
แบบฟอรมการเขียนแบบถอดประสบการณการเรียนรูดานงานวจิัยและงานสรางสรรคหรอืนวตักรรม 

1.  ชื่อ-สกุล  ผูเลาเรือ่ง รศ. ยุพกนษิฐ   พวงวรีะกลุ             คณะเทคโนโลยีอาหาร 

2.  ชื่อ – สกลุ ผูบันทึก รศ. ยุพกนษิฐ   พวงวรีะกลุ             คณะเทคโนโลยีอาหาร 

3.  บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูเลาเรือ่ง  อาจารยสายวิจัย 

4.  เรื่องท่ีเลา  ช่ือเรื่อง “ แรงบันดาลใจจากฟาสูดิน” 

5.  ความเปนมาของเรื่องท่ีเลา 

ผูเลาขอแบงปนประสบการณในการทําวิจัยที่มีมาอยางตอเนื่องยาวนานจนรูสึกเสมือนหนึ่งเปนงาน
ประจําที่ตองทําเชนเดียวกับงานสอน  เพราะการทํางานวจิัยสามารถเช่ือมโยงทุกอยางเขาดวยกัน ทั้งการเรียนการ
สอน  การพัฒนาเทคโนโลยี  การถายทอดเทคโนโลยี ที่แทรกอยูในรายวิชาตางๆที่ผูเลารับผิดชอบสอน ท่ีได
พยายามผลักดันใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญ และ ความเช่ือมโยงของวิชาพ้ืนฐานดานอาหารและวิชาชีพใน
การผลิตอาหารหมักและเคร่ืองดื่มใหเปนรูปธรรมใหมากท่ีสุด  ไดใชกระบวนการ การเรียนรูแบบ Research 
based learning คือ การเรียนรูที่ใชความสําเร็จจากการทํางานวิจัยเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความต่ืนตาต่ืนใจ 
และเกิดความตองการที่จะอยากรู  โดยเนนผูเรียนตะหนักถึงความสําคัญของการทุมเทเวลาในการศึกษาเชิงลึก
และแคบท่ีทําใหไดขอมูลที่เช่ือถือได โดยไมตองใชจินตนาการ  การสอนโดยแทรกเนื้อหาการคนพบจาก
งานวิจัยทําใหผู เรียนมองเห็นภาพ นําไปสูบรรยากาศที่สรางแรงบันดาลใจ ใชความคิดสรางสรรค และ
กระบวนการที่เปนรูปธรรมเพ่ือหาคําตอบจากรูปแบบการทํางานวิจัย 

แรงบันดาลใจในการทําวิจัยเรื่องขาวมาจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองคตองการทําสงครามตอสูกับ
ความยากจนของเกษตรกร ซ่ึงกวารอยละ 80 เปนชาวนาหลังสูฟาหนาสูดิน เราตองมาคิดวา ทําอยางไรใหขาวที่
ปลูกน้ีจะขายไดราคา  เปนท่ีทราบกันวาตลาดขาวพรีเมียมที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลตองเปนขาวนุมและ
มีกลิ่นหอม แตขาวขาวหลากหลายสายพันธุทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีลักษณะเมล็ดแข็งและไมมีกลิ่นเปน
ของตัวเองจึงมีราคาถูก  ทําอยางไรจึงจะทําใหขาวแข็งเหลานี้นุมลง และมีกลิ่นหอมมีสารอาหารมากข้ึนรวมถึงมี
สีสวยนากิน คือโจทยวิจัยท่ีตอมาไดคนพบวากระบวนการท่ีวิจัยนี้เปนส่ิงประดิษฐใหมระดับโลกและไดรับการ
ประกาศเปนสิทธิบัตรการประดิษฐ อยางไรก็ตาม ยังมี By-Product เหลืออยูจํานวนมากที่เราตองตามแกปญหา
และสรางมูลคาเพิ่มตอเน่ืองใหได 
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เราโชคดี ที่มีโอกาสทําวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยนิกาตะ ท่ีมีช่ือเสียงดานการแปรรูปขาวของประเทศ
ญี่ปุน ทําใหงานวิจัยขาวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 
 

   
รูปที4่ Joint Cooperative Research ระหวาง RSU และ NUPAL 

 
ในป พ.ศ. 2561 และ 2562  ผลงานวิจัยไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัลชมเชยในการประกวดนวัตกรรม

วิจัยดีเดนจาก สกอ. และกระทรวง อว. รวมถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จากเวที Fi Asia ป พ.ศ. 2562 และ
งานวิจัยไดรับความสนใจจากเวทีประชุมวิชาการอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน         ท้ังหมดนี้ แมจะเปนแค
เพียงเศษเส้ียวของเศษธุลีเม่ือเทียบกับความเหนื่อยยากและตรากตรําของพอหลวงบนฟา  แตลูกขอปวารณาตัว
ชีวิตท่ีเหลือน้ีจะขอทดแทนคุณแผนดนิ งานวิจัยทุกช้ินของลูกจะทําเพื่อใหพ่ีนองชาวนาหลุดพนจากความยากจน
อยางที่พอต้ังใจไปจนกวาจะหมดแรง  

 



      

รูปที5่ รางวลัชมเชยในการประกวดนวัตกรรมวจิัยดีเดนจาก สกอ. ป 2561 
 
 

 

          
 

รูปท่ี 6 รางวลัชมเชยในการประกวดนวัตกรรมวิจัยดีเดนจากกระทรวง อว.ป 2562 
 
 

   
 

รูปที่ 7 รางวลัรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  จากเวที Fi Asia ป พ.ศ. 2562 



และงานวิจัยไดรับความสนใจจากเวทีประชุมวิชาการอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน 
 

   
 

 
 

   

 รูปที่ 8 เปนวทิยากรในเวทีประชุมวิชาการตางๆอยางตอเนื่องตลอดป พ.ศ. 2562 



6. วธิกีาร/ขั้นตอน หรอื กระบวนการท่ีทําใหงานนั้นประสบความสําเรจ็ เทคนิคหรอืกลยุทธท่ีใช ผูมีสวนรวม 
อุปสรรคหรอืปญหาในการทํางาน และแนวทางแกไข 
 

วธิกีาร/ขั้นตอน หรอื กระบวนการท่ีทําใหงานน้ันประสบความสําเรจ็ 
ก)  ผูบริหาร (ทานคณบด)ี ใหความสําคัญและมอบหมายความชัดเจนของการทําวิจยั เปนผูผลกัดนันักวิจยัใหมี
โอกาสไดทนุวิจัยจากแหลงทุนภายใน และหาเวทีใหผูวจิัยไดนําเสนอผลงานวิจัยสูสาธารณะ เชน Thailland 
Research Expo 2019 
ข) การเขารวมสัมมนาวิชาการ ทําใหไดแลกเปลีย่นความคิดกับนักวิจยัทานอ่ืนๆนอกสถาบัน ทําใหมีโอกาสรูจัก
แหลงทุนเพ่ิมข้ึน 
ค) การตอบรบัคําเชิญไปรวมจัดนิทรรศการจากแหลงทนุตางๆ ทําใหมีโอกาสเขาถึง Hot Issue ที่แหลงทุนตางๆ
นําเสนอ นําไปสูการไดรับการติดตอใหขอทุนวิจยันั้นๆ 
 

ผูมีสวนรวม 
ก) ภายในคณะ 

ก.1) ทานอธิการ ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ ์: มอบนโยบาย ใหโอกาสและผลักดนัเต็มกําลัง 
 ก.2) ทานคณบดี ผศ.ดร.วราพร ลักษณะลมาย: หาเวที สนับสนุน ใหกาํลังใจ และเปนที่ปรกึษาทุกเรื่อง 
ข) หนวยงานภายใน 
 สถาบันวจัิย มรส. : ใหโอกาสผูวิจยัใหไดทดลองโครงการใหมๆดวยการสนับสนุนทุนวิจยั ทําใหสามาร
รถศึกษาแนวโนมความเปนไปได กอนขอทุนจากแหลงทุนภายนอก 
ค) หนวยงานภายนอก 
 เชน สกอ. และ อว .ใหโอกาสเผยแพรงานวิจัยของผูวิจัยที่ไดรับทุน และคัดเลือกใหเปนผลงานจัดแสดง
ในเวทีระดับชาติรวมถึงผลงานเขารวมประกวดในนามของแหลงทุน  นับเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหผูวิจัย
ตระหนักถึงบทบาทของนักวิจัยท่ีมีสวนในการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม 
 

อุปสรรคหรอืปญหาในการทํางาน และแนวทางแกไข 
ไมมี 

 
 
 
 
 



7.  ผลลพัธหรอืความสาํเรจ็ท่ีเกิดขึ้น และส่ิงท่ีผูเลาเรือ่งท่ีไดเรียนรูจากประสบการณดังกลาว 
-.  ผลลัพธหรอืความสาํเรจ็ท่ีเกิดขึ้น .  

ก) เปนหัวหนาโครงการวจัิยป 2562  2 โครงการ  (แหลงทุนภายนอก 1 โครงการ+ แหลงทุนภายใน 1 
โครงการ) 
 

1. ช่ือโครงการ “การวิจัยและพัฒนาการผลิตผงโปรตนีกากรําสกัดเพื่อเปนฟงกชันนอลโปรตีน 
ดริงค ”ทุนสนับสนุน 1,270,760 บาท จาก สวก. 

2. ช่ือโครงการ “การผลิตสาโทแดงนอนแอลกอฮอลจากขาวมอลตปทุมธานี1รวมกับราอังคัก” 
ทุนสนับสนุน 110,000 บาท จากสถาบนัวิจัย มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
ข) อนุสิทธิบัตร 3 รายการ 

1.กระบวนการผลิตเครื่องดืม่ซินไบโอตกิอังคาซาเกะจากกากสาโทมอลตขาวเจาดวยราอังคักเลขทีคํ่าขอ 
1903002398 วันท่ี 17 ก.ย.2562 อยูในระหวางแกไขคําขอ 
2.กระบวนการผลิตน้ําสมสายชูหมักจากปลายขาวมอลต เลขท่ีคําขอ 1803000732 วันที่ 28 มี.ค.2561 
อยูในระหวางแกไขคําขอ 
3.กระบวนการผลิตโปรตีนที่ละลายไดจากกากรําสกดั เลขที่คําขอ 180130036000177 วันที่ 30 ม.ค.2561 
อยูในระหวางประกาศโฆษณา 
 
ส่ิงท่ีผูเลาเรือ่งเรียนรูจากประสบการณดังกลาว 
ก)  ประเด็นนกัศึกษา 

ผูเลาเช่ือวาการจะปนเด็กสักคนใหประสพความสําเร็จไดนั้น ส่ิงสําคัญอยางนอยที่เด็กคนน้ันตองมีคือ 
“มีความอยาก”   เพราะเด็กพวกน้ีจะไมมีวันเปนน้ําที่เต็มแกว และแมผลการเรียนของพวกเขาจะอยูในระดับทาย
แถว แตเม่ือมีใจใหกันแลว ทุกอยางก็ไมกลัว 
ข)  ประเด็นเน้ืองาน  

งานวิจัยตองสงเสริมและสนับสนุนทุกมิติ  คนทําวิจัยตองหยุดเห็นแกตัว คนทําวิจัยตองคิดเผื่อไปถึง
ประโยชนเชิงสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืนที่หย่ังราก ทําแลวพี่นองรวมชาติเราจะไดประโยชนไหม  
เปนการผลาญงบประมาณหรือไม  มีการใชพลังงานที่เกินจําเปนไหม และมีการเหลือทิ้งของเสียสูส่ิงแวดลอม
หรือไม ถาเปนอยางน้ี ก็อยาทําเลย   

 
 



ค)   ประเด็นความรวมมือ    
ความรวมมือระหวางนักวิจัย โดยเฉพาะกับสถาบันตางประเทศ  เห็นควรตระหนักถึงภูมิปญญาที่เรามี

อยูเดิม  หากไมมีปญญาตอยอดเพิ่มเติมดวยตัวเอง ก็อยาไปเสียเปรียบเขา  นักวิจัยเราตองเขาไป Joint 
Coorperative Research ในสถานะท่ีทัดเทียมกัน และทําเนื้องานวิจัยที่จะเสริมซ่ึงกันและกัน เพื่อใหองคความรู
ที่ไดรวมกันพัฒนาข้ึนใหมนี้ สามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งกับประเทศของเราและของเขา   


