
 

เดินตามรอยเท้าพ่อ......ด้วยการวิจัย 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 

พ่อของแผ่นดินที่พวกเราเคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมนั้น 

ท่านทรงเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน

รวมถึง “การวิจัย” ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

และใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกร

ชาวไทยของพระองค์มาอย่างต่อเนื่องเสมอมา จนเป็นที่ประจักษ์ต่อนักวิชาการ

และประชาชนโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

รัชกาลที่ 9 โดยถวายพระราชสมัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและ

นวัตกรรม อาทิ “พระบิดาแห่งการวิจัย”  “พระบิดาแห่งนวัตกรรม

ไทย” “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์

ไทย”   “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนา

ข้าวไทย” เป็นต้น พระราชสมัญญาเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ท่านได้

ทรงใช้ “การวิจัย” เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ  

ในฐานะที่พวกเราเป็นนักวิจัย    จึงควรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมน าแนว 

ทางพระราชด าริและพระราชกรณียกิจที่เก่ียวข้องกับการวิจัย มาเป็นแบบอย่าง

ในการท าวิจัยเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม

ต่อไป   สิ่งนี้จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”  ที่พวกเราทุกคน

สามารถที่จะท าได้ ผมเชื่อเช่นนั้น....  

รองวิจัยไขขาน 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วิทวัช วิริยะรัตน์ 
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ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=413676365630069&set=g.71303558217303
8&type=1&theater 



ทุนด ี

ส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.)  

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ดังนี้    

1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ปิดรับข้อเสนอวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/download.aspx 
2. ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ปิดรับข้อเสนอวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถ
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://rgjadvanced.trf.or.th/rgjadvance_download.aspx 
3. ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ต าแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม ปิดรับข้อเสนอวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=230&Itemid 
=290 
4. ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปิดรับข้อเสนอ 31 กรกฎาคม 2560 โดย
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://we-crdc.com/images/TRF_Scholarship_announcement.pdf 
5. ทุน The Royal Golden Jubilee PH.D. Program scholarships for ASEAN students ปิดรับข้อเสนอ 31 
มีนาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th/main/home-th/ 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ดังนี้ 

1. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เปิดรับ
สมัครทั้งปี  
2. ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ เปิดรับสมัคร 
ทั้งป ี 
โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://www.arda.or.th/personnel-fund.php 

ส านักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

 ประกาศสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน ประจ าปี 2560 ปิดรับ
ข้อเสนอวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้สนใจสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.op.mahidol.ac 
.th/orra/research_news/2560_EPPO.pdf 

วิจัยเด่น (ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ) 

อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ธนศักดิ์ ช่างบรรจง (ภาควิชาปรี
คลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์), ทิฆเวท เวฬุวนารักษ์ (ศูนย์เฝ้า
ระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ) 
Changbunjong T., Weluwanarak T., Samung Y., & Ruang-
sittichai J., (2016) Molecular identification and genetic  
variation of hematophagous flies, (diptera: Muscidae: 
Stomoxyinae) in Thailand based on cox1 barcodes. Journal 
of Asia-Pacific Entomology 19(4) : 1117-1123 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S1226861516302977  มกราคม : 2 

จดหมายข่าว งานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและสร้างเครือข่าย 
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 จากปัญหาวิจัยของคุณปรุศก์ เกิดจากปัญหางานประจ าที่ท าอยู่ 

และผลลัพธ์ที่ได้นั้น ท าให้งานมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น อีกทั้ง

ยังท าให้ประหยัดเวลาในการตรวจ เพราะผลการตรวจระบุเพศมีความ

ถูกต้อง แม่นย า จึงไม่ต้องมีการตรวจซ้ า 

January : 3 

R2R โดน    
 

การพัฒนา วิธีการตรวจระบุเพศนก  
   จากนกปรอดหัวโขนเลีย้งในประเทศไทย 
  

  โดย ปรุศก์ สุกใส (ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ) 
 

นกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus) เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยและมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง เนื่องจากเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะ ฉลาดและเลี้ยงง่าย ผู้เลี้ยงนิยมเพาะและขยายพันธุ์เพ่ือให้นกมีสีสัน
สวยงามและแปลกตา ซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าของนกได้  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้
ก าหนดให้นกปรอดหัวโขนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งการเพาะขยายพันธุ์และการค้าจ าเป็นต้องได้รับอนุญาต ดังนั้น การตรวจ
ระบุเพศที่มีความแม่นย าและความไวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการจัดการเพาะพันธุ์และการอนุรักษ์ โดยทั่วไป นกปรอด
หัวโขนที่โตเต็มวัยสามารถแยกเพศได้จากการสังเกตลักษณะรูปร่างภายนอก แต่ลูกนกที่ยังไม่โตเต็มวัยไม่สามารถแยกเพศได้
จากวิธีดังกล่าว วิธีที่นิยมใช้ในลูกนกคือ วิธีเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมแบบลูกโซ่ในหลอดทดลอง โดยอาศัยการเพ่ิมปริมาณ
ยีนบนโครโมโซมเพศ เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว แม่นย า และไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์  

 

 

 

 

 

ในการศึกษาที่ผ่านมาได้แนะน าให้ใช้ไพรเมอร์ส าหรับตรวจระบุเพศจากนกปรอดหัวโขนด้วยวิธีเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรมแบบลูกโซ่ในหลอดทดลอง ซึ่งทางห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ศูนย์เฝ้าระวังโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์
อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น ามาใช้เพ่ือตรวจระบุเพศจากนกปรอดหัวโขน แต่ทางห้องปฏิบัติการ
พบว่ามีความยุ่งยากในการแยกระหว่างเพศผู้และเพศเมียจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ เนื่องจากขนาดของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง
กันน้อยมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีการศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาวิธีตรวจการระบุเพศโดยใช้ไพรเมอร์จ าเพาะต่อยีนเพศเมียและยีน 18S 
ไรโบโซมอล อาร์เอ็นเอ ซึ่งขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้มีความแตกต่างกันมากขึ้น ท าให้สังเกตและระบุเพศ
ได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งพบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้มีความไวที่สูงกว่าวิธีเดิม นอกจากนี้ เมื่อน าวิธีดังกล่าวมาทดสอบกับตัวอย่างนก
ปรอดหัวโขนที่ทราบเพศแล้ว พบว่าสามารถตรวจระบุเพศนกได้ถูกต้องทุกตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าวิธีนี้มีความแม่นย าสูงและ
เหมาะส าหรับตรวจระบุเพศของนกปรอดหัวโขน  

“ มุ่งเน้นพัฒนาวิธตีรวจการระบุเพศโดยใช้ไพรเมอร์จ าเพาะต่อยีนเพศเมียและ 

ยีน 18S ไรโบโซมอล อาร์เอ็นเอ ซึ่งขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีที่พัฒนาข้ึนนี้ 

มีความแตกต่างกันมากขึ้น ท าให้สังเกตและระบุเพศได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งพบวา่ 

วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้มีความไวที่สูงกว่าวิธีเดิม ” 
ทีม่า : http://pet.kapook.com/photo/Bird_24573.html 

“โจทย์วิจัย R2R มาจากปัญหาหน้างาน 
จากงานประจ าที่ท าทุกวันและต้องการ
พัฒนาให้ดีขึ้น โดยผลของการท า R2R นั้น 
สามารถน ามาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น”  



เหน็โลกกวา้ง 

ชื่อผลงาน   Network analysis of Leptospira Serovars detected in 
 livestock in Thailand 2006-2015 
งานที่จัดแสดง  4th International One Health Congress & 6th Biennial 
 Congress of the international Association for Ecology 
 and Health 
สถานที ่ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
วันที ่ 4-7 ธันวาคม 2559 

การน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการของบุคลากรในคณะในช่วงเดือนที่ผ่านมา 

เราไปถงึไหนกนัแลว้ 

มกราคม : 4 

จดหมายข่าว งานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและสร้างเครือข่าย 

จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของบุคลากรตามปีปฎิทิน 
 

 
 
รูปที่ 1 แสดงผลงานตีพิมพ์ของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์มผีลงานตีพมิพ์ระดนัานา
 ชาติจ านวน 31 เรื่อง และมผีลงานตีพิมพ์ระดับชาติจ านวน 7 เรื่อง  
หมายเหตุ : จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ (65 คน) อยู่ท่ี 0.48  
              จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ (65 คน) อยู่ท่ี 0.11  
 

อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล (ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข) 



เราไปถงึไหนกนัแลว้ 

จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของหน่วยงานต่างๆ ตามปีปฎิทิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 

 

จ านวนเงินทุนวิจัยที่คณะฯ ได้รับจัดสรรทุนตามปีปฎิทิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 แสดงจ านวนเงินทุนวิจัยของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตรป์ี พ.ศ. 2559 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ไดร้ับจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่ง  
 ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 6,501,922 บาท และได้รับจัดสรรทุนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 1,630,000 บาท 
หมายเหตุ : จ านวนเงินทุนวิจัยท้ังหมดต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ (65 คน) อยู่ท่ี 125,106.49 บาท 
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เราไปถงึไหนกนัแลว้ 

 

จ านวนเงินทุนวิจัยที่หน่วยงานได้รับจัดสรรทุนตามปีปฎิทิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4 แสดงจ านวนเงินทุนวจิยัของบุคลากรของหน่วยงานภายในคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

   ช่องทางติดต่อ 

   งานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและสร้างเครือข่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์  

   ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ โทร 1423 

  อีเมล  muvs.researchunit@gmail.com  

  Facebook :   Researchunit Muvs 
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จดหมายข่าว งานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและสร้างเครือข่าย 


