
หัวหา้โครงการวิจัย : รองศาสตราจารย ์ดร.เหลยีงเติ้ง ยู1  

คณะนักวจิัยรว่มโครงการวจิัย : ดร.บญุรกัษ์ พันธ์ไชยศรี2, ดร.จิรณทัฐ์ เตชะรงั1,2, ผศ. ดร.อดุมรตัน์ ทิพวรรณ3,  

             ดร.ฉววีรรณ พันธ์ไชยศรี4, ดร.นวลอนงค์ เสมสังข ์

ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยล่าไอออนพลังงานต ่าส่าหรับการปรับปรุงพันธุข์้าวคุณภาพ 

1) ศูนย์ความเปน็เลศิดา้นฟิสิกส์ 

2) สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

3) ภาควิชาฟสิิกส์และวสัดศุาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

4) คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

1. ข้าวพันธุก์ลาย 85 สายพันธุ์ ที ให้ผลผลติสูงกวา่พันธุด์ัง้เดมิ และมีคุณภาพ

เมล็ดดเีดน่หลายลักษณะครอบคลมุความตอ้งการใชง้านในอตุสาหกรรมเชิง

พาณิชยห์ลายประเภท 

2. การถา่ยทอดเมล็ดพนัธุข์า้ว MSY-4 และ OSSY-23 แก่สภาเกษตรกร  

จังหวดัราชบรุ ีซึ งมีเกษตรภายจงัหวดัราชบรุ ี>1,000 ราย น่าไปเพาะปลกู 

3. โมเดลวสิาหกจิชมุชนหว้ยไผเ่พื อการผลิตขา้วพนัธุก์ลายแบบครบวงจรใน

จังหวดัราชบรุ ี1 โมเดล 

4. การขอยื นทะเบยีนพนัธุร์บัรองขา้วพันธุก์ลาย 10 สายพันธุ ์ ตาม        

พ.ร.บ.พนัธุพ์ืช พ.ศ.2518 ต่อกรมวชิาการเกษตร 

5. บทความตพีมิพใ์นวารสารตา่งประเทศที มี Impact factor 4 ฉบับ  

6. การถา่ยทอดเทคโนโลยีและการจดัอบรมแกผู่ส้นใจ 3 ครั้ง 

ประสิทธิผล : 

1. ชาวนามีรายไดสู้งขึน้จากการไดผ้ลผลติขา้วเพิ มขึน้ 

2. ลดการใชส้ารเคมีเพราะข้าวพนัธุก์ลายตา้นทาน/ค่อนข้างตา้นทาน ต่อโรคและแมลง

ศัตรูข้าวที ส่าคัญ เช่น โรคไหม้ เพลี้ยกระโดด เป็นตน้ ชาวนาจงึมีสุขภาพดขีึน้ในระยะ

ยาว และลดการท่าลายความหลากหลายทางชวีภาพในแปลงนา 

3. สร้างอาชพีในทอ้งถิ น ลดการยา้ยถิ นฐานและแรงงานไปสูภ่าคอตุสาหกรรมอื นๆ 

4. สร้างโอกาสในการเกดิธรุกจิตอ่ยอดจากการปลูกขา้วแกช่าวนา  เช่น Startups เป็น

ต้น เพราะเมลด็ขา้วสามารถน่ามาใชเ้ปน็วตัถุดบิในการผลติภัณฑ ์เช่น เส้นขนมจนี 

น้่ามันร่า ข้าวก า่งอก เป็นตน้ 

ผลกระทบ : 

ปรับปรงุพนัธุ์ขา้ว กข6 

และ ข้าวสงัขห์ยดพทัลุง 

โดยใช้เทคโนโลยลีา่ไอออน

พลังงานต า่ เพื อใหไ้ด้ขา้ว

พันธุ์กลายที มคีุณภาพดี

ส่าหรบัการใชง้านใน

อุตสาหกรรมเชงิพาณิชย์ 

เป้าหมายของโครงการ : 

งบประมาณรวม : 2,980,000 บาท 

ช่วงเวลาดา่เนินโครงการ : เมษายน 2559 – มีนาคม 2562 

สร้างโมเดลวสิาหกจิชุมชนหว้ยไผ่เพื อการผลิตข้าวพันธุ์กลายแบบครบวงจร ซึ งท่าให้

ชาวนาพึ งพาตัวเองได้อย่างยั งยืน โดยเป็นโมเดลต้นแบบในการจัดการข้าวพันธุ์กลาย ตั้งแต่

การจัดหาตลาดเพื อจ่าหน่ายผลผลิตข้าวพันธุ์กลายแก่อุตสาหกรรมท้องถิ น การประกัน

ราคารับซื้อจากชาวนา การผลิตเมล็ดพันธุ์ราคาถูก การเพาะปลูกข้าวให้ได้คุณภาพและ

ปริมาณตามความต้องการของอุตสาหกรรมท้องถิ น และการจัดการระบบโรงสี เป็นต้น 

ความยั งยืน : 

   สร้างชาวนาไทย 4.0 จากการใช้ขา้วพนัธุก์ลาย สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  

ความสอดคล้อง : 

ผลงานวิจัยหลัก: 

เอกสารอา้งอิง 

        Techarang, J., Yu, L.D., Tippawan, U., & Phanchaisri, B. (2018). Ion beam genetic-technology for 

modification of rice phenotypes. Surface and Coatings Technology, 355, 207-214.  

ภาพ 1  (ก) เครื อง vertical compact ion implanter ชนิดไมค่ัด

กรองมวล พัฒนาขึ้น ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เพื อใชใ้นการ

ปรับปรงุพันธุข์า้ว กข6 และสังขห์ยดพัทลงุ  

 (ข) การเตรยีมตวัอย่าง โดยนา่เมล็ดขา้วที ผา่นการกะเทาะเปลอืก

บรรจุลงในรขูอง sample holder เพื อระดมยงิ ล่าไอออน 

(Techarang et al., 2018) 

สังขห์ยดพทัลงุ กข6 

10 cm ข) 

ก) 

ภาพ 2  ลักษณะทางสัณฐานวทิยาของตน้ขา้ว (ก) กข6 และ (ข) สังข์หยดพทัลุง พันธุ์กลาย เปรยีบเทียบกบัพันธุด์ัง้เดมิ โดยขา้วพันธุก์ลาย

ทั้งหมดมคีวามสงูนอ้ยกวา่พันธุด์ัง้เดิม แต่มีจา่นวนกอและจ่านวนรวงตอ่กอมากกวา่พนัธุด์ัง้เดมิ จึงมีแนวโนม้ใหผ้ลผลิตสูงกวา่พนัธุ์

ดั้งเดมิ (Techarang et al., 2018) 

ก) 

528 

kg/rai 

544 

kg/rai 

960 

kg/rai 

ข) 

688 

kg/rai 

656 

kg/rai 

752 

kg/rai 

1,536 

kg/rai 

ภาพ 3  ลักษณะทางสัณฐานวทิยาของเมล็ดขา้ว (ก) กข6 และ (ข) สังข์หยดพทัลุง พันธุ์กลาย เปรียบเทียบกับ

พันธุ์ดัง้เดมิ โดยพบการเปลี ยนแปลง  1) ขนาดและรูปรา่งของขา้วเปลือกและขา้วกล้อง 2) สีของรา่ขา้ว 3) 

ปริมาณอมโิลส โปรตนี และไขมนัในขา้วกล้อง และ 4) ฤทธิ์การตา้นอนมุลูอสิระของขา้วกลอ้ง 

(Techarang et al., 2018) 

ก) ข) 

ก) ข) 

ภาพ 5  (ก) ลักษณะตน้ขา้วสังขห์ยดพทัลุงพนัธุก์ลาย สายพันธุ ์MSY-1-1 ถึง MSY-4 เปรยีบเทียบกบัพันธุ์

สังข์หยดพัทลงุ (พันธุ์ดัง้เดมิ, กระถางซา้ยสุด) และพันธุป์ทุมธาน ี1 (กระถางขวาสุด) จากการเพาะปลูก

ในฤดูนาปรงั 2561 

 (ข) ลักษณะตน้ขา้วสงัขห์ยดพัทลงุพันธุก์ลาย สายพันธุ ์OSSY-23 (กระถางขวา) เปรียบเทียบกบัพันธุ์

ปทุมธานี 1 (กระถางซา้ย) จากการเพาะปลูกในฤดนูาปรงั 2561 
 

หมายเหต ุ 

 ลูกศรสีแดง แสดงขา้วพนัธุก์ลาย 4 สายพันธุ ์จากโครงการวจิัยฯ ที อยู่ในบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอื 

“MOU พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบคุลากร” ระหวา่งมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และ     สภา

เกษตรกรจงัหวดัราชบรุ ี(พ.ศ.2561-2566) ได้แก ่

 (ก) ข้าวเจา้หอมออ่นพืน้แขง็ MSY-1-2 MSY-1-3 และ MSY-4 ที มีแนวโนม้ใหผ้ลผลิตสูงสา่หรบัการ

แปรรปูเปน็เส้นขนมจีน  

 (ข) ข้าวเจ้าพืน้แขง็ OSSY-23 ที มีแนวโนม้ใหผ้ลผลิตสงูส่าหรบันา่ไปเปน็อาหารสัตว์ 

ภาพ 6 พิธีลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอื “MOU พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบคุลากร”  

 ระหวา่งมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และ สภาเกษตรกรจงัหวดัราชบรุ ี(พ.ศ.2561-2566) วันที  27 สิงหาคม 2561  

 โดยมวีตัถุประสงค์เพื อใหเ้มล็ดพนัธุข์า้วพันธุก์ลายที มรีาคาถูกกวา่ของกรมการขา้ว 1 บาท/กโิลกรัม 

 

ภาพ 7  การทดสอบการปรบัตวัของขา้วพนัธุก์ลายตอ่พื้นที ปลูก อ.เมอืง จ.ราชบรุ ีในฤดูนาปรงั 2562 ได้แก ่ 

 (ก) ข้าวเจา้หอมอมโิลสสูงสงัขห์ยดพันธุก์ลาย MSY-4 เปรียบเทียบกับพนัธุป์ทุมธาน ี1 ในระยะออกรวง 

 (ข) ข้าวเจ้าอมโิลสสงูสังขห์ยดพนัธุก์ลาย OSSY-23 ในระยะเกบ็เกี ยว 

 

ก) 

MSY-4 ปทุมธานี 1 

ข) 

OSSY-23 

ภาพ 4  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยขีองโครงการวจิัยแก่สภาเกษตรกร จ.ราชบรุ ี ได้แก ่

 (ก) การอบรมความรูเ้รื องการปรบัปรงุพนัธุ์ขา้วโดยล่าไอออนพลังงานต า่ วันที  1 มิถุนายน 2560 

 (ข) การอบรมการคัดเลือกสายพันธุข์า้วพันธุ์กลาย วันที  16 ธันวาคม 2560 

 (ค) การคัดเลือกขา้วพนัธุก์ลายเพื อการแปรรูปเส้นขนมจีน วันที  19 พฤษภาคม 2561 

ข) ค) ก) 


