ข้อมูลโครงการที่สามารถนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
จากผลงานวิจัยของสวก.
เพื่อการส่งเสริมให้กับสถาบันเกษตรกร
ลาดับที่
โครงการ
1
เพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้า
นารีในสภาพปลอดเชื้อ
ผู้วิจัยนายวันชัย มุกดารัศมี
(กรมส่งเสริมการเกษตร)

ผลที่ได้จากงานวิจัย
1. สูตรอาหารสังเคราะห์ในการเพาะเมล็ด
และสูตรอาหารเลี้ยงต้นอ่อนของกล้วยไม้
รองเท้านารีได้สูตรอาหารสังเคราะห์ที่
เหมาะกับกล้วยไม้นารีภาคใต้ 8 ชนิด
ได้แก่
1.1 กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่
1.2 กล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล
1.3 กล้วยไม้รองเท้านารีชุมพร
1.4 กล้วยไม้รองเท้านารีม่วงสงขลา
1.5 กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรัง
1.6 กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบภาคใต้
1.7 กล้วยไม้รองเท้านารีช่องอ่างทอง
1.8 กล้วยไม้รองเท้านารีขาวพังงา
2. สิทธิบัตร 1 รายการ คาขอเลขที่
0901000926 วันที่ยื่น 2 มิ.ย. 52
เรื่อง สูตรอาหารสังเคราะห์สาหรับ
กล้วยไม้และการเพิ่มจานวนโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3. ลิขสิทธิ์ 3 รายการ ได้แก่
3.1 ทะเบียนเลขที่ ว. 19836 คู่มือ
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี
3.2 ทะเบียนเลขที่ ส. 7806 วีดีทัศน์
โครงการ “การเพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้า
นารีในสภาพปลอดเชื้อ”
3.3 ทะเบียนเลขที่ ส. 9036 วีดีทัศน์
โครงการ “การเพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้า
นารีในสภาพปลอดเชื้อ”

แนวทางการนาไปขยายผล
- สามารถจัดอบรมถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านเทคนิคการ
เพาะเมล็ดกล้วยไม้นารีให้กับ
ผู้สนใจ
- สูตรอาหารสังเคราะห์ในการ
เพาะเมล็ดรองเท้านารี
- สามารถขยายพันธุ์ต้นกล้า
รองเท้านารีออกจาหน่ายได้
- ขบวนการขยายพันธุ์เมล็ด
รองเท้านารีกระบวนการผลิต

2

การศึกษาปัจจัยและทดสอบ
ประสิทธิภาพการควบคุม
แมลงศัตรูพืชของเชื้อรา บิว
เวอร์เรีย สายพันธุ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
(กสก-ล1)
ผู้วิจัยนางลาวัลย์ จีระพงษ์
(กรมส่งเสริมการเกษตร)

3

ศึกษาการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชของชุมชน
ผู้วิจัยนายสาราญ สาราบรรณ์
(กรมส่งเสริมการเกษตร)
การปรับปรุงพันธุ์กาแฟอารา
บิก้าโดยวิธีผสมพันธุ์
ผู้วิจัยนายอุทัย นพคุณวงศ์
(กรมวิชาการเกษตร)
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การพัฒนาเทคโนโลยีการ
ขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิง
พาณิชย์
หัวหน้าโครงการ
นายอลงกต อินทรชาติ

1. ทราบข้อมูลประสิทธิภาพการควบคุม
แมลงศัตรูพืชที่สาคัญทางเศรษฐกิจบาง
ชนิด (หนอนกระทู้หอม เพลี้ยอ่อน เพลี้ย
ไฟ เพลี้ยแป้งสีชมพู หนอนกระทู้ผัก
หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอน
กออ้อย และไรแดง) ของเชื้อราบิวเวอร์เรีย
บาสเซียน่า สายพันธุ์กรมส่งเสริมการ
เกษตร (กสก-ล1) ในห้องปฏิบัติการ และ
โรงเรือน
2. ทราบถึงลักษณะและการเกิดโรคกับ
แมลงของเชื้อราบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า
สายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร(กสก-ล1)
3. ทราบประสิทธิภาพการควบคุมแมลง
ศัตรูพืชที่ใช้ในการวิจัย
-

- สามารถจัดทาคู่มือเชื้อรา
บิวเวอร์เรียเผยแพร่แก่
นักวิชาการเกษตร สานักงาน
เกษตรอาเภอ
- ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดาเนินการทาโครงการขยาย
ผลทดสอบร่วมกับสงวนวงศ์

1. ได้กาแฟอาราบิก้าลูกผสมสายพันธุ์ใหม่
(F1) ที่เป็นสายพันธุ์แท้และทนแล้งที่
ต้านทานต่อโรคราสนิม ผลผลิตสูง มี
คุณภาพดีอย่างน้อย 3 สายพันธุ์ โดยมีพ่อ
แม่พันธุ์พร้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้น
กล้า ปีละไม่ต่ากว่า 1,000,000 ต้น
2. เทคนิคการขยายพันธุ์กาแฟอาราบิก้า
โดยวิธีการเสียบกิ่ง
3. พันธุ์กาแฟอาราบิก้าต้านทานราสนิม
4. คู่มือการปลูกกาแฟ (อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ)
5. กิ่งต้นพันธุ์สาหรับจาหน่าย (อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ)
6. ข้อมูลฐานพันธุกรรมของกาแฟอารา
บิก้า
1. รวบรวมเห็ดทะเลสายพันธุ์ไทยได้ 23
ชนิด และสายพันธุ์ต่างประเทศ 5 ชนิด
เช่น กลุ่มเห็ดขน กลุ่มเห็ดสองปาก กลุ่ม
เห็ดสนิม กลุ่มเห็ดหูช้าง และกลุ่มเห็ด
เรียบ

- สามารถจัดอบรมวิธีการ
จัดการแปลงปลูกกาแฟให้กับ
เกษตรกรที่สนใจได้

-

- สามารถจัดอบรมวิธีการเลี้ยง
ร่วมกับสถานีวิจัยประมงศรี
ราชา

สถานีวิจัยประมงศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ.ชลบุรี
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การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์
มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต
และลดโรคข้าวเป็นชีวภัณ ฑ์
เชิงพาณิชย์
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
การพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตผงปรุงรสจากผักพื้นบ้าน
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน)

2. ได้ระบบการเพาะเลี้ยงเห็ดทะเลที่เป็น
ระบบปิด และการเลี้ยงแบบความ
หนาแน่นสูง
3. ได้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลี้ยงเห็ดทะเล
4. ได้ผลผลิตจากการขยายพันธุ์เห็ดทะเล
สาหรับจาหน่าย
5. ได้บทความทางวิชาการและเอกสาร
ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
6. ลิขสิทธิ์ 1 รายการ ทะเบียนเลขที่ ส.
9096 วีดีทัศน์โครงการการพัฒนา
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิง
พาณิชย์
7. อนุสิทธิบัตร 1 รายการ อยู่ระหว่าง
การดาเนินการร่างคาขอ
1. เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ 1
สายพันธุ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าว
2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา
สายพันธุ์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรค
ข้าว
1. สูตรผงปรุงรส จานวน 4 สูตร (สูตร
มาตรฐาน สูตรเปรี้ยว สูตรหมัก สูตร
สาหรับโรยหน้าขนมปัง) พร้อมผลการ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการทั้ง 4 สูตร
2. กรรมวิธีการเตรียมผงปรุงรสที่ได้
มาตรฐานทั้ง 4 สูตร
3. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องปรุงรสจาก
ธรรมชาติสามารถนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพได้
4. สิทธิบัตรอย่างน้อย 3 เรื่อง
5. ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และปลอดภัย
ต่อสุขภาพ
6. อนุสิทธิบัตรอย่างน้อย 2 รายการ
6.1 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6330 วันที่ยื่น
31 มี.ค. 53 เรื่อง สูตรผงปรุงแต่งรส
สาหรับโรยหน้าเบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว
6.2 คาขอเลขที่ 1003000251
วันที่ยื่น 23 มี.ค. 53 เรื่อง ส่วนผสมของ

- จัดทาอบรมวิธีการใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาในนาข้าว

- สามารถจัดอบรมส่งเสริมการ
ทาผงปรุงรสจากธรรมชาติ
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ผงปรุงรสสาหรับหมักอาหาร
7. ลิขสิทธิ์ 1 รายการ ทะเบียนเลขที่ ส.
8372 วีดีทัศน์โครงการการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตผงปรุงรสจากผัก
พื้นบ้าน
8. ความลับทางการค้า 2 รายการ
8.1 ทะเบียนเลขที่ อก.5467 เรื่อง
สูตรผงปรุงรส
8.2 ทะเบียนเลขที่ อก.5468 เรื่อง
สูตรผงปรุงรสอาหารรสต้มยา
การพัฒนากระบวนการผลิต 1. ได้สูตรอาหารเสริมที่ดีที่พัฒนามาจาก
อาหารเสริมจากข้าวธัญพืช ธัญพืชงอกและผ่านการหมัก และธัญพืช
สาหรับผู้สูงอายุ
เหมาะสมกับผู้สูง วัยไม่ต่ากว่า 15
ผู้วิจัยผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น ผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุยอมรับทางประสาท
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ สัมผัส และมีคุณค่าทางอาหารเมื่อ
จอมเกล้าธนบุรี)
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่มี
จาหน่ายตามกลุ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ได้แก่ กลุ่มโปรตีนสูง กลุ่มสารกาบาสูง
กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระสูง และกลุ่มสาร
ต้านโภชนาการต่า
2. ได้ใบรับรองฉลากโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ปลอดภัยและมี
สรรพคุณด้าน biological effects ของ
ธัญพืชงอกและธัญพืชหมักสาหรับผู้สูงอายุ
การพัฒนามาส์กไบโอเซลลู 1. วิธีการผลิตไบโอเซลลูโลสจากน้า
โลสจากน้ามันมะพร้าวเพื่อใช้ มะพร้าวรวมถึงการปรับคุณสมบัติที่ไม่ทา
ป้องกันการเกิดสีผิวเข้ม
ให้แผ่นมาส์กไม่ติดผิว
ผิดปกติหลังจากการรักษา
2. ทราบความคงตัวและความเข้มข้นของ
ผิวหน้าด้วยแสงเลเซอร์
สารยับยั้งการเกิดเม็ดสีที่มีประสิทธิภาพ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ
อาหารและยา

- สามารถเผยแพร่องค์ความรู้
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ธัญพืชหมักจากธัญพืชงอก 7
ชนิด (ข้าว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดง
และงา) 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
โปรตีนสูง กลุ่มสารกาบาสูง
กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระสูง
และกลุ่มสารต้านโภชนาการ
ต่า

- สามารถนาองค์ความรู้วิธีการ
ทาแผ่นไบโอเซลลูโลสจาก
น้ามันมะพร้าวไปส่งเสริมใน
การสร้างอาชีพใหม่ได้

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดย นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
สนใจองค์ความรู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-579-7435 ต่อ3309 โทรสาร 02-579-9803
Email gatey_k9@hotmail.com

