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เครื่องราชอิสริยาภรณช์ั้นสูงสุดท่ีไดร้ับ  
 - จตุตถดิเรกคุณาภรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผอืก  พ.ศ. ๒๕๔๔   

 - เหรียญจักรพรรดิมาลา  พ.ศ. ๒๕๔๓  
 - มหาวชิรมงกุฎ  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน  
 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจ าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน 
  - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
ต าแหน่งหน้าท่ีส าคัญในอดีต  
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจ า   พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร  พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 

ผลงาน  
 - โครงการ การปรบัปรุงพันธ์ุถ่ัวเขียวภายใต้การสนบัสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๒๓ - ๒๕๒๗ สามารถปรบัปรุงพันธ์ุถ่ัวเขียวได้ ๒ พันธ์ุ คือ ‘ก าแพงแสน ๑’ และ ‘ก าแพงแสน ๒’  
 - โครงการ การปรบัปรุงพันธ์ุพันธ์ุถ่ัวเขียวภายใต้การสนบัสนุนของส านักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย (เมธีวิจัย
อาวุโส สกว.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ทุนส่งเสริมนักวิจัยอาชีพ สวทช.) ในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๘ (รวม ๑๐ ปี) และไดร้ับทุนส่งเสริมนกัวิจัยอาชีพ (ทุน NSTDA Chair Professor) ของสวทช.  



- ๒ - 
 

อีก ๕ ปี (๒๕๔๙ - ๒๕๕๔) ให้ด าเนินการวิจัยและพฒันาพันธ์ุถ่ัวเขียวต่อเนื่อง จนเมื่อสิ้นสุดโครงการ ได้สายพันธ์ุถ่ัวเขียว
อีก ๕ สายพันธ์ุได้แก่ KUML1, 2, 3, 4, 5 
 
 - โครงการ การปรบัปรุงพันธ์ุเพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ด าพันธ์ุใหม่ ส าหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ จากมลูนิธิ
ส านักงานทรัพยส์ินส่วนพระมหากษัตริย์ ผ่านส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (ทุน NSTDA Chair 
Professor) เป็นระยะเวลา ๕ ปี  (๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) เพื่อวิจยัและพัฒนาสบู่ด าสายพันธ์ุใหมส่ าหรบัเป็นพลังงานและ
อาหารสัตว์ เพื่อใหเ้กิดองค์ความรู้ใหม่ ซึง่จะท าใหง้านวิจัยสบู่ด าของประเทศไทยอยู่ในระดบัแนวหน้าของโลกภายในเวลา 
๕ ปี และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติไปแล้ว ๑๒ เรือ่ง) และได้ข้ึนทะเบียนพันธ์ุสบู่ด าไปแล้ว ๘ สายพันธ์ุ เป็นสาย
พันธ์ุประดบั (มีดอกสวยงาม) ๖ สายพันธ์ุ คือ ก าแพงแสน ๑-๖ สายพันธ์ุเกสรเพศผู้เป็นหมัน ๑ สายพันธ์ุคือ KUJLms  
ที่อาจใช้เป็นแม่พันธ์ุในการผลิตลูกผสมได้ กับสายพันธ์ุ KUJL26 ซึ่งเป็นสบู่ด าต้นเล็กทีสุ่ดเท่าที่มผีู้รายงานไว้ในโลก  
 - งานวิชาการอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สทิธิบัตร) :        
   (๑) ข้ึนทะเบียนพันธ์ุสบู่ด าประดับ สายพันธ์ุ ก าแพงแสน 1-6, สบู่ด าดอกเพศผู้เป็นหมันสายพันธ์ุ KUJLms1,               
สบู่ด าต้นเตี้ยพันธ์ุ KUJL26 
   (๒) ข้ึนทะเบียนพันธ์ุถ่ัวเขียว ก าแพงแสน 1, 2, KUML 1-6       
   (๓) จดอนุสิทธิบัตร เครื่องกะเทาะเมล็ดปาล์มน้ ามัน 
  - ต ารา :  (๑) พันธุศาสตรป์ริมาณที่ใช้ในการปรับปรงุพันธ์ุพืช, ๒๕๐ หน้า     
             (๒) พันธุศาสตรป์ระชากร, ๒๑๘ หน้า        
  (๓) ก าเนิดทฤษฎีพันธุศาสตรป์ระชากร ถอดความจาก W.B. Province (1971) The Origins of 
Theoretical Population Genetics, (โรเนียว) ๘๘ หน้า        
  (4) พันธุศาสตร์ปริมาณที่ใช้ในการปรบัปรุงพันธ์ุพืช, ๑๗๙ หน้า 
 - หนังสือ : (๑) “สบู่ด า” ใน สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระในราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เล่ม ๓๙ 
                    (๒) “งานวิจัยพื้นฐานเบื้องหลงัการพัฒนาพันธ์ุพืชไร่” จัดพิมพ์โดย สกว. พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 - บทความวิชาการ : ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่าดัชนีผลกระทบ (impact factor) ของ 
SCOPUS และ/หรือ ISI มากกว่า ๑๒๐ บทความ และเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติมากกว่า ๘๐ บทความ 
 - รางวัลที่เคยได้รบั 
  (๑) ภาคีสมาชิก ส านักวิทยาศาสตรร์าชบัณฑิตยสภา 
   (๒) The 2015 Chinese Government Friendship Awards State Administration of Foreign Experts 

Affairs, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   (๓) The 2014 International Science and Technology Cooperation Award (ISTCA) The National 
Office for Science and Technology Awards, สาธารณรัฐประชาชนจีน  

   (๔) Jiangsu Friendship Award Jiangsu Provincial Government, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   (๕) ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่วงวิชาการพันธุศาสตร์และสมาคมพันธุศาสตร์แหง่ประเทศไทย ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที ่๑๘ 



- ๓ - 
 

  (๖) นักปรับปรงุพันธ์ุดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สมาคมปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุพืชแห่งประเทศไทย 
   (๗) อาจารย์ดีเด่นแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ประชุมประธานสภาอาจารยม์หาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.) 

  (๘) Honorary Scientist Rural Development Administration (RDA), สาธารณรัฐเกาหล ี


