
ประวัติความเปนมาของทุนรางวัลคาวากุชิ 
 

 
 
 



ทุนรางวัลคาวากุช ิเริ่มกอตั้งข้ึนโดย ศ.ดร.เคอิซาบูโร คาวากุช ิในป พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนรางวัลท่ีมอบ
ใหแกผูเสนอผลงานวิจัยดีเดนในการประชุมวิชาการของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง โดยนําดอกผล
ของเงินทุนท่ีทานอาจารยไดมอบไวใหมาเปนรางวัล เพ่ือเปนกําลังใจและแรงจูงใจใหแกนักวิจัยในการพัฒนางานวิจัย
ใหมีคุณภาพ การมอบรางวัลในปแรกนั้น ทานอาจารยไดมอบรางวัลใหแกผลงานวิจัยดีเดนจํานวน ๑ ทุน เปนเงิน 
๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนับเปนเกียรติยศแกผูไดรับทุน และเปนแรงจูงใจใหนักวิจัยไดพัฒนางานวิจัยของตนใหมีคุณภาพสูง
ยิ่งข้ึน รางวัลนี้เรียกวา รางวัลคาวากุชิ (KAWAGUCHI AWARD) การมอบรางวัลคาวากุชิไดดําเนินตอเนื่องมาจนถึง
ป  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนปสุดทายของการจัดประชุมวิชาการโดยฝายปฏิบัติการวิจัยฯ 

 ศ.ดร.คาวากุช ิ เปนศาสตราจารยเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน เปน
ปรมาจารยในสาขาปฐพีวิทยาท่ีมีชื่อเสียงและสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ และ
ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนประจําป พ.ศ. ๒๕๑๗  จากสมาคมวิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศญี่ปุน  ทานเปน
บุคคลหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในโครงการความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุน ทานอาจารยเปนผูท่ีทุมเทใหกับฝาย
ปฏิบัติการวิจัยฯ  แมวาทานไดจากไปแลว ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ ไดดํารงไวซึ่งแนวคิดของ ศ.ดร.เคอิซาบูโร คาวากุชิ  
ในการมอบรางวัลคาวากุชิ ใหแกนักวิจัยเพ่ือเปนกําลังใจในการพัฒนางานวิจัยและเปนอนุสรณในการระลึกถึงคุณ
งามความดีของทานตอฝายปฏิบัติการวิจัยฯ 
 

 นอกจากทานอาจารยคาวากุชิจะมอบเงินใหจํานวน ๕๐,๐๐๐  บาท ในป พ.ศ. ๒๕๓๐ แลว ยังมี
ผูใหการสนับสนุนรวมสมทบทุนอีกหลายทาน ประกอบดวย 

๑ คุณเครือวัลย สมณะ (พ.ศ. ๒๕๓๐)  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 
๒. Dr. T. Tsusumi และ Dr. S. Mitsuoka  ๓๐,๐๐๐   บาท 

 (พ.ศ. ๒๕๓๐) 
๓.   คุณคณิต คุณภัทรวงศ (พ.ศ. ๒๕๓๐)  ๑๐,๐๐๐   บาท 
 บริษัท คอมเทคอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
๔. ดร.ประจักษ เจริญ (พ.ศ. ๒๕๓๐)  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๕. Dr. R. YAMASHITA (พ.ศ. ๒๕๓๐)    ๑,๘๓๐   บาท 
๖. Dr. T. ASAHIRA (พ.ศ. ๒๕๓๐)    ๑,๘๓๐  บาท 
๗. Dr. K. KOSHIMIZU (พ.ศ. ๒๕๓๑)    ๓,๘๓๐   บาท 
๘. Dr. E. TAKAHASHI (พ.ศ. ๒๕๓๑ )    ๔,๔๓๐  บาท 
๙. Dr. J. SHISHIYAMA (พ.ศ. ๒๕๓๑)    ๔,๐๐๐   บาท 
๑๐. Mission Team (พ.ศ. ๒๕๓๑)    ๒,๐๐๐  บาท 
๑๑. Dr. M. MAYAMA (พ.ศ. ๒๕๓๒)    ๑,๐๐๐   บาท 
๑๒. Dr. H. OHIGASHI (พ.ศ. ๒๕๓๒)    ๑,๐๐๐   บาท 
๑๓. Dr. S. MITSUOKA (พ.ศ. ๒๕๓๒)    ๒,๐๐๐  บาท 
๑๔. Dr. T. TSUTSUMI (พ.ศ. ๒๕๓๒)    ๒,๐๐๐  บาท 
๑๕. ผูเชี่ยวชาญญี่ปุน (พ.ศ. ๒๕๓๒)    ๑,๐๘๐  บาท 
๑๖. นางสาวสุรัตนวด ีจิวะจินดา (พ.ศ. ๒๕๔๙)    ๕,๐๐๐          บาท 
๑๗. นางสุดาวรรณ เชยชมศรี (พ.ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)    ๘,๐๐๐          บาท 
๑๘. นางมณฑา วงศมณีโรจน (พ.ศ. ๒๕๕๑)    ๑,๐๐๐  บาท 

               ๑๙. นางนวลวรรณ ฟารุงสาง (พ.ศ. ๒๕๕๑)    ๑,๐๐๐  บาท 
 



สําหรับผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัลคาวากุชิในการประชุมวิชาการของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
ตั้งแต  พ.ศ. ๒๕๓๐ –  ๒๕๔๒   มีดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๓๐  สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของเรณูของมะมวงพันธุการคาดวยกลองจุลทรรศน 
                    อิเลคตรอนแบบสองกราด (ภาคบรรยาย) 

     สุภาพร  นทีวัฒนา  และคณะ 
พ.ศ. ๒๕๓๑  การผลิตตนออยใหปราศจากเชื้อไวรัสโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ภาคบรรยาย) 

     รงรอง  วิเศษสุวรรณ และคณะ 
พ.ศ. ๒๕๓๒  การผลิตและการทดสอบคุณภาพของผงเชื้อรา Trichoderma harzianum  

                    (ภาคบรรยาย) 
     จิระเดช  แจมสวาง  และคณะ 
     การตรวจและนับปริมาณเชื้อ Pythium aphanidermatum ในดินโดยชีววิธีเจือจางดิน  

และการใชเหยื่อลอ (ภาคโปสเตอร) 
     จิระเดช  แจมสวาง  และคณะ 

พ.ศ. ๒๕๓๓  การพัฒนาเทคนิคทางโครมาโตรกราฟฟ-แมสสเปคโตรเมตรีเพ่ือใชในการวิเคราะหแบบ  
total analysis ของสารกําจัดแมลงบางกลุม (ภาคบรรยาย) 

     สุกัญญา  มหาธีรานนท และ เดวิด  อี เกมส 
เทคนิคการศึกษาตัวอยางท่ีมีชีวิตเล็กดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสอง   
กราด (รางวัลเกียรติบัตรผลงานชมเชย) 

     ณรงค  จึงสมานญาต ิ และบุญธรรม  จงเจริญ 
พ.ศ. ๒๕๓๔  การหมักกรดซิตริกโดยการตรึงรา Aspergillus niger (ภาคบรรยาย) 

     อาภรณ  วงษวิจารณ  และ Toshiomi Yoshida 
พ.ศ. ๒๕๓๕ รูปรางลักษณะและความเปนพิเศษของเดลตาเอ็นทอกซินของเชื้อ Bacillus thuringiensis  

สายพันธุตางๆ (ภาคบรรยาย)  
     ทิพยวดี  อรรถธรรม  และคณะ 

 ความกาวหนาในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือปรับปรุงพันธุถ่ัวเหลืองในประเทศไทย  
               (ภาคนิทรรศการ) 

     สิรนุช  ลามศรีจันทร  และคณะ 
พ.ศ. ๒๕๓๖  การหมักน้ําตาลไซโลสแบบ fed-batch ดวยมิวแตนทของ recombinant  

Saccharomyces cerevisiae (ภาคบรรยาย) 
    มณี  ตันติรุงกิจ  และคณะ 

พ.ศ. ๒๕๓๗   การปรับปรุงคุณสมบัติของแปง (สตารช) มันสําปะหลังโดยวิธีการดัดแปลงทางเคมี
เชิงซอน (ภาคบรรยาย) 

    กลาณรงค  ศรีรอต  และคณะ 
 การชักนําตนขนุนไพศาลทักษิณท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหออกรากในสภาพ ex–vitro  

(ภาคบรรยาย-รางวัลชมเชย) 
     มณฑา  วงศมณีโรจน  และคณะ 



 วิธีการตรวจหายีนในขาวกลายพันธุโดยใช RAPD และ RFLP  
(ภาคบรรยาย-รางวัลชมเชย) 

     ปทมา  ศิริธัญญา  และคณะ 
      เทคนิคการสกัดกํามะถันในดินท่ีปลูกขาวและพืชอาหารสัตว 
                    (ภาคโปสเตอร-รางวัลชมเชย) 

     นันทนา  ชื่นอ่ิม  และคณะ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ การขยายพันธุมังคุดจากการเพาะเลี้ยงใบออน (ภาคบรรยาย) 

     สมปอง  เตชะโต  และคณะ 
      ตนแบบระบบควบคุมโรงไฟฟาจากแกสหลุมขยะ (รางวัลประเภทกลุมสัมมนาประชามต)ิ 

     อําพล  ชุมเปย  และคณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  Effects of explant types on meristematic nodular callus formation from

 young leaves of mangosteen (ภาคบรรยาย) 
    Sompong  Ta-chato 

พ.ศ. ๒๕๔๒    Cell line  ชนิดใหมของหนอนเจาะสมอฝายอเมริกัน (ภาคบรรยาย) 
   สุดาวรรณ  เชยชมศรี  และคณะ 

     การคัดเลือกพริกบางชางจําลองพันธุท่ีตานทานตอไวรัส (ภาคโปสเตอร) 
    สุภาพร  เอ่ียมเขง  และคณะ 

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ไดงดการจัดประชุมวิชาการ และมอบรางวัลคาวากุชิ ในป 
๒๕๔๓ - ๒๕๔๗   

พ.ศ. ๒๕๔๘  ประสิทธิภาพของเชื้อรา Pythium oligandrum ในการควบคุมโรคเนาระดับดิน 
                   ของมะเขือเทศ 
       วรรณวิไล  อินทนู  และคณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  การแสดงออกของยีนตัวขนสงกรดอะมิโนระบบตางๆ ท่ีระยะการใหน้ํานมสูงในเนื้อเยื่อ  

เตานมสุกร (ภาคโปสเตอร) 
     ภัทรพรรณ  รุงเจริญ  และคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  การศึกษาพฤติกรรมการระบาดและวิธีปองกันกําจัดดวงหมักผักดวยวิธีกลและชีววิธ ี 
                    (ภาคบรรยาย) 
      ทัศนัย  ชัยเพ็ชร และคณะ   
พ.ศ. ๒๕๕๑    ไมมีผูรับรางวัล  
พ.ศ. ๒๕๕๒  กระบวนการพัฒนาของตัวออนระยะแรกระหวางการปฏิสนธิภายนอกรางกายในกระบือ    

ปลัก (ภาคบรรยาย) 
     วิบัณฑิตา  จันทรกิติสกุล  และคณะ 
 และเพ่ือใหการมอบรางวัลคาวากุชิไดกลับมาเริ่มดําเนินการใหมอีกครั้งเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๘  ตาม 
เจตนารมณของทานอาจารยคาวากุชิ     โดยฝายปฏิบัติการวิจัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนรางวัล       
คาวากุชิใหทําหนาท่ีบริหารจัดการผลประโยชนและหารายได   และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลคาวากุช ิ 
ทําหนาท่ีพิจารณาผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัย ดงันี้ 



      ๑.๑ คัดเลือกผลงานวิจัยท่ีนําเสนอเฉพาะภาคบรรยายในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี  ๗ (วันท่ี ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๓) ใน ๓ สาขา คือ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขา
สัตวและสัตวแพทย และสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเรื่องเก่ียวของกับงานดาน
วิทยาศาสตรชีวภาพ โดยพิจารณาจากบทคัดยอ 

๑.๒  เพ่ือใหคะแนนจากเรื่องเต็ม (๕๐ คะแนน) จากเรื่องท่ีผานการคัดเลือกในขอ ๑.๑  ตามเกณฑท่ี
กําหนด และคัดเลือกเรื่องท่ีไดคะแนนไมนอยกวา ๔๐ คะแนนเพ่ือพิจารณาการนําเสนอผลงานภาคบรรยายตอไป 
ซึ่งเกณฑท่ีกําหนดมีดังนี้  
 ๑)  บทคัดยอ ความสอดคลองของเนื้อเรื่อง-ชื่อเรื่อง ๑๐ คะแนน 
  และความถูกตองในการใชภาษา  
 ๒)  ความคิดริเริ่ม ความนาเชื่อถือ และความเปนประโยชนของผลงาน ๑๐  คะแนน 
 ๓) คํานําและวัตถุประสงคชัดเจนและสอดคลองกับงานทดลอง   ๕ คะแนน 
 ๔) อุปกรณและวิธีการเหมาะสม ปลอดภัย และสามารถ   ๕ คะแนน 
  บรรลุวัตถุประสงคของการทดลอง   
 ๕) ผลการทดลองและวิจารณท่ีเปนเหตุเปนผล ๑๐ คะแนน 
 ๖) สรุปไดครอบคลุมงานทดลอง   ๕ คะแนน 
 ๗) เอกสารอางอิงถูกตองและครบถวน   ๕ คะแนน 
 ๑.๓ เขาฟงการนําเสนอผลงานเรื่องท่ีผานการคัดเลือกในขอ   ๒  เพ่ือใหคะแนนการนําเสนอผลงาน 
ภาคบรรยาย (๕๐  คะแนน) ตามเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้ 
   ๑) สื่อในการนําเสนอเหมาะสม ชัดเจน ขนาดตัวอักษร ตัวสะกด สี ภาพ  ๕ คะแนน 

 ๒) องคประกอบของเรื่องท่ีนําเสนอครบถวนและมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับเวลา๑๐ คะแนน 
     (วัตถุประสงค อุปกรณ วิธีการ ผลและวิจารณและสรุป)  

 ๓) บุคลิกภาพของผูบรรยาย ทาทางการแสดงออก น้ําเสียง อักขระ ๑๐ คะแนน 
   ๔) การใชภาษาและการถายทอดใหผูฟงเขาใจเรื่องราวท่ีนําเสนอ ๑๐ คะแนน 

 ๕) การรักษาเวลา   ๕ คะแนน 
    ๖) การตอบคําถาม ๑๐ คะแนน 
 ๑.๔ ตัดสินใหรางวัล KAWAGUCHI จากคะแนนของเนื้อเรื่องเต็มและการนําเสนอผลงาน โดยมี
หลักเกณฑวา ผลงานวิจัยระดับดีเดนมีคะแนนรวมไมนอยกวา ๘๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และมี
คะแนนสูงสุด 
 ๑.๕ คณะกรรมการฯ เขาฟงการนําเสนอผลงานและใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด  
 ดังนั้นฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จึงขอเชิญชวนนักวิจัยทุกทานสรางผลงานท่ีมี
คุณภาพและนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต กําแพงแสน  อยาง
ตอเนื่อง 

ผูท่ีสนใจจะรวมสนับสนุนและเปนกําลังใจใหแกนักวิจัยในการสรางผลงานวิจัยดีเดนท่ีเปนประโยชนตอ
สังคม สามารถสมทบทุนรางวัลคาวากุชิไดท่ี 

 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน 
 จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐ 
 โทร. ๐๓๔-๒๘๑๐๙๒ 
 โทรสาร ๐๓๔-๓๕๑๓๙๙ 


