
นักวิจัยไทยควารางวัลนักวิจัยดีเลิศระดับนานาชาติ 

 
 
นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ควารางวัลนักวิจัยดีเลิศ จากสมาคมการผลิตสัตวแหงภาคพ้ืน

เอเชียและออสตราเลเซีย (Asian-Australasian Animal Production Societies) จากการทุมเทใน
การศึกษาวิจัยดานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ืองและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจนเปนท่ียอมรับอยาง
กวางขวางในระดับนานาชาติ  ศาสตราจารย ดร. เมธา วรรณพัฒน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรอาหารสัตวเขตรอน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการประกาศยกยอง
เชิดชูเกียรติใหไดรับรางวัลนักวิจัยดีเลิศ “The 7th AAAP Animal Science Award” โดย Asian-
Australasian Animal Production (AAAP) Societies ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 
13th AAAP Congress” ซ่ึงจัดข้ึน ณ กรุงฮานอย  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหวาง
วันท่ี 22-26 กันยายน 2551 และมีนักวิจัยเขารวมประชุมจํานวนกวา 1,200 คนจาก 35 ประเทศท่ัว
โลก ซ่ึงรางวัลนี้จะมอบใหนักวิจัยอาวุโสท่ีมีผลงานวิจัยดีเลิศในสาขาของตนเองและเปนท่ียอมรับ
ในระดับนานาชาติอยางกวางขวาง  โดยผูท่ีไดรับรางวัลจะไดรับโลเกียรติยศและเงินรางวัลจาก The 
Han’s Life Science Foundation and Asian-Australasian Societies of Animal Production (AAAP) 
ซ่ึงในปนี้มีผูไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 1 ทานคือ ศาสตราจารย ดร. เมธา วรรณพัฒน  

ประวัติของศาสตราจารย ดร. เมธา วรรณพัฒน  
ศาสตราจารย ดร. เมธา วรรณพัฒน เปนบุตรคนท่ี 4 ในพ่ีนองท้ังหมด 7 คน  ซ่ึงบิดามีอาชีพ

รับราชการเปนครูโรงเรียนประชาบาล สวนมารดามีอาชีพเปนแมบานและเกษตรกร มีภมิูลําเนาอยูท่ี 
อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด ในระดับมัธยมศึกษาไดรับทุนนักเรียนแลกเปล่ียนภายใตโครงการ American 
Field Service Exchange Student Program จากประเทศสหรัฐอเมริกา และไดรับทุนนักศึกษา
แลกเปล่ียน ASPAC Exchange โดยฝกงานในประเทศประเทศนิวซีแลนด สําหรับการศึกษาระดับ



ปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยขอนแกน และไดทุนเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโท-เอกสาขา
โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอื้องจาก North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปจจุบัน
ดํารงตําแหนงศาสตราจารยระดับ 11 และเปนผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว
เขตรอนคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยมีภรรยาคือ รศ. สดุดี วรรณพัฒน  ซ่ึง
ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และลูกชาย คือ นายชัช วรรณพัฒน  ซ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Industrial 
Engineering จาก Lehigh University, มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และปจจุบันกําลัง
ศึกษาตอในสาขา Financial Engineering ณ University of  Edinburgh และ Hariot  Watt University 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

ศ. ดร. เมธา วรรณพัฒน ไดเร่ิมปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตป 2523 หลังจาก
ปฏิบัติงานไดสองปไดรับทุนเพื่อเขาศึกษาตอในระดับหลังปริญญาเอก (Post. Doc.) จากรัฐบาล
ประเทศนอรเว (NORAD) ณ Norwegian Agricultural University of Norway ในระหวางการ
ปฎิบัติงานราชการไดทําการสอนและวิจัยดานโภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง โดยเฉพาะในสวนของ
นิเวศวิทยาในรูเมน     และการใชประโยชนจากผลพลอยไดทางการเกษตรเพื่อเปนอาหารสําหรับโค
เนื้อ โคนมและกระบือ งานวิจัยท่ีโดดเดนไดแก ฟางขาวหมักยูเรีย การใชประโยชนของมัน
สําปะหลังในอาหารสัตวท้ังในรูปของมันเสนและมันเฮย และการพัฒนาระบบการผลิตอาหาร
มนุษยและอาหารสัตวรวมกัน (food- feed-system) ในฟารม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเกษตรกรราย
ยอย  นอกจากนี้ยังไดผลิตสูตรอาหารขนอยางงายสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ืองโดยใชวัตถุดิบอาหารสัตวท่ี
มีในทองถ่ิน เพื่อใหเกษตรกรรายยอยปฏิบัติไดงายและนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึง
สงผลดีตอการลดตนทุนในการผลิต และเพิ่มผลกําไรสูเกษตรกรตอไป สําหรับงานวิจัยท่ีมีมากมาย
ท่ีเปนประโยชนตอเกษตรกรและอุตสาหกรรมดานอาหารสัตวในประเทศไทยแลวยังเปนประโยชน
ตอนานาประเทศอีกดวย โดยไดรับเชิญใหเปนท่ีปรึกษาจากหลายองคกรในระดับนานาชาติ อาทิ
เชน เปนท่ีปรึกษาวิทยาศาสตรของ IFS, FAO ในแอฟฟริกาและเอเชีย, EU ในเวียดนาม และกัมพูชา
, ICARDA ในปากีสถาน, IAEA/ FAO และ ILRI ในภาคพื้นเอเชีย, SIDA- SAREC MEKARN และ 
NUFU Post- Graduate Program สําหรับภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังไดรับเชิญเพื่อบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับโภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง ในการประชุมระดับนานาชาติตางๆ อาทิเชน The 11th World 
Buffalo Congress, The 6th, 8th, 11st, 12th,13th AAAP Conferences, The Ruminant Physiology and 
Metabolism Congress, การรับเชิญใหการบรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศท่ัวโลก   ตลอดระยะเวลา 29 ป ของการสอนและทํางานวิจัยของ ศ.ดร. เมธา 
วรรณพัฒน ไดทํางานวิจัยมากมายและตอเนื่องมาโดยตลอด มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติกวา 
200 เร่ือง และยังไดทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักใหแกนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว จํานวน 45 คน โดย



มีท้ังนักศึกษาจากประเทศไทยและตางประเทศ ปจจุบันบัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปไดปฏิบัติงานท้ัง
ในสวนราชการและภาคเอกชนท้ังในระดับประเทศและนานาประเทศ สวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพในวารสารนานาชาติ เชน Asian- Australasian Journal of Animal Science, Journal of  
Animal Science, Journal of The Science of Food and Agriculture, Molecular Biology Reports and 
Current Microbiology เปนตน นอกจากนี้ยังไดมีการจดอนุสิทธิบัตรงานวิจัยในประเทศไทยจํานวน
กวา 20 เร่ือง  

งานที่สําคัญอีกงานหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและคนรุนใหม คือ
โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาเกษตรศาสตรนานชาติแหงประเทศไทย (IAAS Thailand) ซ่ึง ศ.เมธา 
เปนผูริเร่ิมและบุกเบิก ใหประเทศไทยไดเปนสมาชิก ของ IAAS World มาต้ังแตป พ.ศ. 2525 ใน
ทุกๆ ปจะมีการคัดเลือกนักศึกษาเกษตรศาสตร จากมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทย เพื่อคัดเลือก
ใหเดินทางไปฝกงาน ณ ฟารมตางๆ ในประเทศแถบยุโรป จํานวน 25- 30 คนตอป ปจจุบันนี้ มี
นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการนี้มากกวา 500 คน และนอกจากน้ันยังตองจัดโปรแกรมใหนักศึกษา
นานาชาติเขาฝกงานในประเทศไทยอีกดวย ซ่ึงนักศึกษาที่ไดรวมในโครงการน้ีไดรับความรู และ
ประสบการณ การปฏิบัติงานจริงและเรียนรูถึงคุณภาพชีวิตในตางแดน เปนอยางดียิ่ง และท่ีสําคัญ
คือเปดโลกทัศนและวิสัยทัศนใหกวางไกล สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ และสรางความเช่ือม่ันเพื่อ
เปนคนท่ีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมตอไป 
 ศาสตราจารย เมธา วรรณพัฒน เปนผูสรางคุณประโยชนแกวงการผลิตสัตวเปนอยางยิ่ง  
ไดทําการศึกษาวิจัยมากมายและตอเนื่องมาโดยตลอด มีผลงานวิจัยเปนท่ียอมรับในวงการผลิตสัตว
ท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนการผลิตทรัพยากรบุคคลในสาขาสัตวศาสตรอยางดีมีประสิทธิภาพ 
ดังท่ีไดกลาวมาในขางตนจึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะไดรับการประกาศยกยองสรรเสริญใหเปนนักวิจัยดี
เลิศในคร้ังนี้ รางวัลนี้เปนรางวัลอันทรงเกียรติไดสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกนและ
ประเทศชาติเปนอยางมากและควรแกการจารึกใหเปนเกียรติประวัติแกบุคคลผูสรางช่ือเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ  จึงใครขอรวมแสดงความยินดีและปลาบปล้ืมใจกับศาสตราจารย 
ดร. เมธา วรรณพัฒน ในการไดรับรางวัลอันทรงเกียริติคร้ังนี้ดวยความยินดีอยางสุดซ้ึง 
 

คํากลาวของศ. ดร. จรัญ จันทลักขณา ในงานเล้ียงแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เมธา 
วรรณพัฒน วา ศ.ดร. เมธา เปนบุคคลท่ีมีความโดดเดน 4 อยาง คือ 
1. มีคนจนอยูในจิตใจ 
2. เปนแมไกของลูกศิษย 
3. เปนบัณฑิตท่ีมีจิตวิญญาณ 
4. เปนเจาสําราญท่ีประสานวิทยา 
 



รูปภาพของ ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน ในระหวางการรับรางวัล ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
 

    
 

  
 

   
 
 
 

 
 
 

 
รูปภาพของ ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน ในระหวางการปฏิบัติงานราชการท้ังภายในและนอกประเทศ 



 

           
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 


