
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๖๘      วันท่ี   ๑๐     เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ถวายเหรียญสดดุีพระเกยีรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และถวายสทิธบิตัรยนีความหอม 
 เม่ือวันที ่24 มิถุนายน 2552 ณ พระตําหนกัเปยมสุข วงัไกลกังวล อ. หวัหนิ จ. ประจวบคีรขีันธ พระบาทสมเด็จ                  
พระเจาหวั พระราชทานพระราชวโรกาสให คุณหญิงกัลยา โสภณพนชิ รัฐมนตรวีาการกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี            
นายธรีะ วงศสมุทร รัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายอลงกรณ พลบุตร รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงพาณิชย  และ 
รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี พรอมดวย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผูอํานวยการหนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีน
ขาวและคณะ จํานวน 19 คน เขาเฝาฯ ทลูเกลาฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลย-
เดช”    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ และสํานกึใน
พระมหากรุณาธิคุณแดพระองคทาน ที่พระราชทานความชวยเหลอืพสกนิกรชาวไทยทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะชาวนาไทยให
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางมีความสขุ และพอเพียงมาตลอดกวา 60 ป 
 สําหรบัสิทธิบัตร เรือ่ง “Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and elevated levels of 2-
acetyl-1-pyroline” ซึ่ง รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร หัวหนาคณะนักวิจัย และทีมวิจัยจากหนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีน
ขาว ซึ่งเปนหนวยปฏบัิติการวิจยัรวมระหวางศูนยพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) สาํนกังานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดรับสทิธบัิตร
จากสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอเมรกิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา เม่ือวนัที่ 15 มกราคม 2551 
 ผลงานที่ไดรับสิทธบัิตร เปนผลงานการคนพบยีนที่ควบคุมความหอม (Os2AP) จากการศึกษาการทํางานของยีนนี้ พบวา
ในขาวหอมยีนนี้ถูกกดหรอืถูกยับย้ัง ทาํใหมีการสรางสารหอมแทนการสรางสารทีเ่ปนผลมาจากการแสดงออกของยีน Os2AP 
ในขณะทีข่าวสายพันธุที่ไมหอม ยีนนี้มีการแสดงออกหรอืมีการทํางาน ทาํใหสรางสารอื่นแทนการสรางสารหอม จากการยับย้ังของ
การแสดงออกของยีน Os2AP (ที่ปกติ) ในขาวญ่ีปุนสายพันธุนพิพอนบาเร พบวาเม่ือมีการกดหรือยับย้ังการทาํงานของยีนดังกลาว 
ขาวนิพพอนบาเร สรางสารหอมได การคนพบดังกลาวจะเปนประโยชนในการปรับปรงุพันธุขาวและพืชอื่น ๆ ตอไป 
ท่ีมา : กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ    ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2552 
         และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นิสิตใหมไหวครู 
 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานในพิธีไหวครู ประจาํปการศึกษา 2552 ของนสิิตใหมทกุคณะในวทิยาเขต
บางเขน ซึ่งชมรมพุทธศาสน รวมกับ อบ.ก. จัดขึน้เพ่ือใหนสิิตไดตระหนกัถึงพระคุณของครูบาอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู และไดแสดงความกตัญูกตเวท ีซึ่งเปนการปลูกฝงคุณธรรมขัน้พ้ืนฐานอันดีงาม เม่ือวันที ่25 มิถุนายน 2552 ณ อาคาร
จกัรพันธเพ็ญศิร ิ
 พิธีไหวครใูนภาคเชามีนสิิตของคณะตาง ๆ เขารวม 8 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร เกษตร วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนพรัตนวชิระ  สวนภาคบาย            
มี 11 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร ประมง ศึกษาศาสตร สตัวแพทยศาสตร เทคนคิการสัตวแพทย วนศาสตร สงัคมศาสตร 
สถาปตยกรรมศาสตร วทิยาลยัสิง่แวดลอม วทิยาเขตสพุรรณบุรี และบัณฑิตวิทยาลยั ซึ่งทัง้ภาคเชาและบาย มีปาฐกถาพระคุณครู 
โดยพระเถรานุเถระ พิธีไหวครู และมอบเหรียญเรียนดี มอบประกาศนียบัตรกิจกรรมเดน เสื้อสามารถนักกีฬาและการประกวดพาน
ดอกไม ธูปเทียน จากนัน้ อธิการบดีไดใหโอวาทแกนสิิต 
ท่ีมา : ชมรมพุทธศาสน         ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2552 
 

 



 
มก. เปดประตูบานดานทิศเหนือ 

เกษตรกรสนใจ แลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันผานทางรายการวทิย ุ
 มก. เปดประตูบานดานทิศเหนือ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” 
ผานทางสถานวีิทยุ ม.ก. เชียงใหม ในรูปแบบของการสื่อสาร 2 ทาง ทั้งการถายทอดความรูสูประชาชน ในหลากหลายสาขาทั้ง
สาขาสัตว พืช ประมง อุตสาหกรรมเกษตร และเปดชองทางใหประชาชนแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา ซึ่งกันและกัน โดยเม่ือวนัที่ 
26 มิถุนายน 2552 รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดเดินทางไปเย่ียมชมการผลิตรายการ “ม.ก. พบประชาชน” พรอมเปน
ประธานในงานแถลงขาวสือ่มวลชนสมัพันธสัญจร ณ สถานวีทิยุ ม.ก. เชยีงใหม มีสือ่มวลชนเกษตรกร ประชาชน มารวมงานเปน
จํานวนมาก 
 ทั้งนี ้การผลิตรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน ของสถานวีิทยุ ม.ก. เชียงใหมนี้จะเนนจดุแตกตางในการใหความรูที่
เหมาะสมของการปลูกพืชเมืองหนาว ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความรูที่เหมาะสม สามารถ
พรอมรับมือและแกไขปญหาผลผลติการเกษตรได โดยการจัดรายการบริการวิชาการทางการเกษตรที่เขาถึงประชาชน ทาํให
ประชาชนไดรับความรูรอบดานทกุสาขาทางการเกษตร สามารถนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชวีิต สรางอาชพีเสริมเพ่ิมรายได         
โดยความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิการใหความรูแกประชาชน ผานทางรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน ในขณะนี้คือ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกร ที่สนใจในเรือ่งเดียวกันมาชวยใหคําชี้แจงตอบคําถามตาง ๆ แกเกษตรกรคนอื่นผานทาง
รายการ 
ท่ีมา : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม       ขอมูล ณ วันที 29 มิถุนายน 2552 

สานความรวมมือทางวิชาการ มก.- บริษัท Morinaga ประเทศญีปุ่น 
 เม่ือวันที ่17 มิถุนายน 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดใหการตอนรับ Dr.Masahiro Shoji ผูเชี่ยวชาญบริษัท 
Morinaga และนกัวจิยัชาวญ่ีปุน เพ่ือสานความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และบริษัท Morinaga ประเทศญ่ีปุน ใหมีความกาวหนาตอไป ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกับภูมิแพใน
ผลติภัณฑอาหารของไทย (Food Allergen) โดยพัฒนาวธิีการตรวจสอบและการปองกันการปนเปอนในการผลิตภายใตการ
สนับสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุน ต้ังแตป 2550 เปนตนมาจนถึงปจจบัุน  
ท่ีมา : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร                                                         ขอมูล ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2552 

อธิการบดี เปดการประชมุ 
“ศักยภาพนํ้าบาดาลในประเทศไทย” 

  เม่ือวันที ่24 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา              
คณะวิศวกรรมศาสตร มก. และสํานักงานบริการวิชาการ รวมกับ สมาคมทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทย จัดการประชุมประมวลองค
ความรูและระดมความเห็นเรื่อง “ศักยภาพน้าํบาดาลในประเทศไทย” โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปด
การประชุม โดยมีผูเขารวม จาํนวน 30 คน เพ่ือเปนการระดมความคิดเก่ียวกับการแกปญหาการใชน้าํบาดาลของประเทศไทย 
ท่ีมา : สํานักงานบริการวิชาการ         ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2552 

28 ป การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร 
 เม่ือวันที ่17 มิถุนายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดรวมงานทาํบุญเนื่องในโอกาสวนัคลายวนัสถาปนา
คณะมนุษยศาสตร ครบรอบ 28 ป ณ หองประชุม 3 อาคารมนุษยศาสตร 2 และเปนประธานมอบเกียรติบัตรแกบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร ทีท่าํชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลยั โดยมี รศ.ดร.วิไลศักด์ิ ก่ิงคํา คณบดีคณะมนุษยศาสตร คณาจารย บุคลากร และ
นิสิตรวมงาน จํานวน 200 คน 
ท่ีมา : คณะมนุษยศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2552 
 


