
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 “การใชเ้ทคนิคการกลายพันธุ์เพ่ือสร้างความหลากหลายทางพันธกุรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ 10” 

วันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

โดย 
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี 

ร่วมกับ 
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักการและเหตุผล 

การสร้างพันธุ์พืชใหม่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยจะได้ชื่อว่า

มีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างสูงแต่ก็ยังจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มี คุณภาพดีอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชมีหลายวิธีการส่วนใหญ่จะอาศัยความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้

ประโยชน์ซึ่งบางครั้งลักษณะที่ต้องการไม่มีอยู่ในธรรมชาติหรือแหล่งพันธุกรรมที่เคยมีอยู่ได้สูญหายไปซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้รังสีในการเหนี่ยวน าให้เกิดการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง

พันธุ์พืชเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้น าไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยประเทศจีน อินเดีย สหภาพโซเวียต รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และ

สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู้น าทางด้านการใช้เทคนิคการเหนี่ยวน าให้พืชกลายพันธุ์ด้วยรังสี มีพันธุ์พืชจ านวนมากท่ีได้จากการปรับปรุง

พันธุ์โดยการกลายพันธ์ุและเกษตรกรได้น าไปปลูกอย่างแพร่หลาย ประเทศไทยเองเคยประสบความส าเร็จสูงสุดมาแล้วในการน าเทคนิค

การกลายพันธุ์มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จนได้ข้าว 3 พันธุ์ คือ ข้าว กข 6  กข 15  และ กข 10 ซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับ

จากเกษตรกรมาจนถึงปัจจุบันนี ้

ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การบริการและการถ่าย ทอด

เทคโนโลยีการใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช ศูนย์ฯ มีอุปกรณ์เครื่องฉายรังสีแกมมาที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการฉายรังสี

แบบโครนิก (chronic irradiation) กับต้นพืช เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงส าหรับงานทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลและพืช

เศรษฐกิจอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องฉายรังสีแกมมาส าหรับฉายรังสีแบบเฉียบพลัน (acute irradiation) กับพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

และส่วนขยายพันธ์ุที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคนิคการกลายพันธ์ุเพื่อสร้างความหลากหลายทาง

พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช” ขึ้นเป็นรุ่นที่ 10 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรของไทย ซึ่งได้แก่ 

อาจารย์ นักวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถาบันการศึกษาที่มีงานเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับทราบ

เทคนิคเพื่อน าไปถ่ายทอดให้กับนิสิต นักศึกษา ในสถาบันนั้น ๆ ต่อไป และน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างพันธุ์พืชใหม่ๆ ออกมาให้

เกษตรกรได้ใช้อย่างต่อเนื่อง สามารถผลิตพืชที่มีท้ังคุณภาพ ปริมาณ และไม่ท าลายสภาพแวดล้อม 

 

 

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบและสนับสนุน 

1) ศูนย์วิจัยนิวเคลียรเ์ทคโนโลย ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

2) ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

วตัถปุระสงค ์

1.  เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนการสอน การวิจัยทางด้านการ

ปรับปรุงพันธุ์พืชได้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการ

คัดเลือกลักษณะที่กลายพันธุ์มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

2. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือฉายรังสี ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องมือฉายรังสีของศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีเพื่อให้มีการใช้

เครื่องมือฉายรังสีแกมมาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.   เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ คิดค้น วิจัย และส่งเสริมให้มีการน าเทคนิคการกลายพันธุ์ไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อสร้าง

พันธุ์พืชที่ดีให้เกษตรกรได้ใช้ 

4.   เพื่อรวมกลุ่มผู้สนใจและผู้ที่ท างานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศซึ่งจะช่วยให้เกิดการท างานร่วมกันต่อไปใน

อนาคต 

สถานที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ศูนย์วิจัยนิวเคลียรเ์ทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ระยะเวลาจัดฝึกอบรม 

วันท่ี 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ผู้รับการฝึกอบรม 

 อาจารย์ นักวิจัย และ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ นักวิชาการและนักวิจัย

จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวนท้ังสิ้น 40 

ก ำหนดกำรรบัสมคัร 

ตัง้แต่บดัน้ี จนถงึวนัที ่12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กำรลงทะเบียน 

เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั่วไป คนละ 4,500 บาท 

นิสิตและนักศึกษา คนละ 3,500 บาท 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ในการสอนนิสิต นักศึกษา ใน
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ รวมทั้งน าไปใช้ในการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้เกษตรกร
ได้น าไปใช้เพื่อลดการน าเข้าผลิตผลการเกษตรจากต่างประเทศ หรือสามารถส่งออกเพื่อน ารายได้เข้าประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย 



ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพ่ือสร้างความหลากหลาย 

ทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ 10” 
วันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2561 

--------------------------- 
วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 

08.00–09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00–09.15 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
09.15–09.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
บรรยาย 
09.30–11.00 น. หลักการและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืช 
11.00–12.00 น. การใช้เทคนิคการกลายพันธ์ุ ในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00–15.00 น. หลักการและวิธีการเหนี่ยวน าใหเ้กิดการกลายพันธ์ุด้วยรังส ี
15.00–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15–16.30 น. สาธิตการใช้เครื่องมือฉายรังสีแกมมาและชมตัวอย่าง 

                              พืชพันธุ์กลาย 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561  

บรรยาย 
09.00–10.30 น. หลักการและวิธีการเหนี่ยวน าใหเ้กิดการกลายพันธ์ุด้วยสารเคม ี
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45–12.00 น. การเหนี่ยวน าใหเ้กิดการกลายพันธุ์โดยการใช้รังสีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00–14.00 น. การวิเคราะห์ต าแหน่งของยีนกลายและการค้นหาสายพันธ์ุกลายด้วย Tilling Technique 
ปฏิบัติการ 
14.00-15.00 น.   ปฏิบัติการ:1.การตรวจสอบผลของรังสีต่อความผิดปกติของโครโมโซมในรุ่นท่ี 1  

2.การตรวจสอบผลของรังสีต่อการเป็นหมันของละอองเรณูในรุ่นที่ 1 
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15-16.30 น. 3.การหาปรมิาณรังสีที่เหมาะสมในการฉายรังสีเมล็ดพืช (GR50 และ LD50)  

4.วิธีตรวจสอบผลของรังสีในรุ่นที่ 1 และ 2 (ผลทางสรรีวิทยาและการเปลีย่นแปลงทางสณัฐานวิทยาการ
กลายพันธุ์ของพืช)  
5.สาธิตการใช้สารเคมีเหนี่ยวน าให้เกิดการกลายพันธ์ุและการตรวจสอบผลของสารเคมีในรุ่นท่ี 1 

 
 
 
 
 



วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
บรรยาย 
09.00–10.30 น. การคัดเลือกพันธุ์กลายและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์กลาย:   ความส าเรจ็จากการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้

เทคนิคการกลายพันธ์ุ 
10.30–10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

      10.45–12.15 น.   การใช้เครื่องหมาย  DNA เพื่อช่วยในการตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์กลาย   
12.15–13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ปฏิบัติการ 
13.00–14.30 น.   สาธิตและปฏบิัติการ: การตรวจสอบพันธุ์กลายโดยใช้เครื่องหมาย DNA 
14.30–14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45–15.30 น.   สาธิตและปฏบิัติการ: การคัดเลือกพันธุ์กลายโดยใช้เครื่องหมาย DNA 
15.30–16.00 น. ทบทวน ซักถาม 
16.00–16.30 น. พิธีปิดการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

      

      

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ ๑๐” 

วันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  

(กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน) 

ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ศ./รศ./ผศ./ดร.)……………................................................……….…………………………………………………………... 
Name ………………………………………………………………...............................................................................................................................…. 
สถานท่ีท างาน/ที่ติดต่อ ………………………………………………..……………………………………………………………………………................……………… 
……………………………………………………………………………………………..………….………………………………………………............…………………………. 
โทรศัพทท์ี่ท างาน ………………….……………..........โทรสาร………………..……………..... E-mail ……………………………….………………………......… 
โทรศัพทม์ือถือ ……………………….................................................................................................................................................................. 
หัวข้อท่ีสนใจ/ท างานอยู่ในขณะนี ้
………………………………………………………………..........…………..…………………………………………………………………………..…………………………….. 
...................................................................................................................................................................................................................... 
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ได้โดยสแกน QR code หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew95ay2wu4paMo0vaj7zhdwfrf5czjaYrL1TMVbv8swjd-jg/viewform?usp=sf_link 

 

ช าระค่าลงทะเบียนโดย 
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาย่อยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  

ชื่อบัญชี ศูนยว์ิจัยนวิเคลียร์เทคโนโลยี เลขที่บัญชี ๒๓๕–๒๒๘๐๕๖–๐ 

 
ลงชื่อ ………………………………...........…….......ผู้สมัคร 

(.....……………………………………………….) 

หมายเหตุ : กรณุาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
   โดยส่งไปที่ : นางสาวณัฐ์นิชภู  สุกิน 
   ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ : ๐-๒๙๔๒-๘๖๕๒ 
   Line ID: mayuree-few 
   E-mail: fscinpsu@ku.ac.th, facebook: ศูนย์วิจัยนวิเคลียร์เทคโนโลย ี

mailto:fscinpsu@ku.ac.th

