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รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารหม่อนไหมระหว่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ณ ประเทศออสเตรเลีย
๑. รายนามคณะเดินทาง
๑.๑ นายสมภพ จงรวยทรัพย์
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
๑.๒ นายอนุชิต ชุ่มใจ
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ สานักบริหารกลาง
๑.๓ นายกฤตไชย พลินทรนันท์
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารหม่อนไหมระหว่างประเทศ (The Executive Committee of ISC)
ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ ๒๕60 รวมระยะเวลา 4 วัน
๒. บทคัดย่อหรือสรุปย่อของรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ในการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารหม่อนไหมระหว่างประเทศ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ ประธานและประเทศสมาชิกกล่าวขอบคุณ กรมหม่อนไหมที่เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศได้แจ้งในที่ประชุมฯว่าประเทศกานาเข้าเป็นประเทศสมาชิกของ
คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศที่ 18 ประเทศญี่ปุ่น รับ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม วิช าการ
หม่อนไหมโลกครั้งที่ 25 ในปี 2562 คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ โดย คณะกรรมการ เซ็นทรัล
ซิลค์ บอร์ด ได้จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรังไหม (Post Cocoon Technology) ระหว่างวันที่
16 – 26 เมษายน 2560 ณ ประเทศอินเดียให้กับประเทศสมาชิกที่สนใจ โดยจะรับคนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 20 คน
หลังจากการประชุมฯ ทางคณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Deakin พบว่า มหาวิทยาลัย
Deakin เป็นสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ก้าวหน้า โดยเฉพาะด้าน
การวัส ดุ ศาสตร์ และการผลิ ตเส้ น ใย อีกทั้ งยั งให้ การสนั บสนุ นข้ อมูล ทางวิช าการ การร่ว มค้นคว้า วิจัย กั บ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๓. รายละเอียดการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
๓.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมหม่อนไหมระหว่างประเทศ
๓.๒ เนื้อหาที่เป็นสาระสาคัญ
คณะผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศได้เดินทางไป มหาวิทยาลัย
Deakin เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารหม่อนไหมระหว่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
10 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น โรมาเนีย ไทย และออสเตรเลีย และมีผู้ สังเกตการณ์
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Deakin ประเทศออสเตรเลีย 2 ท่าน

ภาพที่ 1...
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ภาพที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารหม่อนไหมระหว่างประเทศ
ประเด็นทีน่ ่าสนใจในที่การประชุมฯ มีดังนี้
1. ประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศกล่าวขอบคุณที่ประเทศไทย
ที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการหม่อนไหมระหว่างประเทศครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2559
ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี
2. Mr. Dileep Kumar R. ผู้ประสานงานของคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ แจ้ง
ในที่ประชุมว่า ประเทศกาน่าเป็นประเทศสมาชิก ลาดับที่ 18 ของคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นอกจากนี้ ประเทศเนปาล ปารากวัย เอธิโอเปีย รวันดา ไนจีเรีย ยูกานดา และ
โคลัมเบีย กาลังอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการเป็นประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ
3. คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ โดย คณะกรรมการ เซ็นทรัล ซิลค์ บอร์ด
จัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรังไหม (Post Cocoon Technology) ซึ่งจะมีการจัดขึ้น
ระหว่า งวั น ที่ 16 – 26 เมษายน 2560 ณ สถาบัน วิ จั ย เซ็ นทรั ล ซิ ล ค์ เทคโนโลจิ ค อล ประเทศอิน เดี ย
โดยเปิดรับสมัครให้ประเทศสมาชิกส่งรายชื่อได้ประเทศละ 2 คน รวมทั้งหมด 20 คน ซึ่ งมีผู้ส่งรายชื่อมาให้แก่
คณะกรรมาธิ ก ารหม่ อ นไหมระหว่ า งประเทศ มาแล้ ว 16 คน ผู้ แ ทนฝ่ า ยไทยจึ ง ได้ เ สนอขอให้ ท าง
คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศพิจารณาเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมการอบรมสาหรับประเทศไทยอีก 1
ท่าน รวมเป็นทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งทางตัวแทนของคณะกรรมาธิการฯ ยินดีตอบรับข้อเสนอของผู้แทนฝ่ายไทยใน
การเพิ่มผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็น 3 ท่าน
4. ข้ อมู ล ในเว็บ ไซต์ ของคณะกรรมาธิก ารฯ (http://www.inserco.org) ยัง ไม่ เป็ น ปั จจุ บั น
โดยเฉพาะในส่ ว นของประเทศไทย ผู้ แ ทนฝ่ า ยไทยจึ ง เสนอให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ดั ง กล่ า ว
ซึ่ง Mr. Dileep Kumar R. ยินดีที่จะประสานให้ในการปรับปรุงข้อมูล ทางผู้แทนฝ่ายไทยได้ประสานกับ
Mr. Dileep Kumar R. ในการปรับปรุงข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. ผู้แทน...
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5. ผู้แทนของคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศได้ติดตามค่าสมาชิกของประเทศไทย
ที่ยังคงค้างกับคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศอยู่ตั้งแต่ปี 2558 เป็นเงิน 1,620 ดอลลาห์สหรัฐ
แต่ทั้งนี้ผู้แทนของคณะกรรมาธิการฯ ยังไม่ได้ทวงถามผู้แทนฝ่ายไทยถึงค่าสมาชิกที่คงค้างอยู่แต่อย่างใด
6. ประเทศญี่ปุ่นรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 ในปี 2562
ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ ได้จัดทาคู่มือสาหรับการจัดประชุมฯ ให้แก่ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งภายในงานดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการด้านหม่อนไหมเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าด้านหม่อนไหมของ
ประเทศสมาชิก ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นแจ้งว่าจะชักชวนบริษัทเอกชนเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการฯ ด้วย
7. การพิ จ ารณาจั ด หาบุ ค ลากรที่ มี ผ ลงานเป็ น ที่ ประจั ก ษ์ ซึ่ ง เป็ น รางวั ล ใหม่ ที่ ท าง
คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดตั้งขึ้นมาแยกออกมาจากรางวัลหลุยส์ พาสเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการพัฒนาพืช อาศัยของหนอนไหม ได้แก่ การพัฒนาพืชอาศัยของหนอนไหม คือ
หนอนไหมใบหม่อน หนอนไหมทาซ่าร์ หนอนไหมอีรี่ และหนอนไหมมูกา ในด้านการเพาะปลูก พันธุ์พืช แมลงที่
เป็นศัตรู และการจัดการโรค ชีวโมเลกุล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ และเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2) ด้านการพัฒนาหนอนไหม ได้แก่ การพัฒนาพันธุ์ไหม การป้องกันหนอนไหม สรีรวิทยา
วิธีการเลี้ยงดู การส่งเสริม การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3) ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรังไหมและหลังการสาวไหม ได้แก่ กิจกรรมทั้งหมดหลัง
การเก็ บ เกี่ ย วรั ง ไหมและหลั ง การสาวไหม การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ การส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมแฟชั่ น
การตลาด และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4) ด้านผลิตภัณฑ์หนอนไหมและเส้นไหม ได้แก่ การใช้หนอนไหมและเส้นไหมในการวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุทางชีวภาพ เภสัชกรรม การนาผลพลอยได้ไปใช้ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รางวัลดังกล่าวจะประกาศทุกๆ 3 ปี โดยผู้สมัครเข้ารับรางวัลสามารถสมัครได้เพียงแค่รางวัล
เดียวเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ซึ่งการพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัล
จะดาเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 6 ท่าน จากหลากหลายสาขา
โดย ประธานของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลหลุยส์ พาสเตอร์ ส่วนคณะกรรมการที่เหลือจะ
ถูกคัดเลือกโดยประเทศสมาชิกและจะต้องมาจากองค์กรที่แตกต่างกัน
8. ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของหนังสือ “Final Report : The 24th
International Congress on Sericulture and Silk Industry” ของประเทศไทย ผู้แทนฝ่ายไทยแจ้งว่าหนังสือ
เล่มดังกล่าวกาลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดทา จะแล้วเสร็จช่วงประมาณปลายเดือน มีนาคม 2560
9. ด้วย นางสมหญิง ชูประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการผลิตและจัดการการผลิตหม่อนไหมได้
เกษียณอายุราชการไปตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ทาให้ตาแหน่งประธานในหัวข้อเรื่อง Post Cocoon Technology
สาหรับการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ว่างลง ซึ่งทาง Mr. Dileep Kumar R. กล่าวว่าทางประเทศไทย
สามารถเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมรับตาแหน่งประธานในหัวข้อเรื่อง Post Cocoon Technology ได้หรือ เปลี่ยนเป็น
ประธานในหัวข้อเรื่องอื่นก็ได้

10. การจัด...
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10. การจัด ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารหม่อนไหมระหว่างประเทศครั้งต่อไปจะถูกเลื่อน
ออกไปจากเดิมเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเดือน มกราคม ปี 2561 ณ ประเทศอินเดีย เพื่อให้คณะกรรมาธิการฯ
ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการจัดประชุมวิชาการไหมป่า ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดียด้วย

ภาพที่ 2 บรรยากาศในที่ประชุม คณะกรรมาธิการ
บริหารหม่อนไหมระหว่างประเทศ

ภาพที่ 3 ผู้แทนฝ่ายไทย ขณะชี้แจงในที่ประชุมฯ

ภาพที่ 4 Dr. Keiko Kadono ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น
เป็นประธานในที่ประชุมฯ
จากนั้น Dr. Alessandra Sutti นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Deakin ได้นาคณะกรรมาธิการหม่อนไหม
ระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Deakin พบว่ามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ที่ทันสมัยมาก เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Transmission electron microscopy (TEM) ซึ่งมีกาลังขยาย
สูงมาก โดยมีกาลังขยายสูงสุดถึง 1.5 ล้านเท่า เหมาะสาหรับ ศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบภายในของ
ตัวอย่างได้ เครื่องวัดขนาดเส้นใยที่มีขนาดเล็กมากๆ เช่น เส้นใยแมงมุม เป็นต้น เครื่องบดรังไหมที่สามารถบด
รังไหมให้กลายเป็นผงได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี เครื่องพิมพ์ 3 มิติที่สามารถขึ้นรูปจากวัสดุผงไหมที่ได้จากเครื่องบด
รังไหมเป็นรูปทรงตามที่ต้องการได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย Deakin กาลังทาการวิจัยเรื่องการทาแก้วหูปลอมจาก
ผงไหมโดยใช้เครื่องบดรังไหมและเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ดังกล่าว เป็นต้น
ภาพที่ 5...

๕

ภาพที่ 5 แสดงกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอน

ภาพที่ 6 เครื่องวัดขนาดเส้นใยที่มีขนาดเล็กมากๆ

ภาพที่ 7 รังไหมที่ใช้ในการทดลองผงไหมจากการบด

ภาพที่ 8 เครื่องบดรังไหม

ภาพที่ 9 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
จากนั้น...

๖

จากนั้น ทางมหาวิทยาลัย Deakin โดย Dr. Rangam Rajkhowa นักวิจัยด้านเส้นใยไหมและ
วัสดุทางชีวภาพจากไหม ได้นาเสนอการบรรยายพิเศษเพื่อการแนะนามหาวิทยาลัย Deakin ว่ามีการวิจัยด้าน
หม่อนไหมอยู่ 3 ด้าน ประกอบไปด้วย
1. การวิจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและฟังก์ชั่นของรังไหม และโครงสร้างและคุณสมบัติของ
เส้นใย
2. วิธีการแปรรูปเส้นไหม ได้แก่ การลอกกาว การทาผงไหม และผลิตภัณฑ์จากเส้นไหม
3. วิทยาการสิ่งทอ ได้แก่ การสาวไหมและการถักทอ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Deakin ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เช่น
มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ สถาบันวิทยาการทางหู
ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ทาหน้าที่วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศออสเตรเลีย

ภาพที่ 10 Dr. Rangam Rajkhowa ขณะกาลังนา
เสนอในทีป่ ระชุมฯ

ภาพที่ 11 แผนผั ง แสดงการวิ จั ย ด้ า นต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องกับหม่อนไหม

ภาพที่ 12 แสดงการวิจัยการพิมพ์ 3 มิติ จากผงไหม
จากนั้น...

๗

จากนั้นเดินทางเข้าชมศูนย์ วิจัยทางเส้นใยคาร์บอน Carbon Nexus ซึ่งทางศูนย์วิจัยดังกล่าว
วิจัยเรื่องการผลิตเส้นใยคาร์บอนจากเส้นใยโพลีอะครีโลไนไทรล์ (Polyacrylonitrile) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมน้ ามัน กระบวนการผลิตเส้นใยคาร์บอนเริ่มจากการเผาเส้นใยโพลี อะครีโลไนไทรล์ ซึ่งมีสี ขาวที่
อุณ หภู มิสู งถึ ง 1,800 องศาเซลเซี ย ส จนได้ เส้ นใยสี ด าที่ ประกอบไปด้ ว ยเฉพาะคาร์ บอน ซึ่ งเส้ น ใยที่ไ ด้ มี
ความเหนียวและแข็งแรงกว่าเหล็กกล้า แต่น้าหนักเบากว่าเหล็กกล้า จึงเหมาะที่จะนาไปใช้เป็นส่วนประกอบของ
รถยนต์และเครื่องบิน ทางศูนย์วิจัย Carbon Nexus มีเครื่องผลิตเส้นใยคาร์บอนเพื่อการวิจัยที่มีความทันสมัย
สามารถควบคุมระบบต่างๆของเครื่องได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่มี จอสัมผัส นอกจากนี้ทางบริษัทผลิตรถยนต์ของ
ประเทศออสเตรเลียได้ติดต่อศูนย์วิจัย Carbon Nexus ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตรถยนต์อีกด้วย

ภาพที่ 13 ภาพอุปกรณ์ผลิตเส้นใยคาร์บอน

ภาพที่ 14 ป้ายของศูนย์วิจัยทางเส้นใยคาร์บอน
Carbon Nexus

ภาพที่ 15 คณะกรรมาธิการหม่อนไหมขณะเยี่ยมชม
ศูนย์วิจัยทางเส้นใยคาร์บอน Carbon Nexus

หลังจาก...

๘

หลังจากเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทางเส้นใยคาร์บอน Carbon Nexus เสร็จสิ้น Ms. Sarita Kulkarni
ได้นาเสนอความเป็นมาของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศออสเตรเลีย โดยเริ่มมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครั้ง
แรกในปี ค.ศ. 1848 ณ เมือง Eastwood รัฐ New South Wales ในปี ค.ศ. 1872 Mrs. Bladen Neill และ
บริษัท Victorian Ladies Sericultural Company (VLSC) ได้ก่อตั้งฟาร์มเลี้ยงหนอนไหมในพื้นที่แถบภูเขา
Alexander ซึ่งพื้นที่นี้ทาง Mrs. Bladen Neill ได้รับมาจากกระทรวงที่ดินในสมัยนั้น อย่างไรก็ตาม การปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมไม่ประสบความสาเร็จเนื่องจากเหตุผลหลายประการได้แก่ พื้นที่ที่ได้รับไม่เหมาะสมในการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศออสเตรเลีย และขาดเครื่องมืออุปกรณ์
เงิน ทุ น และความช านาญ ทาให้ มีก ารเลิ กปลู กหม่อนเลี้ ย งไหมในที่สุ ด ในปี ค.ศ. 1877 ในขณะที่ปั จจุบั น
Ms. Sarita Kulkarni ได้พยายามที่จะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใน รัฐ Victoria ประเทศออสเตรเลียแต่ยังประสบ
ปัญหาอยู่เนื่องจากพันธุ์หนอนไหมยังผลิตเส้นไหมคุณภาพไม่ดีนัก ในขณะทีไ่ ด้เริ่มทาไวน์หม่อนออกสู่ตลาดแล้ว

ภาพที่ 16 Ms. Sarita Kulkarni ขณะบรรยายในที่
ประชุม

ภาพที่ 17 การปลูกต้นหม่อนในประเทศออสเตรเลีย

ภาพที่ 18 การเลี้ยงไหมและรังไหมที่เก็บเกี่ยวได้

ภาพที่ 19 ไวน์หม่อนที่จาหน่ายในประเทศออสเตรเลีย

3.3 ประโยชน์...

๙

๓.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
การเดิน ทางไปประเทศออสเตรเลีย เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารหม่อนไหม
ระหว่างประเทศในครั้งนี้ ทาให้เกิดความต่อเนื่องของการดาเนินงานด้านวิชาการหม่อนไหมและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การคัดสรร
บุคลากรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่างๆ การเข้าร่วมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Deakin ที่ทางคณะกรรมาธิการฯ
ได้จัดให้คณะเดินทางได้ศึกษา และ คณะกรรมาธิการฯ ได้สนับสนุนเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมการหลักสูตรเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวรังไหม (Post Cocoon Technology) สาหรับประเทศไทยจากเดิม 2 คน เป็นทั้งหมด 3 คน
นอกจากนี้ คณะเดินทางยังได้ศึกษาวิทยาการที่ทันสมัยด้านวัสดุศาสตร์และเส้นใยจาก มหาวิทยาลัย Deakin
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ก้าวหน้า
พร้อมที่จะผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การร่วมค้นคว้าวิจัย
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย หากกรมหม่อนไหมสามารถร่วมงานทั้งด้านการวิจัยและ/หรือแลกเปลี่ยน
บุคลากร ตลอดจนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะทาให้สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านเส้นใยและวัสดุทาง
ชีวภาพและบุคลากรของกรมหม่อนไหมต่อไป
๔. ปัญหาอุปสรรค
๕. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑. กรมหม่อนไหมควรคัดเลือกหาผู้ดารงตาแหน่งประธานในหัวข้อเรื่อง Post Cocoon Technology
หรือ หัวข้อเรื่องอื่น เพื่อทดแทนนางสมหญิง ชูประยูร ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
๒. มหาวิทยาลัย Deakin มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเส้นใยไหมและวัสดุชีวภาพด้านไหมและมี
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ดังนั้น หากสามารถหาแหล่งทุน ฝึกอบรมต่างประเทศ เช่น ทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) ช่วยให้นักวิชาการของกรมหม่อนไหม
มีโอกาสได้เข้ามาฝึกอบรมด้านเส้นใยไหมและวัสดุชีวภาพที่มหาวิทยาลัย Deakin ได้ก็จะช่วยให้นักวิชาการของ
กรมหม่อนไหมสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนางานวิจัยให้แก่กรมหม่อนไหมได้ และหากกรมหม่อนไหม
สามารถร่วมงานด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย Deakin ได้ จะช่วยให้พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมด้านเส้นใยไหมและ
วัส ดุ ทางชีว ภาพของกรมหม่ อนไหมได้ ทั้ งนี้ ผู้ อานวยการศู น ย์วิ จั ยวั ส ดุศ าสตร์ ข องมหาวิ ทยาลั ย Deakin มี
ความประสงค์ที่จะทาความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิจัยของกรมหม่อนไหมต่อไปในอนาคต จึงเป็นโอกาสดีของ
นักวิจัยที่สามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาประยุกต์การใช้เส้นใยไหมต่อไป

.....................................................................
(นายสมภพ จงรวยทรัพย์)
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
........../......../..........

