชาการและท่ีประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 558 เร่ือง มีการส่งเสริม
เผยแพร่และการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนผ่านการศึกษาดูงานจํานวน 1.45 ล้านคน และการฝึกอบรม จํานวน 
23,000 คน นอกจากน้ียังมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงานราชการท้องถ่ิน และหน่วยงานเอกชนใน
รูปแบบของท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมจํานวน 360 หน่วยงาน  ปัจจุบันโครงการเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับการบําบัด
น้ําเสียและการกําจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศอันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบุรี 
และแหล่งดูนกท่ีสําคัญเปน็อันดับท่ี 2 ของประเทศ

ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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      โครงการวิจัย “เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง” เป็นนวัตกรรมงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการของศาสตร์
หลายสาขาในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะ รักษาปริมาณสารโภชนเภสัชในอาหารแปรรูปเทียบ
เคียงได้กับอาหารสด อาหารท่ีมีปริมาณเกลือ หรือน้ําตาลต่ํา รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปข้ันสูง ได้แก่ 
การแปรรูปอาหารแบบ minimal process กระบวนการแปรรูปอาหารแบบใหม่ และเทคโนโลยีเฮอร์เดิล ร่วมกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะ เพ่ือออกแบบให้อาหารมีคุณค่าตามหลักโภชนาการตรงกับสุขภาพ
เฉพาะบุคคล (personalized foods) อาทิ ผลิตภัณฑ์เน้ือเทียมจากพืช เคร่ืองด่ืมท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงผ่าน
การฆ่าเช้ือด้วยความดันสูง ชุดอาหารสําเร็จรูปสูตรสมดุลท่ีควบคุมการปลดปล่อยน้ําตาล ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีฆ่าเช้ือ
ด้วยเทคโนโลยีโอห์มมิค ผลิตภัณฑ์อาหารว่างโปรตีนสูง ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูปท่ียืดอายุด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
เปน็ต้น รวมท้ังมีการสร้างแพลทฟอร์มการทํางานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และภาคเอกชนมีผลิตภัณฑ์ของโครงการท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนแล้วอย่างน้อย 6 ผลิตภัณฑ์ 
นอกจากน้ียังมีการสร้างตู้จําหน่ายอาหารอัตโนมัติอัจฉริยะต้นแบบสําหรับผู้มีข้อจํากัดด้านคุณค่าทางอาหารและ
สามารถเช่ือมโยงตู้อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลกับแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์เพ่ือรองรับการจัดการสินค้าคงคลัง
การตลาด และเช่ือมโยงกับแอปพลิเคชันบนมือถือหรือเว็บไซต์เพ่ือให้บริการระบบช่วยตัดสินใจในการจัดชุดอาหาร
สําหรับผู้มีข้อจํากัดด้านคุณค่าทางอาหาร

งานวิจัยเมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง
และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสําหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร
โครงการนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด และคณะ   E-mail: fagiavj@ku.ac.th
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการโครงการบูรณาการของ
หน่วยงานหลักในด้านอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะประมง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินงานร่วมกันโดยมีพันธกิจหลักในการให้บริการผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่าง
ครบวงจรในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสร้างระบบนิเวศวิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
นวัตกรรมอาหารระดับ SMEs ท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังพัฒนากําลังคนและการให้บริการภาคเอกชน
ท่ีมีศักยภาพด้วยการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะส่งผลถึงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตร
และเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
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การพัฒนาโคเนื้อพันธ์ุกําแพงแสน
นางทวีพร เรืองพร้ิม และคณะ E-mail: swktpr
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

 โคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสน เป็นโคเน้ือท่ีได้รับการปรับปรุงพันธ์ุจากโคพ้ืนเมืองของไทย โคพันธ์ุบราห์มัน และ
โคพันธ์ุชาโรเลส์เพ่ือช่วยเสริมเร่ืองการให้เน้ือนุ่ม และการเจริญเติบโตท่ีเร็ว ซ่ึงเป็นโคเน้ือพันธ์ุแรกของประเทศ
ช่ือว่า “โคพันธ์ุกําแพงแสน” ตามสถานท่ีต้ังการปรับปรุงพันธ์ุตามแบบสากล ในปี 2548 โคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสน
ได้รับรางวัล ผลงานส่ิงประดิษฐ์คิดค้นรางวัลดีเย่ียม สาขาเกษตรศาสตร์และชีวภาพ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2551
ข้ึนทะเบียนพันธ์ุเป็น “โคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสน” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโคเน้ือพันธ์ุแรกของประเทศไทย
ในป ี2552 ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ให้ต้ังเปน็ศูนย์มาตรฐานการผลิตน้ําเช้ือแช่แข็งพ่อโค และปี 2551-2560
ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ (FTA)
โคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสนสามารถเล้ียงเปน็โคขุนในเชิงธุรกิจเหมือนโคเน้ือพันธ์ุต่างประเทศ ทนต่อสภาพอากาศร้อนช้ืน
ของประเทศไทยได้ดี ทนต่อเห็บและแมลง รวมท้ังโรคและพยาธิ และสามารถเจริญเติบโตและให้เน้ือมีคุณภาพสูง
ตรงกับความต้องการของตลาด ขณะน้ีมีเกษตรกรนําไปเล้ียงได้ในทุกภาคของประเทศไทย เป็นการสร้างอาชีพ 
และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน อีกท้ังเกษตรกรสามารถผลิตเน้ือโคคุณภาพท่ีดี เน้ือนุ่ม และมีไขมันแทรก ทัดเทียม
กับเน้ือท่ีนําเข้าจากต่างประเทศแต่ราคาถูก ในอนาคตจะช่วยลดการนําเข้าเน้ือท่ีมาจากต่างประเทศ และทําให้เกิด
การแข่งขันได้

      นอกจากน้ีมีหน่วยงานความร่วมมือในการพัฒนาโคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วม
กับทางสมาคมโคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสนในการจดทะเบียนรับรองพันธ์ุและออกใบพันธ์ุประวัติ และทํางานร่วมกับ
สหกรณ์โคเน้ือกําแพงแสน จํากัด (KU Beef) ทําการตลาดเน้ือคุณภาพสูงจากโคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสน และร่วม
พัฒนาคัดเลือกโคท่ีมียีนเน้ือนุ่ม สําหรับการสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อไป โดยการผลิตเน้ือโคขุนคุณภาพสูงสําหรับการ
จําหน่ายเพ่ือการบริโภคมีมูลค่ารวมปลีะมากกว่า 100 ล้านบาท 
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นวัตกรรมและการพัฒนาวัคซีนทางสัตวแพทย์

ศ.สพ.ญ.ดร. พรทิพา เล็กเจริญสุข, รศ.น.สพ.ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์, ผศ.น.สพ.ดร. อรรถพล กําลังดี,
ผศ.น.สพ.ดร. มานะกร สุขมาก, ผศ.นสพ. ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ในปัจจุบัน สภาวะการเกิดโรคระบาดในสัตว์ทุกชนิดได้เปล่ียนแปลงไปมากจากในอดีต ไม่ว่าจะเปน็สัตว์เศรษฐกิจ
ท่ีเล้ียงสําหรับการเป็นอาหาร ได้แก่ โคเน้ือ โคนม แพะแกะ สุกร สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เล้ียงเป็นเพ่ือน ได้แก่ สุนัข 
แมว ม้า หรือแม้กระท่ังสัตว์ป่าและสัตว์เล้ียงพิเศษ เช่น หนู กระต่ายและช้าง เป็นต้น ซ่ึงลักษณะของโรคท่ีเกิดข้ึน 
อาจเปน็โรคอุบัติใหม่ (emerging disease) หรือโรคอุบัติซ้ํา (re-emerging disease) ท่ีมีระบาดวิทยาไม่เหมือนเดิม
และมีแนวโน้มท่ีจะมีความรุนแรงมากข้ึน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี ก่อให้เกิดผลเสียท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ ลดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศในการผลิตปศุสัตว์เพ่ือเป็นสินค้าออกไปยังต่างประเทศ

     วัคซีนเปน็ทางออกหน่ึงท่ีสําคัญในการลดปญัหาการระบาดของโรคหรือเม่ือการเกิดโรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประเทศไทยได้วางยุทธศาสตร์ของประเทศในการเป็นครัวของโลก ดังน้ัน “ความม่ันคงทางอาหาร
(food security)” และ “อาหารปลอดภัย(food safety)” จึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะต้องดําเนินการ  “ความม่ันคงทาง
วัคซีน (vaccine security)” จึงเปน็ส่ิงสําคัญส่ิงหน่ึงท่ีประเทศจะต้องเตรียมพร้อมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพ่ือตอบ
โจทย์ประเทศท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสําคัญกับ
พัฒนาวัคซีนในสัตว์มาอย่างต่อเน่ืองในกลุ่มสัตว์ทุกชนิด ในส่วนท่ีอยู่ในข้ันตอนกําลังพัฒนาได้แก่ วัคซีนพิษสุนัขบ้า
ชนิดกินและชนิดฉีด ซ่ึงตรวจสอบแล้วสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองได้ วัคซีนปอ้งกันโรคไข้สามวัน โรคปาก
และเท้าเป่ือยในโคกระบือ วัคซีนปอ้งกันโรคไข้หวัดนก วัคซีนปอ้งกันโรค Tilapia Lake ในปลานิล ซ่ึงท้ังหมดได้รับ
การจดทะเบียนสินทรัพย์ทางปัญญาแล้ว สําหรับวัคซีนท่ีได้มีการใช้จริงและทดลองใช้ในภาคสนามในอุตสาหกรรม
ฟาร์มปศุสัตว์แล้ว ได้แก่ วัคซีน PRRS (killed-US/local strain) และวัคซีน PED (Killed local strain) ในสุกร 
ซ่ึงเร่ิมดําเนินการในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันถูกใช้งานในฟาร์มแล้วมากกว่า 40 ฟาร์ม คิดเป็นมากกว่า 15% ของ
แม่สุกรในประเทศไทย และวัคซีน Streptococcus suis type2 autogenous vaccine  วัคซีนแบคทีรินท่ีผลิตจาก
เช้ือภายในฟาร์มเอง เพ่ือปอ้งกันการปว่ยจากเช้ือแบคทีเรียและสนับสนุนการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร 
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าชลประทานแบบครบวงจร
ในพ้ืนที่ต้นแบบของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่
ผศ.ดร. จักกริช พฤษการ ดร. จุติเทพ วงเพ็ชร และ ดร. ทรงศักด์ิ ภัทราวุฒิชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      โครงการน้ีเป็นการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลายแขนง เช่น วิศวกรรมชลประทาน คอมพิวเตอร์ 
และด้านเกษตรศาสตร์  มาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําแบบครบวงจร มีผู้ใช้งานชัดเจนในทุกระดับ และเป็น
โครงการวิจัยในรูปแบบของ Smart Farm ท่ีตรงตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบศูนย์
ข้อมูลกลาง ระบบฐานข้อมูล และส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (application programming interface: API) 
สําหรับเช่ือมโยงข้อมูลให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และระบบแสดงผลแบบแดชบอร์ด 
พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําท้ังเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ี
กรมชลประทาน การประยุกต์ใช้วิธีการให้น้ําชลประทานสมัยใหม่ ร่วมกับเคร่ืองมือตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ เคร่ืองมือ
วัดความช้ืนในดิน และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง (IoT) ในการปลูกพ้ืนในพ้ืนท่ีไร่นาสวนผสม ซ่ึงเปน็แนวทาง
การปลูกพืชท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ิมผลตอบแทน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําชลประทานในระดับไร่นา โดยมี
เป้าหมายโครงการ ได้แก่ ได้ระบบฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน ท้ังเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน  ระบบการ
จัดการข้อมูลแบบเว็บเซอร์วิส (Web Services) ระบบเช่ือมโยงข้อมูลให้กับระบบปญัญาประดิษฐ์ และแอปพลิเคชัน
บนมือถือ ระบบแสดงผลแบบแดชบอร์ด แอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการให้น้ําในแปลงไร่นา 
และการจัดสรรน้ําชลประทานในระบบส่งน้ําต้นแบบ และฐานข้อมูลระบบส่งน้ําบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ซ่ึงได้แก่ ข้อมูลคลองส่งน้ํา และอาคารบังคับน้ําในพ้ืนท่ีระบบส่งน้ําต้นแบบ โครงการน้ีมีแนวทางการใช้ประโยชน์ 
ในการช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา ตลอดจนการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ต้ังแต่ระดับโครงการส่งน้ํา จนถึงระดับแปลงไร่นา
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จากไรซ์เบอร์ร่ีสู่ข้าวสรรพสี
ศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://dna.kps.ku.ac.th

      การปรับปรุงพันธ์ุข้าวเพ่ืออนาคตต้องตอบโจทย์พร้อมกัน ท้ังการเพ่ิมศักยภาพผลผลิต ความต้านทานต่อโรคแมลง 
และคุณภาพทางโภชนาการ ประเทศไทยเป็นหน่ึงในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกท่ีให้ความสําคัญกับข้าวคุณภาพดีเปน็พิเศษ
(Premium rice) หากสายพันธ์ุใหม่ๆ เหล่าน้ีได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และเกษตรกรประเทศไทยจะมีบทบาทสําคัญใน
การขับเคล่ือนห่วงโซ่ความต้องการอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจากครัวไทยสู่ครัวโลกยุคใหม่

     การบริโภคอาหารท่ีให้พลังงานสูงเกินกว่าการใช้พลังงานในแต่ละวันเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วน และ NCDs เป็นท่ี
ประจักษ์ว่าโรค NCDs เป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้ผู้ป่วยโรค covid 19 เสียชีวิต ข้าวเพ่ือสุขชีวิตน้ัน หมายรวมถึงคุณสมบัติ
ของแปง้ เส้นใยอาหาร พรีไบโอติก สารต้านอนุมูลอิสระ สารอาหารหลักและสารอาหารรอง ท่ีสามารถลดความเส่ียงของการ
เกิดโรค NCDs ตามคําจํากัดความน้ี ข้าวกล้องจึงเปน็ข้าวเพ่ือสุขภาพดี ข้าวกล้องท่ีอุดมด้วยไวตามิน ธาตุอาหาร โปรตีน และ
เส้นใยอาหาร ช่วยให้อ่ิมนาน ทําให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมปริมาณแคลอร่ีอย่างเหมาะสม ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ของม้ืออาหารให้สม่ําเสมอ ส่งผลให้ดัชนีน้ําตาลในเลือดต่ํา (GI) และลดความเส่ียงต่อโรคอ้วนและโรคเบาหวานประเภท 2 
และโรคหัวใจขาดเลือด นอกจากน้ียังให้สารอาหารท่ีจําเป็นเพ่ือเสริมสร้างประชากรจุลชีพ (microbiota) ในระบบทางเดิน
อาหารของคุณท่ีช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากโรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ เช่น ท้องร่วง อาการลําไส้แปรปรวน
(IBS), โรคลําไส้อักเสบ (IBD) และมะเร็งลําไส้ใหญ่เป็นต้น การปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือให้ได้ข้าวกล้องท่ีน่ารับประทานน้ันจึงเปน็
เป้าหมายหลักการปรับปรุงข้าวเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี

      ข้าวท่ีมีสีท้ังเมล็ดเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เน่ืองจากมีแอนโธไซยานิน ฟลาโวนอยด์
แคโรทีนอยด์ และสารประกอบฟนีอลิกสูง เม่ือเทียบกับข้าวเต็มเมล็ดท่ีมีสีขาว ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็นข้าวสีม่วงเข้มท่ีปรับปรุง
ข้ึนมาใหม่จากการผสมข้าม ระหว่าง ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก กับ ข้าวเจ้าหอมนิลท่ีมีเมล็ดสีม่วงเข้ม
ดังน้ันข้าวไรซ์เบอร์ร่ีจึงเป็นพันธ์ุข้าวท่ีประสบความสําเร็จสูงสุดและทรงคุณค่าท่ีแท้จริงของข้าวเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ในอนาคตอีก 50 ปี ข้างหน้า การบริโภคเมล็ดข้าวอย่างเดียว อาจทําให้อาหารไม่เพียงพอ การใช้ใบข้าวเป็นอาหารน่า
จะเป็นการเสริมอาหารท่ีทรงคุณค่าอีกทางหน่ึง จากความสําเร็จในการพัฒนาข้าวสายพันธ์ุใหม่ท่ีไม่ใช่จีเอ็มโอ ซ่ึงมีรูปแบบ
แอนโธไซยานินและคลอโรฟลิล์ท่ีซับซ้อนบนพ้ืนท่ีใบท้ังหมดจนทําให้ได้ข้าวสรรพสีพันธ์ุใหม่ (Rainbow rice)  ท่ีมองเห็น
เฉดสีท่ีแสดงออกบนใบข้าวแต่ละพันธ์ุ จากแถบสีแดง สีชมพู สีม่วง สีฟ้า สีส้ม สีเหลืองและสีเขียว คล้ายกับสายรุ้ง 
ใบข้าวสรรพสีมีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ เส้นใยอาหาร ธาตุอาหารรองและกรดอะมิโนท่ีดี
ท่ีสุด ดังน้ันการผลิตอาหารท่ีเปน็นวัตกรรมใหม่จากใบข้าว สามารถเพ่ิมความม่ันคงด้านอาหารของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังปรับปรุงความเป็นอยู่ของชาวนาข้าว ท่ีโดยท่ัวไปอยู่ในความยากจนและด้อยโอกาส เน่ืองจากสามารถสร้างรายได้
เพ่ิมเติมจากผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่
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การจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลไม้ให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการส่งออก และการใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, ศ.ดร. จริงแท้ ศิริพานิช และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

      งานวิจัยท่ีดําเนินการอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่การมีส่วนร่วมกําหนดมาตรฐานคุณภาพผลไม้ อาทิ ทุเรียน มังคุด
มะม่วง จนถึงการหาวิธีทําให้ผลไม้คุณภาพดีสามารถส่งออกไปจําหน่ายได้โดยผลไม่เน่าเสียเร็ว มีระยะเวลาวางจําหน่าย
มากข้ึน รวมท้ังการศึกษาเชิงรุกท้ังการควบคุมโรค การบ่มท่ีถูกวิธีไม่ให้มีสารตกค้างเกินมาตรฐาน ต่างช่วยผลักดัน
ให้การส่งออกผลไม้ไทยเติบโตอย่างเปน็รูปธรรม ตัวอย่างงานวิจัยท่ีมีผลกระทบเด่นชัด อาทิ

การศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของผลทุเรียนและการสุ่มประเมินคุณภาพผลผลิตส่งออกจากผู้
ประกอบการโรงคัดบรรจุ ทําให้สามารถกําหนดเปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้งของเน้ือทุเรียนเป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ
ทุเรียนข้ันต่ํา และเสนอต่อคณะกรรมการ มกอช จนประกาศใช้เปน็มาตรฐานทุเรียนไทย เป็นผลสําเร็จในเชิง
นโยบายท่ีเด่นชัดและช่วยลดปญัหาการส่งออกทุเรียนอ่อน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทุเรียนไทยและต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ นํารายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล สร้างความม่ันคงในอาชีพให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ
เน่ืองจากผู้บริโภคมีความม่ันใจในคุณภาพทุเรียนไทยมากข้ึน
ในป ี2558 ประเทศจีนมีการตรวจเข้มสารเอทีฟอน (สารเร่งสุก) ตกค้างในทุเรียนท่ีนําเข้าจากไทย ทําให้เกิดการชะลอ
ตัวการส่งออก การศึกษาปริมาณสารเอทีฟอนตกค้างในทุเรียนไทยเชิงรุกต้ังแต่ป ี2555 และหาวิธีบ่มทุเรียนพันธ์ุ
หมอนทองท่ีแก่มีคุณภาพดีให้ส่งออกได้โดยไม่พบสารตกค้างหรือพบในปริมาณท่ีปลอดภัย ผลผลิตมีคุณภาพดี 
โดยผลทุเรียนเปลือกแตกช้าลง ซ่ึงกรรมวิธีดังกล่าวเร่ิมมีการใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว ส่งผลทําให้การส่งออกกลับมา
เติบโตข้ึน และปริมาณการส่งออกในช่วง 7 ปี ระหว่างป ี2557-2563 เพ่ิมข้ึนจาก 369,602 ตัน เปน็ 620,893 ตัน 
มูลค่าส่งออกเพ่ิมข้ึนจาก 12,436 ล้านบาท เปน็ 65,631 ล้านบาท 
การพัฒนาห้องบ่มผลไม้ด้วยแก๊สเอทิลีน จัดเปน็เทคโนโลยี 7 ดี (2 ลด 2 เพ่ิม 3 ดี) คือ ลดต้นทุน ลดการเน่าเสีย
เพ่ิมคุณภาพผลผลิต เพ่ิมระยะเวลาวางจําหน่าย สะอาด ไม่มีสารเคมีตกค้างปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภค
และดีต่อส่ิงแวดล้อม ผลจากการพัฒนาห้องบ่มให้วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอําเภอบางแพ จ.ราชบุรี พบว่า 
ยอดจําหน่ายของวิสาหกิจและมูลค่าซ้ือขายเพ่ิมข้ึน ลดการเน่าเสียจากเดิมท่ีบ่มด้วยถ่านแก๊ส ทําให้จําหน่ายผลดีได้
มากข้ึน ทําให้วิสาหกิจมีส่วนต่างของรายได้เพ่ิมข้ึนภายหลังใช้เทคโนโลยีห้องบ่ม 7 ดี รวมเป็นมูลค่า 3,940,326 บาท 

1.

2.

3.
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การวิจัยและพัฒนาเรือไฟฟา้
สําหรับการขนส่งและการท่องเที่ยวทางนํ้า
รศ.ดร. ยอดชาย เตียเป้ิน   E-mail: imcyct@ku.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

      เรือท่ีใช้งานในปจัจุบันก่อให้เกิดปญัหาเร่ืองมลภาวะทางอากาศ และมลภาวะทางเสียง โดยสาเหตุหลักของ
ปญัหาเกิดจากการใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลเปน็ต้นกําลังในการขับเคล่ือน อีกท้ังยังส่งผลด้านภาระต้นทุนค่าพลังงาน
และการบํารุงรักษาท่ีสูง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจในวงกว้าง
      เทคโนโลยีแบตเตอร่ีสําหรับระบบกักเก็บพลังงานของยานยนต์ไฟฟา้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมีความ
น่าเช่ือถือ ราคาถูกลง และมีการประยุกต์ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานสําหรับระบบ
สะสมพลังงานในเรือได้เช่นกัน
      การวิจัยและพัฒนาเรือไฟฟา้สําหรับการขนส่งและท่องเท่ียวทางน้ํา จึงมุ่งเน้นการออกแบบรูปทรงตัวเรือ
ประหยัดพลังงาน และระบบขับเคล่ือนไฟฟา้ประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับฟงัก์ชันการใช้งานในรูปแบบลักษณะต่างๆ 
ท่ีสามารถช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนในด้านพลังงานเช้ือเพลิงและการบํารุงรักษาลดลง 
ซ่ึงเป็นนวัตกรรมการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ ท่ีสามารถยกระดับระบบขนส่งทางน้ําสาธารณะภายในประเทศ และ
เปน็แนวทางการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมอีกทางหน่ึง 
 
เป้าหมาย
     1. นวัตกรรมเรือไฟฟา้สําหรับการขนส่งและท่องเท่ียวทางน้ํา
     2. ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะประสิทธิภาพสูง
     3. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
     4. ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการบํารุงรักษา
     5. ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านเรือไฟฟา้
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โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital
เพ่ือ EEC (Digital Academy Thailand : DAT) 
นายอุดมพร ตุงคะศิริ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

       Digital Academy Thailand (DAT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ทางด้าน AI และ Data Science รวมท้ังหลักสูตรต่างๆ ท่ีตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในพ้ืนท่ี EEC
โดยในโครงการประกอบไปด้วย

ยกระดับแรงงานในพ้ืนท่ี EEC โดยการพัฒนาหรือจัดหา Platform ท่ีใช้ในการบริการจัดการการเรียนการ
สอนแบบ Online และ Offline และจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Online และ Offline โดยมุ่งเน้น
ไปท่ีสาขาวิชา ท่ีตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัลใน EEC ได้แก่ หลักสูตรด้าน AI, Data Science และ IOT
ในศูนย์จัดให้มีสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้และทํางานร่วมกัน (Co-Working Space) รวมท้ังห้องประชุมขนาด
เล็กขนาด 20 ท่ีน่ัง และ ห้องฝกึอบรมขนาดเล็ก ขนาด 15-30 ท่ีน่ัง และร้านค้าบริการ
สร้างระบบคอมพิวเตอร์สมรรถณะสูงในการทํางานด้าน AI โดยเปน็ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นได้ท้ังระบบ 
Cloud และ AI มีคุณสมบัติพ้ืนฐานคือ 

1.

2.

3.

• มีสมรรถนะสูงโดย ใช้ GPU รุ่นล่าสุดท่ีมีประสิทธิภาพสูง
• สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในแบบ Virtualization
  และ Containerization
• มีซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการศึกษา วิจัยและให้บริการด้าน 
  AI/Machine Learning เช่น Torch, TensorFlow, 
  OpenCV, Python Anaconda, Docker

ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

27



ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการดาวล้อมเดือน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร
นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ 
ผู้อํานวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

      โครงการดาวล้อมเดือน” เร่ิมต้นเม่ือ ป ีพ.ศ. 2552 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ อดีตกรรม
การธนาคาร เป็นการบูรณาการระหว่างภาคีในการพัฒนาซ่ึงได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร, เทศบาลเชียงเครือ, องค์การบริหารส่วนตําบลอุ่มจาน, สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสกลนคร 

     วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ท่ีดีข้ึน 2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ
ภาคีพัฒนา 3) แก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนในพ้ืนท่ี 4) เช่ือมโยงการผลิต-การตลาดสินค้าเกษตร 5) 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร/ส่ิงแวดล้อม 6) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 6) สร้างความม่ันคงด้านการพัฒนา
ชุมชน มีรูปแบบการพัฒนา 1) สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 2) ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
ชุมชนเปน็ศูนย์กลางการขับเคล่ือน 3) เพ่ือพัฒนาอาชีพ-กลุ่มอาชีพ 4) โดยเช่ือมโยงการผลิต-การตลาดสินค้าเกษตร

ปจัจุบันกลุ่มชุมชนดาวล้อมเดือน  มีผลการดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี
• ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง:พัฒนาเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
• กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว: มีการปรับแนวการผลิตท่ีมีการวางแผนเก็บเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีเพ่ือใช้ในปต่ีอไปลด
  ความเส่ียงในเร่ืองปญัหาอุทกภัย และการแปรรูปเปน็ข้าวสารจําหน่าย (การทําสัญญากับ สกต. จะเปน็การ
  เง่ือนไขของสมาชิกในแต่ละราย)
• กลุ่มธนาคารน้ําเช้ือโคเน้ือคุณภาพ: พัฒนาเปน็กลุ่มผู้เล้ียงโคเน้ือคุณภาพ มีสัญญาซ้ือขายกับ สหกรณ์โพนยางคํา 
  และมีการผลิตอาหารโคเอง
• กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์: จําหน่ายท่ัวไปและให้สมาชิกในกลุ่มใช้ปุย๋อินทรีย์
• กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ: จําหน่ายท่ัวไปและจําหน่ายให้สมาชิกในกลุ่ม
• กลุ่มปลูกพริกอินทรีย์ จังหวัดสกลนคร: ทํางานร่วมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร และ สํานักงาน
  พานิชย์จังหวัดสกลนคร    
• กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวฮางงอก: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือวางจําหน่ายในนามกลุ่ม ร่วมกับ หน่วยงาน
  ต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ สํานักงานพานิชย์จังหวัดสกลนคร เปน็ต้น
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การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และบรรเทาผลกระทบจากโควิด – 19 พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร
ดร. แพรทอง เหลาภา 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
      ชุดโครงการวิจัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา
ระดับพ้ืนท่ี (บพท.) สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
ระยะเวลา 1 ปี มีระยะเวลาดําเนินงาน ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน  ซ่ึงประกอบด้วย 6 
โครงการย่อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนบริบทพ้ืนท่ีความเปล่ียนแปลงก่อนและหลังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โควิด - 19 ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ อาชีพ เศรษฐกิจ เพ่ือท่ีจะนําไปสู่การสร้างความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนหลังจาก
การดําเนินโครงการวิจัยส้ินสุดแล้ว โดยมุ่งเน้นท่ีการบริหารจัดการการสร้างนวัตกรรมชุมชนและภูมิปญัญาท้องถ่ิน
แบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและบริบทชุมชน ไม่ว่าจะเปน็การบริหารจัดการน้ํา แหล่งน้ําต้นทุน 
การปรับปรุงคุณภาพดินทําให้ดินอุ้มน้ําได้ดี รักษาความชุ่มช้ืนได้นานการได้มาซ่ึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผสมผสาน
กับการนําใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการบูรณาการการทําการเกษตรประเภท กลุ่มคราม พืช สมุนไพร ป่าชุมชน 
อ่ืนๆ ของเกษตรกร ท้ังต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ท้ังกระบวนการตลอดจนสร้างความม่ันใจให้แก่เกษตรกร
ในการปรับเปล่ียน และสร้างช่องทางการตลาดท่ีเหมาะสมซ่ึงผลลัพธ์ท่ีจะทําให้เกษตรกรเกิดรายได้อย่างน้อย 
10,000 บาทต่อเดือน

ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

      โครงการสร้างนวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 พ้ืนท่ีจังหวัด
สกลนคร มีมหาวิทยาลัยในท้องถ่ินร่วมบูรณาการทํางานร่วมกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  นอกจากน้ียังมีความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทน
ราษฎร ซ่ึงทําให้โครงการน้ีในพ้ืนท่ีสกลนครกลายเปน็ต้นแบบ หรือ โครงการนําร่องของประเทศท่ีจะนําไปขยายผล
และเปน็ต้นแบบต่อไป ปจัจุบันมีโครงการขยายผลตามมาอีก 9 จังหวัด
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ผลงานวจิยัเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาหารท้องถ่ินอีสานแบบใหม่ (E-San Gastronomy)
ผศ.ดร. สิทธิชัย ฮะทะโชติ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

      เป็นโครงการท่ีได้รับงบประมาณกู้เงินเพ่ือแก้ไขปญัหา เยียวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

      วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือพัฒนาและยกระดับเมืองสกลนครให้เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
อีสานแบบใหม่ (E-SAN Gastronomy ) และเพ่ือดึงนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกให้มาเท่ียวประเทศไทย ซ่ึงจะทําให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยดีข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง โดยมีกิจกรรมดังน้ี กิจกรรม
หลักท่ี 1 กิจกรรมยกระดับยกระดับคุณภาพวัตถุดิบท้องถ่ิน ประกอบไปด้วยการส่งเสริมการปลูก การเล้ียง การผลิต 
และยกระดับคุณภาพวัตถุดิบท้องถ่ิน การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและผักสวนครัวสู่อัตลักษณ์อาหารไทสกล และ
การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลทางการเกษตรสําหรับวัตถุดิบอาหารท้องถ่ินตามมาตรฐานปลอดภัยฯ 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับอาหารท้องถ่ินอีสาน สู่อาหารมีระดับสากล (OPEN Molecular Gastronomy) ประกอบ
ไปด้วยการอบรมทําความเข้าใจเก่ียวกับทักษะการทําอาหารท้องถ่ินอีสาน ด้วยวิทยาศาสตร์และสร้างนักทําอาหาร
ท้องถ่ิน (Local Chefs) ด้วยวัตถุดิบท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพ การสร้างเร่ืองราวอาหารท้องถ่ินแบบใหม่ การออกแบบ 
จัดทําวิธีทําอาหารอีสานแบบใหม่โดยยกระดับจากอาหารท้องถ่ินอีสานเดิม และอาหารเวียดนามแบบใหม่ จํานวน 20 
เมนู ยกระดับสู่มาตรฐานระดับ การออกแบบ และนวัตกรรมอาหารอีสานแบบใหม่ การจัดทําวิธีทําอาหารท้องถ่ิน
สําหรับผู้สูงอายุ แบบใหม่ 10 เมนู การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการอาหารท้องถ่ินอีสาน และตรวจสอบคุณภาพ
อาหารและประเมินความเส่ียงของร้านอาหาร

      โดยหวังว่าจังหวัดสกลนครเปน็เมืองท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอาหารอีสานแบบใหม่ (E-SAN Gastronomy) 
ท่ีจะเปน็เปา้หมายในการเดินทางของนักท่องเท่ียวแห่งใหม่ของประเทศ ซ่ึงจะทําให้นักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกให้มาเท่ียว
ประเทศไทยซ่ึงจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน
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