


ContentsContentsContentsContentsContents
KKU: Research Volume 1, 2017

01

03

Interview

03

The success of creating a set of waxy 
corn cultivars: The prototype of the 
plant breeding innovation for the 
well-being of Thai society.
Prof. Dr. Kamol Lertrat
Assoc. Prof. Dr. Bhalang Suriharn

From a Poor-Man Crop to a Health Food:
KKU Peanut Varietal Improvement 

Prof. Dr. Aran Patanothai

KaenTawan: Healthy Food in NCD Era
 Prof. Dr. Sanun Jogloy

Hot Chili for Food and Drug Industry
Prof. Dr. Suchila Techawangstien

02

04

From a Poor-Man Crop to a Health Food:
KKU Peanut Varietal Improvement 

Prof. Dr. Aran Patanothai 02

KaenTawan: Healthy Food in NCD Era
 Prof. Dr. Sanun Jogloy 04

INSIDE KKU RESEARCH

Editorial  Consultant

 Assoc. Prof. Dr. Kittichai  Triratanasirichai 

Editors

 Prof. Dr. Supachai  Patomnakul

 Prof. Dr. Thidarut  Boonmars

Editorial Board

 Assistant to the President for Research

 Assistant to the President for International Relations

 Director of Research Administration

 Mr. Thanayut Sung-inthara

 Miss Jintana  Moontri

Objective

 To promote and distribute KKU’s  research works  

 for those who are interested

Organization

 Division of Research Administration 

 Division of International Relations

 Khon Kaen University Thailand

 Phone: 043-203176 Fax.043-203177

 e-mail: info.orakku@gmail.com

KKU Research I Vol. 1 / 2017      1    



 The research on varietal improvement of specialty corn, 

the corn eaten on the cob, which comprised super sweet corn and 

waxy corn began in 1986. The first stage involved study of general 

information (not as the main job) related to comparison of varieties 

and common traits of indigenous varieties. The study was 

the research topic for the courses “Special Problems” and 

“Practicum” for agricultural students after a certain level of 

information had been obtained. Meanwhile, cantaloupe varietal 

improvement, which was the major project, was completed, 

accomplishing a new cultivar. However, farmers were not interested 

in cantaloupe because of its cultivation difficulty that requires 

a lot of attention. Thus, the research team turned to improve the 

cultivars of specialty corn at an intensive scale in 1989. Initial 

analysis revealed that Isan farmers preferred to grow waxy corn 

and small waxy corn to raise incomes after rice paddy. They 

usually grow the indigenous cultivars from the seeds retained. 

The advantages are the eating quality and characteristics such as 

size, shape and kernel color. However, there are many drawbacks 

 งานวิจัยดานปรับปรุงพันธุขาวโพดรับประทานฝกสด

ทีป่ระกอบดวยขาวโพดหวานพเิศษและขาวโพดขาวเหนยีวไดเริม่ตนขึน้

ตั้งแต พ.ศ. 2528 โดยเริ่มจากการศึกษาขอมูลทั่วไป (ในระยะแรก

ไมไดทาํเปนงานหลกั) ทีเ่กีย่วของกบัการเปรยีบเทยีบพนัธุและศกึษา

ลักษณะประจําพันธุของขาวโพดพันธุพื้นเมืองเก็บรวบรวมไดใน

ทองถิ่น โดยใชเปนหัวของานวิจัยสําหรับวิชาปญหาพิเศษและวิชา

ฝกงานของนักศกึษา เมือ่ไดขอมลูระดบัหนึง่ประกอบกบังานโครงการ

ปรับปรุงพันธุแตงแคนตาลูปที่เปนงานหลักไดสิ้นสุดลง สามารถ

สรางพนัธุใหมขึน้มาไดเปนผลสาํเรจ็ แตปรากฏวามเีกษตรกรนําไป

ใชประโยชนนอย เนือ่งจาก เปนพชืทีป่ลกูยากและตองการการเอาใจ

ใสดูแลรักษามาก จึงไมเหมาะสมกับเกษตรกรทั่วไป ดังนั้น จึงได

เปล่ียนมาทาํการปรบัปรงุพนัธุขาวโพดรบัประทานฝกสดอยางจรงิจัง

ในป พ.ศ. 2532 โดยจากการวเิคราะหขอมลูเบือ้งตนทาํใหทราบวา 

เกษตรกรในภาคอสีานนยิมปลกูขาวโพดขาวเหนยีวและขาวโพดเทยีน 

เพือ่สรางรายไดเพิม่หลงัการทาํนา โดยใชพนัธุพืน้เมอืง ทีเ่ก็บเมลด็

พนัธุไวเอง ทีม่ขีอดคีอืมคีณุภาพในการรบัประทานด ีมหีลากหลาย

ลักษณะ ไดแก ขนาดฝก รูปทรงฝกและสีเมล็ด แตมีขอเสียหลาย

ดานคือ ใหผลผลิตตํ่า คุณภาพไมสมํ่าเสมอ และใชปลูกไดเฉพาะ

ในฤดูแลง สวนพันธุขาวโพดหวานพิเศษที่ใชปลูกกันมาก คือพันธุ

ซเูปอรสวทีดเีอม็อาร ทีม่ฝีกยาวเมลด็มสีเีหลอืง และเปนผลงานการ

ปรบัปรงุพนัธุของ ผศ. ธวัช ลวะเปาระยะ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

ที่เผยแพรพันธุมาตั้งแตป พ.ศ. 2522 แตเนื่องจากเปนพันธุผสม

เปดทาํใหลกัษณะตางๆ ขาดความสมํา่เสมอ มเีปลอืกหุมเมลด็หนา

และเหนียว ทําใหบริษัทเอกชนนําเมล็ดพันธุขาวโพดหวานพิเศษ

พนัธุลกูผสมจากตางประเทศเขามาปลกู เนือ่งจาก มลีกัษณะตางๆ

ดีกวาพันธุผสมเปด ไดแก ผลผลิต ความหวาน เปลือกหุมเมล็ด 

และขนาดฝก แตเมล็ดพันธุมีราคาสูงและมีปญหาในการปรับตัวให

เขากับสิ่งแวดลอมของไทย ทําใหปลูกไดดีเฉพาะบางพื้นที่และ

บางชวงเวลาน ดังน้ัน การสรางพนัธุขาวโพดหวานพเิศษพันธุใหมนาจะเปน

ประโยชนในการเพิ่มทางเลือกใหกับเกษตรกรและผูบริโภค 

ความสําเร็จของการสร�าง
ชุดพันธุ�ข�าวโพดข�าวเหนียว : 

ต�นแบบของงานสร�างนวัตกรรม
ด�านพันธุ�พ�ชเพ�่อความอยู�เย็นเป�นสุข

ของสังคมไทย
ศ. ดร. กมล  เลิศรัตน�

Prof. Dr. Kamol Lertrat
รศ. ดร. พลัง สุร�หาร

Assoc. Prof. Dr. Bhalang Suriharn
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จงึไดเริม่งานปรบัปรงุพันธุขาวโพดหวานพิเศษกอน แตในระยะตอมา

ไดใหความสําคัญลดลง เนื่องจาก มีภาคเอกชนในประเทศหลาย

บริษทัไดปรบัปรุงพนัธุและไดสรางพนัธุใหมออกมาจาํหนายเปนผลสาํเรจ็

 สําหรับงานปรับปรุงพันธุขาวโพดขาวเหนียวไดเริ่มในป 

พ.ศ. 2539 ระยะแรกทํางานแบบคูขนานกับขาวโพดหวานพิเศษ 

และประสบความสําเร็จ ไดปลอยพันธุขาวโพดขาวเหนียวพันธุสําลี

อีสาน ที่เปนผสมเปดและมีลักษณะพิเศษ คือ มีเนื้อเหนียวและมี

รสหวานแทรกกระจายอยูในฝกของขาวโพดขาวเหนียวที่เกิดจาก

ผสมขามชนิดขาวโพดรับประทานฝกสด เปนพันธุแรกของไทยใน

ป  พ.ศ. 2542 และเม่ือทราบขอมลูวาขาวโพดขาวเหนยีวมศีกัยภาพ

ดานการตลาดสงูมาก เนือ่งจากเปนทีน่ยิมบริโภคกนัมากดวยวธิกีาร

ตม นึง่และปง ในหลายประเทศของทวีปเอเชีย ไดแก จีน เกาหลีใต 

เวียดนาม ลาว พมา ฟลิปปนส ไตหวันและกัมพูชา รวมทั้งมีการ

สงออกผลิตภัณฑแปรรูป ไดแก ขาวโพดขาวเหนียวแชแข็งท้ังฝก

และ/หรือเฉพาะเมล็ด รวมทั้งผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ เชน เมล็ด

ขาวโพดทอด และชาจากไหม เปนตน ไปจําหนายใหกลุมคนเอเชีย

ที่อยูในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและยุโรป ประกอบกับ

พันธุขาวโพดขาวเหนียวของไทยที่มีอยูยังมีจํานวนจํากัด และมี

ลักษณะทีไ่มหลากหลาย ดงัน้ัน จึงมโีอกาสในการปรับปรุงพนัธุใหม

ใหมลัีกษณะตางๆ ดขีึน้กวาพนัธุเดมิ ไดแก ลกัษณะคณุภาพในการ

รับประทานและมีลักษณะใหมๆ เพ่ิมข้ึน โครงการปรับปรุงพันธุ

ขาวโพดรบัประทานฝกสด ของศนูยวจัิยปรบัปรงุพนัธุพชืเพือ่การเกษตร

ทีย่ัง่ยนื คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน โดยการสนบัสนนุ

งบประมาณจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติและมหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตโครงการการจัดการเชื้อ

พันธุกรรมและพัฒนาพันธุขาวโพดขาวเหนียวและขาวโพดหวาน 

จึงไดเปลี่ยนมาเนนงานปรับปรุงพันธุขาวโพดขาวเหนียวเพิ่มขึ้น

ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา 

 ในการดําเนินงานไดวางกรอบแนวคิดและเปาหมายในการ

ปรับปรุงพันธุพืช ดังนี้

 กรอบแนวคดิ ใชหลกัการของการทํางานหนึง่ชิน้ไดประโยชน

หลายดาน “กระสนุนดัเดยีวไดนกหลายตวั” กาํหนดใหเปนหลกัการ 

“3 สราง” กลาวคือ “สรางคน” โดยใชงานวิจัยเปนตัวอยางในการ

เรียนการสอน “สรางผลงาน” ไดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช

ประโยชนไดจริงอยางเปนรูปธรรม และ “สรางรายได” ผลงานวิจัย

ที่สรางรายไดเพื่อนํากลับมาใชทําการวิจัยไดตอเนื่อง 

 เปาหมาย ในระยะเร่ิมตน เพือ่การสรางพนัธุทีม่ลีกัษณะใหม 

ทีย่งัไมมใีนตลาด จดัเปนการออกแบบสนิคาชนดิใหม สรางนวตักรรม

ใหม นําตลาด และคาดวาจะเปนส่ิงที่ผูบริโภคตองการในอนาคต 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางพันธุใหมที่มีขนาดฝก ตั้งแตขนาดเล็ก

จนถึงขนาดใหญ ติดฝกได 1-2 ฝกตอตน และมีเมล็ดหลายสี เชน

such as low productivity, inconsistent quality, and growing 

possibility during the dry season only. The popular super sweet 

variety is the super sweet DMR, which has a long with yellow 

kernel ear – the cultivar improved by Asst. Prof. Tawat Lawapaoraya, 

from Kasetsart University. This cultivar has been disseminated 

since 1979, but because it is a open-pollinated variety, different 

traits are not consistent and the skin covering the seed is thick 

and tough. Private companies then import super sweet corn hybrid 

cultivar from abroad to grow since it has superior various traits 

to the OPV type, i.e., productivity, sweetness, perecarb, and size 

of cob. However, cultivar seeds are expensive and there are problems 

in adaptation to the environment in Thailand. This cultivar grew 

well in certain areas and time. Creating a new cultivar of sweet 

corn should be beneficial in terms of increasing an alternative 

crop for farmers and consumers. Hence, improvement of super 

sweet corn cultivars began. Later, the sweet corn was not really 

the major target because many private companies succeeded in 

improving or creating new cultivars for the market. 

 Improvement of waxy cultivars began in 1996, initially 

in parallel with the super sweet cultivar. When the work was 

successful the Samlee Isan waxy cultivar was released to farmers. 

This OPV has the following special traits: glutinous texture and 

sweetness dissipated in the ear which is the result of cross breeding 

with the specialty corn (eaten raw straight on the cob). It is the first 

cultivar of its kind in Thailand in 1999. Waxy corn has very high 

marketing potential since it is popular among consumers who 

prefer steamed, boiled, or roasted waxy corn. It is also famous in 

many countries in Asia including China, South Korea, Vietnam, 

Laos, Myanmar, the Philippines, Taiwan and Cambodia. Manufactured 

waxy corn has been a part of goods exporting, such as frozen 

whole-cob waxy corn, or seeds and other food products such as 

deep-fried corn seeds with mulberry tea leaves. These products 

can be sold to Asian people in Australia, USA, and Europe. However, 

waxy corn cultivars in Thailand at that time were limited, a condition 

indicating a chance to improve new cultivars with better traits 

than the former ones. The traits being concentrated on were consumption 

qualities and other characteristics. Thus, the varietal improvement 

project for specialty Research Center for corn consumed fresh 

on the cob of lant Breeding Research Center for Sustainable Agriculture, 

Faculty of Agriculture, Khon Kaen University turned to conduct 

waxy corn cultivar improvement from 2006. Subsidized budget 

was granted from the Office of the National Science and Technology 

Development and Khon Kaen University under the Germplasm 

Management Project and Waxy Corn and Sweet Corn Cultivar 
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สี เหลือง ขาว ดํา และ สลับสี เปนตน และมีคุณภาพในการรับ

ประทานดขีึน้ ซึง่เปนการเพ่ิมจาํนวนพนัธุทีห่ลากหลายและแตกตาง

จากพันธุท่ีมีอยู ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหเพ่ิมโอกาสหรือ

ทางเลอืกใหกบัทัง้ผูปลกู ผูแปรรปูและผูบรโิภค รวมทัง้เพิม่โอกาสดาน

การตลาดดวย และตัง้แตป พ.ศ. 2551 เปนตนมา ไดเพิ่มเปาหมาย

ใหทันสมัยขึ้น โดยเปนการปรับปรุงพันธุเพื่อใหขาวโพดขาวเหนียว

มสีมีวงเขมท้ังเมลด็และซงั เพือ่ใหมปีริมาณสารแอนโทไซยานนิ เพิม่

ขึน้ เพือ่นาํสวนของทัง้เมลด็และซังมาแปรรปูทัง้ในระยะรบัประทาน

ฝกสดและระยะเมล็ดพันธุ เพื่อเปนอาหารในระดับครัวเรือนเพื่อ

เพ่ิมมูลคาซึ่งจะชวยลดปญหาขาวโพดฝกสดลนตลาด และทาํให

เกษตรกรมรีายไดเพิ่มข้ึน 

 สําหรับกระบวนการที่ใชสรางพันธุขาวโพดขาวเหนียว

พนัธุใหม ไดทาํอยางเปนข้ันตอนตาม “ระบบการปรบัปรุงพนัธุพืช” 

ที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณทํางานปรับปรุงพันธุขาวโพดรับ

ประทานฝกสดอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2528 ประกอบดวย 

การเลือกชนิดพืช การทําความรูจักพืช การกําหนดเปาหมายและ

การตั้งวัตถุประสงค การดําเนินงานปรับปรุงพันธุ และการจัดการ

พันธุใหม 

 ในขัน้ตอนการดาํเนนิงานปรบัปรงุพนัธุนัน้ มลีกัษณะสาํคญั

ที่ทําไดสําเร็จ และใชเปนตนแบบของงานปรับปรุงพันธุขาวโพด

รับประทานฝกสดในประเทศไทย คือ การใชประโยชนจากความรู

พื้นฐานทางพันธุศาสตร โดยการใชยีนรวมที่เปนยีนดอยที่ควบคุม

คุณภาพในการรับประทานจากขาวโพดตางชนิดกัน ไดแก ขาวโพด

ขาวเหนียว ขาวโพดหวาน และขาวโพดหวานพิเศษ มาปรับปรุง

คณุภาพในการรบัประทานของขาวโพดขาวเหนยีวใหดขีึน้ โดยแนวคดิ 

และวิธีการปรับปรุงคุณภาพในการรับประทานนี้ ไดนําเสนอเปน

คร้ังแรกในการประชุมสัมมนาขาวโพดหวานคร้ังที่ 1 เมื่อป 

พ.ศ. 2535 พรอมกับการเผยแพรพันธุขาวโพดหวานพิเศษเมล็ดสี

ขาวพนัธุแรกของประเทศ “พนัธุขาวเหนยีวหวานขอนแกน” ทีไ่ดรบั

จากการใชวิธีดังกลาว ปรับปรุงพันธุ หลังจากนั้น วิธีการดังกลาว

ถูกมาใชปรับปรุงพันธุขาวโพดขาวเหนียวตอจนไดพันธุสําลีอีสาน 

ขาวเหนียวหวาน ขาวกํ่าหวาน#1 และขาวกํ่าหวาน#2 ปรากฏวา 

ในป พ.ศ. 2548 ภาคเอกชนเริ่มจําหนายพันธุขาวโพดขาวเหนียว

เมล็ดสีขาวพันธุลูกผสมที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งใชเวลานานถึง

6 และ 13 ป หลังจากการเผยแพรพันธุขาวโพดขาวเหนียวพันธุ

สําลีอีสาน ในป พ.ศ. 2542 และหลังจากการเผยแพรแนวคิดวิธี

การปรับปรุงพันธุ ในป พ.ศ. 2535 ตามลําดับ

 ผลการดําเนินงาน

 สามารถสรางนวตักรรมชดุพนัธุขาวโพดขาวเหนยีว 5 พนัธุ

ขึ้นมาไดเปนผลสําเร็จ จัดเปนพันธุที่สรางขึ้นมาเปนครั้งแรกใน

ประเทศไทย ประกอบดวย พนัธุขาวโพดขาวเหนยีวเมลด็สขีาว 2 พนัธุ 

Improvement Project. 

 The following conceptual framework and aims of corn 

varietal improvement are as follows: 

 The conceptual framework was based on “Killing two 

birds with one stone” by setting the principle of “3 creations”. 

In other words, the research results can be used in the teaching 

and learning of the Faculty of Agriculture, thus creating a graduate, 

they can create benefits, and can create incomes that will return 

for further research work. 

 The initial target was to build a new cultivar with new 

traits that had never been available in the market. This was like 

a design of a new product, a new innovation that leads the market. 

It was also expected that the variety would be demanded by 

consumers in the future. The objectives were to build new cultivars 

with small to large sizes of cob, with one to two ears per plan. 

Seeds would be of many colors such as yellow, white, black and 

mixed. The consumption quality would be improved. Thus, 

a number of new cultivars different from the existing ones would 

be produced to increase alternatives for farmers, manufacturers 

and consumers as well as increasing marketing opportunities. 

From 2008, one more objective was added, i.e., modernity, by 

improving the variety so that the waxy corn had dark purple color 

of seeds and tassels in order to increase the anthocyanin. This 

improvement would enable manufacturing of seeds and tassels 

both at the time of raw consumption and breeding seeds. The 

products also targeted household consumption, value adding, and 

solution of excess of fresh corn in the market, bringing the farmers 

more incomes. 

 The process of building new waxy corn cultivars followed 

the steps in the “Plant Varietal Improvement System” that had 

been developed from the continuous specialty corn variety 

improvement work from 1986. The procedure included selecting 

the type of plant, getting to know the plant, setting target and 

objectives, carrying out varietal improvement work, and managing 

the new cultivar. 

  The successful part of the varietal improvement work 

that could be used as the prototype for specialty corn variety 

improvement was utilization of basic knowledge in genetics 

through the use of common genes which are recessive genes that 

control different consumption qualities, namely waxy corn, sweet 

corn, and super sweet corn to improve consumption quality of 

waxy corn. The concept and method of consumption quality 
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improvement was presented for the first time in the First Conference 

on Sweet Corn in 1992 at the same time when the country’s first 

cultivar of white seed super sweet corn was released called “Khon 

Kaen Sweet Waxy Cultivar” developed from the above method. 

Later, the method was applied to modify waxy corn until the 

following cultivars emerged: Samlee Isan, KNW (sweet waxy) 

KGW# 1 and KGW#2 (purple sweet waxy), In 2005, the white 

seed mixed variety was sold commercially by the private 

organization performing the same task but spending 6 and 13 

years after the release of Samlee Isan variety in 1999, and after 

the release of cultivar improvement method in 1992, respectively.

 Work Outcomes 

 Innovations of five cultivars have successfully been 

developed for the first time in Thailand, namely, two white-seeded 

waxy corn cultivars and three purple waxy corn cultivars, i.e., 

Purple Waxy Corn KGW#1 and KGW#2. Two outstanding traits 

were developed in these cultivars. First, the new taste: the texture 

of the waxy corn is glutinous and sweetened as if one is eating 

glutinous rice sifted with sugar. This is the result of adding seeds 

of super sweet corn to the waxy corn cob. Second, the new 

trait: the seeds, tassels and silk are deep purple and full of 

anthocyanin (indigenous waxy corn variety has light purple color 

and cream color tassels). The new varieties can be used as 

an inexpensive anthocyanin source, from which extraction is 

easier than from other crops. At a later stage, the products and 

by-products of the new purple waxy corn including seeds, tassels 

and silk were used as raw materials for integrated research work. 

The work added values to the corn from manufacturing into food 

products, health foods, nutraceutical products, and cosmetics. 

This multi- discc plinary research was conducted by researchers 

from various fields, i.e., agriculture, science food sciences, 

pharmaceutical sciences, and medicine. The research was under 

the Research Network for the Northeast Food Products and Health 

Foods, Khon Kaen University’s National Research University 

Project. The food products for household consumption and health 

food products at an industrial level were successfully developed. 

 Productivity and Outcomes from Innovations 

 The direct products and outcomes from the research were 

the 5 new waxy corn cultivars and the inbred lines used as 

parents for creating 4 hybrid cultivars. The inbsed lines were 

registered for protection of new plant varieties according to the 

Plant Variety Protection Act 1999 (equivalent to patent rights in 

foreign countries). As far as utilization of the cultivars is concerned, 

คือ พันธุสําลีอีสาน และพันธุขาวเหนียวหวาน และพันธุขาวโพด

ขาวเหนียวสีมวง 3 พันธุ คือ พันธุขาวเหนียวขาวกํ่า พันธุขาวกํ่า

หวาน#1 และพันธุขาวกํ่าหวาน#2 มีลักษณะเดนท่ีมีเอกลักษณ

เฉพาะ 2 ดาน คือ ดานรสชาติ ที่เปนรสชาติใหม กลาวคือ 

เปนขาวโพดขาวเหนียวที่มีเน้ือเหนียว และมีรสหวานปนอยูในฝก

เดียวกัน คลายกับขาวเหนียวโรยดวยนํ้าตาล เกิดจากการนําเมล็ด

ของขาวโพดหวานพิเศษที่มีรสหวานมาแทรกกระจายอยูในฝกของ

ขาวโพดเหนียว และดานลักษณะใหม คือ มีเมล็ด ซังและไหมสีมวง 

ทําใหมีสารแอนโทไซยานินสูง (พันธุขาวโพดขาวเหนียวพันธุ

พื้นเมืองของไทยมีเมล็ดสีมวงออน แตมีซังสีขาวครีม) ที่สามารถใช

เปนแหลงของสารแอนโทไซยานนิทีม่รีาคาถกู และการสกดัสารทาํได

งายกวาที่ไดรับจากพืชอื่น 

 ในระยะตอมา ไดนําผลผลิตและผลพลอยไดจากขาวโพด

ขาวเหนยีวสมีวงพันธุใหม ไดแก เมลด็ ซงัและไหม ไปใชเปนวตัถดุบิ

สาํหรบัการทาํงานวจิยัแบบบรูณาการ เพือ่สรางมลูคาเพิม่ ดวยการ

แปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ โภชนเภสัชภัณฑ 

และเครือ่งสาํอาง โดยนกัวจิยัจากหลายสาขาวชิา คอื เกษตรศาสตร 

วทิยาศาสตร วทิยาศาสตรการอาหาร เภสัชศาสตร และแพทยศาสตร 

ภายใต เครอืขายวจัิยสนิคาอาหารและอาหารสุขภาพของภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนอื โครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาตขิองมหาวทิยาลยั

ขอนแกน จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑอาหารระดับครัวเรือน และ

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพระดับอุตสาหกรรมไดเปนผลสําเร็จ 
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 ผลผลิตและผลลัพธจากนวัตกรรม 

 ผลผลติและผลลพัธทางตรงที่ไดรบั คอื ไดพฒันาขาวโพด

ขาวเหนียวพันธุใหม 5 พันธุ และพันธุแททีใ่ชเปนพอแมของพันธุ

ลูกผสม 4 พนัธุ พันธุแท ดงักลาว ไดนาํไปย่ืนจดทะเบยีนคุมครอง

พันธุพืชใหมตาม พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 (ที่เทียบ

เทากับการจดสิทธิบัตรในตางประเทศ) สวนการนําพันธุไปใช

ประโยชนนั้น พบวา ในกรณีของพันธุสําลีอีสาน หลังจากปลอย

พันธุเปนเวลา 15 ป (พ.ศ. 2542-2557) ยังไดรับการยอมรับจาก

เกษตรกรนาํไปปลกูหลงันาเพือ่สรางรายไดเสริม โดยมบีรษิทัเอกชน

เปนผูผลติและจาํหนายในพืน้ที ่15 จงัหวัด กระจายอยูทัว่ประเทศ 

ผลการประเมินการนําพันธุไปใชประโยชนของเกษตรกรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในป พ.ศ. 2552 พบวา เกษตรกรมีความ

พึงพอใจในการใชพันธุอยูในระดับมากและมีรายไดเฉล่ีย 8,323 

บาทตอไร ในป พ.ศ. 2555-2556 มีปริมาณผลิตเมล็ดพันธุ

จาํหนายเฉลีย่ 4,000 กก. ตอป ใชปลูกเปนพืน้ทีป่ระมาณ 1,600 ไร 

(ใชเมล็ดพันธุ 2.5 กก./ไร) คาดวาเกษตรกรมีรายไดจากการขาย

ขาวโพดฝกสดเปนมูลคาอยางนอย 14.4 ลานบาทตอป (ผลผลิต

ฝกสด 1,800 กก.ตอไร ราคาผลผลิตเฉลีย่ 5 บาท ตอกก.) นอกจากนี ้

ไดใชประโยชนเปนเชื้อพันธุกรรมในการสรางพันธุขาวเหนียวขาวกํ่า 

และพันธุแทที่ใชสรางพันธุลูกผสม พันธุขาวเหนียวหวาน ขาวกํ่า

หวาน#1 และ #2 สวนพันธุขาวเหนียวหวาน ขาวเหนียวขาวกํ่า 

ขาวกํ่าหวาน#1 และ #2 ที่เริ่มเผยแพรพันธุ ในป พ.ศ. 2555 นั้น 

ภาคเอกชนไดนําไปทดลองปลูกทั้งใน และตางประเทศ ปรากฏวา

ไดรับการยอมรับจากเกษตรกรและผูบริโภค ภาคเอกชน 6 บริษัท

ทีเ่ปนบรษิทัในระดบัแนวหนาของโลกและของไทย ไดทาํสญัญาขอ

อนญุาตนาํพนัธุแทไปใชประโยชนเชิงพาณชิย แสดงใหเหน็วา พนัธุ

ทีส่รางขึน้นีเ้ปนทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิและระดบัชาต ิและไดเริม่

ผลติเมล็ดพันธุเพ ื่อจําหน ายทั้งในและตางประเทศตั้งแต ป  

พ.ศ. 2556

 สําหรบั ผลผลติและผลลพัธทางออมทีไ่ดรบั คอื เชือ้พนัธกุรรม

และประชากรพื้นฐานของขาวโพดขาวเหนียวและขาวโพดเทียน 

ที่ไดเผยแพรจํานวน 28 ประชากร ใหหนวยงาน ทั้งภาครัฐและ

เอกชน 24 หนวยงานนําไปใชประโยชน ทําใหหนวยงานที่ทํางาน

ปรับปรุงพันธุสามารถยนระยะเวลาทํางาน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

และเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันดานการปรบัปรงุพนัธุขาวโพด

ขาวเหนียวและขาวโพดเทียนของไทย เครือขายการทดสอบพันธุ

ขาวโพดขาวเหนยีวพนัธุกอนการคา โดยทาํหนาทีป่ระสานงานกับ

ภาครัฐและเอกชนรวม 6 หนวยงาน ทดสอบพันธุขาวโพด 2 ครั้ง

ตอป ไดทดสอบมาแลวรวม 16 ครั้ง เปนเวลา 8 ป ทําใหไดขอมูล

ความแตกตางระหวางพนัธุกอนการคาทีป่ลกูในหลายพืน้ที/่หลาย

สภาพแวดลอม ทําใหทราบจุดออน และจุดแข็งของพันธุใหม 

เพ่ือนาํไปใชประโยชนในการปรบัปรงุพันธุใหดข้ึีน นกัปรบัปรงุพนัธุ

it was found that after 15 years it was released (1999-2014), 

Samlee Isan cultivar is still grown by farmers after the rice season 

for supplementary incomes. Production and selling are managed 

by private companies in areas of 15 provinces distributed all over 

the country. The results of utilization evaluation from farmers in 

the Northeast in 1999 are as follows: the farmers were satisfied 

with the use of cultivars at a high level and the average income 

was 8,323 baht per rai (1 rai = 6.25 ha). In 2012-2013, the average 

corn variety seed productivity was 4,000kg per year, produced 

from plantations covering 1,600 rai of land (variety seeds used 

of 2.5 kg/rai). It is expected that farmers will earn at least 14.4 

million baht from selling fresh corn cobs (fresh cob productivity 

is 1,800kg/rai, at the average price of 5 baht/kg). Additionally, 

benefits have been obtained from germplasm for producing purple 

waxy corn create hybrid cultivar: KNW and the inbred lines used 

to develop hybrid of sweet waxy corn and purple sweet waxy 

corn varieties. Moreover, the KNW, KGW#1 and KGW #2 which 

were released in 2012, were grown by the private sector in 

experimented plantations both domestically and abroad. As it 

turned out, the cultivars are accepted by farmers and consumers. 

Six world-leading companies in Thailand and abroad signed 

contracts for authorization of commercial use of the pure variety. 

This proves that the developed cultivars are accepted both nationally 

and internationally. The cultivar seeds have been produced for 

selling in the country as well as in foreign countries since 2013. 

 The indirect products and outcomes from the research 

were germplasms and basic population of waxy corn and small-ear 

waxy corn varieties; 28 population groups were released to 

governmental and private organizations. This reduces their working 

time, increases efficiency and competitive competence in terms 

of improvement of waxy corn and small waxy corn varieties in 

Thailand. The Network for Pre-commercial Testing of the 

Waxy Corn Variety involves 6 organizations and testing the 

varieties twice a year. Up to the present, 16 tests were completed 

during a period of 8 years, resulting in the information showing 

differences among cultivars before growing in different areas and 

different environments. Weaknesses and strengths of the new 

cultivars have been identified which can be used for even better 

improvement. 18 field plant variety improvers (specifically those 

involved with improvement of waxy corn and small waxy corn 

as part of their theses, from the whole group of 35 who graduated) 

are at present the major human resources for the national plant 

variety production both directly (8 working on variety improvement 

for private companies) and indirectly (10 working with the 

government sector). Twenty articles as part of the research work 
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พชืภาคสนาม จาํนวน 18 คน (เฉพาะท่ีใชงานปรบัปรงุพันธุขาวโพด

ขาวเหนียว และขาวโพดเทียนเปนงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ 

จากที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 35 คน) นักปรับปรุงพันธุพืชรุนใหม

ทีส่าํเรจ็การศึกษา เหลานี ้ปจจุบนั เปนกาํลงัสาํคญัในการสรางพนัธุ

พืชใหกับประเทศทั้งทางตรง (ทํางานปรับปรุงพันธุพืชในบริษัท

เอกชน จํานวน 8 คน) และทางออม (ทํางานในภาครัฐ 10 คน) 

ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนดานการปรับปรุงพันธุ ไดเผยแพร

ผานการตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Scopus 

20 เร่ือง และไดตีพิมพในวารสารภาษาไทย 18 เร่ือง จากการ

ทํางานปรับปรุงพันธุขาวโพดรับประทานฝกสดมาอยางตอเนื่อง 

ไดเรียบเรียง และเผยแพรเอกสารวิชาการสําคัญ 2 เรื่อง ที่ไดนําไป

ใชประโยชนดานการเรยีนการสอนและการฝกอบรม คอืยีน “ระบบ

การปรบัปรงุพนัธุพชื” และ “แนวทางการใชประโยชนจากยนีดอย

ในการปรับปรุงคุณภาพของขาวโพดรับประทานฝกสด” และได

สรางเครือขายการวจัิยแบบบรูณาการของนกัวจิยัจากหลายสาขาวิชา 

ไดแก เกษตรศาสตร วทิยาศาสตร วทิยาศาสตรการอาหาร เภสชัศาสตร 

และแพทยศาสตร เพื่อนําผลผลิตและผลพลอยไดจากขาวโพดขาว

เหนยีวสมีวง ไดแก เมลด็ ซัง ไหม กานฝก เปลอืกหุมฝก และชอดอก

ตัวผู มาวิจัยตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดยพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

อาหารในระดับครัวเรือน และผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ โภชน

เภสัชภัณฑ และเครื่องสําอาง ในระดับอุตสาหกรรม พรอมขอมูล

สนับสนุนทางวิชาการถึงประโยชนท่ีมีตอสุขภาพ ทําใหสามารถ

พัฒนาตนแบบผลติภัณฑอาหารในระดับครวัเรอืน 6 ชิน้งาน ย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง และไดรับอนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง ไดตนแบบ

ผลติภณัฑในระดบัอตุสาหกรรม 4 ชิน้งาน และอนสุทิธบิตัร 2 ฉบบั 

ผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรม 1 ช้ินงาน ไดอนญุาตใหภาคเอกชน 

1 ราย ทําสัญญานําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

 จากกรอบแนวคิด วิธีการทํางาน ผลงานที่เกิดขึ้น และผล

การทํางานวิจัยแบบบูรณาการท่ีเชื่อมโยงทั้งสายโซอาหารในกรณี

ของขาวโพดขาวเหนียวสีมวง เริ่มจากการพัฒนาพันธุใหม นําไป

ปลูกไดผลผลิต และผลพลอยได คือ เมล็ด ซัง และไหม ที่นําไปใช

แปรรูปจนไดผลิตภัณฑอาหาร ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับ

อุตสาหกรรม พรอมขอมูลสนับสนุนการนําไปใชประโยชนจนถึงผู

บรโิภค ทาํใหผลงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัขาวโพดขาวเหนยีวสมีวง ได

รบัรางวลัทัง้ในระดบัชาต ิ2 รางวลั คอื รางวลัชนะเลศิถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจําป 

พ.ศ. 2553 จากการนาํเสนอผลงานวจัิยแหงชาติ 2553 (Thailand 

Research Expo 2010) ในประเด็น “พชือาหารเพือ่สขุภาพ: คณุคา

เพื่อการเพิ่มมูลคา” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

โดยผลงานวิจัยของขาวโพดขาวเหนียวสีมวงเปนหนึ่งใน 5 ของผล

งานที่นําเสนอ และรางวัล Gold Award จากการนําเสนอผลงาน

วิจัยแหงชาติ ป พ.ศ. 2557 (Thailand Research Expo 2014) 

which is useful for varietal improvement have been published in 

periodicals under Scopus database, and 18 articles have been 

published in Thai periodicals. From the continuous varietal 

improvement of specialty corn, two major academic texts have 

been written, compiled, and published, which would be useful 

for relevant instruction and training, namely, “Plant Varietal 

Improvement System” and “Utilization of Recessive Genes in 

the Varietal Improvement of Specialty Corn”. A Network of 

Integrated and Multi-Disciplinary Research was established 

including researchers from the following disciplines: agriculture, 

sciences, food science, pharmaceutical science, and medicine. 

Through this network, the products and by-products of purple 

waxy corn, namely: seeds, tassels, silk, stalks, shells, and stamen 

pedicels have further been studied in order to add values to the 

products. Household food products and commercial health food 

products, nutraceutical products and cosmetics have been developed 

along with academic supporting information for the products’ 

health benefits. From the research, 6 items were developed as the 

prototypes for household food products, with 3 under the process 

of patent application and 2 already patented. At the industrial 

level, 4 product prototypes were obtained, 2 received patent rights, 

one commercial product with a private enterprise signing contract 

to use it commercially. 

 From the concept, working approaches, and work outcomes 

of the integrated research work on food chains in the case of 

purple waxy corn, a new cultivar has been developed and grown 

until products and by-products are obtained. The seeds, tassels 

and silk can be manufactured into various food products at 

household and industrial levels, while information supporting 

benefits of utilization is available among consumers. As a 

consequence of these, the research related to purple waxy corn 

received 2 national awards. One was the First Prize of the National 

Research Presentation, 2010, receiving a Royal Trophy from Her 

Royal Highness Princess Maha Chakkri Sirindhorn at the Thailand 

Research Expo 2010 organized by the National Research Council 

on the topic, “Food Crop for Health: Values for Value Adding”. 

The research on purple waxy corn was one of the 5 studies 

presented. The other prize was the Gold Award from the National 

Research Presentation, 2014 at the Thailand Research Expo 2014 

on the topic, “Innovation: Purple Waxy Corn with High Anthocyanin 

and Red Additive Containing Substance Extracted from Tassels 

of Purple Waxy Corn. The research by Asst. Prof. Dr. Jantanee 

Uriyapongsan, a researcher from the Department of Food 

Technology, Faculty of Technology, Khon Kaen University, 
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ในเรื่อง “นวัตกรรม: ขาวโพดขาวเหนียวสีมวงที่มีสารแอนโทไซยา

นินสูงและสารปรุงแตงสีแดงที่มีสารสกัดจากซังขาวโพดขาวเหนียว

สีมวง และนานาชาติ 1 รางวัล คือ รางวัลเหรียญบรอนซ จากผล

งานของ ผศ.ดร.จนัทน ีอรุยิะพงศสรรค นกัวิจยัจากภาควชิาเทคโนโลยี

อาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่นําเสนอในเรื่อง

แอนโทไซยานินจากขาวโพดขาวเหนียวสมีวง: การพฒันาผลิตภัณฑ

เพือ่สขุภาพ (Anthocyanins from Purple Waxy Corn: Products 

Development for Health and Wellbeing) ในงาน “42nd 

International Exhibition of Inventions of Geneva” กรุงเจนีวา 

สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 2 - 6 เม.ย. พ.ศ. 2557 

 ผลสาํเรจ็ของการสรางนวตักรรมชดุพนัธุขาวโพดขาวเหนยีว 

5 พนัธุ เกดิจากการทํางานตอเน่ืองเปนเวลาถึง 29 ป (พ.ศ. 2528-

2557) โดยไดรับการสนบัสนนุทุนวจิยัจากหลายหนวยงาน ในระยะ

แรกไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ระยะตอมาได

รับจากฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ผานศูนยวิจัยปรับปรุงพันธุ

พชืเพือ่การเกษตรทีย่ัง่ยนื มหาวทิยาลยัขอนแกน สาํนกังานพฒันา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิเครอืขายวจัิยสนิคาอาหารและ

อาหารสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตโครงการ

มหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาตขิองมหาวทิยาลยัขอนแกน และสาํนกังาน

พฒันาการวจิยัการเกษตร เปนส่ิงทีช้ี่ใหเห็นวา การทาํงานใหประสบ

ความสําเร็จนั้น ตองมีความมุงมั่น ทุมเท และทํางานอยางตอเนื่อง 

ตองคิดหรือมองไปขางหนา ท่ีเปนการสรางสิ่งใหมท่ีไมมีมากอน 

ในลักษณะของการเปนผูนํามากกวาการเปนผูตาม 

 การสรางนวตักรรมใหมนี ้ทาํใหขาวโพดขาวเหนยีวมมีลูคา

เพิ่มขึ้น และมีศักยภาพดานการตลาดสูงขึ้นดวย เนื่องจาก สินคา

ดงักลาวตอบสนองตอความตองการของผูบรโิภคยคุใหม ทัง้ในดาน

รสชาติ ความหลากหลาย และประโยชนตอสุขภาพ นอกจากจะ

ทําใหผูที่เกี่ยวของในสายโซมูลคาดานเกษตร และอาหาร ตั้งแต 

ผูประกอบการดานธุรกิจเกษตร เกษตรกร ผูแปรรูป ผูคา และผู

บรโิภค ไดรับประโยชนท้ังดานรายได และดานสขุภาพแลว ยงัทําให

ประเทศไทยมขีาวโพดขาวเหนยีวพนัธุใหมและผลติภณัฑอาหารเพือ่

สขุภาพทีห่ลากหลาย สามารถแขงขนักบัตางประเทศได และทีส่าํคญั 

คอื กระบวนการวจิยัทีใ่ชสรางนวตักรรมนี ้ไดใชเปนตวัอยางสาํหรบั

การเรยีนการสอน โดยเฉพาะ การสรางนักปรับปรงุพันธุพืชรุนใหม 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา นวัตกรรมชุดพันธุขาวโพดขาวเหนียว 5 พันธุ

นี้ เปนตนแบบของงานสรางนวัตกรรม เริ่มจากเช้ือพันธุกรรม 

สูการพฒันาพชืพนัธุใหม และผลติภณัฑอาหาร ทีน่าํไปสูการสราง

นกัปรบัปรุงพนัธุพชื การเพิม่รายได การเพิม่สขุภาวะ และการเพิม่

ขีดความสามารถในการแขงขันของไทย

received an international Bronze Medal. The presentation at the 

42nd International Exhibition of Inventions of Geneva, Geneva, 

Switzerland from April 2-6, 2014 was on the topic “Anthocyanins 

from Purple Waxy Corn: Products Development for Health and 

Wellbeing”. 

 The success of innovations of the set of 5 waxy corn 

cultivars arose from the continuing research work of 29 years 

(1986-2014). The work was supported by several organizations. 

At the beginning, the Office of the National Research Council 

granted scholarship, followed by supports from Khon Kaen 

University Research Section through the Plant Breeding Research 

Center for Sustainable Agriculture, Faculty of Agriculture, Khon 

Kaen University, the Office of National Science and Technology 

Development, the Northeast Research Network for Food Products 

and Health Food under the National Research University Project 

of Khon Kaen University, and the Office of Agricultural Research 

Development. It can be seen that success of work comes from 

determination, dedication, and continuous work. Accomplishment 

arises from looking ahead of us and by creating what has not been 

done before or being active rather than passive. 

 The innovation results in higher values of waxy corn 

together with its higher market potential. This is because the 

products respond to the demand of the new generation consumers 

in terms of tastes, varieties and health benefits. In addition to 

benefits occurring to those involved in the agricultural and food 

value chains, including agro-business entrepreneurs, farmers, 

manufacturers, traders, and consumers, who obtain both income 

and health benefits; Thailand also has a new waxy corn variety 

and various health food products that can compete with those 

from abroad. More importantly, this innovation-building research 

process can be used in university instruction, especially in creating 

a new generation of plant-varietal improvers. It can be said, 

therefore, that the innovation of the 5 waxy corn cultivars is the 

prototype of innovation creation work. It started from germplasm 

to development of a new cultivar, food products, and then to 

creation of plant breeder, income adding, health improvement, 

and competitive competence of Thailand. 

8 KKU Research I Vol. 1 / 2017



KKU Research I Vol. 1 / 2017      9    



 Good varieties of crops are the vital part of farm productivity 
upgrading; they create incomes and enhance the well-being of 
farmers. Khon Kaen University, as an institution founded with 
an aim to be a development mechanism of the Northeast where 
most of the population are farmers, has been emphasizing varietal 
improvement in agricultural research since the start. Peanut is 
one of the crops selected under this purpose. Although peanut is 
a secondary crop, it is a preferred alternative among small-scale 
farmers all over the country. Hence, peanut is a major supplementary 
income source for them as well as a guard against risks from 
disasters arising to the main crops or from low prices. Peanut can 
be said to be a poor-man crop. It can be consumed in various 
styles, including direct consumption, as ingredients, or manufactured 
into many kinds of snacks. Peanut is high in protein and hence a 
key protein food source for Thai people. Moreover, peanut is a 
preferable crop that assists growing other crops owing to its 
property to sustain soil fertility. It is therefore suitable for multi-
cropping especially when grown alternately with sugar cane and 
cassava in the Northeast of Thailand where sandy soil accounts 
for the most part with low fertility. Nearly all of the peanut products 
in the country used to be consumed domestically. Later, peanut 
has been manufactured into various food products at household 
as well as industrial levels. Peanut products have both domestic 
and overseas market demands, and productivity is not able to 
meet the demand in the country, leading to increasing import. 
Peanut products are high potential as an export good if the quality 
can be controlled to meet international standards, especially in 
terms of aflatoxin contamination. Improvement of peanut product 
qualities and manufacturing efficiency is thus vital for production 
in Thailand. And this is where strong research is needed as a 
support, especially improvement of cultivars which should be 
continuously implemented for an extended period. 

 Prof. Dr. Aran Patanothai and his team commenced their 
work on peanut varietal improvement at the beginning of Khon 
Kaen University foundation and the work has been ongoing for 
over 30 years until today. At a later stage, Prof. Dr. Sanan Jokloy 
succeeded the operation. Plant breeding is not something that can 
be done by plant breeders alone; it requires academics from other 
relevant disciplines, particularly plant pathologists whose work 





 พชืพนัธุด ีเปนหวัใจสาํคญัของการยกระดบัผลผลติของพชื 
ซึ่งจะสงผลตอการสรางรายไดและการกินดีอยูดีของเกษตรกร
มหาวิทยาลัยขอนแกนกอตั้งขึ้นเพื่อเปนกลไกในการพัฒนาภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ ซึง่ประชากรสวนใหญเปนเกษตรกร เพ่ือตอบ
สนองปณิธานดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดถือเอางาน
ปรับปรุงพันธุพืช เปนจุดเนนของงานวิจัยทางเกษตรมาตั้งแตตน 
ถัว่ลสิงเปนพชืหน่ึงทีเ่ลอืกมาดาํเนนิการเพราะเหน็วา แมถัว่ลสิงจะ
เปนพืชรอง แตก็เปนพืชที่เกษตรกรรายยอยนิยมปลูกทั่วทุกภาค
ของประเทศจึงเปนแหลงรายไดเสริมที่สําคัญของเกษตรกรเหลานี้ 
และเปนภูมคิุมกนัความเสีย่งจากความเสยีหายของพชืหลกัหรอืจาก
ราคาของพืชหลกัตกตํา่ เรยีกไดวาเปนพืชหนึง่ทีเ่ปนทีพ่ึ่งของคนจน 
ถั่วลิสงใชบริโภคไดหลายรูปแบบทั้งการบริโภคโดยตรงหรือนําไป
ประกอบอาหาร และทาํผลิตภณัฑแปรรปูตาง ๆ ถัว่ลิสงมโีปรตีนสงู 
จดัเปนแหลงอาหารโปรตีนทีส่าํคญัอยางหนึง่ของคนไทย นอกจากนี้
ถัว่ลสิงยงัเปนพชืทีช่วยปรบัปรงุบาํรงุดนิจากการทีส่ามารถตรงึธาตุ
ไนโตรเจนจากอากาศมาใชได ในสภาพปจจุบนัพืน้ทีท่างการเกษตร
เสื่อมโทรมลงไปมาก การปลูกพืชตระกูลถั่วรวมอยูดวยในระบบ
การปลูกพืชเปนสิ่งที่ตองการสําหรับรักษาความยั่งยืนของการ
ใชที่ดิน ถั่วลิสงเปนพืชที่เหมาะในการปลูกเปนพืชรวมในระบบการ
ปลกูพชืหลายแบบ โดยเฉพาะการปลกูสลบักบัออยและมนัสาํปะหลงั
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ดินสวนใหญคอนขางเปนทรายและ
ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ถั่วลิสงที่ไทยผลิตไดเกือบทั้งหมดใช
ในประเทศ ในระยะหลังไดมีการนําถ่ัวลิสงไปแปรรูปเปน
ผลติภณัฑตางๆ มากขึน้ ท้ังในระดบัครวัเรอืนและระดบัอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑเหลาน้ีเปนท่ีตองการของตลาดท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ปรมิาณถัว่ลสิงทีผ่ลติไดยงัไมเพยีงพอกบัความตองการ
ในประเทศ ทาํใหตองมกีารนาํเขาเพ่ิมขึน้เรือ่ย ๆ  ผลติภัณฑถัว่ลสิง
ยังมีศักยภาพในการสงออกสูง ถาสามารถควบคุมคุณภาพใหได
ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในแงปรมิาณการปนเปอนของสารพษิ
อะฟลาทอกซนิ  การปรบัปรุงคุณภาพของผลติผลและประสทิธภิาพ
การผลติ จงึเปนสิง่สาํคญัสาํหรบัการผลติถัว่ลสิงของไทย ซึง่ตองการ
งานวิจัยที่เขมแข็งมาสนับสนุนโดยเฉพาะงานปรับปรุงพันธุที่ตอง
ดําเนินการตอเนื่องระยะยาว 

จากพ�ชคนจน
ไปสู�พ�ชอาหารเพ�่อสุขภาพ : 

งานปรับปรุงพันธุ�ถั่วลิสงของ มข.

ศ.ดร. อารันต� พัฒโนทัย

Prof. Dr. Aran Patanothai
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is on plant disease resistance, entomologists on insecticides, plant 
physiologists on drought resistance and high productivity, 
phytonutritionists to analyze important nutrients, and molecular 
biologists to locate molecular markers for varietal selection. The 
work on peanut varietal improvement of Khon Kaen University 
has been multi-disciplinary from the beginning. Initially, the work 
received monetary support from the International Development 
Research Centre (IDRC), Canada. Later, USAID, USA, granted 
funds via the Peanut Collaborative Research Program (Peanut 
CRSP). Khon Kaen University, under the collaboration with the 
Department of Agricultural Extension and Kasetsart University 
set up the National Peanut Research Project under which there 
were academic collaborations with the North Carolina State 
University and University of Georgia, and International Crops 
Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT). After 
overseas funding terminated, Prof. Dr. Aran Patanothai was granted 
research supporting funds (Senior Research Scholar) from the 
Office of Thailand Research Fund (TRF) for three consecutive 
years, followed by another Distinguished Research Professor 
Scholarship which just terminated at the beginning of 2015. The 
professor was also granted another scholarship from the Northeast 
Health Food Research Cluster under the National Research 
Universities Project of the Office of Higher Education Commission. 
With supports from the said sources, peanut research has continued 
for a long period of time until it was possible to conduct in-depth 
research to acquire basic bodies of knowledge to supplement the 
parallel work on varietal improvement towards its utmost efficiency.

 The initial stage of peanut varietal improvement emphasized 
small-seeded peanut, which is commonly grown around the 
country. The purposes were to improve productivity as well as 
breeding bigger seeds (however still in the small-seeded cultivars), 
and to add resistance to the spreading rust leaf and leaf spots 
diseases. Later, development work started for breeding the large-
seeded peanut because the produce had a high value and was 
demanded both in the country and abroad. Before that time, 
large-seeded peanut had not been grown in Thailand as there was 
no suitable cultivar.  Experimented plantation was once tried out 
using an overseas variety, but the outcome turned to be lean seeds. 
Peanut varietal improvement work of Khon Kaen University at 
that stage was closely collaborated by the Department of Agricultural 
Extension, particularly Khon Kaen Field Crop Research Center. 
The cultivars collaboratively developed and disseminated to 
farmers under the Department of Agricultural Extension were 
Khon Kaen 60-1 and Khon Kaen 60-3. Khon Kaen 60-1 is a 
small-seeded strain that is superior to Tainan 9 popularly grown 
by the farmers, i.e., the seeds are bigger and yields are higher. 
Khon Kaen 60-3 is the first large-seeded variety of Thailand that 
was distributed to farmers to cultivate. 

 ศ.ดร.อารนัต พฒัโนทยัและทีมงาน ไดเริม่งานปรบัปรงุพนัธุ
ถ่ัวลิสงมาตั้งแตชวงตน ๆ ของการกอตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน 
และดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน รวมเปนเวลากวา 30 ป 
โดยในชวงหลังมี ศ.ดร. สนั่น จอกลอย เขามารับชวงเปนผูดําเนิน
การหลกั งานปรบัปรงุพนัธุพชืมใิชจะทาํไดโดยนกัปรบัปรงุพนัธุพชื
แตเพยีงลาํพงัยงัตองอาศยันกัวชิาการดานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของมารวม
ดวย โดยเฉพาะนักโรคพืช ในเรื่องที่เก่ียวกับการตานทานตอโรค 
นักกีฏวิทยา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการตานทานตอแมลง นักสรีรวิทยา
ของพชื ในแงทีเ่กีย่วกบัการทนแลงและการใหผลผลติสงู นกัพฤกษเคมี 
ในแงของการวิเคราะหหาสารสําคัญ และนักชีววิทยาโมเลกุล ในแง
ของการหาเครื่องหมายโมเลกุลมาชวยในการคัดเลือกพันธุงาน
ปรบัปรงุพนัธุถัว่ลสิงของมหาวทิยาลยัขอนแกน ไดดาํเนนิการในรปู
ของโครงการสหสาขาวชิามาตัง้แตตน ในระยะแรกไดรบัทนุสนบัสนนุ
จาก International Development Research Centre (IDRC) 
ของประเทศแคนาดา ตอมาไดรบัทุนสนบัสนนุจากองคการ USAID 
ของสหรัฐอเมริกา ผานทาง Peanut Collaborative Research 
Program (Peanut CRSP) โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรวมกับ
กรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอตั้งเปน
โครงการวจิยัถัว่ลสิงแหงชาตขิึน้ ภายใตโครงการนีย้งัมคีวามรวมมอื
ดานวชิาการกบั North Carolina State University และ University 
of Georgia รวมทั้ง International Crops Research Institute 
for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) อีกดวย หลังจากทุนชวย
เหลือจากตางประเทศสิ้นสุดลง ศ.ดร.อารันต พัฒโนทัย ก็ไดรับทุน
สนบัสนนุกลุมวจัิย (เมธวีจิยัอาวโุส) จากสาํนกังานกองทนุสนบัสนุน
การวิจัย (สกว.) ติดตอกัน 3 สมัย ตามดวยทุนศาสตราจารยวิจัย
ดีเดนอีก 1 สมัย ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อตนป พ.ศ. 2558 นี้และยังไดรับ
ทนุอกีสวนหนึง่จากคลสัเตอรวจิยัอาหารเพือ่สขุภาพของภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอื ภายใตโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาตขิองสาํนกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาแหงชาตดิวย การสนบัสนนุจากแหลง
ทุนเหลาน้ีทําใหสามารถดําเนินงานวิจัยถั่วลิสงไดตอเน่ือง
มาเปนเวลายาวนาน รวมทั้งสามารถดําเนินการวิจัยเชิงลึก เพื่อให
ไดองคความรูพ้ืนฐานสําหรับสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุที่ดําเนิน
การควบคูกันไป ใหไดผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 งานปรับปรุงพนัธุถัว่ลสิงในระยะแรก เนนถัว่ลสิงชนดิเมลด็
เลก็ ซึง่เปนชนดิทีป่ลกูกนัอยูทัว่ประเทศ โดยมเีปาหมายทีจ่ะปรบัปรงุ
พันธุใหผลผลิตสูงขึ้น ใหเมล็ดมีขนาดใหญขึ้น (แตยังอยูในกลุม
เมล็ดเล็ก) และใหตานทานตอโรคราสนิมและโรคใบจุด ซึ่งเปนโรค
ทีร่ะบาดแพรหลาย ตอมาไดเร่ิมงานพฒันาพนัธุถัว่ลิสงชนิดเมลด็โต 
เพราะเห็นวาผลิตภัณฑมีมูลคาสูง และเปนที่ตองการของตลาดทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ในขณะน้ันยงัไมมีการปลกูถ่ัวลสิงเมลด็
โตในประเทศไทย เพราะยงัไมมพีนัธุทีเ่หมาะสม แมจะเคยมกีารนาํ
พันธุถั่วลิสงชนิดนี้จากตางประเทศเขามาทดลองปลูก แตพบวาไม
ไดผลเมล็ดลีบหมด งานปรับปรุงพันธุถั่วลิสงของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนในระยะนั้น มีการรวมมืออยางใกลชิดกับกรมวิชาการ
เกษตร โดยเฉพาะศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน พันธุท่ีรวมกันพัฒนา
และเผยแพรออกสูเกษตรกรในนามของกรมวิชาการเกษตรในชวง
นั้น ไดแก พันธุขอนแกน 60-1 และพันธุขอนแกน 60-3 ถั่วลิสง
พันธุขอนแกน 60-1 เปนถั่วลิสงชนิดเมล็ดเล็ก ที่มีขอดีเหนือพันธุ
ไทนาน 9 ที่เกษตรกรนิยมปลูกอยู คือมีขนาดเมล็ดโตกวาและให
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ผลผลิตสูงกวา สวนถั่วลิสงพันธุขอนแกน 60-3 เปนพันธุถั่วลิสง
เมล็ดโตพันธุแรกของประเทศไทยที่เผยแพรใหเกษตรกรนําไปปลูก

 แตการผลติถัว่ลสิงเมล็ดโตเปนการคาไมใชจะเกดิขึน้ไดงาย ๆ 
เน่ืองจากเปนถัว่ท่ีมีมูลคาสงูกวาถัว่ลสิงเมลด็เลก็ท่ีปลกูกนัอยูท่ัวไป 
การผลติจงึจาํเปนตองมพีืน้ทีเ่ฉพาะ และมกีารรบัซือ้และการจดัการ
ผลผลิตแยกตางหากจากถั่วลิสงเมล็ดเล็ก ไมใหปะปนกัน เพื่อให
เกดิระบบการผลติของถัว่ลสิงเมลด็โตขึน้ในประเทศ ทมีวจัิยถัว่ลสิง
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดดําเนินการพัฒนาระบบตนแบบ
การผลติถัว่ลสิงเมลด็โตเปนการคาในพืน้ทีน่าํรอง และสงเสรมิการ
แปรรูปในระดับทองถิ่น รวมทั้งเชื่อมโยงกับโรงงานอุตสาหกรรม 
จนปจจุบันเริ่มมีผลิตภัณฑแปรรูปถั่วลิสงเมล็ดโตจําหนายทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับอุตสาหกรรม

 ถัว่ลสิงพนัธุขอนแกน 60-3 ยงัมขีอเสยีคอือายยุาว ไมเหมาะกบั
ระบบการปลูกพืชทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งมีชวงเวลาในการปลูก
พืชรองจํากัด อีกทั้งทรงตนยังเปนแบบกึ่งเลื้อย มีฝกกระจายออก
ไปตามขอของกิ่ง ทําใหฝกแกไมพรอมกัน และเวลาถอนตนเพ่ือ
เก็บเกี่ยว มีฝกขาดติดอยูในดิน สูญเสียผลผลิตไปมาก งานพัฒนา
พันธุถั่วลิสงในระยะตอมา ซึ่งหันมาเนนที่ถั่วลิสงเมล็ดโต จึงไดตั้ง
เปาที่จะปรับปรุงพันธุถั่วลิสงชนิดนี้ ใหมีอายุสั้นเทา ๆ กับถั่วลิสง
เมลด็เลก็ และใหมทีรงพุมต้ัง มฝีกกระจกุอยูทีโ่คน ฝกแกพรอม ๆ 
กันและเวลาถอนมีฝกหลุดตกคางอยูในดินนอย นอกจากนี้ 
การปนเปอนของสารพษิอะฟลาทอกซนิเปนปญหาสาํคัญของผลติผล
ถั่วลิสง สารนี้เกิดจากการเขาทําลายฝกถั่วลิสงของเชื้อราชนิดหนึ่ง
ชื่อวา Aspergillus flavus ในอดีตไดมีความพยายามที่จะปรับปรุง
พันธุถั่วลิสงใหตานทานตอเชื้อราชนิดนี้และการเกิดสารอะฟลา
ทอกซินมาเปนเวลายาวนาน แตไมไดผล อยางไรก็ตาม มีผลการ
วจิยัทีบ่งชีว้าเชือ้ราชนดินีจ้ะเขาทาํลายไดมากถาพชืกระทบแลง และ
การเขาทําลายจะนอยลงในพันธุทนแลง การปลูกถ่ัวลิสงในระบบ
ที่อาศัยแตเพียงนํ้าฝน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มักจะมีชวงที่พืชกระทบแลงอยูเปนประจํา ทําใหผลผลิตลดลง 
แมแตการปลูกในระบบชลประทานก็มักมีชวงที่นํ้าไมเพียงพอ
เชนกัน เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตจากสภาวะแหงแลง 
และลดการปนเปอนของสารพิษอะฟลาทอกซินไปดวยในตัว 
โครงการฯจงึไดต้ังเปาหมายทีจ่ะปรบัปรงุพันธุถ่ัวลสิงใหทนแลงดวย 
ยังมีโรคใหมของถั่วลิสงอีกชนิดหนึ่งซึ่งทําความเสียหายแกถ่ัวลิสง
มากในตางประเทศ และเริม่จะมรีะบาดในประเทศไทย คอืโรคยอด
ไหม ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งท่ีมีเพลี้ยไฟเปนแมลงพาหะ
 การใชสารเคมีไมสามารถควบคมุโรคนีไ้ด โครงการฯ จงึไดพยายาม
ที่จะปรับปรุงพันธุถั่วลิสงใหตานทานโรคนี้ดวย

 งานปรับปรุงพันธุถั่วลิสงใหบรรลุเปาหมายขางตน จําเปน
ตองมีองคความรูพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ โชคดีที่มีทุนสนับสนุนจาก 
สกว. ทําใหสามารถศึกษาหาองคความรูพื้นฐานเหลานี้ได ประเด็น
ทีศึ่กษามหีลากหลาย โดยเฉพาะในดานการทนแลงของพนัธุถัว่ลิสง 
ซ่ึงนําโดย ศ.ดร.สน่ัน จอกลอย ไดดําเนินการศึกษาในลักษณะ
องครวมท่ีครอบคลุมทุกดาน ท้ังในแงของการตอบสนองทางสัณฐาน
วทิยาและสรรีวทิยาของพนัธุถัว่ลสิง ความสมัพนัธระหวางลกัษณะ
ทนแลงกบัการตานทานตอการปนเปอนของสารพษิอะฟลาทอกซนิ
และกับประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน การถายทอดลักษณะ
ทนแลง และการพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลสําหรับการคัดเลือก

 However, producing large-seeded peanut on a commercial 
scale is not a simple process since its prices are higher than the 
commonly grown small peanuts. Production necessitates specific 
land areas, separate selling and product handling from small-seeded 
peanut. In order to make viable large-seeded peanut production 
in the country, Khon Kaen University peanut research team 
developed a prototype system for producing commercial large-
seeded peanut in pilot areas, and next promoted local manufacturing 
and linking with industrial factories. At present, more manufactured 
large-seeded peanut products are sold both on local and industrial 
scales.

 Khon Kaen 60-3 peanut has some drawbacks. Firstly, its 
long cropping life makes it inappropriate for Thailand’s cropping 
systems in which the secondary crop period should be short. 
Secondly, the creeping stem bears pods on nodes scattered on the 
branches, making maturity differ from one pod to another. When 
harvested, one needs to pull the tree causing loss from broken 
pods in the ground. Peanut varietal development at a later stage 
concentrated on large-seeded peanut and targeted the following 
adjustments: shorten the cropping life to equal that of small-seeded 
peanut, adjust the cultivars to grow in bush and bear clustered 
pods at the bottom, make the pods mature at the same time, enable 
pulling that leaves few pods in the ground. Besides, aflatoxin 
contamination is another important problem of peanut cultivation. 
This matter emerges from damage of pods caused by a fungus 
called Ahspergillusflavus. In the past, attempts were made for a 
long time to improve the cultivar so that it resists this fungus and 
the aflatoxin, which were not successful. Nevertheless, some 
research indicated that the fungus attack is high during the drought 
period but low in the drought-resisting cultivars. In the Northeast, 
in particular, plantations are often rain-fed and thus it is common 
for the crop to face drought, which decreases productivity. Even 
plantations in irrigation areas also undergo water shortage periods. 
In order to reduce damage to produce from the dry condition and 
hence lessening contamination of aflatoxin, the project aims at 
adjusting the cultivars so that they resist drought. However, there 
is a newly emerging disease that causes a lot of damage to peanut 
in other countries. This disease, the burnt leaf, has begun to spread 
in Thailand from a virus that has thrips as a vector. Chemicals 
cannot control this disease; hence, the project also attempts to 
enable the peanut cultivars to resist this disease, too. 

 Peanut varietal improvement will only achieve the said 
targets with the basic knowledge. With monetary support from 
TRF, fortunately, it was able for the team to find the required 
knowledge. Several related topics were studied, especially the 
cultivars’ drought resistance. The research team led by Prof. Dr. 
Sanan Jokloy performs holistic studies covering all relevant 
aspects to answer morphological and physiological characteristics 
of peanut cultivars and correlation of drought-resistant trait, 
aflatoxin contamination resistance, efficiency in nitrogen fixation, 
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transferring the drought-resistant trait, and development of 
molecular markers for selection the drought-resistant cultivars. 
In addition, Prof. Dr. Aran Patanothai began to conduct a study 
on using the crop growth simulation model in peanut varietal 
improvement, particularly on evaluation the outstanding traits of 
cultivars in different regions. The study is also performed on 
interactions between cultivars and the environment which have 
caused problems to varietal improvement. To date, there are few 
studies on this topic. Therefore, Prof. Dr. Aran Patanothai is one 
of the pioneers in this field. 

 Besides being published in international periodicals, the 
work outcomes are beneficial to instructions at the master’s degree 
and doctorate degree levels and the parallel peanut cultivar 
improvement work. Benefits are also extended to varietal 
improvement in other countries. During the period, two early-mature 
large-seeded peanut cultivars that grow in bush were distributed 
to farmers, e.g., the KKU 72-1 and KKU 72-2. Other cultivars 
developed included small-seeded cultivars, e.g., KKU 1 and KKU 
40. Later, KKU 60 cultivar was disseminated. This variety is an 
early-mature, erect-bush large-seeded peanut that withstand 
dryness. In addition, a system of peanut plantation that lessens 
aflatoxin contamination was built along with cooperation with 
Ban Huddon villagers, Huaymek District, Kalasin to manufacture 
peanut products. 

 Owing to the fact that different countries including Thailand 
are entering an era where population face health problems that 
incur from non-contagious chronic diseases related to modern 
living and the old-age society, health foods are of high demand 
in the market with high prices. These foods will play an important 
role in simultaneously mitigating problems of low-price agricultural 
produces and health. Peanut research of Khon Kaen University 
at a later stage has concentrated on developing peanut as a health 
food source. In this respect, the cultivars have been adjusted to 
contain high amounts of oleic acid, arginine, and phenolic 
compound so as to lessen risks of stroke, hypertension, early 
dementia and cancer. Peanut has thus acquired higher nutritional 
value as health food and hence its manufactured products are of 
high prices. The research conducted has shown that the KKU 60 
is a good variety because of its large seeds, early maturity, drought 
resistance, and high oleic acid content. It has also been found that 
a substance extracted from peanut skin is a good antioxidant. 
More importantly, it contains ferulic acid from the phenolic content 
and p-cumaric acid which resists cancerous cell. The present 
peanut varietal improvement to increase the content of these 
substances is still on-going at present. 

 It is hoped that in the future, peanut will not only be a 
poor man’s food, but will also become a health food with high 
prices and is potential as a good income source for farmers as 
well as another major crop of the market with high demand among 
those who are cautious with their health and good quality of living.

พันธุทนแลง นอกจากนี้ ศ.ดร. อารันต พัฒโนทัย ยังไดริเริ่มศึกษา
การนําแบบจําลองการเจรญิเติบโตของพืช (Crop growth simulation 
model) มาใชในงานปรับปรุงพันธุถั่วลิสง โดยเฉพาะการประเมิน
ความดเีดนของพนัธุในหลายทองที ่และการศึกษาปฏกิริิยาสมัพนัธ
ระหวางพันธุกับสภาพแวดลอม ซึ่งทําความยากลําบากแกงาน
ปรบัปรุงพนัธุพชืมาโดยตลอด งานดานน้ียงัมผีูทํานอยมาก นับไดวา 
ศ.ดร. อารันต เปนหนึ่งในผูบุกเบิกงานดานนี้ 

 ผลงานเหลานีน้อกจากไดตพีมิพในวารสารวชิาการนานาชาติ 
และชวยในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
จํานวนมากแลว ยงัไดนาํไปใชในงานปรับปรุงพนัธุถ่ัวลิสงซึง่ดําเนนิ
การคูขนานไปพรอมกันและยังเปนประโยชนตองานปรับปรุงพันธุ
ถัว่ลสิงในประเทศอืน่ ๆ  ดวย ในชวงนัน้ไดพฒันาพนัธุถัว่ลสิงเมลด็
โตท่ีอายส้ัุน และทรงตนเปนพุมต้ัง เผยแพรออกสูเกษตรกร 2 พนัธุ
ไดแกพันธุ มข.72-1 และ มข. 72-2 รวมทั้งมีพันธุถั่วลิสงเมล็ด
เล็กอีก 1 พันธุ คือพันธุ มข. 1 และมข. 40 และตอมาไดเผยแพร
พันธุ มข. 60 ซึ่งเปนพันธุถั่วลิสงเมล็ดโต ที่นอกจากจะอายุส้ัน 
และทรงพุมตัง้แลวยงัทนแลงอกีดวยนอกจากนีย้งัไดรวมสรางระบบ
การผลติถัว่ลสิงทีล่ดการปนเปอนสารพษิอะฟลาทอกซนิ  และการ
ผลิตผลิตภัณฑถั่วลิสง กับกลุมชาวบานที่ บานกุดโดน อ.หวยเม็ก 
จ.กาฬสินธุ ดวย

 จากการทีป่ระเทศตาง ๆ  ทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย กาํลงั
ยางเขาสูยุคที่ประชากรมีปญหาดานสุขภาพจากโรคเรื้อรังที่ไมติด
เชื้อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตแบบสมัยใหมและสังคมสูงวัย 
อาหารเพื่อสุขภาพจึงเปนที่ตองการของตลาดและราคาสูง และจะ
มบีทบาทสาํคัญในการบรรเทาทัง้ปญหาผลติผลการเกษตรราคาตํา่ 
และปญหาสุขภาพของประชากรไปพรอม ๆ กัน งานวิจัยถั่วลิสง
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนในระยะหลัง จึงไดหันมาเนนการพัฒนา
ถั่วลิสงใหเปนพืชอาหารเพื่อสุขภาพ โดยการปรับปรุงพันธุใหมี
ปริมาณกรดโอเลอิค สารอารจินีน และสารฟโนลิคสูงซึ่งจะชวยลด
ลดความเสี่ยงจากการเปนโรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคความดัน 
โรคความจําเสื่อม และมะเร็ง ทําใหถั่วลิสงมีคุณคาเชิงอาหารเพื่อ
สุขภาพสูงขึ้น และผลิตภัณฑมีมูลคาสูง จากงานวิจัยพบวาถั่วลิสง
พันธุ มข 60 ซ่ึงมีเมล็ดโต อายุสั้น และทนแลง ยังมีกรดไขมันดี 
คือ Oleic acid สูงอีกดวยและยังพบวาสารสกัดจากเยื่อถั่วลิสง 
มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระไดดี และที่สําคัญคือ มีสาร
ฟโนลิค ชนิด ferulic acid และ p-cumaric acid ซึ่งมีฤทธิ์ตาน
เชลลมะเร็งอยูดวยงานปรับปรุงพันธุถ่ัวลิสงเพื่อใหมีสารสําคัญดัง
กลาวสูง กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน

 เราหวังวาในอนาคต ถั่วลิสงจะไมใชพืชสําหรับคนจนอีก
ตอไป แตจะกลายเปนพืชอาหารสุขภาพท่ีมีมูลคาสูง เปนพืชทอง
ทีจ่ะทาํรายไดใหแกเกษตรกรเปนลํา่เปนสนั และเปนพชืหลกัสาํหรบั
ตลาดเฉพาะอีกพืชหนึ่งที่มีความตองการสูงสําหรับผูที่หวงใยใน
สุขภาพและชีวิตความเปนอยูที่ดีสุขภาพและชีวิตความเปนอยูที่ดี
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 Superior crop varieties are the key factor in raising crop 
yield which will consequently increase income and improve the 
living standard of farmers. KhonKaen University was established 
to be a mechanism for the development of Northeast Thailand in 
which most of its population are farmers. In response to this goal, 
KhonKaen University has taken crop varietal improvement as a 
priority area of its agricultural research since the beginning. Peanut 
is a crop that was chosen for varietal improvement. Although peanut 
is a secondary crop, it is grown by small farmers in all parts of the 
country, providing a signifi cant source of supplementary income 
to a large number of rural people, and being a safeguard for the 
risk of failure or low price of the main crop. It is, thus, a crop that 
poor farmers can depend on. Peanut is consumed in various forms 
– as boiled and roasted peanut, various types of confectionery, 
and food ingredients. Being rich in protein, peanut is an important 
source of protein for Thai people. The peanut crop also plays an 
important role in soil improvement through its nitrogen fi xing 
ability. Under the current situation in which agricultural land has 
greatly degraded, incorporation of legumes in cropping systems 
is strongly needed for sustainable land uses. Peanut is a suitable 
crop to be incorporated in several cropping systems, particularly 
in rotation with sugar cane and cassava in Northeast Thailand 
where poor soils predominate.Almost all of the nuts produced in 
Thailand are used domestically. Lately, there has been increasing 
uses of peanut in food processing, both at home and at industry 
levels. The demand for these products is high in both internal and 
overseas markets. Currently, production of peanut in the country 
is insuffi cient for the demand. As a consequence, importation 


Peanut Breeding at Khon Kaen University

of peanut has continuously increased over the years. There is 
also a great export potential of peanut products if their quality 
meet the international standard, especially on the level afl atoxin 
contamination. Improvement of product quality and production 
effi ciency is, thus, essential for peanut production in Thailand. 
These require a strong support in research, particularly on varietal 
improvement which requires long-term implementation.

 Prof. Dr. Aran Patanothai and his team began their peanut 
breeding work since the early stage of the KKU establishment. 
The work has been continued until present, totaling more than 
30 years. In the later years, Prof. Dr. Sanun Jogloy has taken 
over as the successor, being the principal investigator of the 
program. Crop improvement cannot be done by crop breeders 
alone; involvements of scientists from various concern disciplines 
are needed, i.e., plant pathologist for the work related to disease 
resistance, entomologist for the work related to insect resistance, 
plant physiologist for the work related to drought resistance and 
high yield, chemists for the work related to important substances 
and molecular biologist for the work related to molecular markers 
for assisting breeding lines selection. Peanut breeding work at 
KKU has been implemented as an interdisciplinary program 
since the beginning.During the early stage, the program received 
fi nancial supports from the International Development Centre 
(IDRC) of Canada. Later, fi nancial assistances were provided 

ศ.ดร. อารันต� พัฒโนทัย

Prof. Dr. Aran Patanothai
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by USAID through the Peanut Collaborative Research Program 
(Peanut CRSP). With these assistances, KKU together with 
the Department of Agriculture of the Minister of Agriculture 
and Cooperatives and Kasetsart University had formulated the 
Thailand National Peanut Collaborative Research Program. Under 
this program, collaboration with North Carolina State University, 
the University of Georgia and the International Crops Research 
for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) were established. After 
the termination of foreign assistances, Prof. Dr. Aran Patanothai 
was awarded the Senior Research Scholar of the Thailand Research 
Fund (TRF) for three terms, and continued with the CHE-TRF 
Distinguish Research Professor Grant which had just ended in 
early 2015. In addition, a partial support was also received from 
the Food and Functional Food for Northeast Thailand Research 
Cluster under the National Research University Program of the 
Commission for Higher Education (CHE). These supports made 
it possible for the program to continue long-term peanut research, 
and be able to conduct in-depth research to gain basic knowledge 
for supporting breeding work which was carried out concurrently 
to be more effective and effi cient.

 At the initial stage, peanut breeding work was concentrated 
on small-seeded peanut, which is the type of peanut grown all over 
the country. The aims were to improve crop yield and increase seed 
size (but still in the category of small-seeded peanut) and levels 
of resistances to rust and leaf spot which were the wide spread 
diseases of the crop. Varietal improvement of large-seeded peanut 
began at a later stage, in view that this type of peanut commanded 
high price and market demand was high for both domestic and 
foreign markets. At that time there was no large-seeded peanut 
production in Thailand, because of no suitable variety. Although, 
attempts had been made on the testing of imported large-seeded 
peanut lines, but all had shriveled seeds and poor yields. The KKU 
peanut breeding program at that time had a close cooperation 

with the Department of Agriculture, particularly the Khon Kaen 
Field Crops Research Center. Peanut varieties that were developed 
under this cooperative work were Khon Kaen 60-1 and 60-3. 
Khon Kaen 60-1 is a small-seeded variety that was superior to 
the popular variety Tainan 9 in having larger seed size and higher 
yield. Khon Kaen 60-3 is the fi rst large-seeded peanut variety ever 
released to farmers in Thailand. However, commercial production 
of large-seeded peanut was not easy, as the crop commanded a 
higher price than the small-seeded peanut commonly grown in the 
country. Therefore, production needed to be done in specifi c areas, 
and purchasing and handling of the nuts had to be done separately 
from those of small-seeded peanut. To establish the production of 
large-seeded peanut in the country, the KKU peanut research team 
had developed and implemented a prototype of the commercial 
production of large-seeded peanut in a specifi c area, and promoted 
local village-level processing of the nuts produced. Linkage with 
the industry was also established. Currently, there are a number 
of products of large-seeded peanut, both from the village industry 
and the commercial industry, on sale in the market.

 The Khon Kaen 60-3 peanut variety had the drawbacks in 
having a long crop duration, which is unsuitable to normal cropping 
systems in Thailand that have a limited duration for the secondary 
crop. It also has a semi-spreading plant type, with pods produced on 
nodes along the branches, resulting in non-synchronized maturity 
of pods. A lot of pods are left in the ground when the plants are 
pulled at harvest, resulting in a high crop loss. The aims of peanut 
breeding work at the later stage, which was shifted to emphasize the 
large-seeded peanut, were to reduce the crop duration of this type 
of peanut to be comparable to that of the small-seeded type, and to 
have erect plant type with pods produced at the base of the plant 
so that all pods would mature at the same time and yield loss by 
pulling at harvest would be minimized. In addition, contamination 
of afl atoxin is a serious problem for peanut products. This toxin 
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is produced by a fungus Aspergillusfl avus. In the past, attempts 
had been made in developing peanut varieties that are resistant 
to the fungus infection and the production of afl atoxin, but no 
success was achieved. Nevertheless, research results pointed out 
that the infection of this fungus was more severe under drought 
conditions, and less infection was found in drought resistant 
peanut lines. Peanut grown under rainfed conditions, particularly 
in Northeast Thailand, commonly encounters drought periods, 
resulting in a reduced crop yield. Even under irrigation, there 
normally are periods with insuffi cient water. To reduce yield 
loss from drought stress and at the same time reduce the level of 
afl atoxin contamination, the aim was also set to breed peanut for 
drought resistance. Peanut bud necrosis was a new peanut disease, 
which began to spread in the country. This disease, caused by a 
virus with thrips as the vector, had caused a lot of yield loss in 
other countries. Chemical control of the disease was ineffective. 
Thus, breeding for resistance to peanut bud necrosis was also 
another objective of the KKU peanut breeding program during 
that period.

 To achieve these breeding objectives, basic knowledge 
in the concern areas are needed. Thanks to the supports from 
the Thailand Research Fund which made it possible to acquire 
these basic knowledge. Several basic studies were conducted, 
particularly studies on drought resistance of peanut lines, led by 
Prof. Dr. Sanun Jogloy, which were done in a holistic manner. 
These included morphological and physiological responses of 
peanut lines to drought stresses, relationships between drought 
resistant traits and resistance to afl atoxin contamination and 
nitrogen fi xation effi ciency, inheritance of drought resistant traits, 

and development of molecular markers for assisting the selection 
for drought resistance. In addition, Prof. Dr. Aran Patanothai has 
initiated studies on the utilization of crop growth simulation model 
in peanut breeding, particularly in multi-environment evaluation of 
peanut lines and in studying genotype x environment interactions 
which have caused diffi culties in crop varietal improvement all 
along. Limited work has been done in this area of research, and 
Prof. Dr. Aran Patanothai is one of its pioneers.

 Apart from publication in international journals and 
producing a considerable number of M.S. and Ph.D. graduates, 
these research results had been used in peanut breeding work 
which was done concurrently. These basic knowledge were also 
useful to peanut breeding work in other countries as well. During 
that period, two large-seeded peanut varieties with erect plant 
types and early maturity, i.e., KKU 72-1 and KKU 72-2, were 
developed and released to growers. A small-seeded peanut variety, 
i.e., KKU 1 and KKU 40 were also developed and released. Later, 
another large-seeded peanut variety, KKU 60, was released. This 
peanut cultivar not only has erect plant type, synchronized pod 
maturation and early maturity but is also drought resistant. In 
addition, the program had helped in establishing the afl atoxin-free 
peanut production and processing system with farmers at Kud-done 
village, Houymeg district, in Kalasin province.

 Currently, all countries including Thailand are going 
into the era of the emerging health problems relating to modern 
lifestyle and aging society, in which chronic diseases will be a 
major threat to life. Functional foods, thus, are high in market 
demand and command high prices. Function foods can, therefore, 
play a vital role in alleviating these health problems and provide 
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more income to farmers at the same time. Lately, the KKU peanut 
breeding work has put a strong emphasis on the development of 
peanut to be a functional food crop by increasing the levels of 
oleic acid, arginine and phenolic compounds. These substances 
will help reduce the risk of cardiovascular disease, dementia, 
Alzheimer and cancer. Adding these functional food qualities 
to peanut will improve its health benefi t and market value.Our 
research indicated that the large-seeded peanut variety KKU 60, 
which is early in maturity and drought resistant, also has high oleic 
acid content. Peanut testa extracts were also found to have high 
antioxidant activities. Most importantly, the extracts contained 
ferulic and p-cumaric acid, the phenolic compounds that have the 
capability to induce cancerous cell apoptosis. Currently, breeding 
peanut for functional food qualities are under way.

 We hope that, in future, peanut will no longer be the 
poor-man crop, but will become a high value functional food 
crop that can generate high income to farmers. It will be a main 
crop of high demand for the niche market of consumers who are 
concern on health and well-being.
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พันธุพริกเผ็ด
เพ�่ออุตสาหกรรมอาหารและยา

ศาสตราจารย� ดร. สุชีลา เตชะวงค�เสถียร 
Prof. Dr. Suchila Techawangstien 

Hot Chili for Food
 and Drug Industry 

เพ�่ออุตสาหกรรมอาหารและยา
ศาสตราจารย� ดร. สุชีลา เตชะวงค�เสถียร 

 “พริก” ในอดีตที่ผานมา ถูกนําไปใชประโยชนอยาง
กวางขวางท่ัวโลก สวนใหญในรูปประกอบอาหารคาว หรือเครื่อง
ปรงุรส ตอมาอุตสาหกรรมอาหารไดพฒันามากขึน้ การใชประโยชน
จากพรกิในอตุสาหกรรมอาหารจงึเพิม่ขึน้เปนเงาตามตวั ในปจจบุนั 
การใชประโยชนจากพริกยิ่งขยายตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเนื่องจากการ
ทราบถึงประโยชนของสารพฤกษเคมีในพริกที่มีตอสุขภาพ
โดยเฉพาะสารเผ็ดจากพริก หรือ Capsaicinoids ซึ่งไดนํามาใช
ประโยชนเพิม่ขึน้ในอตุสาหกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ เวชภณัฑ ตลอด
จนถงึดานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของอกีมากมาย อาท ิสผีสมอาหาร เครือ่งดืม่ 
เวชสําอาง สารปองกันกําจัดแมลง และอุตสาหกรรมอาหารสัตว 
ในอนาคต การใชประโยชนดังกลาว นาจะทวีความสําคัญมากยิ่ง
ขึ้นเปนทวีคูณ อันเน่ืองมาจากจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ประกอบ
กบัมกีารศกึษาสงูขึน้ ยิง่ทาํใหผูคนตระหนักถึงสุขภาพมากขึน้ ทาํให
ความตองการใชประโยชนจากพริกมากขึ้นตามไปดวย 

 ที่ผานมาในประเทศไทย แมมีการผลิตพริกในพื้นที่ที่
คอนขางกวางขวางมากกวา 400,000 ไร ไดผลผลิตพริกมากกวา 
186,000 ตัน คดิเปนมลูคามากกวา 16,000 ลานบาทตอป แตตองนาํเขา
พรกิเกอืบ 2,000 ลานบาทตอป ทัง้นีน้อกจากความตองการบรโิภค
ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปแลว ยังมีความตองการพริกของ
อุตสาหกรรมอาหารที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากพริกในรูป
ของซอส นํ้าจิ้ม และนํ้าพริกหรือเครื่องแกง ที่ตองการใชพริกแหง
ในปรมิาณมากเพือ่ปอนโรงงานอตุสาหกรรมอาหารเพือ่การสงออก
ซึง่มีมูลคามากกวา 3,000 ลานบาทตอป คดิเปนมูลคารวมของพรกิ
มากกวา 20,000 ลานบาทตอป ยิง่ไปกวาน้ัน ความตองการผลผลิต

 “Chili” has been conventionally used as a taste amendment 
in meat-related culinary items. Advancements in the food industry 
have sharply escalated the need for chili in the dietary business. 
In addition to its benefi ts as a taste enhancer in many dishes, the 
substances in chili are known for their greater health benefi ts. 
Capsaicinoids, the common substances that give the spicy taste 
in chili, are the increasingly important raw materials used in 
different industries, such as the food and Pharmaceutical Industry. 
They are also ingredients found in other products, such as food 
colorings, beverages, cosmetics, insecticides, and Feed additive. 
Due to the fact that people in the future will be more educated 
and have higher awareness of living a healthy life, it is expected 
that the need for chili in the industries, that supply the products 
mentioned above, will double in the future.

 Thailand has a relatively large proportion of domestically 
produced chili. There are over 400,000 square Rai of chili plantations 
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พริกเพื่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ เวชภัณฑและ
เวชสาํอางไดขยายตวัเพิม่ขึน้ ทาํใหมาแยงผลผลติพรกิทีม่อียูอยางจาํกดั 
จึงสงผลสืบเนื่องที่ทําใหความตองการพริกของไทยเพิ่มขึ้นทุกป

 จากความตองการผลผลิตพริกที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ในขณะที่
ปรมิาณการผลติทีไ่มเพยีงพอ และผลผลติมคุีณภาพตํา่หรอืไมตรงตาม
ความตองการของแตละผลิตภัณฑ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย 
เริ่มตั้งแตการขาดแคลนพริกพันธุดีที่มีคุณลักษณะตามตองการ 
เกษตรกรขาดเทคโนโลยกีารผลติทีถ่กูตอง ตลอดจนตนทนุการผลติ
ท่ีสงูขึน้อยางตอเนือ่งท้ังคาแรง ปุยและสารเคมปีองกนักาํจดัศตัรพูชื 
แตคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจากพริก ตองมีคุณภาพที่ดี 
ไดมาตรฐานเพือ่การสงออก รวมทัง้ตองตรวจสอบยอนกลบัได ทาํให
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของกบัพรกิพยายามหาทางออกทีจ่ะแกปญหา
ดังกลาว ในฐานะนักปรับปรุงพันธุของศูนยวิจัยปรับปรุงพันธุพืช
เพ่ือการเกษตรท่ียัง่ยนื มหาวิทยาลยัขอนแกน ท่ีทาํงานในดานปรบัปรงุ
พันธุพริก ตั้งแตป 2529 เปนตนมา ศ. ดร. สุชีลา เตชะวงคเสถียร 
และทีมวิจัย จึงไดมุงปรับปรุงพันธุพริกเผ็ดที่ตอบสนองตอความ
ตองการของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของกบัพรกิ โดยเฉพาะอตุสาหกรรม
อาหารและยา ซึ่งในการดําเนินงานที่ผานมาไดทํางานวิจัยรวมกับ
เครือขายวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ อาทิ มหาวิทยาลัย
หลายแหง กระทรวงเกษตรและสหกรณ บริษัทเมล็ดพันธุ รวมทั้ง
อตุสาหกรรมอาหารและยา ตลอดจนเกษตรกรผูผลติพรกิในหลาย
พื้นที่ ตอมาในป 2546 ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยอยางเปน
รูปธรรมและตอเน่ืองจากหลายแหลงทุน อาทิ สํานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) เปนตน ประกอบกับ การดําเนินงานวิจัยเชิงลึกที่มีผูชวย
วจัิยระดบับัณฑิตศึกษาท่ีไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาภายใตโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ทําใหสามารถพัฒนาพันธุพริก
ไดอยางตอเนื่อง และหลากหลาย อาทิ การพัฒนาพันธุที่เพิ่มสาร
เผ็ดเพื่ออุตสาหกรรมทางยา พัฒนาพันธุพริกที่ตานทานตอโรค
แอนแทรคโนส หรือพฒันาพนัธุทีใ่หผลผลติสารเผด็สงูภายใตสภาพ
การผลิตในโรงเรือน เปนตน 

that produce around 186,000 tons of chili per year, and the value 
can be rounded up to 16,000 million Baht per year. Surprisingly, 
Thailand has to invest around 2 billion Baht to import chili from 
other countries. The majority of the chili is used in food industries, 
especially in the chili sauce, dipping, and chili paste businesses. 
These industries need a lot of dried chili for their production 
processes for which the gross export numbers are valued at more 
than 3 million Baht per year. Specifi cally, in Thailand, the gross 
value of chili is worth more than 20 million baht per year. Along 
with the excessive need of chili in food industries, the demand for 
chili to be used in the cosmetic and medical products is echoing 
the ever increasing demand for chili in Thailand. 

 Despite the fact that the domestic demand for chili in 
Thailand is sharply increasing, the supply is either insuffi cient 
or of a low quality, and the specifi c needs of the chili processors 
cannot be met. Many factors are contributing to a defi ciency of 
chili for industries including the following: 1) insuffi cient numbers 
of good chili varieties, 2) a lack of cultivation technology among 
chili farmers, 3) high production costs, and 4) the exploitation of 
chemicals in chili farming. For exporting purposes, the fi nal chili 
products must meet exportation standards which dictate that the 
products must be of high quality and that the production processes 
must be hygienic and be able to be retraced. Remedial measures 
should be urgently taken to solve these problems in order to help 
chili-related processing businesses to confi dently carry out their 
missions in the future.

 Prof. Dr. Suchila Techawangstien has been a plant 
breeding professor at the Plant Breeding Research Center for 
Sustainable Agriculture in Khon Kaen University since 1986. She 
has joined with her team to develop a chili varieties that can be 
effectively used as raw material in the food and Pharmaceutical 
Industries. In the recent years, this center has cooperated with 
different organizations to develop chili varieties. So far, this 
center has worked with Khon Kaen University, the Ministry of 
Agriculture and Corporations, seed companies, and the food & 
Pharmaceutical Industries. The Center has worked closely with 
the local farmers in different areas. In 2003, many research grants 
were bestowed upon the Center from various sources, such as 
The National Research Center (NRC), The National Science and 
Technology Development Agency (NSTDA), and The Thailand 
Research Fund (TFR). Under the Royal Golden Jubilee Ph.D. 
Program (RGJ), the Center has been catering to Doctoral degree 
research. With support from these organizations and programs, 
the center has been able to consistently develop a wide variety of 
chili varieties. The previous research work has helped the center 
to develop the following: 1) a type of chili that contains intense 
amounts of the Capsaicinoid substance, 2) a type of chili that has 
a high resistance to Anthracnose, and 3) an indoor chili that has 
an intense capsaicinoid substance. 
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Applications and Impact 
 Up to the present, 19 of the chili varieties, that have been 
bred by the Center, have been registered for new plant patents. 
Some examples of these newly developed chili varieties are: 
Yodson Khem 80, Akanee Pirote, Huay Siton Kulapruek, Yok 
Kiaw Mordindang, and Yok Keaw Mordindang. The greatest goal 
for plant development among the plant breeders is to distribute 
their products to different groups of users in both the private and 
public sectors. Currently, the Plant Breeding Research Center for 
Sustainable Agriculture at Khon Kaen University is able to exploit 
the benefi ts of its research results from the chili development 
scheme in the following ways: 

 1) Distribution for Community Benefi t: Yodjinda 
Chili was given to the farmers in the Sumsoong village in Khon 
Kaen to help them cultivate safe chili for home consumption. A 
chili named, “Huay Siton Kulapruek”, was given to the farmers 
in Khamsakaesang in Nakhon Ratchasima Province and in 
Sakonnakhon Province. The chili is being used by these farmers 
to produce spicy-fi sh paste. The process of distributing these chili 
plants was done in collaboration with the Center for Agriculture 
Promotion and with the Sakonnakon Campus of the Rajamangala 
University of Technology Isan. 

 2) Distribution for Research Development Purposes: 
Various chili plants underwent different stages of development. 
For example, those, that have passed the breeding standard, 
are under species development. Moreover, those, that have already 
been successfully developed (each with more than 400 Accessions), 
have been sent to collaborating researchers from different centers. 
The research partners under this research development scheme 
include the following: 1) researchers from the Ministry of 
Agriculture and Corporative, 2) researchers from seed companies, 
and 3) researchers from other institutes joining under the MTA 
with research agreements. 

 3) Distribution for Commercial Purposes. Yodson khem 
80 and Akanee Pirote chili plants were shared with a medical 
producing company, Bangkok Lab & Cosmetic Co., Ltd., and are 
being used in the production of a muscle pain-relief medicines. 
The researchers from Khon Kaen University and those from the 
medical company have expanded the cultivating zone of this chili 
to other provinces, such as Rachaburi, Chiang Mai, Sakonnakorn, 
Khon Kaen, and Srisaket. More than 100 farmers have joined the 
research program as chili providers. Furthermore, their production 
of dried chili for the medical company is more than 10 tons per years.

การนําไปใชประโยชน และผลกระทบ 

 พริกพันธุดีที่ผานการปรับปรุงพันธุแลว ไดยื่นจดทะเบียน
พนัธุพืชใหม เพือ่คุมครองสทิธปิระโยชนของหนวยงาน จาํนวน 19 พันธุ 
อาทิ พริกยอดสนเข็ม 80 พริกอัคนีพิโรธ พริกหวยสีทนกาลพฤกษ 
พริกหยกเขียวมอดินแดง และพริกหยกขาวมอดินแดง เปนตน 
นอกจากนั้นยังไดเผยแพรพันธุไปสูผูใชประโยชน ซึ่งถือไดวาเปน
ประตูชัยของนักปรับปรุงพันธุ และจากผลการดําเนินงานที่ผานมา 
ไดเผยแพรพริกพันธุปรับปรุงไปสูผูใชประโยชน ทั้งภาครัฐ เอกชน 
รวมทั้งเกษตรกร ในหลายลักษณะ ดังนี้

 1) การเผยแพรพันธุพืชสูการใชประโยชนในระดับชุมชน 
ไดเผยแพร ‘พันธุพริกยอดจินดา’ ใหแกกลุมเกษตรกรที่หมูบาน
ซําสูง จังหวัดขอนแกน เพ่ือผลิตเปนพริกปลอดภัย หรือเผยแพร 
‘พันธุพริกหวยสีทนกาลพฤกษ’ ใหแกกลุมเกษตรกร กลุมแมบานที่
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา และที่จังหวัดสกลนคร 
ในการนาํไปแปรรปูเปนนํา้พรกิปลายาง ภายใตความรวมมอืระหวาง
หนวยงานในพื้นที่คือ กรมสงเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปนตน

 2) การเผยแพรพันธุพืชสูการใชประโยชนในระดับการวิจัย 
ไดเผยแพรพันธุพริกหลายกลุม ไดแกเชื้อพันธุกรรมที่ผานการ
คัดเลือก สายพันธุที่กําลังพัฒนา และพริกพันธุดีที่ผานการ
ปรับปรุงแลว (จํานวนมากกวา 400 พันธุ/สายพันธุ) โดยการทํา
สญัญาขอตกลงความรวมมือแบบวจัิย (MTA for research) 
กบันกัวจิยัในหนวยงานตาง ๆ  ทีส่นใจนาํไปพฒันาตอ อาท ินกัวจิยัใน
กระทรวงเกษตรฯ นักวิจัยในบริษัทเมล็ดพันธุ รวมถึงนักวิจัยของ
สถาบันการศึกษา จํานวนมากกวา 20 ราย

 3) การเผยแพรพันธุพืชสูการใชประโยชนในระดับการคา 
ไดเผยแพรพนัธุพรกิเผด็ยอดสนเข็ม 80 และอคันพีโิรธ ไปใชพฒันา
ผลิตภัณฑยา Capsika gel แกปวดเมื่อยกลามเนื้อของบริษัท 
บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จํากัด ซึ่งปจจุบันบริษัทบางกอก
แล็ป แอนด คอสเมติค จํากัด โดยความรวมมือกับนักวิจัยของ
มหาวทิยาลยั ไดขยายพืน้ทีใ่นการผลติไปหลายจงัหวดั อาท ิราชบรุี 
เชยีงใหม สกลนคร ขอนแกน และศรีสะเกษ โดยมเีกษตรกรเขารวม
ในโครงการผลิตมากกวา 100 ราย เพื่อผลิตพริกเขาสูโรงงาน
อุตสาหกรรมยาในปริมาณปละมากกวา 10 ตันพริกแหง 

 จากผลงานการปรับปรุงพันธุพริก ที่ถูกนําไปใชประโยชน
อยางกวางขวาง ทัง้เกษตรกร ชมุชน และภาคเอกชนหลายภาคสวน 
ทําใหผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุพริกไดรับเชิญให
ไปจดันทิรรศการในระดบัชาตแิละนานาชาต ิและไดรบัรางวลัในระดบั
ประเทศ 2 รางวัล คือ ถวยรางวัลชนะเลิศ (Platinum Award) 
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 Based on these attempts to promote the development 
of chili and the impact that the scope of this research has had 
on a wide dimension of users within the project, invitations were 
received to give presentations on the chili development research at 
both the national and the international conferences. This research 
project has been honored with two national awards. Firstly, it was 
recognized during the exhibition: “Healthy Dietary Plants and 
their Added Values” when the research study on the development 
of red hot chili was presented at the Thailand Research Expo 
in 2010. The research study was entitled, “Red Hot Chili for 
food Industries”, and was awarded The Platinum Award by Her 
Royal Highness, The Crown Princess. This research study, that 
received the award, was one of the fi ve main research studies 
that had been developed by the Plant Breeding Research Center 
for Sustainable Agriculture of Khon Kaen University and that 
received invitations to give presentations at the Thailand Research 
Expo in 2010. Secondly, the research study entitled, “Akanee 
Pirot-Hot Chili for Medical Production”, was awarded with the 
Gold Award. The award was presented by the Prime Minister at 
the Thailand Research Expo in 2012. This research was one of 
the three research studies from Khon Kaen University whose 
researchers were invited to give presentations at the Thailand 
Research Expo in 2012. The presentation was delivered under 
the topic of “Innovative Health Products for the World Citizen”. 

The Breeding of Chili “Yodson Khem 80” 

 Yodson Khem is a local Thai chili that has been popular 
in dried chili markets. When it is dried, the chili is characterized 
by its deep red skin and golden yellow calyx. Furthermore, the 
mixture of these two colors produces a beautiful orange chili 

ถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ในการเสนอผลงานวจิยัแหงชาต ิป พ.ศ. 2553 (Thailand Research 
Expo 2010) ซึ่ง “ผลงานวิจัยพริกเผ็ดเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร” 
เปนหนึ่งในหาของผลงานวิจัยหลักของศูนยวิจัยปรับปรุงพันธุพืช
เพือ่การเกษตรทีย่ัง่ยนื มหาวทิยาลยัขอนแกน ทีน่าํเสนอนทิรรศการ
ในหัวขอ “พืชอาหารเพื่อสุขภาพ: คุณคาเพื่อการเพิ่มมูลคา” และ
ถวยรางวัลรองชนะเลิศ (Gold Award) จากนายกรัฐมนตรี ในการ
เสนอผลงานวิจัยแหงชาติ ป พ.ศ. 2555 (Thailand Research 
Expo 2012) โดยผลงานวจัิยพริกเผ็ดพันธุ “อัคนพิีโรธ” เพ่ือ
อตุสาหกรรมยา เปนหนึง่ในสาม ของผลงานวจิยัหลกัของมหาวทิยาลยั
ขอนแกน ทีนํ่าเสนอนิทรรศการในหวัขอ “นวตักรรมสขุภาพเพ่ือพลโลก”

การปรับปรุงพันธุพริก “ยอดสนเข็ม 80”

 พริกยอดสน  เปนพริกพันธุทองถิ่นของไทย ที่ไดรับความ
นิยมในตลาดพริกแหงของไทยอยางแพรหลาย ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผลพริกแหงมีสีแดงสด มีขั้วผลสีเหลืองทอง เมื่อนําไปทําพริกปน
มีสีสมแดงและกลิ่นหอม ที่ผานมา ไดมีการนําพริกพันธุนี้
ไปใชประโยชนในอตุสาหกรรมอาหาร รวมทัง้ไดมีการสงออกผลติภัณฑ
ของพรกิพนัธุนี ้ในรูปพรกิแหง พรกิปน และผลติภัณฑตาง ๆ  ไปจาํหนาย
ยงัตางประเทศ ในปรมิาณและมลูคาสูงเปนประจาํทุกป แหลงผลิต
ใหญของพริกพันธุน้ี อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา 
อยางไรก็ตาม เกษตรกรที่ผลิตพริกพันธุนี้ นิยมเก็บเมล็ดพันธุเอง
เพื่อนํามาปลูกตอ และปลูกแบบพริกไร กลาวคือปลูกโดยอาศัย
นํ้าฝนเปนหลัก จากการที่มีการผลิตซํ้าที่เดิมเปนเวลาหลาย ๆ ป 
ประกอบกบัการจัดการดแูลรกัษาและการเกบ็เมลด็พนัธุทีไ่มถกูตอง 
จึงสงผลใหมีการปะปนพันธุ ผลผลิตตํ่าและไมสมํ่าเสมอ ทั้งหมดนี้
เปนปญหาสําคัญและเปนที่มาของความตองการพริกยอดสนพันธุ
ดขีองผูผลติ คือเกษตรกร ผูบรโิภค รวมทัง้ผูใชประโยชนในอตุสาหกรรม
อาหารและยา ซ่ึงตองการผลผลิตพริกยอดสนท่ีใหผลผลิตสูง 
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powder, and when it is ground, it has a unique aroma. The chili 
has been widely used in the food industry. The importation of 
the products, created with this chili, yields a huge amount of 
revenue to the country. The production area of  Yodson Khem 
chili stretches around areas of Chaiyaphum and Nakhonratchasima 
Provinces. In the cultivation process, the chili farmers select the 
chili seeds and do the breeding by themselves. Plant production 
relies solely on rainwater. The breeding and the seedling qualities 
of the chili are lowered after a time due to the repeated cropping 
system and the improper production process performed by the 
farmers. These practices lead to impure species and to drops in chili 
production. For the situation to cease, it is, therefore, important 
to have good chili seeds for the farmers to grow. In recent years, 
the demands for good chili seeds and for better chili products 
have sharply increased. Accordingly, the researchers at the Plant 
Breeding Research Center for Sustainable Agriculture in Khon 
Kaen University became attracted to developing a new Yodson 
Khem chili that could meet the requirements of the chili market. 
The objectives of this development were to help Yodson Khem 
chili maintain its unique qualities and to be able to provide 
plentiful production. More specifi cally, it was expected that each 
of the newly-developed chili plant could produce at least one 
kilogram of chili fruit. The chili fruit should have long shape 
with a red, thin skin allowing for a quick drying process. and 
hardy to contaminate with fungi. Moreover, the calyx of the chili 
is expected to be golden yellow. 

 The chili development project was conducted between 
1996 - 2001. The initial stage of the project involved making a 
survey of the physical characteristics of  Yodson Khem chilies 
from different areas. The chilies were diversifi ed in terms of their 
plant type, fruit shapes, and pungency. These differences were 
leveled via manual pollination in which the chili fl owers were 
covered to prevent the contamination from the chilies of other 
species. The process of breeding development took 4 years to 
complete. The following are the physical strengths of the newly 
developed Yodson Khem chili: 1) more hardy chili plants with 
taller stalks, 2) a higher tolerance against diseases and insects, 
and 3) a more plentiful yield of chili (about 3000 kilograms 
of fresh chilies per square Rai). The chilies have long shape 
with orange-red thin skin that allows for a quicker drying 
process. Since the chilies can be dried quickly, mold and 
bacteria are diminished during the drying process. The dried 
chilies have golden yellow calyx and the pungency is observed 
at a moderately high level (70,000-80,000 Scoville Heat Unit; 
SHU). Moreover, the new Yodson Khem chilies have a unique 
aroma. The adjusted qualities of Yodson Khem chilies meet the 
requirements of the chili industry. The newly developed chilies 
underwent plant patent registration in 2007 and were named 
“Yodson Khem 80”. 

และมีคุณภาพสมํ่าเสมอ และความตองการดังกลาวนี้ มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง ดังนั้น นักปรับปรุงพันธุของศูนยวิจัย
ปรับปรุงพันธุพืชเพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จึงไดตั้งวัตถุประสงคในการพัฒนาพันธุพริกยอดสนพันธุใหมที่ให
ผลผลติสงูและมคีณุภาพสมํา่เสมอ ตรงตามเอกลกัษณของพนัธุพรกิ
ยอดสน โดยใหมีผลผลิตสูงไมตํ่ากวา 1 กิโลกรัมตอตน มีลักษณะ
ผลพริกเรยีวยาว เม่ือสกุแกสีสมแดง ผวิบางเพือ่ใหสามารถตากแหง
เรว็ ไมมีปญหาการปนเปอนเชื้อรา และกานผลสีเหลืองทอง 

 ไดรับการพัฒนาขึ้นในชวงป พ.ศ. 2539-2544 โดยได
รวบรวมพริกพันธุทองถิ่นของไทยรวมทั้งพริกยอดสน พันธุเดิมจาก
หลายแหลง ซึ่งพบวา พริกพันธุยอดสนจากแตละแหลงมีลักษณะ
ทีไ่มสมํา่เสมอ ทัง้ในลกัษณะทรงตน ทรงผล สผีล รวมทัง้ความเผด็ 
จงึไดนาํมาคัดเลือกพันธุใหมีความสมํา่เสมอมากขึน้ โดยทาํการชวย
ผสมตวัเองดวยการคลุมดอก เพือ่ปองกนัการปะปนพนัธุ และคดัเลือก
เปนเวลา 4 ป จงึไดพันธุแททีม่ลีกัษณะตรงตามความตองการ จงึได 
พรกิยอดสนพนัธุด ีทีม่ลีกัษณะแขง็แรงเพิม่ขึน้ คอื มทีรงตนสงูโปรง 
แข็งแรง และสามารถทนทานตอโรคและแมลงในระดับแปลง 
ใหผลผลิตสูง (ผลผลิตสดประมาณ 3,000 กิโลกรัมตอไร) ผลเล็ก
เรียวยาว เมื่อสุกแกสีสมแดงสดใส มีเนื้อผลบาง ทําใหตากแหงเร็ว 
เปนการลดโอกาสการเกิดโรคเนาจากเชื้อราหรือแบคทีเรียระหวาง
การตาก กานผลเมือ่แหงมสีเีหลอืงทอง นอกจากนัน้ ยงัมคีวามเผด็
ที่คอนขางสูงสมํ่าเสมอ (70,000-80,000 Scoville Heat Unit; 
SHU) และมกีลิน่หอมเฉพาะพนัธุ เหมาะสาํหรบัอตุสาหกรรมพรกิ
แหงและพริกปน ในป พ.ศ. 2550 จึงไดนําไปจดทะเบียนคุมครอง
พชืพนัธุใหม (Plant variety protection) ใหชือ่วา “พรกิยอดสนเขม็ 80”  

การปรับปรุงพันธุพริกพันธุลูกผสม “อัคนีพิโรธ”

 ความตองการสารเผ็ดจากพริก (Capsaicinoids ) มีแนว
โนมสงูขึน้อยางตอเนือ่งทกุป ทัง้นีเ้นือ่งจากเปนสารสกดัจากธรรมชาติ 
ที่นอกจากจะมีประโยชนทางดานเภสัชแลว ยังมีอันตรายนอยกวา
สารสังเคราะห เพื่อตอบสนองตอความตองการสารเผ็ดจากพริก 
และนาํมาใชประโยชนในอตุสาหกรรมยา อาหารสตัว และอตุสาหกรรม
อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ นกัวจิยัของศูนยวจิยัปรบัปรงุพนัธุพชืเพือ่การเกษตร
ที่ยั่งยืน  มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาพันธุพริก
ท่ีมคีวามเผ็ดสูง โดยตองการผสมขามระหวางพริกพนัธุ ท่ีมรีายงาน
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The breeding of  F1- hybrid chili “Akanee 

Pirote” 

The demand for spicy substance in chili, capsaicinoids, is in-
creasing annually because in medical products, the substance 
can be used more safely than other synthetic substances. To 
ensure that there are enough capsaicinoids for the medical in-
dustry, the researchers from the Plant Breeding Research Center 
for Sustainable Agriculture in Khon Kaen University became 
interested in developing a new chili species with a high level of 
pungency. The development of the new highly spicy chili was 
based on the cross-species breeding The hottest chili variety and 
the commercial chili with good agronomic traits 

 The new, more spicy chili was developed between 2007 
to 2011 with the collaboration from the Chili Pepper Institute 
at New Mexico State University, and Bhut Jolokia chili plants 
were given to Khon Kaen University. The Thai chili, used for the 
cross-species breeding, was Pirote chili which originally had the 
same pedigree as the Bhut Jolokia chili, but it has been grown 
and developed in Thailand for a long time. Both chili plants were 
grown at Khon Kaen University to obtain more data about their 
physical characteristrics. It was observed that Pirote Chili plants 
grew well and gave good products, while the Bhut Jolokia chili 
plants were observed to be weak and vulnerable to insects and 
diseases. The latter did not produce fruit yield in the fi eld. There were 
some noe un uniformity relating to stalk, leaves and fruits among 
Pirot e chili plants. Therefore, Pirote chili plants were selected for 
their uniformity of a tall strong trunk, triangular shape fruits, 
rough thorny skin, and  high levels of pungency (>1,000,000 
Scoville Heat Unit SHU).  However, Pirote chili plants still 
have some problems about their growth, sensitive to disease 
and insect pests and gave low fruit yield. The cross-breeding 
between the selected Pirote plants and the improved KKU 
chili variety with good characteristics to create the new chili 
plants with the following characteristic: 1) with strong trunks 
and high bushes, 2) with moderate levels of disease & insect 
resistance, 3) with a high yield of chili product in the in-farmed 
experiment (about 1,200 grams of chili per a chili plant or 
around 3,500 kilograms per square Rai when planting at a 
ratio of 3,000 plants per Rai), and 4) with quite a high level 
of pungency (> 500,000 Scoville Heat Unit; SHU). A plant 
patent registration for the newly-developed chili variety was 
applied for and was named “Akanee Pirote”. 

วาเผด็ทีส่ดุในโลก  กบัพรกิพนัธุปลกูหรอืพนัธุการคา เพือ่สรางพรกิ
ลกูผสมพนัธุใหมทีม่คีวามเผด็สูงตามความตองการของอตุสาหกรรมยา 

 ในชวงป พ. ศ. 2550-2554 ไดนําพริกพันธุ Bhut Jolokia 
 จาก The Chile Pepper Institute (New Mexico State University) 
และพริกพิโรธจากจังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนพริกสายพันธุเดียวกันกับ 
Bhut Jolokia แตผานการปรับตวัในไทยมานานหลายป นาํมาปลูก
ที่แปลงทดลองของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งพบวา พริกพิโรธ  
สามารถเจรญิเตบิโตและใหผลผลติไดด ีในขณะทีพ่ริกพนัธุ Bhut Jolokia 
ออนแอตอโรคและไมสามารถใหผลผลติในสภาพไรทดลอง อยางไร
กต็ามพบวา พรกิพิโรธ มีความแปรปรวนในลกัษณะทรงตน ใบและ
ผล จึงทําการคัดเลือก จนมีลักษณะที่สมํ่าเสมอ คือ ทรงตนโปรง 
ผลทรงสามเหล่ียมปลายแหลม ผวิขรขุระมหีนามเลก็ ๆ  ทัว่ผล และ
มีมากบริเวณไหลผล ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดง และรสเผ็ดมาก 
(>1,000,000 SHU) อยางไรก็ตาม พริกพิโรธยังมีปญหาเรื่องการ
เจริญเติบโต ออนแอตอโรค-แมลงศัตรูพืช และใหผลผลิตตํ่า จึงได
นาํมาผสมขามกบัพรกิเผด็พนัธุคดัเลอืกของศนูยวจิยัปรบัปรงุพนัธุ
พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ผสมขามกับพริก
พิโรธ ทําการทดสอบและคัดเลือก จนไดลูกผสมที่แข็งแรง และมี
ลักษณะตรงตามความตองการ โดยมีทรงตนสูงโปรง แข็งแรง และ
สามารถทนทานตอโรคและแมลงศัตรูพืชในระดับปานกลาง ให
ผลผลิตสูงในสภาพโรงเรือน (ผลผลิตประมาณ 1,200 กรัมตอตน 
หรือ 3,500 กิโลกรัมตอไร โดยปลูกอัตรา 3,000 ตนตอไร) และ
มีความเผ็ดที่คอนขางสูง (สูงกวา 500,000 SHU) จึงไดยื่นจด
ทะเบียนพันธุพืชใหม ใหชื่อวา “พริกอัคนีพิโรธ”  
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แก�นตะวันพ�ชอาหาร
เพ�่อสุขภาพ สําหรับยุค NCD

 Currently, non-communicable diseases (NCD) are 
considered a serious problem for Thai and global population. 
In Thailand, important NDCs include obesity, diabetes, hypertension, 
and cancers. They cause up to 300,000 deaths per year, resulting 
in many problems such as economic loss due to medication cost 
worth 180,000 million baht, and patients losing their opportunity 
to earn money due to inability to work.

 Jerusalem Artichoke, in Thailand, is a new plant of which 
species has been commercially developed by Prof. Dr. Sanun 
Jakloy at the Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. 
Jerusalem Artichoke, also known as Kaen Tawan in Thai, is native 
to North America and has been experimentally planted and 
developed in order to be cultivated in Thailand. After the 
development, it has been found to be highly productive and useful 
in terms of food and healthy food products, herbal pet care (to 
reduce the usage of chemicals for pets), alternative energy 
(1 ton of it can produce 100 liters of ethanol), and tourism 
(its yellow little flowers are attractive and bloom all year round).


Healthy Food in NCD Era

 ปจจบุนัโรคไมตดิตอ NCD (Non-cummunicable diseases)
นบัวาเปนปญหาสาํคญัสาํหรบัคนไทยและพลโลก สาํหรบัประเทศไทย 
โรคในกลุม NCDs ท่ีสําคัญ คือ โรคอวน เบาหวาน ความดัน 
หลอดเลือดหัวใจ และมะเร็งเปนกลุมโรคที่เปนสาเหตุของการตาย
มากถงึ 300,000 คนตอปซึง่กอใหเกดิปญหาตางๆ ทัง้การสญูเสยี
ดานเศรษฐกิจจากการรักษาพยาบาลปละราว 180,000 ลานบาท 
และการเสยีโอกาสการสรางรายไดเนือ่งจากผูปวยไมสามารถทาํงาน
ไดเปนปกติ

 แกนตะวนัเปนพชืชนดิใหมของประเทศไทยทีไ่ดรับการพฒันา
สายพนัธุสาํหรับการผลติเปนการคาในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย 
ดร.สนั่น จอกลอย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
แกนตะวนัมชีือ่เปนภาษาองักฤษวา Jerusalem artichoke มถีิน่กาํเนดิ
ในตอนเหนอืของทวปีอเมรกิา และไดรบัการนาํมาปลกูทดสอบและ
พฒันาสายพนัธุใหเหมาะสมกบัการผลติในเขตรอนของประเทศไทย 
ซึ่งพบวามีศักยภาพในการใหผลผลิตสูง และนําไปใชประโยชนได
หลายอยาง ทั้งอาหารและผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพสมุนไพร
สัตว (ลดการใชสารปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว) พลังงานทดแทน 
(หัวสด 1 ตัน ผลิตเอทานอลได100 ลิตร) และการทองเที่ยว
(เนือ่งจากมดีอกสวยงามคลายบวัตอง ซึง่ออกดอกไดเกอืบตลอดทัง้ป)

 พืชนี้มีความใกลชิดกับทานตะวัน และเพื่อเปนเกียรติแก
มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งเปนหนวยงานบุกเบิกในการพัฒนาสาย
พันธุพืชชนิดนี้สําหรับประเทศไทย จนเปนที่ยอมรับในการปลูก
เปนการคา จึงไดรบัการต้ังชือ่พชืใหมนีเ้ปนภาษาไทยวา “แกนตะวัน” 

ศ. ดร. สนั่น  จอกลอย
Prof. Dr. Sanun Jogloy
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 แกนตะวันจัดเปนพืชอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากในหัวมี
สารสาํคญัคอือนิลูนิ สารนีเ้ปนนํา้ตาลฟรุกโตสทีต่อกนัเปนโมเลกลุ
ยาวเปนสารเยือ่ใยอาหาร ทีม่คีณุสมบตัใินการลดความอวน ลดไขมนั
ไมดใีนเลือด (LDL และ VLDL) จึงลดความเสี่ยงจากการเปนโรค
ความดัน โรคหลอดเลือดหัวใจอินูลินเปนสารเยื่อใยอาหารจึงลด
ความเสี่ยงจากการเปนโรคมะเร็งลําไส การบริโภคอินูลินจะมีสวน
สาํคญัใหมกีารดดูใชธาตแุคลเซยีมไดมากขึน้ ลดความเสีย่งจากการ
เปนโรคกระดูกพรุนไดอีกดวย สารอินูลินจะไมถูกยอยในกระเพาะ
อาหารและลาํไสทาํใหมคีวามรูสึกหวิชา รบัประทานอาหารไดนอยลง 
ลดความเสี่ยงจากการเปนโรคอวนและไมเพิ่มนํ้าตาลในเลือด 
จึงลดความเสี่ยงจากการเปนโรคเบาหวาน แกนตะวันจึงจดัเปนพืช
ที่สามารถลดความเสี่ยงจากการเปนโรคในกลุมโรค NCDs 
อยางไรก็ตาม สารอนิลูนิจะถกูยอยโดยจุลินทรียทีเ่ปนประโยชน เชน 
Bifidobacteria และ Lactobacillus ซึ่งเปน Probiotic ทําใหมี
ประชากรเพิ่มมากขึน้สงเสรมิการสรางภมูคิุมกันลดความเส่ียงจาก
การตดิเชือ้ แกนตะวนัจึงเปนพืชอาหารทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ
สําหรับเกษตรกร สามารถสรางรายไดที่ดีใหเกษตรกรเพราะใหผล
ตอบแทนสงูสาํหรบัผูบรโิภคอาหารทีม่สีวนประกอบของอนูิลนิเปน
ประจําจะสงผลดีตอสุขภาพ สามารถลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคตางๆ ดังกลาวขางตน

 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดตระหนักถึงความสําคัญของพืชนี้ 
จึงไดมีการพัฒนาสายพันธุอยางตอเนื่องจนสามารถปลูกพืชนี้ไดดี
ในเขตรอนมผีลผลติหวัสดสงู (3,000-4,000 กโิลกรมัตอไร) หวัขนาด
ใหญและมีแขนงนอย มีรสชาติหวานกรอบ เหมาะทั้งการนําไปใช
เพื่อการบริโภคสด และนําไปใชเพื่อการผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ 
ในภาคอตุสาหกรรม โดยมีปรมิาณอนูิลนิสงู 65-75% (นํา้หนกัแหง) 
แกนตะวันมีอายุเก็บเก่ียว100-120 วัน เหมาะสมกับระบบการ
ปลกูพชืสองครัง้ของประเทศไทยโดยปลกูไดทัง้ตนฝนและปลายฝน
จากการวิจัยและพัฒนาพันธุแกนตะวันที่ผานมาไดแนะนําพันธุ
แกนตะวัน 3 พันธุ คือ แกนตะวัน #1 แกนตะวัน #2 และแกน
ตะวัน#3 โดยเฉพาะแกนตะวนั#2 เปนพนัธุทีเ่กษตรใหการยอมรับ
เปนอยางมากในการใชปลูกและผูบริโภคช่ืนชอบในรสชาติแกน
ตะวัน#3 มีอายุสั้น และมีปริมาณอินูลินสูง

 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกอตั้งมาครบ 50 ป 
ทางทมีงานนกัวจิยัแกนตะวนั ของคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกนไดแนะนําแกนตะวันพนัธุใหมสําหรบัเกษตรกรและผูบรโิภค 
ซึ่งใหชื่อแกนตะวันพันธุใหมนี้วา “แกนตะวัน 50-4” ซึ่งเปนพันธุที่
ใหผลผลิตสูง ลักษณะหัวใหญและมีแขนงนอย รสชาติหวานกรอบ
ซึง่เปนพนัธุทีเ่กษตรใหการยอมรบัเปนอยางดใีนการใชเปนพนัธุปลกู 
เพ่ือเปนพืชทางเลือกใหมสําหรับเกษตรกร ที่ใหผลตอบแทนสูง 
เนื่องจากมีผลผลิตตอไรสูง (4,200 กิโลกรัมตอไร) และมีราคาสูง 
(80-100 บาทตอกโิลกรมั) นอกจากจะสรางรายไดทีด่ใีหกบัเกษตรกร

 Jerusalem Artichoke is close to sunflower. To honor Khon 
Kaen University, which initiatively developed the species in 
Thailand and realized its commercialization, the new plant is 
named “Kaen Tawan” in Thai.

 Kaen Tawan is a healthy food plant for its tuber is rich in 
inulin which is a polymer of fructose. It assists reducing obese 
and high blood pressure and heart diseases, for it reduces LDL 
and VLDL. Inulin is dietary fiber that decreases the risk of 
colorectal cancer. Consumption of inulin essentially urges absorption 
of calcium, and therefore minimizes the risk of osteoporosis. 
Inulin is not digested in a stomach or intestine, so it delays hunger 
and lessens food consumption; hence, obesity and diabetes are 
avoided. Kaen Tawan is classified as a plant that can reduce the 
risk of NCDs. Inulin is normally digested by useful microorganisms 
such as Bifidobacterium and Lactobacillus which are probiotic 
and encourage immunization resulting in reducing infection. Thus, 
Kaen Tawan is an interesting choice of healthy plant for farmers. 
Kaen Tawan is so productive that the farmers can earn decent 
profits. Also, food consisting of inulin is healthy and assists 
reducing the risk of the aforementioned diseases.

 Khon Kean University has been so well aware of this 
plant that it continuously develops the plant in order for it to be 
able to grow in a tropical area and bear 3,000 – 4,000 fresh tubers 
per rai. The tubers are big and have few twigs. They are suitable 
for fresh consumption and product industrialization due to their 
sweet taste and high inulin of 65-75% of dried weight. Kaen 
Tawan has a harvesting period of 100 – 120 days, suitable for 
twice cultivation in Thailand. The cultivation can be planted both 
at the beginning and at the end of the rainy season. According to 
the previous species research and development, 3 recommended 
species include Kaen Tawan #1, Kaen Tawan #2, and Kaen Tawan 
#3. Kaen Tawan #2 is particularly highly acceptable for cultivation 
and consumption, and its taste satisfies consumers. Whereas Kaen 
Tawan #3 has short life span but highinulin.

 On the occasion of the 50th anniversary of the establishment 
of Khon Kaen University, the research team on Kaen Tawan from 
the Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, distributed 
a new species of Kaen Tawan named “Kaen Tawan 50-4” which 
yields high crops to farmers and consumers. The new species’ 
tuber is large in size, has few twigs, and tastes sweet. It is well 
acceptable as new alternatives cultivated seeds for farmers. It can 
return a large amount of profit due to a large volume of production 
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ลักษณะเด�นของแก�นตะวัน #1

 • หัวขนาดใหญ

 • ผลผลิตสูง 3.0 ตันตอไร

 • หัวมีการแตกแขนงนอย

 • หัวใหญมีรสชาติหวาน

 • เหมาะนําไปใชในอุตสาหกรรม

ลักษณะเด�นของแก�นตะวัน #2

 • ผลผลิตสูง 3.5 ตันตอไร

 • หัวขนาดใหญกวาเบอร # 1

 • หัวมีการแตกแขนงนอยมาก

 • มีกล่ินหอม รสชาติหวานกรอบ

 • เหมาะนําไปใชรับประทานสด

 

ลักษณะเด�นของแก�นตะวัน # 3

 • ผลผลิตสูง 3.0 ตันตอไร

 • หัวเรียวไมมีแขนง

 • มีอินูลินสูง

 • อายุเก็บเก่ียวส้ัน 90-100 วัน

 • เหมาะนําไปใชในอุตสาหกรรม

Characteristics of KaenTawan#1

 • Big tubers

 • High production of 3.0 ton per rai

 • Few twigs

 • Grown tuber tastes sweet

 • Suitable for industrialization

Characteristics of KaenTawan#2

 • High production of 3.5 ton per rai

 • Bigger tuber than# 1

 • Very few twigs

 • Scent, sweet, and crispy

 • Suittable for fresh consumption

Characteristics of KaenTawan#3

 • High production of 3.0 ton per rai

 • Slim tubers with no twig

 • Rich in inulin

 • Short harvesting period of 90-100 days

 • Suitable for industrialization

ผูปลกูแลวยงัมีสวนสงเสริมสขุภาพทีด่กีบัผูบริโภค โดยเปนทีย่อมรับ
ของผูบริโภค จึงทําใหมีราคาของผลผลิตที่ดี ผลผลิตหัวสามารถนํา
มาบรโิภคสด หรอืประกอบอาหารคาว หวานหลากหลายชนดิ มกีารนาํไป
แปรรูปทั้งในระดับครัวเรือน โอทอป และอุตสาหกรรม มีการนําไป
ใชประโยชนในเชิงพาณิชยหลากหลายผลิตภัณฑ ทั้งผลิตภัณฑ
ลดความอวน ลดความเสี่ยงจากการเปนโรคเบาหวาน ความดัน 
และหลอดเลือดหัวใจ

(4,200 kilogram per rai) and high price (80-100 baht per kilogram). 
Apart from providing high profit for the farmers, it betters 
consumer’s health, so it is accepted by them. Consequently, it 
can be sold at a decent price. Its tubers can be eaten fresh or 
cooked as food or dessert. It has been processed at a family, OTOP, 
and industrial levels. It has been used to produce commercial 
products for various purposes such as weight losing, and diabetes, 
hypertension, and cardiovascular risk reduction.
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ลักษณะเด�นของแก�นตะวัน # 50-4

 • ผลผลิตสูง 4.2 ตันตอไร

 • หัวขนาดใหญ

 • รสชาติหวานกรอบ

 • อายุเก็บเก่ียวปานกลาง 

 • เหมาะนําไปใชรับประทานสด

ลักษณะเด�นของแก�นตะวัน #1

 • หัวขนาดใหญ

 • ผลผลิตสูง 3.0 ตันตอไร

 • หัวมีการแตกแขนงนอย

 • หัวใหญมีรสชาติหวาน

 • เหมาะนําไปใชในอุตสาหกรรม

ลักษณะเด�นของแก�นตะวัน #2

 • ผลผลิตสูง 3.5 ตันตอไร

 • หัวขนาดใหญกวาเบอร # 1

 • หัวมีการแตกแขนงนอยมาก

 • มีกล่ินหอม รสชาติหวานกรอบ

 • เหมาะนําไปใชรับประทานสด

 

ลักษณะเด�นของแก�นตะวัน # 3

 • ผลผลิตสูง 3.0 ตันตอไร

 • หัวเรียวไมมีแขนง

 • มีอินูลินสูง

 • อายุเก็บเก่ียวส้ัน 90-100 วัน

 • เหมาะนําไปใชในอุตสาหกรรม

Characteristics of Kaen Tawan# 50-4

 • High production of 4.2 ton per rai

 • Large tubers

 • Sweet and crispy

 • Medium harvesting period

 • Suitable for fresh consumption

ลักษณะเด�นของแก�นตะวัน # 50-4

 • ผลผลิตสูง 4.2 ตันตอไร

 • หัวขนาดใหญ

 • รสชาติหวานกรอบ

 • อายุเก็บเก่ียวปานกลาง 

 • เหมาะนําไปใชรับประทานสด

Characteristics of Kaen Tawan# 50-4

 • High production of 4.2 ton per rai

 Due to the outstanding profit of inulin in Kean Tawan 

tubers, many public sectors are interested in utilizing its tubers 

as an ingredient and extracting inulin to be used to produce healthy 

and supplementary food. Kaen Tawan is planted in the areas of 

Nakhon Ratchasima, Chaiyaphoom, Khon Kaen, Saraburi, Sing 

Buri, Phetchabun, etc, where farmers grow the species developed 

by the Faculty of  Agriculture, Khon Kaen University. Additionally, 

the research on  production and development of Kaen Tawan has 

been employed for commercialization and industrialization. 

 After Jerusalem Artichoke was named “Kaen Tawan” in 

Thai and due to its species development research, production 

technology has been seriously and continuously implemented by 

researchers at Khon Kaen University and acceptable for Thai 

farmers and consumers across the nation. If Kaen Tawan is googled, 

more than 1,540,000 items may be listed. Also if “Kaen Tawan, 

Khon Kaen University” is searched for, up to 110,000 items may 

appear. So far, there are productive species of Kaen Tawan and 

suitable production technology to be distributed to farmers in 

order to encourage high production and quality for sale widely. 

The farmers can earn decent incomes and the consumers can have 

good health.

  จากคุณสมบัติที่ดีเดนของอินูลิน (inulin) ที่มีอยูในหัว

แกนตะวัน ทําใหภาคเอกชนจํานวนมาก ใหความสนใจที่จะนํา

ผลผลิตแกนตะวันไปใชเปนวัตถุดิบและสกัดสารอินูลินสําหรับ

การผลิตเปนอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ 

โดยมกีารปลกูแกนตะวนัในเขตจงัหวดั นครราชสมีา ชยัภมู ิขอนแกน 

สระบุรี สิงหบุรี เพชรบูรณ ฯลฯ ซึ่งเกษตรกรไดใชแกนตะวันพันธุที่

ปรบัปรงุโดยคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน และมกีารนาํ

ผลงานวิจัยการผลิต การสรางและพัฒนาระบบการผลิตแกนตะวัน

ของมหาวทิยาลยัขอนแกนไปใชเพือ่ผลติเปนการคาและอุตสาหกรรม 

 หลังจากท่ีเยรูซาเลมอาติโชคไดชื่อใหมเปนภาษาไทยวา 

“แกนตะวัน” และดวยการทํางานวิจัยพัฒนาพันธุ เทคโนโลยีการ

ผลิตพืชนี้อยางจริงจังและตอเนื่องโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

ขอนแกน จนเปนที่ยอมรับของเกษตรกรไทยและผูบริโภคคนไทย

ทั่วประเทศ ถาหากคนใน “google” โดยใชคําวา “แกนตะวัน” 

(Kaentawan)ก็จะพบวามเีวบ็ไซตในอนิเทอรเนต็กวา 1,540,000 

รายการ และเมื่อใชคําวา “แกนตะวันและมหาวิทยาลัยขอนแกน” 

พบวามี 110,000 รายการ ถึงขณะนี้ มีพันธุแกนตะวันพันธุดี 

มีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสงเสริมใหไดผลผลิตสูงและ

มีคุณภาพดี ท่ีไดรับการถายทอดแกเกษตรกรผูสนใจนําไปปลูก

เปนการคาอยางแพรหลาย สรางรายไดทีด่ใีหกบัเกษตรกรไทย และ

เสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับผูบริโภค
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