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ภายนอกมหาวิทยาลยั (ในประเทศ) 

Asian Development Bank (ADB-PHT) แหลงทุน -  

รศ.จริงแท ศิริพานิช 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

antioxidant ในมังคุด  1 2549-2549  40,000.00 

รศ.จริงแท ศิริพานิช 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

Antioxidant เอ็นไซดท่ีเกี่ยวของกับการ
เกิดอาการไสสีนํ้าตาลในสับปะรด 
(Ananas Comosus (L.) Merr.) 

 2 2549-2549  40,000.00 

รศ.จริงแท ศิริพานิช 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การเก็บรักษาขาออน  3 2549-2549  30,000.00 

รศ.จริงแท ศิริพานิช 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

อาการสุกไมสม่าํเสมอในทุเรียน  4 2548-2548  40,000.00 

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ       150,000.00 บาท 
NRCT-JSPS แหลงทุน -  

นางสุดาวรรณ เชยชมศร ี
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 
     ฝายปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง 

การพัฒนาเชื้อนิวคลโีอโพลีฮีโดรไวรัส
เพื่อใชในการกาํจัดหนอนเจาะสมอฝาย 

 1 2548-2550  500,000.00 

นางสาวมณ ีตันติรุงกิจ 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 
     ฝายปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       500,000.00 บาท 
The Asia Foundation แหลงทุน -  

ศ.ภูวดล ทรงประเสริฐ 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาประวัตศิาสตร 

ความขัดแยงเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 

 1 2549-2549  250,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       250,000.00 บาท 
กรมทรัพยสินทางปญญา แหลงทุน -  

นายปราโมทย ธรรมรัตน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต 

โครงการสืบคนและวิเคราะหขอมูล
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทรัพยสินทาง
ปญญา 

 1 2549-2549  1,300,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,300,000.00 บาท 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แหลงทุน -  

ผศ.วิพักตร จินตนา 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาการจดัการปาไม 

การพัฒนาการจดัการระบบนิเวศปาชาย
เลนอยางยั่งยืน 

 1 2549-2550  100,000.00 
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นายสมศักดิ ์พิรยิโยธา 
     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
      

การพัฒนาการจดัการระบบนิเวศปาชาย
เลนอยางยั่งยืน 

 1 2549-2550  100,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       100,000.00 บาท 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน แหลงทุน -  

ผศ.เกียรตไิกร อายุวฒัน 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โครงการสาธติระบบผลิตพลังงานจากชวี
มวลระดับชมุชน 

 1 2548-2549  7,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       7,000,000.00 บาท 
กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม แหลงทุน -  

ผศ.สุมาลี สันติพลวฒุ ิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

โครงการจดัทําสถิตผิลิตภาพแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

 1 2549-2549  1,127,700.00 

ผศ.ศภุชาติ สุขารมณ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อ.รสดา เวษฎาพันธุ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อ.สมหมาย อุดมวิทิต 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

ผศ.สุมาลี สันติพลวฒุ ิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

โครงการตดิตามและประเมินผลโครงการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

 2 2549-2549  2,500,000.00 

อ.รสดา เวษฎาพันธุ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อ.สมหมาย อุดมวิทิต 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       3,627,700.00 บาท 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร แหลงทุน -  

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

การวิจัยและพัฒนาสวนประมวลผล
สัญญาณดิจิตอลเบสแบนดสําหรับสถานี
ภาคพื้นดิน สําหรับดาวเทียม SMMS 

 1 2548-2549  7,000,000.00 
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อ.วัชรี วรีคเชนทร 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

การวิจัยและพัฒนาสวนประมวลผล
สัญญาณดิจิตอลเบสแบนดสําหรับสถานี
ภาคพื้นดิน สําหรับดาวเทียม SMMS 

 1 2548-2549  7,000,000.00 

ผศ.สุมาลี สันติพลวฒุ ิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

โครงการสงเสริมบทบาทเชิงรุกของไทย
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

 2 2549-2549  7,800,000.00 

รศ.ยืน ภูวรวรรณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

อ.จีรศักดิ์ พงษพิษณพิุจิตร 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

ผศ.ศภุชาติ สุขารมณ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อ.จารึก สิงหปรชีา 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

อ.บัณฑิต ชัยวชิญชาต ิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อ.สมหมาย อุดมวิทิต 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อ.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรต ิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

อ.อรชส นภสินธุวงศ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

ผศ.สมชาย นําประเสริฐชัย 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ผศ.นงนุช อังยรุีกุล (โสรัตน) 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       14,800,000.00 บาท 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีแหลงทุน -  

อ.จักร แสงมา 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

ฐานขอมลูโครงสรางสารออกฤทธิ์จาก
สมุนไพรไทย 

 1 2548-2548  1,500,000.00 
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,500,000.00 บาท 
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ แหลงทุน -  

ผศ.ธันวา จิตตสงวน 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

บทบาทความหลากหลายของการเกษตรที่
มีตอชุมชนในที่ราบภาคกลางของประเทศ
ไทย 

 1 2549-2549  1,200,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,200,000.00 บาท 
โครงการ BRT, Thailand แหลงทุน -  

รศ.อํานวย จรดวง 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพันธุศาสตร 

ความสัมพันธเชิงวิวฒันาการของสัตววงศ
กวางในประเทศไทย 

 1 2549-2550  200,000.00 

อ.นันทศักดิ์ ปนแกว 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

ความหลากหลายของผีเส้ือหนอนมวนใบ
ในประเทศไทยของอุทยานแหงชาติ
เขานัน 

 2 2549-2551  400,000.00 

รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

ความหลากหลายทางชีวภาพของไบร
โอโซนน้ําจืดแลการประยุกตใชไบร
โอโซนน้ําจืดเปนดชันีวัดคุณภาพน้ําใน
แมนํ้าสงคราม 

 3 2549-2549  400,000.00 

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ       1,000,000.00 บาท 
โครงการพฒันาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว (ADB) แหลงทุน -  

อ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

ผลอายกุารเก็บเกี่ยวท่ีมีอิทธิพลตอ
ปริมาณฟลาโวนอยดและคุณสมบัติตาน
อนุมูลอิสระในผลหวา (Syzygium 
cumini) 

 1 2548-2549  80,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       80,000.00 บาท 
โครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิแหลงทุน -  

รศ.มาล ีณ นคร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพฤกษศาสตร 

การขยายพันธุหญาแฝกโดยการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกหญาแฝก
เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา (กรุงเทพฯ) 

 1 2549-2549  300,000.00 

นายธีระ สมหวัง 
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพชื
ศาสตร 
     สถานีวิจัยเขาหินซอน 

การใชวัสดุเหลอืใชจากโรงงาน
อุตสาหกรรม (กากสาเหลา) เปนปุย
อินทรียกับหญาแฝก 

 2 2549-2549  250,000.00 

รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพฤกษศาสตร 

การใชหญาแฝกดูดซับมลสาร สารพิษ
และบําบัดน้ําเสียในแหลงชุมชน 

 3 2549-2549  300,000.00 

รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพฤกษศาสตร 

การใชหญาแฝกรวมกับจุลินทรียเพื่อเพิ่ม
ความอดุมสมบูรณของดินและเพิ่ม
ผลผลิตพืชไร พืชสวน 

 4 2549-2549  300,000.00 
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นายธีระ สมหวัง 
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพชื
ศาสตร 
     สถานีวิจัยเขาหินซอน 

การปลูกหญาแฝกตามแนวคันบอนํ้าใน
สถานีวิจัยเขาหินซอน 

 5 2549-2549  60,000.00 

รศ.นวลฉวี รุงธนเกยีรต ิ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป 

การเพิ่มประสิทธิภาพการดดูซับโลหะ
หนักบางชนิดโดยหญาแฝก 

 6 2549-2549  242,000.00 

นายรักเกียรติ ชอบเกื้อ 
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพชื
ศาสตร 
     สถานีวิจัยปากชอง 

การศึกษาการปลูกแฝก 3 สายพันธุใน
แปลงไมผลบางชนิดและถายทอด
เทคโนโลยีสูเกษตรกร 

 7 2549-2549  300,000.00 

นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ 
     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุร ี
     สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุร ี

หญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้าํ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
ลพบุร ี

 8 2549-2549  250,000.00 

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ       2,002,000.00 บาท 
งบประมาณพัฒนาจังหวัดนครปฐมเพือ่พัฒนาวิชาการและการทองเที่ยว แหลงทุน -  

ผศ.สมชาย ธนสินชยกุล 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกยีรต ิ 1 2549-2549  11,384,000.00 

นายถนัด ทัศจันทร 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 
     ศูนยวิจยัและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม 

นายวิชัย สรพงษไพศาล 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 
     ศูนยวิจยัและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       11,384,000.00 บาท 
เงินทุนชวยเหลือทางดานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีลูนิธิโทเร เพือ่การสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย แหลงทุน -  

นางสาวพงษศิริ วินิจฉัย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑเชิงธุรกิจ 

การพัฒนาการสกัดน้ํามันดักแดไหมพนัธุ
ไทยพื้นเมืองเพื่อเปนวัตถุดิบท่ีมีอนุภาค
ขนาดเล็กเพื่อการพฒันาผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง 

 1 2549-2549  170,000.00 

รศ.ดร.ภกญ.อรัญญา มโนสรอย 
     คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       170,000.00 บาท 
จังหวัดสมุทรสาคร แหลงทุน -  



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นางธีรนุต รมโพธิภ์กัดิ ์
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 
     ฝายปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง 

โครงการพัฒนานวตักรรมและถายทอด
เทคโนโลยีมะพราวน้ําหอมครบวงจร 
กิจกรรมที่ 2 การวิจยัและถายทอด
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวมะพราวน้าํหอมที่
เหมาะสมเพื่อการผลิตสินคาเกษตร
คุณภาพ GAP (good agricultural 
practice) สําหรับอุตสาหกรรมการแปรรปู 
การสงออกและบริโภคภายในประเทศ 

 1 2549-2549  450,000.00 

รศ.จริงแท ศิริพานิช 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

โครงการพัฒนานวตักรรมและถายทอด
เทคโนโลยีมะพราวน้ําหอมครบวงจร 
กิจกรรมหลักที ่4 การถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อลดการใชสารเคมีซัลเฟอรในมะพราว
นํ้าหอมหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายกุาร
เก็บรักษา 

 2 2549-2549  500,000.00 

นายกิตติพงศ ตรีตรยุานนท 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

โครงการพัฒนานวตักรรมและถายทอด
เทคโนโลยีมะพราวน้ําหอมครบวงจร 
โครงการยอยท่ี 1: การวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตมะพราวน้ําหอมเพื่อ
เปนสินคาเกษตรคุณภาพ GAP (good 
agricultural practice) สําหรับรองรับ
อุตสาหกรรมการแปรรูป  การสงออกและ
บริโภคภายในประเทศ 
กิจกรรมหลักที ่1 การวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตตนกลาพันธุนํ้าหอม
คุณภาพเพือ่การผลิตสินคาเกษตร GAP 
(good agricultural practice) 

 3 2549-2549  500,000.00 

นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 

โครงการพัฒนานวตักรรมและถายทอด
เทคโนโลยีมะพราวน้ําหอมครบวงจร 
โครงการยอยท่ี 1: การวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตมะพราวน้ําหอมเพื่อ
เปนสินคาเกษตรคุณภาพ GAP (good 
agricultural practice) สําหรับรองรับ
อุตสาหกรรมการแปรรูป  การสงออกและ
บริโภคภายในประเทศ 
กิจกรรมหลักที ่3 การวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีการใชปุยอินทรียและปุยอนิ
นทรียท่ีมีตอการเพิม่คุณภาพมะพราว
นํ้าหอมเพื่อการผลติสินคาเกษตรคุณภาพ 
GAP (good agricultural practice) 

 4 2549-2549  522,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นายกิตติพงศ ตรีตรยุานนท 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

โครงการพัฒนานวตักรรมและถายทอด
เทคโนโลยีมะพราวน้ําหอมครบวงจร 
โครงการยอยท่ี 1: การวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตมะพราวน้ําหอมเพื่อ
เปนสินคาเกษตรคุณภาพ GAP (good 
agricultural practice) สําหรับรองรับ
อุตสาหกรรมการแปรรูป  การสงออกและ
บริโภคภายในประเทศ 
กิจกรรมหลักที ่5 การถายทอดเทคโนโลยี
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมะพราว
นํ้าหอมแบบเกษตรผสมผสาน 

 5 2549-2549  610,000.00 

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ       2,582,000.00 บาท 
ทบวงมหาวทิยาลัยและสาํนักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย แหลงทุน -  

ผศ.นรินทร อุประกรินทร 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว 

การศึกษาระดับ acute phase proteins ท่ี
สําคัญ ในไกไข สายพันธุท่ีมีการเลีย้งอยู
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกในประเทศ
ไทย และการนําคาดชันีของการอกัเสบมา
ประยุกตใชในการวิเคราะห สภาวะ
สุขภาพของไกในระดับฝูง 

 1 2549-2550  480,000.00 

รศ.ดร. วรวิทย วัชชวัลคุ 
     คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน 
      

Erik Gruys 
     Emeritus professor of Domestic Animal Pathology 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       480,000.00 บาท 
บริษัท  การไฟฟา  จาํกัด (มหาชน) แหลงทุน -  

อ.อภิชาต ดะลณุเพธย 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

การวิเคราะหการผลติและการตลาด
อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาท่ีติด
ฉลากและยังไมติดฉลาก 

 1 2549-2549  3,900,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       3,900,000.00 บาท 
บริษัท Philip Morris (Thailand) Ltd. แหลงทุน -  

ผศ.อุนกัง แซลิ้ม 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

มาตรการทางภาษีสรรพสามิตและ
กฎหมายที่เหมาะสม 
สําหรับอุตสาหกรรมยาเสนมวนเอง 

 1 2549-2549  1,337,600.00 

นายฉมาดนัย มากนวล 
     สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ
      



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นายภมูิสุข คณานุรกัษ 
     สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ
      

มาตรการทางภาษีสรรพสามิตและ
กฎหมายที่เหมาะสม 
สําหรับอุตสาหกรรมยาเสนมวนเอง 

 1 2549-2549  1,337,600.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,337,600.00 บาท 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) แหลงทุน -  

อ.วัชรี วรีคเชนทร 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ซอฟตแวรปองกันการเรียกออกโทรศพัท
ระหวางประเทศจากการใชงานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

 1 2549-2549  225,000.00 

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       225,000.00 บาท 
บริษัท จัดการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวันออก จาํกดั (มหาชน) แหลงทุน -  

รศ.วรีะศักดิ์ อุดมโชค 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

การศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติการ
ฝนหลวงในพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก 

 1 2549-2549  600,000.00 

รศ.กอบเกียรต ิผองพุฒ ิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

อ.พงศกร จิวาภรณคุปต 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

นางพูลศิริ ชูชีพ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

ประหยดั นันทศีล 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควชิาวทิยาศาสตรท่ัวไป 
      

กรองจิต เกษจินดา 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควชิาวทิยาศาสตรท่ัวไป 
      

สายฝน ทมกระโทก 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควชิาวทิยาศาสตรท่ัวไป 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       600,000.00 บาท 
บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากดั แหลงทุน -  

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

Collaborative Research and Developmen 
Project on Jatropha Biodiesel for Diesel 
Vehicles 

 1 2549-2550  5,600,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การจําลองปฏิกริิยาทรานเอสเทอริฟเคชนั
สําหรับการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลดวยวธิี
Molecular modeling 

 2 2549-2549  60,000.00 

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การประเมินวัฏจักรชีวิตน้ํามันไบโอดีเซล
จากสบูดํา 

 3 2549-2549  60,000.00 

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การประยุกตการกลัน่แบบเกิดปฏิกิริยา
เพื่อเพิ่มผลผลติในการผลิตไบโอดีเซล 

 4 2549-2549  200,000.00 

อ.อรรถศักดิ ์จารยี 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันสบูดําดวย
ปฏิกิริยาแตกตัว 

 5 2549-2550  300,000.00 

อ.มานพ เจริญไชยตระกูล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การผลิตไบโอดีเซลจากสบูดําโดดยใช
ของผสมระหวางเมทานอลและ
คารบอนไดออกไซดท่ีสภาวะเหนือจุด

 6 2548-2550  200,000.00 

อ.จรัญ ฉัตรมานพ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การผลิตเอนไซมไลเปสดวยวิธีหมักแบบ
แหง 

 7 2548-2550  300,000.00 

รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การพัฒนาตัวเรงปฏกิิริยาซีโอไลตสําหรบั
ปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันสบู
ดํา 

 8 2548-2549  200,000.00 

อ.นันทิยา หาญศภุลกัษณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การศึกษาสภาวะการตรึงเอนไซมไลเปส
ดวยพอลิเมอรท่ีเหมาะสม 

 9 2548-2549  150,000.00 

อ.กานดิส สุดสาคร 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การสังเคราะหไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม
โดยตัวเรงปฏิกิริยาววิิธพันธ 

 10 2548-2549  200,000.00 

รศ.อภิญญา ดวงจันทร 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันน้ํามัน
สบูดําโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธ
ชนิด: SO2-4, ZrO2, CaSO4 

 11 2548-2549  100,000.00 

รวม     11  โครงการ     งบประมาณ     7,370,000.00 บาท 
บริษัท เมทรกิซ แอสโซซิเอทซ จาํกดั แหลงทุน -  

อ.ดีเซลล สวนบุร ี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

การศึกษาการปนเปอนน้ําเค็มในชั้นน้ํา
บาดาลดวยวิธีทางธรณีฟสิกส 

 1 2549-2549  80,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       80,000.00 บาท 
บริษัทการบินไทย จาํกัด (มหาชน) แหลงทุน -  

นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 
     ฝายปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง 

การ Implement ระบบควบคุม GAP เพื่อ
สงครัวการบิน:  การพัฒนาการรับรอง
ระบบผลิตใหเปนมาตรฐานสากล 

 1 2548-2549  500,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นางสาวชวนพิศ อรณุรังสิกุล 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 
     ฝายปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง 

การ Implement ระบบควบคุม GAP เพื่อ
สงครัวการบิน:  การพัฒนาการรับรอง
ระบบผลิตใหเปนมาตรฐานสากล 

 1 2548-2549  500,000.00 

อ.ชยัณรงค รัตนกรฑีากุล 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพชื 

นางธีรนุต รมโพธิภ์กัดิ ์
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 
     ฝายปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       500,000.00 บาท 
บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด มหาชน แหลงทุน -  

อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
ของวัสดุกอสราง มมุมองใหมในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพส่ิงแวดลอมและ
การเปรียบเทียบสมมรถนะ 

 1 2549-2549  998,800.00 

อ.ชนิกานต ยิม้ประยูร 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala 
     The Joint Graduate School of Energy and Environment, 
KMUTT 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       998,800.00 บาท 
บริษัทผลิตภัณฑกอสรางซีเมนตไทย แหลงทุน -  

รศ.ศริิกัลยา สุวจิตตานนท 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การทํางานวิจัยและพัฒนาวัสดุเปลี่ยน
สถานะเพื่อใชเปนสวนผสมในสิ่งกอสราง
เพื่ออนุรักษพลังงาน 

 1 2549-2551  500,000.00 

น.ส.อุมาพร  เจริญศกัดิ ์
     ไมระบุหนวยงาน 
      

น.ส.รัชนี  รวมทว ี
     ไมระบุหนวยงาน 
      

ดร.จาคินี  เอี่ยมศริ ิ
     ไมระบุหนวยงาน 
      

น.ส.วิภาวี  เอื้อนรการกิจ 
     ไมระบุหนวยงาน 
      



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

อ.ภัทรนันท ทักขนันท 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

โครงการวิจยัและพฒันาวัสดุกอสราง
รวมกับเครือซีเมนตไทย 

 2 2549-2551  3,000,000.00 

รศ.ศริิกัลยา สุวจิตตานนท 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

นวัตกรรมการผลิตวสัดุเปลี่ยนสถานะ
(โดยใชกราไฟทหุม) เพื่อใชเปนสวนผสม
ในสิ่งกอสรางเพื่ออนุรักษพลังงาน 

 3 2549-2550  250,000.00 

รศ.ศริิกัลยา สุวจิตตานนท 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

นวัตกรรมการผลิตวสัดุเปลี่ยนสถานะ
(โดยใชเถาลอยหุม) เพื่อใชเปนสวนผสม
ในสิ่งกอสรางเพื่ออนุรักษพลังงาน 

 4 2549-2550  250,000.00 

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ       4,000,000.00 บาท 
บริษัทอินเตอรเว็ท (Intervet (Thailand) Ltd.) แหลงทุน -  

ผศ.นรินทร อุประกรินทร 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว 

การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน
ปองกันโรคนิวคาสเซิล ในไกเนื้อท่ีมี
ภูมิคุมกันมาจากแม 

 1 2549-2549  100,000.00 

นายนําดี แซเฮง 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชากายวภิาคศาสตร 

อ.รุงโรจน แจมอน 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว 

นางวิไลรัตน ฉ่าํสิงห 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว 

อรวรรณ บุตรด ี
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน หนวยชันสูตรโรคสตัว 
      

ปรีดา เลศิวัชระสาระกุล 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน หนวยชันสูตรโรคสตัว 
      

ปวีณา มวงแกว 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน หนวยชันสูตรโรคสตัว 
      

บุบผา สุพรรณโมก 
     Intervet (Thailand) Ltd. 
      

ภัทรา มูลจติร 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน หนวยงานสัตวทดลอง 
      



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

อ.วันด ีรุงรัตนอุบล 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

ผลการเสรมิโปรตีนในอาหารตอ
องคประกอบและปริมาณน้ํานมในโคนม
ชวงระยะตนและระยะกลางของการให
นม 

 2 2549-2549  80,000.00 

อ.อดิศร ยะวงศา 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

รศ.ธรีะ รักความสุข 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

นายสุพจน อาวสกลุสุทธิ 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

อ.วันด ีรุงรัตนอุบล 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

ผลของเกลือโซเดียมคลอไรดในอาหาร
ตอองคประกอบและปริมาณน้ํานมในโค
นม 

 3 2549-2549  82,000.00 

อ.อดิศร ยะวงศา 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

รศ.ธรีะ รักความสุข 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

เฉลิมพล  เยื้องกลาง 
     สถาบันวิจัยเทคโนโลยีราชมงคลสกลนคร 
      

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ       262,000.00 บาท 
บริษัม ดี เค ท ีจํากัด แหลงทุน -  

นายประภาส ชางเหล็ก 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 

การศึกษาผลของยิบซ่ัมรวมกับปุยมูลไก
และปุยเคมีท่ีมีผลตอการผลิตกะหล่าํปลี
บนพื้นท่ีลาดชันในจังหวัดเพชรบรูณ 

 1 2547-2549  385,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       385,000.00 บาท 
มก.-ธกส. (โครงการความรวมมอืระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) แหลงทุน -  

นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายผลิตทดลอง 

การพัฒนากรรมวิธกีารผลิตผลิตภัณฑ
หนอไมเพือ่ความปลอดภัยตอการบริโภค 

 1 2549-2549  207,500.00 

นางชิดชม ฮิรางะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายควบคุมคุณภาพ 

การพัฒนากระบวนการผลิตและการ
บรรจุของผลิตภัณฑนํ้าพริก 

 2 2549-2549  370,000.00 

นางชิดชม ฮิรางะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายควบคุมคุณภาพ 

การพัฒนากระบวนการผลิตและ
ผลิตภณัฑนํ้าพริกแกงไทยชนิดกอน 

 3 2549-2549  950,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นางกุลวดี ตรองพาณิชย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายผลิตทดลอง 

การพัฒนาคณุภาพกาแฟและน้ําผลไม  4 2549-2549  200,000.00 

ดร.รังสิมา ชลคุป 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาต ิ

การพัฒนาคณุภาพการยอมสีผลิตภณัฑ
ฝาย 

 5 2549-2549  200,000.00 

นางสุชาดา อุชชิน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยชีีวภาพ 

อ.จันทรทิพย ซ่ือสัตย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 

ผศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

การพัฒนาคณุภาพและบรรจุผลิตภณัฑ
สําหรับสมุนไพรแชอิ่ม 

 6 2549-2549  187,500.00 

รศ.กมลวรรณ แจงชดั 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

อ.ไพศาล วฒุิจํานงค 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถ ี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

อ.สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

นางสาวพงษศิริ วินิจฉัย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑเชิงธุรกิจ 

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑและการสราง
มาตรฐานผลิตภณัฑเครื่องสําอางสําหรับ
ผิวหนังและเสนผมจากสารสกัดสมุนไพร 

 7 2549-2549  230,000.00 

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ       2,345,000.00 บาท 
มูลนิธิโครงการหลวง แหลงทุน -  

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

- โครงการวิจัยยอยท่ี 1 : การศึกษาการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดือ่ฝรั่ง 
(Ficus carica LINN.) พันธุตาง ๆ ในพื้นท่ี
ของมูลนิธิโครงการหลวง 

 1 2549-2550  180,000.00 

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ 
     มลูนิธิโครงการหลวง 
      



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

รศ.โกศล เจริญสม 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

การควบคุมแมลงศตัรูสมโดยชีววิธ ี 2 2549-2549  200,000.00 

ผศ.กฤษณา กฤษณพุกต 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การตรวจสอบปริมาณธาตอุาหารตาง ๆ 
ในตนพลับพันธุ Fuyu 

 3 2549-2549  154,500.00 

รศ.กอบเกียรต ิผองพุฒ ิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

การติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
จัดการทรพัยากรธรรมชาติบนดอยอาง
ขาง 

 4 2549-2549  350,000.00 

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

การทดสอบการเจรญิเติบโตผลผลิตของ
มะกอกโอลีฟในพื้นท่ีระดับความสูงตางๆ
ของมูลนิธิโครงการหลวง 

 5 2549-2549  21,500.00 

ผศ.อณุารุจ บุญประกอบ 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การทดสอบพืชพันธุใหมในพื้นท่ีศูนย
พัฒนาโครงการหลวง 

 6 2549-2549  220,000.00 

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การนําเขาพันธุไมผลจากตางประเทศและ
การทดสอบพันธุในพื้นท่ีมูลนิธิโครงการ
หลวง 

 7 2549-2549  216,000.00 

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

การปฏิบัตใินการปลูกสตรอเบอรี่ตาม
แนวทางเกษตรดีท่ีเหมาะสมของ
เกษตรกรมูลนิธโิครงการหลวง 

 8 2549-2549  50,000.00 

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การปรับปรุงพันธุมะละกอผลเล็กเพือ่
การคา 

 9 2549-2549  250,000.00 

นางยุพา มงคลสุข 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่อุตสาหกรรม 

การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุไผหวาน
อางขาง (Dendrocalamus latiflorus) เพื่อ
ผลิตตนกลาในเชิงพาณิชย 

 10 2549-2549  204,500.00 

นางพัชรี ตั้งตระกูล 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารประเภท พิวเร 
และเนยจากอะโวกาโด 

 11 2549-2549  361,600.00 

ผศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การพัฒนาพันธุไมดอกสกุลหนาวัว  12 2549-2549  203,800.00 

ผศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การพัฒนาพชืเขตรอนเปนไมกระถางและ
ไมตัดใบ 

 13 2549-2549  296,200.00 

ผศ.อณุารุจ บุญประกอบ 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การพัฒนาวิธีการคัดเลือกดวยเครือ่งหมาย
โมเลกุลสําหรับไมผลสกุล prunus ท่ี
ตองการความหนาวเย็นนอยสําหรับพื้นท่ี
สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย 

 14 2549-2549  330,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นางสาวพิลาณ ีไวถนอมสัตย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยชีีวภาพ 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก
มะเดือ่ฝรั่งในพื้นท่ีมูลนิธิโครงการหลวง 
โครงการยอยท่ี 3  การศึกษาความสัมพนัธ
ระหวางระยะเวลาในการสุกของมะเดือ่
ฝรั่งและปริมาณเอนไซมฟซิน และเพ
คติน 

 15 2549-2549  220,000.00 

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพชื 

การศึกษาการคัดเลอืกและผลิตตนแม
พันธุเสาวรสที่มีคุณภาพ 
โครงการยอย  การทดสอบตนแมพันธุ
เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรค
ไวรัส 

 16 2549-2549  230,000.00 

ผศ.สิริภัทร พราหมณีย 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กาํแพงแสน 
     สายวชิาวิทยาศาสตร 

การศึกษาการคัดเลอืกและผลิตตนแม
พันธุเสาวรสที่มีคุณภาพ 
โครงการยอยท่ี 2 การขยายพันธุตน
เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ 

 17 2549-2550  180,000.00 

ผศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

การศึกษาระบบมาตรฐานคณุภาพของ
กลุมตลาดตางประเทศ 

 18 2549-2549  135,000.00 

นายประภาส ชางเหล็ก 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 

การสงเสริมการปลกูหญาแฝกในแปลง
ผลิตกะหล่ําปลีเพือ่อนุรักษดินและน้ําใน
พ้ืนท่ีสูง และลาดชนั 

 19 2549-2549  100,000.00 

อ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพีวิทยา 

ความชื้นและลักษณะการดูดยดึน้ําของดนิ
ภายใตการใชท่ีดินท่ีแตกตางกันบนพื้นท่ี
สูง 

 20 2549-2549  150,000.00 

ผศ.อณุารุจ บุญประกอบ 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

โครงการปรับปรุงพนัธุไมผลเขตหนาว  21 2547-2550  1,034,000.00 

ผศ.ปติ กันตังกุล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

โครงการยอยท่ี 10 การวิเคราะหทาง
เศรษฐกิจของการผลิตไผบนที่สูง 

 22 2549-2549  152,000.00 

ผศ.บุญวงศ ไทยอตุสาห 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 

โครงการยอยท่ี 2 เทคโนโลยีดานเมลด็
พันธุและการพัฒนาของกลาไผหวานอาง
ขาง 

 23 2549-2549  100,000.00 

ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 

โครงการยอยท่ี 5  นิเวศสรีรวิทยาเพือ่การ
จัดการดินและน้ําของสวนไผบนที่สูง 

 24 2549-2549  300,300.00 

อ.นิคม แหลมสัก 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 

โครงการยอยท่ี 8  การใชประโยชนลาํไผ
บนที่สูง 

 25 2549-2549  100,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

รศ.จารุพันธ ทองแถม 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

โครงการวิจยัเพื่อพัฒนาพันธุปลูกและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
ดอกไมแหงตามธรรมชาติเพือ่การสงออก 

 26 2549-2549  270,000.00 

รศ.จารุพันธ ทองแถม 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

โครงการวิจยัเพื่อศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา ชวีวิทยาการออกดอก
เทคนิคการขยายพันธุ การปลูกเลี้ยง
กุหลาบพันธุปชนิดตาง ๆ 

 27 2549-2549  435,000.00 

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

โครงการวิจยัยอยท่ี 1: การคัดเลอืกตนแม
พันธุเสาวรสรับประทานสดปราศจาก
ไวรัส 

 28 2549-2550  180,000.00 

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ 
     มลูนิธิโครงการหลวง 
      

ดร.อัจฉรา ภาวะสุทธิ ์
     มลูนิธิโครงการหลวง 
      

รศ.วชิัย หฤทัยธนาสันติ ์
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาต ิ

ชุดโครงการ : ไผบนที่สูง 
โครงการยอยท่ี 9 การถายทอดเทคโนโลยี
การใชประโยชนจากใบ กาบ เปลอืกหนอ
และกิ่งไมไผพันธุหวานอางขาง และพันธุ
หยก 

 29 2549-2549  100,000.00 

ผศ.บุญวงศ ไทยอตุสาห 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 

ชุดโครงการ : ไผบนพื้นท่ีสูง  30 2549-2549  50,000.00 

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกมะเดือ่ฝรั่งในพื้นท่ี
มูลนิธิโครงการหลวง 

 31 2549-2550  400,000.00 

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ 
     มลูนิธิโครงการหลวง 
      

ดร.อัจฉรา ภาวะสุทธิ ์
     มลูนิธิโครงการหลวง 
      

ดร.อัจฉรา ภาวะศุทธิ ์
     มลูนิธิโครงการหลวง 
      

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลอืก
และผลิตตนแมพันธุเสาวรสที่มีคุณภาพ 

 32 2549-2550  590,000.00 

ดร.อัจฉรา ภาวะศุทธิ ์
     มลูนิธิโครงการหลวง 
      



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ 
     มลูนิธิโครงการหลวง 
      

ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลอืก
และผลิตตนแมพันธุเสาวรสที่มีคุณภาพ 

 32 2549-2550  590,000.00 

ผศ.อณุารุจ บุญประกอบ 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

ตนตอพืชและเนคทารีนทนแลงและการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยา 

 33 2549-2549  160,000.00 

อ.รุงเรอืง พูลศริ ิ
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 

ปริมาณธาตอุาหารและมวลชีวภาพสวนท่ี
อยูเหนือ-ใตพ้ืนดินของสวนปาไมโตเรว็
ตางถิ่นบางชนิด ณ สถานีเกษตรหลวงอาง
ขาง จังหวัดเชียงใหม 

 34 2549-2549  120,000.00 

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

ผลของบรรจุภณัฑท่ีเหมาะสมเชิงการคา
และการลดอณุหภมูดิวยลมเย็นท่ีมีผลตอ
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี ่

 35 2549-2549  100,000.00 

ดร.พีระศักดิ ์
     ฉายประสาท 
      

รวม     35  โครงการ     งบประมาณ     8,144,400.00 บาท 
มูลนิธิชัยพัฒนา แหลงทุน -  

ศ.เกษม จันทรแกว 
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม 
     โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการศกึษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบรุี (ระยะที่ 4) 

 1 2550-2550  21,018,600.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       21,018,600.00 บาท 
มูลนิธิมันสําปะหลังแหงประเทศไทย แหลงทุน -  

นายประภาส ชางเหล็ก 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 

โครงการศกึษาผลของปุยพืชสด  รวมกบั
การใชปุยเคมีอัตราต่าํท่ีมีตอผลผลิตและ
ปริมาณแปงในมันสําปะหลัง  4 พันธุ 

 1 2549-2549  200,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       200,000.00 บาท 
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย แหลงทุน -  

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ 
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตว
และผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
     ศูนยวิจยัและพัฒนาวิชาการอาหารสตัว 

โครงการศกึษาวิจัยการใชมันสําปะหลัง
เปนอาหารสัตว 

 1 2549-2549  1,300,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,300,000.00 บาท 
มฺลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย แหลงทุน -  

ผศ.โชคชัย ธรีกุลเกยีรต ิ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

การพัฒนาการผลิตสารสกัดโปรตีนจากรํา
ขาวและการประยกุตใชในผลติภณัฑ 

 1 2549-2549  170,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

รศ.วิทยา ปนสุวรรณ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การยอยสลายดวยไอน้ําเบื้องตนของตน
ปาลมน้ํามันเพื่อผลติไซลิทอล 

 2 2549-2549  170,000.00 

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการแพรพันธุ
ของสาหรายในทะสเลสาบสงขลาและ
แนวทางแกไขปญหา 

 3 2549-2549  175,000.00 

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ       515,000.00 บาท 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ แหลงทุน -  

ผศ.ธํารงรัตน มุงเจรญิ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

LCA of Vanadium Redox Flow Battery  1 2549-2550  2,000,000.00 

ผศ.ธํารงรัตน มุงเจรญิ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การจัดทําฐานขอมูลส่ิงแวดลอมของ
พลังงานและวัสดุพ้ืนฐานของประเทศ 

 2 2549-2549  1,000,000.00 

คุณฉันธนา ยูวะนิยม 
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      

คุณ กิรณา จอมคําศร ี
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      

ผศ.ธํารงรัตน มุงเจรญิ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของบรรจุภณัฑท่ีผลติจากพลาสติก
ธรรมดากับพลาสตกิยอยสลายไดโดยใช
เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต 

 3 2549-2549  483,309.00 

คุณฉันธนา ยูวะนิยม 
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      

คุณ กิรณา จอมคําศร ี
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      

ผศ.รังสินี โสธรวิทย 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

การพัฒนากระดาษเคลือบวัสดุท่ียอย
สลายไดเพื่อยืดอายกุารเก็บรักษาผลติผล
ทางการเกษตร 

 4 2549-2549  325,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

ผศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแกว
ในมังคุดโดยการวัดการถายเทความรอน
ในเปลือก 

 5 2549-2549  147,472.00 

ผศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

การพัฒนาแผนฟลมตอตานจุลินทรยีเพื่อ
ยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภณัฑ
อาหาร 

 6 2549-2549  360,000.00 

รศ.กมลวรรณ แจงชดั 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

ผศ.วาณี ชนเห็นชอบ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

ดร.อศิรา  เฟองฟูชาต ิ
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      

นายนพดล  เกิดดอนแฝก 
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      

ผศ.วาณี ชนเห็นชอบ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

การพัฒนาระบบและวิธีจําลองสภาวะการ
ขนสงและกระจายสนิคาของผลิตผล
เกษตรเขตรอน 

 7 2549-2549  450,000.00 

อ.สุขเกษม สิทธิพจน 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

อ.เลอพงศ จารุพันธ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

นายสุพจน  ประทีปถิ่นทอง 
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
      

ผศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

การพัฒนาสารเคลือบจากวัสดุธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลติผลเกษตร 

 8 2549-2549  450,000.00 

ผศ.วาณี ชนเห็นชอบ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

ดร.วรรณี  ฉินศิริกลุ 
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      

นายนพดล  เกิดดอนแฝก 
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

ผศ.ธํารงรัตน มุงเจรญิ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การเพิ่มขีดความสามารถดานการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 9 2549-2549  1,000,000.00 

อ.อรรถศักดิ ์จารยี 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

นางฉันธนา ยูวะนิยม 
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      

น.ส.กิรณา จอมคําศร ี
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      

ดร.อรรคเจตย 
     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 
      

ผศ.วาณี ชนเห็นชอบ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

การศึกษาและสรางงานขอมูลดานการ
บรรจุผลิตผลเกษตรเขตรอน 

 10 2549-2551  1,350,000.00 

อ.ศศธิร จันทนวรางกูร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถ ี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

ดร.วรรณี  ฉินศิริกลุ 
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      

ดร.อศิรา  เฟองฟูชาต ิ
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ
      

ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

โครงการกิจกรรมฝกงานเทคโนโลยี
สะอาด ประจาํป 2549 เครือขาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 11 2549-2549  1,480,000.00 

รวม     11  โครงการ     งบประมาณ     9,045,781.00 บาท 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติ แหลงทุน -  

รศ.อัศนีย กอตระกูล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

การพัฒนาระบบสกดัขอสนเทศและ
ความรูจากเอกสารไรโครงสรางภาษาไทย 

 1 2549-2549  11,992,000.00 

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคมแบบไรสาย ยุคท่ี 3 

 2 2548-2549  1,988,500.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

อ.วัชรี วรีคเชนทร 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคมแบบไรสาย ยุคท่ี 3 

 2 2548-2549  1,988,500.00 

อ.ศรีจิตรา มหาประคุณชัย 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       13,980,500.00 บาท 
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ แหลงทุน -  

ศ.จํารัส ลิ้มตระกลู 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การอออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุ
ท่ีมีโครงสรางระดับนาโนเมตร 

 1 2549-2553  5,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       5,000,000.00 บาท 
ศูนยปฏิบัติการวิจยัเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ แหลงทุน -  

ผศ.อรรถธีรา วรยิ่งยง 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

-  1 2548-2549  1,687,000.00 

อ.วิวัฒน วงศกอเกือ้ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาฟสิกส 

โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของนิกเกิลท่ีมี
โครงสรางแบบบีซีซีโดยการวัดโฟโตอิ
มิชชัน 

 2 2549-2549  369,820.00 

นายประยรู สงสิริฤทธิกุล 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
      

นายฮิเดกิ นากาจิมา 
     ศูนยปฏิบัติการวจิัยเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาต ิ
      

นายอากโิตะ คากิซาก ิ
     มหาวิทยาลัยโตเกียว 
      

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       2,056,820.00 บาท 
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิแหลงทุน -  

ผศ.อรรัตน มงคลพร 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

Mapping and QTL Analysis of 
Resistance to Anthracnose 
(Colletrotrichum capsici) in Capsium. 
Sub-Project Development of DNA 
Markers for Anthracnose Resistance 
Derived from Capsicum Baccatum. 

 1 2549-2549  48,000.00 

นางสาวสิริกุล วะสี 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 
     ศูนยวิจยัและพัฒนาพืชผักเขตรอน 

การจัดการเชือ้พันธกุรรมพริก  2 2549-2549  2,500,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นายกรุง สีตะธน ี
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 
     ศูนยวิจยัและพัฒนาพืชผักเขตรอน 

การจัดการเชือ้พันธกุรรมพริก  2 2549-2549  2,500,000.00 

ผศ.อรรัตน มงคลพร 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

ผศ.จุลภาค คุนวงศ 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

ผศ.รัตยิา พงศพิสุทธา 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพชื 

อ.สุจินต ภัทรภวูดล 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพชื 

อ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

นางวารุณ ีธนะแพสย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑเชิงธุรกิจ 

นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยชีีวภาพ 

ศ.สายณัห ทัดศร ี
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

การถายทอดเทคโนโลยหีญาทนเค็ม (รซ่ีู
และกินนี่สีมวง) 

 3 2549-2549  997,000.00 

ศ.ประดิษฐ พงศทองคํา 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพันธุศาสตร 

นางอรุณ ี ยวูะนิยม 
     กรมพัฒนาที่ดิน 
      

ผศ.นวลวรรณ สุนทรภษิัช 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

การทําเหมืองขอมูลการรักษาโรคไวรัส
ตับอักเสบ 

 4 2549-2549  485,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

ศ.พีระศักดิ ์ศรีนิเวศน 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

การประเมินออยพันธุดีเดนท่ีมีศักยภาพ
ในแหลงปลูกออยท่ัวประเทศ 

 5 2547-2550  1,393,000.00 

ผศ.ประเสรฐิ ฉัตรวชิระวงษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

การปรับปรุงพันธุออย  6 2549-2549  1,972,000.00 

นายสุรพล  ถ้ํากระแสร 
     ศูนยสงเสริมอตุสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายภาคกลาง 
      

น.ส.สุนี  ศรีสิงห 
     ศูนยวิจยัพืชไรสุพรรณบุรี กรมวชิาการเกษตร 
      

อ.วภิา หงษตระกูล 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพันธุศาสตร 

การพัฒนาฐานขอมลูทางพันธุกรรมขาว
เพื่อใชในการวิจยัและพัฒนาพันธุขาว
ลูกผสม 

 7 2549-2549  2,564,000.00 

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาปรสิตวทิยา 

การพัฒนาวัคซีนตอตานเห็บโค 
(Boophilus microplus) การแยกและ
คนหาลักษณะเฉพาะของแอนจิเจนที่มี
ศักยภาพของเห็บโค 

 8 2548-2549  1,800,000.00 

รศ.จินตนา อุปดิสสกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

การศึกษาวิจยัแนวทางการสราง
ความสามารถดานการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสของประเทศไทย 

 9 2549-2549  600,000.00 

อ.ประพันธศักดิ ์ศรษีะภูม ิ
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 

การสรางหองสมุดยนีและการสืบคนยีนท่ี
แสดงออกใน Androgenic gland ของกุง
กามกราม 

 10 2549-2549  1,612,000.00 

ผศ.คนึงนิตย เหรยีญวรากร 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพชื 

การสํารวจโรคใบดางแคระขาวโพด  11 2549-2549  847,000.00 

นายประภาส ชางเหล็ก 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 

โครงการศกึษาการปลูกพันธุแกวมังกรผิว
ทองที่ระดับความสงูตางกันในจังหวัด
เพชรบูรณ และจังหวัดเลย 

 12 2547-2549  500,000.00 

ศ.พีระศักดิ ์ศรีนิเวศน 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุถัว่
เขียวไทย 

 13 2549-2553  15,000,000.00 

ผศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุมกนั 

แนวทางการบริหารจัดการ การใชวัคซีน
ไขหวัดนก H5N1 ในสัตวปกสําหรับ
ประเทศไทย 

 14 2549-2549  50,000.00 

อ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง 

รวม     14  โครงการ     งบประมาณ     30,368,000.00 บาท 
สถาบันไทย-เยอรมนั แหลงทุน -  



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

ผศ.ศภุสิทธิ์ รอดขวญั 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การใชคอมพวิเตอรชวยวิเคราะหทาง
วิศวกรรมในการออกแบบแมพิมพฉีดข้ึน
รูปผลิตภณัฑยางกุมโลหะ 

 1 2549-2549  636,900.00 

อ.ชนะ รักษศริ ิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

การประยุกตใชเครื่องกัดซีเอ็นซีหาแกน
สําหรับการพัฒนาการผลิตแมพิมพยาง
รองเทา 

 2 2549-2549  689,500.00 

ผศ.ชัชพล ชังช ู
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การพัฒนากระบวนการผลิตแมพิมพอี
พอรกซ่ีเรซ่ินผสมอะลูมิน่ัมสําหรับ
ผลิตภณัฑยาว 

 3 2549-2549  764,500.00 

ผศ.ศภุสิทธิ์ รอดขวญั 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การพัฒนาการออกแบบและผลิตแมพิมพ
ฉีดข้ึนรูปผลิตภณัฑยางแบบระบบทางวิ่ง
เย็น 

 4 2549-2549  557,700.00 

อ.คุณยุต เอีย่มสอาด 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การศึกษาความเปนไปไดของการผลติ
แมพิมพผลิตภณัฑยางแบบกดโดย
กระบวนการเติมวัสด ุ

 5 2549-2549  951,900.00 

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ       3,600,500.00 บาท 
สถาบันวิจัยจฬุาภรณ แหลงทุน -  

รศ.สุพรรณา เตชะสกุล (ทิวากรพรรณราย) 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การสกัดและการวิเคราะหนํ้ามันหอม
ระเหยจากพรรณไมหอมไทย 

 1 2549-2549  300,000.00 

นายนิติรัตน ฉมินอย 
     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
      

นางสาวดารณี โชคชัยชํานาญกิจ 
     สถาบันวิจัยจุฬาภาณ 
      

รศ.สุพรรณา เตชะสกุล (ทิวากรพรรณราย) 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การสังเคราะหและการตรวจสอบการออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบเฮทเทอ
โรไซคลิกบางชนิด 

 2 2549-2549  300,000.00 

นางสาวนิศาชล ชาวสวนเจริญ 
     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
      

นายนิติรัตน ฉมินอย 
     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
      

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       600,000.00 บาท 
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง แหลงทุน -  

ผศ.ลพ ภวภูตานนท 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

โครงการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต
สมโอพันธุขาวใหญในแหลงปลูกจังหวดั
สมุทรสงคราม 

 1 2549-2550  90,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       90,000.00 บาท 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอญัมณีและเครื่องประดับแหงชาติ แหลงทุน -  

ผศ.พรสวาท วัฒนกลู 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

การตรวจวิเคราะหการเพิ่มคุณภาพมุก  1 2549-2549  1,500,000.00 

ผศ.ศิวาพร สหวัฒน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาฟสิกส 

อ.สุรีย ลิขิตตชยั 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาฟสิกส 

นายทนง ลีลาวัฒนสขุ 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาต ิ
      

น.ส. มนฤดี ถาวรมงคลกิจ 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาต ิ
      

น.ส.เสริมรักษ อิงคะวณชิ 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      

ผศ.พรสวาท วัฒนกลู 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

โครงการวิจยัอัญมณีนาโนของพลอยคอ
รันดัมท่ีผานการเผาดวยสารเบรลิเลียม
และสีในเพชร 

 2 2549-2549  3,500,000.00 

ดร. ดุษฎี สุวรรณขจร 
     ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จ.
เชียงใหม 
      

ดร.วิวฒัน วงศกอเกือ้ 
     ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      

นายอารีรัตน คอนดวงแกว 
     สํานักงานปรมณเูพื่อสันติ 
      

นายบุญทวี ศรีประเสริฐ 
     กรมทรัพยากรธรณ ี
      

น.ส. สมฤด ีสักการเวช 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาต ิ
(องคการมหาชน) 
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นายเชฏฐวัฒน จักรวาลวิบูลย 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาต ิ
(องคการมหาชน) 
      

โครงการวิจยัอัญมณีนาโนของพลอยคอ
รันดัมท่ีผานการเผาดวยสารเบรลิเลียม
และสีในเพชร 

 2 2549-2549  3,500,000.00 

น.ส. ปณฑรีย ลอมทอง 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      

อ.วิวัฒน วงศกอเกือ้ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาฟสิกส 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       5,000,000.00 บาท 
สถาบันวิจัยวิทยาศาตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย แหลงทุน -  

อ.อรรถศักดิ ์จารยี 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การวิจัยและพัฒนาเครื่องตนแบบ โมเล
กุลาชีพ ชนิดเคลื่อนท่ีเพื่อผลิตเอทานอล
ไรนํ้าใชในโครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา และสําหรบัชุมชน 

 1 2548-2550  6,180,000.00 

ดร. ธีรภัทร ศรีนรคุตร 
     ไมระบุหนวยงาน 
      

นายวิษณุ ปนพันธุ 
     ไมระบุหนวยงาน 
      

นายสุรพงษ จันทรผองศร ี
     ไมระบุหนวยงาน 
      

น.ส. เลิศลักษณ แกววิมล 
     ไมระบุหนวยงาน 
      

นายยุทธศักดิ ์รัตนสงฆ 
     ไมระบุหนวยงาน 
      

นายเทพฤทธิ์ กัณหานนท 
     ไมระบุหนวยงาน 
      

นางวรรณลักษณ บัวบาน 
     ไมระบุหนวยงาน 
      

นายวิศิษฐพร เผื่อนพิภพ 
     ไมระบุหนวยงาน 
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นางอะเคื้อ บุญญสิร ิ
     ไมระบุหนวยงาน 
      

การวิจัยและพัฒนาเครื่องตนแบบ โมเล
กุลาชีพ ชนิดเคลื่อนท่ีเพื่อผลิตเอทานอล
ไรนํ้าใชในโครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา และสําหรบัชุมชน 

 1 2548-2550  6,180,000.00 

นายรังสรรค สโรชวกิสิต 
     ไมระบุหนวยงาน 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       6,180,000.00 บาท 
สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แหลงทุน -  

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาต ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ 

Resistant starch หรอืสตารชพลังงานต่ํา
จากแปงมันสําปะหลังท่ีผลิตโดยวธิีการใช
เอนไซมรวมกับการอบแหงแบบพนฝอย 

 1 2549-2550  456,000.00 

อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

กระบวนการผลิตขาวชาเขียวดวย
กระบวนการอินฟวชัน 

 2 2549-2549  100,000.00 

อ.ประไพพิศ ชัยรตันมโนกร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

กระบวนการลดสีจากโรงงานฟอกยอม
ดวยเอนไซมท่ีสกัดจากวัสดุเหลอืใชจาก
การเพาะเห็ด 

 3 2549-2549  80,000.00 

อ.ภัทรา เพงธรรมกรีต ิ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การกําจดัธาตอุาหารในน้ําเสียดวยซี
โอไลตท่ีผลิตจากเถาลอยและความ
เปนไปไดในการใชเปนปุยละลายชา 

 4 2549-2549  80,000.00 

อ.ตุลวิทย สถาปนจาร ุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การกําจดัสีในน้ําเสียจากโรงฟอกยอมโดย
ใชวัสดุชีวภาพที่ผานการบําบัดข้ันตน 

 5 2549-2549  80,000.00 

อ.ภัทรา เพงธรรมกรีต ิ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การกําจดัสีในน้ําเสียดวยเถาลอยที่กระตุน
ผานกระบวนการทางเคมี 

 6 2549-2549  80,000.00 

ผศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

การแกปญหาสีชมพใูนน้ํามะพราวแช
เยือกแข็ง 

 7 2549-2549  100,000.00 

ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพันธุศาสตร 

การคัดแยกและจําแนกชนิดของ 
endophytic/rhizospheric actinomycetes ท่ี
ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินท
รียกอโรคพืช 

 8 2549-2549  1,200,000.00 

ผศ.จิระเดช แจมสวาง 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพชื 

การคัดเลอืก พัฒนาเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ
และชีวภัณฑของเชือ้จุลินทรียปฏิปกษ 
เพื่อควบคุมโรคขาวในการผลติขาว
อินทรีย 

 9 2549-2549  1,200,000.00 

อ.จิตศริิ ราชตนะพนัธุ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไสบรรจุ
ไสกรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรียกอโรคใน
อาหาร 

 10 2549-2549  480,000.00 
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อ.รวพิิมพ ฉวีสุข 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 

การจัดการโซอุปทานของอุตสาหกรรม
สับปะรด 

 11 2549-2549  1,804,000.00 

อ.ปรารถนา ปรารถนาด ี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 

รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การใชไคโตที่ยึดเกาะดวยเอนไซมใน
กระบวนการลดสีในน้ําเสียจากดรงงาน
ฟอกยอม 

 12 2549-2549  80,000.00 

รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การใชไบรโอโซนเปนตัวชี้วัดทางชีวภาพ
ในการประเมินคุณภาพน้ําจาก
อุตสาหกรรมฟอกยอมหลังจากการบําบัด 

 13 2549-2549  80,000.00 

อ.ประไพพิศ ชัยรตันมโนกร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจาก
โรงงานน้ําตาล เพื่อผลิตเอธานอล 

 14 2549-2549  80,000.00 

นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยชีีวภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพภายในของสมโดย
วิธีไมทําลายดวยการใชเทคนิค Near 
Infrared Spectroscopy 

 15 2549-2549  570,000.00 

นางวารุณ ีธนะแพสย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑเชิงธุรกิจ 

ผศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 

รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การตัดเลือกเชือ้แบคทีเรียกรดแลกติก
ผลิตสารยับยั้งเชือ้ราสําหรับ
อุสาหกรรมเบเกอรี ่

 16 2549-2549  245,000.00 

ผศ.อณุารุจ บุญประกอบ 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การถายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะ
ทนดินเค็มของฝรั่ง 

 17 2549-2550  196,750.00 

อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การประยุกตการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ  เพือ่การจัดการสิ่งแวดลอม
แบบมีสวนรวมภายในหวงโซการผลิตกุง
ขาวแชเยือกแข็ง 

 18 2549-2549  1,748,750.00 

อ.นฤชติ ดาํปน 
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม 
     ฝายวิชาการ 
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รศ.งามทิพย ภูวโรดม 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

การประยุกตการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ  เพือ่การจัดการสิ่งแวดลอม
แบบมีสวนรวมภายในหวงโซการผลิตกุง
ขาวแชเยือกแข็ง 

 18 2549-2549  1,748,750.00 

รศ ดร พูนสุข ประเสริฐสรรพ 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
      

Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala 
     The Joint Graduate School of Energy and Environment, 
KMUTT 
      

อ.ตุลวิทย สถาปนจาร ุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การประยุกตใชอนุภาคเหล็กขนาดนาโน
สเกลในการฟนฟูดนิท่ีมีการปนเปอน
อะทราซีน 

 19 2549-2550  480,000.00 

อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อ
สัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลา
นิลแดดเดียวโดยใชการอบแหงท่ีอณุหภมูิ
ต่ํารวมกับโอโซน 

 20 2549-2550  480,000.00 

อ.เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

การปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยประเภท
ทาวเฮาสเพื่อการประหยัดพลังงานโดย
การลดความรอนและใชแสงสวาง
ธรรมชาต ิ

 21 2549-2550  480,000.00 

ตรึงใจ บูรณสมภพ 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      

รศ.สาโรจน ศริิศันสนียกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การผลิตไซลิทอลโดยเซลลท่ีถูกหอหุม
ดวยลิควิดอิมลัชันเมมเบรน 

 22 2548-2549  185,000.00 

อ.วิรตัน วาณิชยศรรีตันา 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

อ.บงกชรัตน ปติยนต 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การผลิตถานกมัมันตคุณภาพสูงจาก
เปลือกเมล็ดทานตะวัน 

 23 2549-2549  90,000.00 

อ.อนุกลู วัฒนสุข 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

การผลิตเห็ดโคนบรรจุในภาชนะออนตวั
ทนความรอนสูง 

 24 2549-2549  90,000.00 

อ.อาํพร เสนห 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทาง
กระบวนการเคมีและฟสิกส 

การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ(แอล-แลค
ไทด) บรรจุวิตามินเอปาลมมิเตทโดย
กระบวนการขยายตวัอยางรวดเร็วของ
สารละลายเหนอืจุดวิกฤต 

 25 2549-2550  480,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

อ.อนุกลู วัฒนสุข 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

การพัฒนากรรมวิธผีลิตเปลือกมังคุคแหง
และแชแข็ง 

 26 2549-2549  90,000.00 

อ.โสฬส จิวานุวงศ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

การพัฒนากระบวนการผลิตขนม
ทองมวนแบบตอเนื่อง 

 27 2549-2549  1,073,050.00 

ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาตัวกลางในการกรองจากไดอะ
ทอไมตสําหรับการบําบัดน้ําเสียจากการ
ชุบโลหะ 

 28 2549-2549  90,000.00 

ผศ.อรพินท จินตสถาพร 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอรีี่
ครบวงจร 

 29 2549-2551  1,435,781.00 

นางอรทัย ไตรวุฒานนท 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

รศ.ประทักษ ตาบทิพยวรรณ 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 

นายบรรทม เพริดพราว 
     ผูนํายวุเกษตรกร 
      

รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
      

อ.วิรัญญา แกววัฒนะ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การพัฒนาแผนยางปูพ้ืนสนามเด็กเลน  30 2549-2549  110,000.00 

อ.ปยาภรณ สมสมัคร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาวัสดุดูดซับชีวภาพเพือ่การ
บําบัดน้ําเสียจากกระบวนการชุบโลหะ 

 31 2549-2549  90,000.00 

อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาชีวเคม ี

การยับยั้งการทํางานของ Epidermal 
Growth Factor Receptor: ดวยวิธี
ผสมผสานระหวางการจําลองใน
คอมพิวเตอรและการทดลองใน
หองทดลอง 

 32 2549-2550  480,000.00 

ศ.จํารัส ลิ้มตระกลู 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

ผศ.ศภุสิทธิ์ รอดขวญั 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การวิจัยขนาดเล็กเรือ่งยางพารา  33 2549-2549  102,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ผศ.บุญวงศ ไทยอตุสาห 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 

การวิจัยบูรณาการแกปญหาความยากจน
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชท่ีดินโดย
ปลูกไมโตเร็ว 

 34 2549-2549  15,515,277.00 

รศ.อรอนงค นัยวิกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มน้ําสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ 

 35 2549-2549  90,000.00 

อ.ประกอบ สุรวฒันาวรรณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การวิจัยและพัฒนาระบบ Heliostat ใน
ประเทศไทย 

 36 2549-2549  1,091,420.00 

อ.ศรัณย เพ็ชรพิรณุ 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 

การศึกษาขนาดของตาอวนที่เหมาะสมตอ
การทําประมงอวนลากคู 

37 2549-2549  1,024,602.00 

ผศ.พิพัฒน อรณุวภิาส 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

การศึกษาความชุกและปจจัยเส่ียงตอการ
แพรกระจายการเกิดโรคของ
ดรคนีโอสปอโรซิสและโทรทอกโวพ
ลาสโมซิสท่ีทําใหเกดิอาการแทงในโคนม
ในเขตภาคตะวันตก 

38 2549-2549  480,000.00 

อ.สุกัญญา วชิชุกิจ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

การศึกษาคณุสมบัตทิางรีโอโลยีของ
โยเกิรตถั่วเหลอืงโดยการทดสอบแบบกด
บีบ 

39 2549-2549  200,000.00 

อ.ณัฐพร ฉัตรแถม 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาฟสิกส 

การศึกษาเฟสใหมของโมเลกลุผลึกเหลว
ชนิดแกนโคง 

40 2549-2550  480,000.00 

อ.นริศ เต็งชัยศร ี
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง 

การศึกษาหนาท่ีของอนุมูลอิสระชนิด
ตางๆ ตอการทํางานของหลอดเลือดหัวใจ
ขนาดยอยในภาวะทีโ่ปรตีนอีนอสไม
เสถียร 

41 2549-2550  480,000.00 

ศ.สายชล เกตษุา 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การสงเสริมกลุมวิจยัและพัฒนาสรรีวิทยา
หลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน 

42 2548-2550  2,000,000.00 

รศ.สุพรรณา เตชะสกุล (ทิวากรพรรณราย) 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การสังเคราะหอนุพันธของไดไพริโด 
ไดอะซีพิโนน เพื่อเพิ่มกัมมันตภาพในการ
ยับยั้งเอนไซมการถยแบบ เอช ไอ ว-ี1 

 43 2547-2549  1,156,000.00 

ผศ.สุภา หารหนองบัว 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

พญ. อรุณ ีธิติธัญญานนท 
     ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 
      



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นางสาวนิศาชล ชาวสวนเจริญ 
     สถาบันวิจัยจุฬาภาณ 
      

การสังเคราะหอนุพันธของไดไพริโด 
ไดอะซีพิโนน เพื่อเพิ่มกัมมันตภาพในการ
ยับยั้งเอนไซมการถยแบบ เอช ไอ ว-ี1 

2547-2549  1,156,000.00 

นายนิติรัตน ฉมินอย 
     สถาบีนวิจัยจุฬาภรณ 
      

อ.จุฑา พิชิตลําเค็ญ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

การออกแบบและพฒันาซอฟตแวร
สําหรับการจําลองสถานการณแบบสุม
ดวยสเปรดชีท 

 44 2549-2549  480,000.00 

อ.เชิดศักดิ์ คุณสมบตัิ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาฟสิกส 

การอินทิเกรตตามวถิีกับสายพอลิเมอรใน
ตัวกลางแบบสุมสหสัมพันธพิสัยจํากัด 

 45 2549-2550  300,000.00 

ศ.ดร.วิรุฬห สายคณติ 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      

อ.ตุลวิทย สถาปนจาร ุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

กําจัดสียอมดวยวิธีการกรองผานอนภุาค
เหล็กขนาดนาโนสเกล 

 46 2549-2549  80,000.00 

อ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล) 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาชีวเคม ี

ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการ
ทํางานของเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสจาก
พืชไทย 

 47 2549-2550  480,000.00 

ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณสุรร  สวัสดิวัตน 
     ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
      

รศ.สุวิมล สัจจาวาณชิย 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คอนกรีตผสมดินขาวแลเถาลอยสําหรับ
งานซอมชนิดเทบาง 

 48 2549-2549  317,800.00 

อ.จักร แสงมา 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

โครงการ "ศึกษาความยืดหยุนและอันตร
กิริยาบริเวณโพรงการจับของโปรตีนฮี
แมกกลูตินินดวยระเบียบวิธีเคมี
คอมพิวเตอร" 

 49 2548-2550  1,200,000.00 

ผศ.ณฐัชนก อมรเทวภัทร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทาง
กระบวนการเคมีและฟสิกส 

โครงการ การปรับปรุงคุณภาพทาง
โภชนะและกายภาพของกากถั่วเหลอืง
เปยกเพื่อใชเปนวัตถดุิบอาหารสัตว 

 50 2549-2549  100,000.00 

นางสาวพิลาณ ีไวถนอมสัตย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยชีีวภาพ 

โครงการการแยกและใชประโยชน
โปรตีนไหมจากน้ํากาวจากกระบวนการ
สาวไหม 

 51 2549-2549  240,000.00 

ผศ.ชูเกียรติ รักซอน 
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 
     ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม 

โครงการผลิตผักคุณภาพเพื่อการคา
สําหรับกลุมเกษตรกรรายยอยในจังหวัด
นครปฐม 

 52 2547-2549  2,967,387.00 
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อ.สุรพล ภัทราคร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

โครงการวิจยัทุนวิจัยขนาดเล็กเรื่อง
ยางพารา 

 53 2549-2549  220,000.00 

ผศ.สมชาย ธนสินชยกุล 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

โครงการวิทยาศาสตรทองถิ่น  54 2549-2550  9,777,782.00 

ผศ.ชูเกียรติ รักซอน 
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 
     ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม 

โครงการศกึษาและจัดทําตนแบบคูมือ
และวีซีดีเรื่องการผลิตผักคุณภาพตาม
ระบบGAPภายใตโครงการพัฒนา
ทางเลือกใหมในภาคเกษตร "การผลิตผกั
คุณภาพเพือ่การคาสําหรับกลุมเกษตรกร
รายยอยในจังหวัดนครปฐม" 

 55 2549-2549  273,900.00 

ผศ.ชูเกียรติ รักซอน 
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 
     ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม 

โครงการศกึษาสถานภาพและความ
ตองการแกปญหาความยากจนของ
เกษตรกรภายใต โครงการนํารองบูรณา
การการบรหิารจดัการเชิงพื้นท่ีเพื่อการ
ตอสูเอาชนะความยากจนภาคประชาชน 
(ศตจ.ปชช.) 

 56 2549-2549  313,866.00 

นายปราโมทย ธรรมรัตน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต 

โครงการหนวยสรางสํานึกและพัฒนา
ประโยชนจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา 

 57 2549-2549  3,267,000.00 

นางสิริพร สธนเสาวภาคย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต 

ศ.ภูวดล ทรงประเสริฐ 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาประวัตศิาสตร 

ชาวจีนในภาคใตของประเทศไทย  58 2549-2549  250,000.00 

รศ.สุนันท ลิ้มตระกลู 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจยัระดับ
ปริญญาเอก โครงการกาญจนาภิเษก 

 59 2549-2554  2,212,000.00 

ผศ.นวลวรรณ สุนทรภษิัช 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

เทคนิคการรวมตัวจาํแนกหลายตัวสําหรบั
ระบบคนพบความรู 

 60 2549-2550  350,000.00 

รศ.ศริิกัลยา สุวจิตตานนท 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

นวัตกรรมการใชมิตเิศษสวนของ
โครงสรางเซลลปดท่ีมีรูพรุนในฉนวนกัน
ความรอนเชื่อมโยงกับคุณสมบัติทาง
ฟสิกสของฉนวน 

 61 2548-2551  1,500,000.00 

อ.ศภุกาญจน พงศยีห่ลา 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาประวัตศิาสตร 

บทบาทของกลุมธุรกิจไทยในการกาํหนด
นโยบายความสัมพนัธไทย-พมา 

 62 2547-2549  240,000.00 

อ.รุงเรอืง พูลศริ ิ
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 

ผลกระทบของการปลูกไมโตเร็วตอ
คุณสมบัติของดิน การหมุนเวียนธาตุ
อาหารพชื และการกระจายของราก 

 63 2548-2550  559,800.00 
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อ.วรรณี จิรภาคยกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

ผลของความรอนตอการเปลีย่นแปลงสาร
ใหกลิ่นสําคัญในรูปอิสระและยึดจับกับ
สารไกลโคไซดในตะไคร 
 และใบมะกรดู 

 64 2549-2549  80,000.00 

อ.วิรัญญา แกววัฒนะ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

ผลของซีโอไลทตอสมบัติเชิงกลและการ
ทนทานตอนํ้ามันดีเซลและไบโอดีเซล
ของยางธรรมชาติผสมยางอะไครโลไน
โตรบิวตะไดอีน 

 65 2549-2549  110,000.00 

อ.อุทัย กลิ่นเกษร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

ผลของสารโพลีเมอร เอนไซมไลเปส 
และเกลือนํ้าดีตอการปลดปลอยกรด
ไขมันโอเมกา-3 จากอิมัลชั่นแบบ
ผิวสัมผัสสองชั้นของน้ํามันปลาทูนา 

 66 2549-2549  480,000.00 

ศ.ภูวดล ทรงประเสริฐ 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาประวัตศิาสตร 

พัฒนาการของผูประกอบการธุรกิจ
อังกฤษในประเทศไทย 

 67 2547-2549  750,000.00 

อ.นภวรรณ ฐานะกาญจน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการ 
แหลงนันทนาการทางธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน ระยะที่ 2 

 68 2549-2551  6,802,574.00 

ผศ.วันชัย อรุณประภารตัน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมปาไม 

อ.นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

น.ส. รติกร นวมภักด ี
     นิสิตปริญญาโท 
      

นายธีรพงษ ชมุแสงศร ี
     นิสิตปริญญาโท 
      

น.ส.เสาวนีย สารเนตร 
     นิสิตปริญญาโท 
      

น.ส.อุษารด ีภูมาล ี
     นิสิตปริญญาโท 
      

น.ส.แสงจันทร วายทุกข 
     นิสิตปริญญาโท 
      

นายภัทรนฐั วงศอินทร 
     นิสิตปริญญาโท 
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อ.วันด ีพินิจวรสิน 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาภูมิสถาปตยกรรม 

วิวัฒนาการทางลักษณะสัณฐาน และ
คุณคาทางวัฒนธรรมของบานและชมุชน
ไทยพื้นถิ่น ในละแวกจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

 69 2548-2549  480,000.00 

รศ.ธรีภาพ เจริญวิรยิะภาพ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

สารกระตุนการเปลีย่นพฤติกรรมและ
ชีวสภาพของยุงกนปลองมินิมัส พาหะนํา
โรคมาลาเรยีในประเทศไทย 

 70 2548-2550  400,000.00 

อ.ธารณิี นามพิชญ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทาง
กระบวนการเคมีและฟสิกส 

อิทธิพลของการจับอนุภาคยางจากหางน้ํา
ยางโดยเตรียมเปนยางนาโนคอมโพสิท
กับแรดินเหนียว 

 71 2549-2549  480,000.00 

รศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธ 
     วิทยาลัยปโตรเลยีมและปโตรเคมี จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      

รวม     71  โครงการ     งบประมาณ    71,645,739.00 บาท 
สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสหกรณประมงแมกลอง แหลงทุน -  

อ.ศรัณย เพ็ชรพิรณุ 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 

การศึกษาขนาดของตาอวนที่เหมาะสมตอ
การทําประมงอวนลากคู 

 1 2549-2549  90,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       90,000.00 บาท 
สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แหลงทุน -  

นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยชีีวภาพ 

การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ํานมวัวดิบ
แบบรวดเร็วและการหาปริมาณ
องคประกอบน้ํานมโดยไมทําลายดวย
เทคนิคแสงยานใกลอินฟราเรด 

 1 2549-2550  480,000.00 

นางวารุณ ีธนะแพสย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑเชิงธุรกิจ 

อรรถยา เกียรติสุนทร 
     กรมปศุสัตว 
      

Prof. Dr. Yukihiro Ozaki 
     Kwansei Gakuin University 
      

อ.วุฒิพงศ อารีกุล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการ
ตรวจสอบลายนิ้วมอือัตโนมัต ิ

 2 2549-2551  1,200,000.00 

อ.เสาวณีย เลศิวรสิรกิุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

ตัวแบบการวิเคราะหกรอบขอมูลแบบ
ผกผัน เพื่อการประมาณปจจัยนําเขา และ
ผลได 

 3 2549-2550  480,000.00 
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ผศ.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ตัวแบบการวิเคราะหกรอบขอมูลแบบ
ผกผัน เพื่อการประมาณปจจัยนําเขา และ
ผลได 

 3 2549-2550  480,000.00 

อ.มาศอุบล ทองงาม 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

อิทธิพลของสภาวะตาง ๆ ในกระบวนการ
ผลิตตอสมบัติของแปงและสตารชขาว
ฟาง 

 4 2549-2550  480,000.00 

รศ.อรอนงค นัยวิกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ       2,640,000.00 บาท 
สํานกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ แหลงทุน -  

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาต ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ 

เครือขายความรวมมอืการพฒันาและผลติ
ผลิตภณัฑขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุม
และปองกันโภชนาการเกินในเด็ก 

 1 2549-2549  800,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       800,000.00 บาท 
สํานกังานเกษตรและสหกรณ  จังหวัดเพชรบูรณ แหลงทุน -  

นายโอฬาร ตัณฑวิรฬุห 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

โครงการวิจยัและพฒันาระบบการผลิต
พลับในเขตพื้นท่ีสูงเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูเกษตรกรในจังหวัด
เพชรบูรณ เลย และพิษณโุลก 

 1 2549-2549  300,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       300,000.00 บาท 
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับ บริษัท ทองไทยการทอ จาํกัด แหลงทุน -  

รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การใชประโยชนเอนไซมจากวัสดุเหลอื
ใชจากกระบวนการเพาะเห็ดเพือ่ใชใน
การลดสีในน้ําเสียโรงงานฟอกยอม 

 1 2549-2549  250,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       250,000.00 บาท 
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับ บริษัท นํ้าออยไรไมจน จาํกัด แหลงทุน -  

นายปราโมทย ธรรมรัตน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต 

การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดืม่น้ําออยไร
ไมจนเพิ่มคุณภาพเพื่อสุขภาพและเพือ่การ
สงออก 

 1 2549-2549  1,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,000,000.00 บาท 
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับ บริษัท ยูนิลิเวอรไทยโอลดิ้งส จํากดั แหลงทุน -  

อ.ภัทรา เพงธรรมกรีต ิ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การสรางมูลคาของกากตะกอนน้ําเสียจาก
อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเพื่อผลติ
แอลกอฮอล 

 1 2549-2549  250,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       250,000.00 บาท 
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับ บริษัท ศรีราชาโมดา จํากัด แหลงทุน -  
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รศ.สุธาทิพย ศิรไิพศาลพิพัฒน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทตจากเปลือก
ไขจระเข 

 1 2549-2549  900,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       900,000.00 บาท 
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แหลงทุน -  

ผศ.ธันวา จิตตสงวน 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง:บทเรียนจาก 40 หมูบาน 

 1 2549-2549  4,000,000.00 

ผศ.สุมาลี สันติพลวฒุ ิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

โครงการการจัดทําระบบฐานขอมลูและ
ตัวชี้วัดความเขมแข็งเพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตรการเสรมิสรางชมุชนเขมแข็ง 

 2 2549-2549  2,920,000.00 

อ.จีรศักดิ์ พงษพิษณพิุจิตร 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

รศ.โสมสกาว เพชรานนท 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อ.บัณฑิต ชัยวชิญชาต ิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อ.รสดา เวษฎาพันธุ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อ.สมหมาย อุดมวิทิต 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

ผศ.นงนุช อังยรุีกุล (โสรัตน) 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

อ.อรชส นภสินธุวงศ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

อ.สยุมพร โยธาสมทุร 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสหกรณ 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       6,920,000.00 บาท 
สํานกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม แหลงทุน -  



ด

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

อ.ศรันย สมันตรัฐ 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาภูมิสถาปตยกรรม 

บิณฑบาตเรือ: บทบาทของวัดและชมุชน
ในการสรางสรรคภมูิทัศนวัฒนธรรมไทย 

 1 2549-2549  311,300.00 

คัทลียา นพรัตนราภรณ 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร มก 
      

อ.คัทลียา นพรัตนราภรณ 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาภูมิสถาปตยกรรม 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       311,300.00 บาท 
สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิแหลงทุน -  

อ.วิเชียร กรีตินิจกาล 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน 
     ฝายวิจัยและประเมินผล 

การคัดเลอืกพันธุและการเขตกรรม
สมุนไพร 

 1 2549-2549  2,600,000.00 

ผศ.พิพล บุญจันตะ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การใชแกสชีวภาพเปนเชื้อเพลิงทดแทน
ในเครื่องยนตดีเซล 

 2 2549-2549  9,000,000.00 

อ.นุชนารถ มั่งค่ัง 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

การใชท่ีดินและพัฒนาชนบทบนพื้นท่ีสูง
อยางยั่งยืน 
โครงการยอย  การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาไมและความตระหนัก
ทางดานสิ่งแวดลอมของชาวไทยภูเขาใน
พ้ืนท่ีสูงภาคเหนือของประเทศไทย 

 3 2549-2551  558,200.00 

อ.อรพรรณ เกินอาษา 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

การใชประโยชนของศัตรูธรรมชาติเพื่อ
การควบคุมแมลงศตัรูหนอไมฝรั่ง 

 4 2549-2549  200,000.00 

อ.นุชนารถ มั่งค่ัง 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมและ
ความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอมของ
ชาวไทยภูเขาในพื้นท่ีสูงภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

 5 2549-2549  558,200.00 

ผศ.ศิรชิัย วงษนาคเพ็ชร 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     โรงพยาบาลสัตว บางเขน 

การประเมินระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของฟารมสัตวปกและเขตกันชน
เพื่อเขาสูระบบคอมพารทเมนททาไล
เซชั่น 

6 2549-2549  2,200,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นางวารุณ ีธนะแพสย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑเชิงธุรกิจ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีเนียร
อินฟราเรดสเปกโตรสโกป เพื่อตรวจหา
ไขและหนอนของแมลงวันผลไมใน
เปลือกและเนื้อมะมวงสดโดยไมทําลาย
ตัวอยาง 

7 2549-2549  500,000.00 

นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยชีีวภาพ 

อ.รณฤทธิ ์ฤทธิรณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การผลิตและการปรบัปรุงคุณลักษณะของ
เอนไซมยอยสลายจากจุลินทรียสายพันธุ
ไทยท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อการ
ประยุกตใชในอาหารสัตวปก 

8 2549-2549  2,047,640.00 

รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

อ.ภคมน จิตประเสรฐิ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สพญ อรพิน สุขพิรยิกุล 
     บรษิัทเบทาโกร อโกรกรุป จาํกัด (มหาชน) 
      

รศ.สาวิตรี ลิ่มทอง 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววิทยา 

การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีตา-กลูแคน
จากยีสตเพื่อกระตุนภูมิคุมกันของกุง (ทุน
ทําการวิจัยภายใตแผนงานวิจัยแบบบูรณา
การทางดานยาเคมภีณัฑ และวัสดอุุปกรณ
ทางการแพทย) 

9 2548-2549  914,735.00 

อ.นันทนา สีสุข 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววิทยา 

อ.วิเชียร ยงมานิตชยั 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววิทยา 

ผศ.นนทวิทย อารียชน 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 

ผศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

การพัฒนาคณุภาพของมะมวงแผนเพื่อ
การสงออก 

 10 2549-2549  220,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร 

การพัฒนาตอยอดสินคา หน่ึงตําบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ 

11 2549-2549  744,200.00 

นางชิดชม ฮิรางะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายควบคุมคุณภาพ 

การพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มน้ําลกูยอบาน 

12 2549-2549  700,000.00 

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาโรคพชื 

การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืช
สําหรับถึ่วเหลืองฝกสด 

13 2549-2549  13,464,000.00 

รศ.สมศิริ แสงโชต ิ
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาโรคพชื 

อ.สุรเชษฐ จามรมาน 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

รศ.ทศพล พรพรหม 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

รศ.สามัคคี บุณยะวฒัน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

การพัฒนาระบบชวยตัดสินใจแบบบูรณา
การโดยการมีสวนรวม และชุมชนเปน
ศูนยกลางบนฐานแบบจําลองที่ไดจาก
โครงการวิจยั GAME-T/GAME-C เพื่อ
การจัดการทรัพยากรในลุมน้าํเจาพระยา
อยางยั่งยืน 

14 2549-2549  10,000,000.00 

อ.ณัฐกานต นิตยพัธน 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การเพิ่มมูลคาไขมันในน้ําเสียจาก
กระบวนการชําแหละและแปรรูปไก 

 15 2549-2549  629,820.00 

อ.ภคมน จิตประเสรฐิ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

นางชิดชม ฮิรางะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายควบคุมคุณภาพ 

การยกระดับมาตรฐานยอไทย และ
ผลิตภณัฑเสรมิสุขภาพ 

 16 2549-2549  5,800,000.00 

ผศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาชีววิทยาประมง 

การวิจัยเพือ่พัฒนาการเลี้ยงกุงกุลาดํา กุง
ขาวแวนนาไม และกุงกามกรามอยาง
ยั่งยืน (ปท่ี 2) 

 17 2549-2549  10,000,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นางวารุณ ีวารัญญานนท 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร 

การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพ การ
ถายทอดเทคโนโลยกีารวิจัยและการ
ทดสอบตลาดอาหารไทยเพื่อครัวไทยสู

 18 
2549-2549  16,500,000.00 

รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การศึกษาความเปนโปรไบโอติกของกลุม
เชื้อแบคทีเรียลักษณะ %G+C สูงเพื่อการ
ตอบสนองภูมิคุมกนัในไก 

 19 2549-2549  1,022,540.00 

ศ.สายณัห ทัดศร ี
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

การศึกษามวลชวีภาพของกระถินเพื่อใช
เปนแหลงทดแทนพลังงานที่ยั่งยืน 

 20 2549-2549  2,000,000.00 

อ.อรพรรณ เกินอาษา 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงมวนตัวห้ํา Orius spp. 

 21 2549-2549  200,000.00 

ผศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาการจดัการประมง 

การสงเสริมและพัฒนาเครือขายสหกรณผู
เลี้ยงกุงลุมน้ําทาจีน 

 22 2549-2549  1,870,000.00 

ศ.เบญจมาศ ศิลายอย 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การสรางกระบวนการผลิตท่ีเปน
หลักประกันคุณภาพและปริมาณของ
อุปทานผลไมประเภทที่ไดรับการเลอืก
จากโครงการ Branding Project-Thai 
Produce and Grain : กลวยไข 

 23 2549-2549  15,000,000.00 

ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของ
อุตสาหกรรมสัตวปก 

 24 2549-2549  4,000,000.00 

รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

อ.ภคมน จิตประเสรฐิ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

อ.ณัฐกานต นิตยพัธน 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สพญ อรพิน สุขพิรยิกุล 
     บรษิัท เบทาโกร อโกรกรุป จาํกัด (มหาชน) 
      

รศ.ธัญญะ เตชะศิลพิทักษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : 
ไมดอกไมประดับสูอุตสาหกรรมสงออก 

 25 2549-2549  3,000,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

อ.อภิชาต ดะลณุเพธย 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต 
การตลาด และการบริโภค ผลไมท่ีสําคัญ
ของภาคเหนือของไทย 

 26 2549-2549  534,600.00 

รศ.อรอนงค นัยวิกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

โครงการการวิจยัและพัฒนาเพื่อเพิม่
ศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการยอยท่ี 3 
เรื่อง การเสริมคุณคาอาหารจากสมุนไพร
ไทยในอาหารขบเคี้ยวจากขาวกลอง 

 27 2549-2549  900,000.00 

นางจุฬาลักษณ จารนุุช 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป 

ผศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

รศ.กมลวรรณ แจงชดั 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

ผศ.เทอดไทย วัฒนธรรม 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

โครงการตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถว
สําหรับใชงานประจาํบาน 

28 2549-2549  4,600,000.00 

รศ.สุนันท ลิ้มตระกลู 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

อ.ชนินทร ปญจพรผล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

นายปริญญา บุญทัน 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

นายพงศา  พรชยัวิเศษกุล 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      

นายยงยุทธ อินนรุักษ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

นายสมพงษ พวงดอกไม 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสดิ์ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ 

โครงการบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพือ่
เพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย 
โครงการยอยท่ี 4 การวิจัยและพัฒนา
คุณคาทางโภชนาการผลิตอาหารสุขภาพ
จากสมุนไพรไทยเพือ่สรางมูลคาเพิ่ม 

29 2549-2549  990,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

รศ.ธัญญะ เตชะศิลพิทักษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

โครงการยอยท่ี 1  การตอยอดงานวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุปทุมมา สูระบบสิทธิบัตร
สากล 

 30 2549-2549  -   

รศ.อรณุี วงศปยะสถิตย 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป 

รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 

นางนพมณี  โทปุญญานนท 
     มหาวิทยาลัยแมโจ 
      

นางทยา  เจนจิตติกลุ 
     มหาวิทยาลัยมหดิล 
      

นางธราธร  ทีรฆฐิต ิ
     สถาบันพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
      

นางเรณู  เอี่ยมธนาภรณ 
     เจาของกิจการ 
      

นายลิขิต  มณีสินธุ 
     บรษิัท ไพรออนาเมนทอล จาํกัด 
      

รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพันธุศาสตร 

โครงการยอยท่ี 2  การพัฒนาเครือ่งหมาย
ไมโครแซทเทลไลทเพื่อตรวจสอบพันธุ
กลวยไมกลุมแวนดาและลูกผสม 

 31 2549-2549  -   

ผศ.จิตราพรรณ พิลกึ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

ผศ.จิตราพรรณ พิลกึ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

โครงการยอยท่ี 3  การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาระบบและออกแบบโรงงานคัด
บรรจุดอกกลวยไมเพื่อการสงออก 

 32 2549-2549  -   

ผศ.อลศิรา มีนะกนษิฐ 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

รศ.วรีะศักดิ์ อุดมโชค 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

บูรณาการเชิงระบบเพื่อสรางทางเลือก
และแนวทางการใชท่ีดินและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตอิยางยั่งยืนในเขตปา
เขาภูหลวง-วังน้ําเขียว/แบบจําลองเชิง
พ้ืนท่ีเพื่อการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยนื
ในเขตพื้นท่ีกึ่งแหงแลง บริเวณลุมน้ําลาํ
พระเพลิง อ.วังน้ําเขียว 

 33 2549-2549  200,000.00 

อ.บงกชรัตน ปติยนต 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

อ.อรรณพ หอมจันทร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

อ.พงศกร จิวาภรณคุปต 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

นางพูลศิริ ชูชีพ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

กรองจิต เกษจินดา 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควชิาวทิยาศาสตรท่ัวไป 
      

อ.สุวรรณา ประณีตวตกุล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

แบบจําลองระดับลุมน้ําสําหรับการพฒันา
ระบบการเกษตรบนพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืน
ในประเทศไทย 

 34 2549-2549  535,000.00 

ผศ.ประพณิวดี ศริิศภุลักษณ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

ผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรีท่ีมี
ตอแบบแผนการผลติและการบริโภคผัก
และผลไมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 

 35 2549-2549  546,700.00 

รศ.ธรีะ รักความสุข 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

ระบาดวิทยาของโรคไขหวัดนกระดับ
หมูบานในพื้นท่ีภาคกลาง 5 จังหวดั 

 36 2549-2549  4,500,000.00 

อ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง 

นางวิไลลักษณ ชาวอุทัย 
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตว
และผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
     ศูนยวิจยัและฝกอบรมการเลีย้งสุกรแหงชาต ิ

ผศ.ศิรชิัย วงษนาคเพ็ชร 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     โรงพยาบาลสัตว บางเขน 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นายวิรัตน สุมน 
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตว
และผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
     สถานีวิจัยทับกวาง 

ระบาดวิทยาของโรคไขหวัดนกระดับ
หมูบานในพื้นท่ีภาคกลาง 5 จังหวดั 

2549-2549  4,500,000.00 

ผศ.พิพัฒน อรณุวภิาส 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

อ.อดิศร ยะวงศา 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

อ.สุวิชา เกษมสุวรรณ 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุมกนั 

อ.ปจฉิมา สิทธิสาร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

อ.ชยัเทพ พูลเขตต 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย 

นายหนูจันทร มาตา 
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตว
และผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
     ศูนยวิจยัและฝกอบรมการเลีย้งสุกรแหงชาต ิ

อ.อาสูตร สงวนเกียรต ิ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย 

อ.อมรเทพ อาชวกุลเทพ 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย 

ผศ.ทวีศักดิ ์สงเสริม 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพยาธวิิทยา 

รศ.กลาณรงค ศรรีอต 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สถานภาพการผลิตหัวมันสําปะหลังและ
คุณภาพหัวมันสําหรบัการผลิตเอทานอล
เปนเชื้อเพลิง 

 37 2549-2549  1,700,000.00 

รวม     37  โครการ     งบประมาณ       118,235,635.00 บาท 
สํานกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา แหลงทุน -  



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

รศ.ศศิยา ศิริพานิช 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การจัดทํามาตรฐานการทองเที่ยวเชิง
เกษตรนิเวศจังหวดัสระบุร ี

 1 2549-2549  153,000.00 

ผศ.สมเกียรติ ประสานพานิช 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการ
ใชประโยชนจากหญาแพงโกลาหมักเพือ่
การผลิตสัตวเค้ียวเอือ้ง 

 2 2549-2549  360,000.00 

อ.เลอชาต ิบุญเอก 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

ผศ.ศกร คุณวฒุิฤทธริณ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

นายลักษณ เพยีซาย 
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตว
และผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
     ศูนยวิจยัและพัฒนาการผลิตสัตวเค้ียวเอื้องขนาดเล็ก 

นายปรีชา อินนุรกัษ 
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตว
และผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
     ศูนยวิจยัและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 

รศ.สาวิตรี รังสิภัทร 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 

นายสิทธิชัย แกวสุวรรณ 
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตว
และผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
     ศูนยวิจยัและพัฒนาการผลิตนม 

รศ.วาณ ีชัยวฒันสิน 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การพัฒนาการเลีย้งไกในระบบฟารมปด
ของเกษตรกรระดับเล็กเพื่อปองกันโรค
ไขหวัดนกในเขตจังหวัดสิงหบุรี และ
จังหวัดอางทอง 

 3 2549-2549  306,000.00 

รศ.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร 

การพัฒนาคณุภาพของผลิตภณัฑและ
บรรจุภณัฑสําหรับผลไมแหงของชุมชน
ในจังหวัดสิงหบุร ี

 4 2549-2549  309,600.00 

ผศ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การพัฒนาเพือ่เพิ่มผลผลิตและปรมิาณ
สารแลคโตนของฟาทะลายโจร 3 พันธุ 
เพื่อใชในปศุสัตวแบบยั่งยืนในเขตจังหวัด
สระบุร ี

 5 2548-2549  180,000.00 

ผศ.เสริมศริิ จันทรเปรม 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การเพาะเลี้ยงกลวยไมปาคืนสูปาในพื้นท่ี
จังหวัดสระบุร ี

 6 2549-2549  366,300.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

รศ.สมบัต ิชณิะวงศ 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

การเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรยี
ดวยเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี อางทอง และจังหวดั
ชัยนาท 

 7 2549-2549  292,500.00 

ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกต ุ
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ดวยเทคโนโลยีการใชนํ้านอยแกปญหาภยั
แลงในเขตจังหวัดลพบุรี 

 8 2549-2549  351,000.00 

ผศ.จําเริญ เท่ียงธรรม 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การศึกษาการใชสารสกัดจากตนตะไคร
ในการควบคุมเชือ้แบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุ
ของมดลูกอักเสบ (meteritis) 

 9 2549-2549  202,500.00 

ผศ.สมเกียรติ ประสานพานิช 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาโรคพชื 

อ.ปราโมทย ศริิโรจน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววิทยา 

นายฤทธิ์  วัฒนชัยยิง่เจริญ 
     ไมระบุหนวยงาน 
      

อ.อภินิติ โชติสังกาศ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

การศึกษาพฤติกรรมทางกลศาสตรของดนิ
ไมอิม่น้ําในประเทศไทย 

 10 2549-2549  480,000.00 

อ.สุนิศา สงวนทรัพย 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

การสงเสริมการผลติผักปลอดภัยจาก
สารพิษตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมใน
พ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง และจังหวัดสิงหบุร ี

 11 2549-2549  297,000.00 

ผศ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ
พืชสมุนไพรที่สําคัญในเขตพื้นท่ีจังหวัด
ลพบุร ี

 12 2549-2549  427,500.00 

นายองอาจ หาญชาญเลิศ 
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพชื
ศาสตร 
     สถานีวิจัยปากชอง 

นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ 
     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุร ี
     สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุร ี

อ.บุบผา คงสมัย 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

การสงเสริมพืชพันธุดี พืชพันธุใหม เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี อางทอง และจังหวดั
ชัยนาท 

 13 2549-2549  443,700.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

อ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

การสงเสริมและวิจัยการผลิตหมอนไหม
ครบวงจรเพื่อการเกษตรยั่งยืนในเขตพื้นท่ี
จังหวัดสระบุร ี

 14 2549-2549  447,300.00 

รศ.มณจันทร เมฆธน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตววิทยา 

โครงการการสรางตนแบบเครื่องกําจัด
เศษอาหารและขยะอินทรียสารดวย
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 15 2549-2549  1,050,000.00 

รศ.มณจันทร เมฆธน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตววิทยา 

โครงการการสรางตนแบบถังทําปุยหมัก
จากเศษเหลือท้ิงในอุตสาหกรรมอาหาร 

 16 2549-2549  1,260,000.00 

ดร.วรรณด ีสุทธินรากร 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป 

โครงการจดัทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงเกษตรและวถิีชีวติแมนํ้านอย 

 17 2549-2549  180,000.00 

อ.เยาวอุไร สถิรนาถ 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาสถาปตยกรรม 

นางผองศรี จิตตนูนท 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ 

นายปรีชา ตราดธารทิพย 
     สํานักงานอธิการบด ี
     กองกิจการนิสิต 

อ.วันด ีพินิจวรสิน 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาภูมิสถาปตยกรรม 

อ.ภัทรนันท ทักขนันท 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

นางวรางคณา พันธมุโพธ ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายบริหารและธรุการทั่วไป 

นายสถาพร  ถาวรอธิวาสน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
      

นางนนทลี  พรอาธาวิทย 
     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
      

นายธงชัย  สุทธินรากร 
     สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
      

รศ.สุรศกัดิ์ สงวนพงษ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

โครงการวิจยัและพฒันาระบบตรวจ
วิเคราะหและรายงานประสิทธิภาพ
การจราจรเครอืขายยูนิเน็ต 

 18 2549-2549  800,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

รวม     18  โครงการ     งบประมาณ     7,906,400.00 บาท 
สํานกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา รวมกบั บรษิัท แหลมยางฟารม แหลงทุน -  

อ.ปยาภรณ สมสมัคร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การเพิ่มประสิทธิภาพของการฟนฟูดินกน
บอเลี้ยงกุงทะเลระบบปดดวยวิธีทาง
ชีวภาพรวมกับการคราดพรวน 

 1 2549-2549  464,300.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       464,300.00 บาท 
สํานกังานทรพัยสินสวนพระมหากษัตรยิ แหลงทุน -  

ผศ.ธันวา จิตตสงวน 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทีด่ินพระราชทานเพือ่
การเกษตร 

 1 2549-2549  2,318,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       2,318,000.00 บาท 
สํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน แหลงทุน -  

ผศ.รชัด ชมภูนิช 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

การถายเทความรอนและปริมาณแสงผาน
กระจก 2 ชั้นชนิดตาง ๆ 

 1 2548-2550  110,000.00 

นางสาวกนกอร หั้นเจริญ 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

อ.ชนิกานต ยิม้ประยูร 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

รศ.พาสินี สุนากร 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาสถาปตยกรรม 

พิชิต เจริญกาศ 
     ไมระบุหนวยงาน 
      

น.ส.กนกอร หั้นเจรญิ 
     บรษิัทเอสเควิทยาศาสตร จํากัด 
      

อ.มณฑล ฐานุตตมวงศ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

การปรับสภาพกากตะกอนเยือ่กระดาษ
เหลือท้ิงข้ันตนเพื่อผลิตเอทานอลจาก
กระบวนการยอยใหเปนน้ําตาลโดยใช
เอนไซมและการหมกั 

 2 2549-2549  80,000.00 

อิสร ี
     รอดทัศนา 
      

ผศ.รชัด ชมภูนิช 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

เซรามิคโคตติ้ง  3 2548-2550  95,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

นางสาวกนกอร หั้นเจริญ 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

เซรามิคโคตติ้ง  3 2548-2550  95,000.00 

อ.ชนิกานต ยิม้ประยูร 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

รศ.พาสินี สุนากร 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาสถาปตยกรรม 

นายชํานาญ พุมเพช็ร 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

นายชํานาญ พุมเพช็ร 
     นิสิตปริญญาโท 
      

น.ส.กนกอร หั้นเจรญิ 
     บรษิัทเอสเควิทยาศาสตร จํากัด 
      

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ       285,000.00 บาท 
สํานกังานนโยบายและแผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิแหลงทุน -  

นายกิตติพงศ ตรีตรยุานนท 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูก
ไพลแซมในแปลงปลูกไมผลบางชนดิ 

 1 2548-2549  150,000.00 

นายกิตติพงศ ตรีตรยุานนท 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจยัระบบนิเวศเกษตร 

โครงการสํารวจและรวบรวมขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
เกษตร 

 2 2549-2549  500,000.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       650,000.00 บาท 
สํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ แหลงทุน -  

ผศ.ธันวา จิตตสงวน 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

บทบาทความหลากหลายของการเกษตรที่
มีตอชุมชนในที่สูง 

 1 2549-2549  960,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       960,000.00 บาท 
สํานกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีแหลงทุน -  

ผศ.วุฒิ หวังวัชรกุล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

การพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลย ี 1 2549-2549  1,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,000,000.00 บาท 
สํานกังานพลังงานปรมาณูเพือ่สันต ิแหลงทุน -  



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

ผศ.นวลจันทร พารกัษา 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การใชรังสีปรับปรุงหัวเชื้อหญาหมัก  1 2549-2549  135,000.00 

อ.สุวรรณา ประณีตวตกุล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

การประเมินผลเศรษฐกิจของแผนงานวจิัย
การประยุกตเทคโนโลยีนิวเคลียรเพื่อ
สงเสริมการสงออกทุเรียน ปท่ี 2 

 2 2549-2549  120,000.00 

ผศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย (กัลยากฤต) 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การปรับปรุงความสามารถในการยอย
แปงดิบของเอนไซม อะไมเลส จากเชื้อ 
Aspergillus awamori  โดยวิธีใชรังสี
แกมมา เพื่อใชในการผลิตแอลกอฮอล 

 3 2549-2549  150,000.00 

ณัฐธยาน เปยแดง 
     สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
      

อ.วิรตัน วาณิชยศรรีตันา 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การปรับปรุงความสามารถในการยอย
แปงดิบของเอ็มไซมอะไมเลสจากเชื้อรา 
โดยวิธใีชรังสีแกมมาเพื่อใชในการผลิต
แอลกอฮอล 

 4 2549-2549  150,000.00 

อ.นฤปวัจก เงินวิจิตร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป 

การพัฒนาเทคนิคและระบบตรวจสอบ
การทําลายของหนอนในเมล็ดทุเรียนดวย
การถายภาพรังสีเอกซ 

 5 2549-2550  884,350.00 

สุวิทย   ปุณณชยัยะ 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      

นายคงศักดิ์   ตติยานุกุล 
     บรษิัทคงศักดิ์เอก็ซเรยการแพทยอุตสาหกรรม จาํกัด 
      

นเรศร  จันทรขาว 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      

นายสมยศ  ปรุงเมอืง 
     สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
      

อําไพ   สุขบําเพิง 
     สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
      

ผศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย (กัลยากฤต) 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมกั
ระดับอตุสาหกรรมของเชื้อในโครงการ
ตางๆ 

 6 2549-2549  120,600.00 

อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

ณัฐธยาน เปยแดง 
     สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
      

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมกั
ระดับอตุสาหกรรมของเชื้อในโครงการ
ตางๆ 

 6 2549-2549  120,600.00 

อ.วิรตัน วาณิชยศรรีตันา 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

อ.วิรตัน วาณิชยศรรีตันา 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การหมักเชือ้ LAB ในน้ํามะพราวและเศษ
เหลือจากโรงงานอตุสาหกรรม รวมท้ัง
กระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภณัฑ 

 7 2549-2549  100,000.00 

ผศ.นวลจันทร พารกัษา 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

ผลของการใชเอ็นไซมตอการยอยไดของ
อาหารสัตวเค้ียวเอือ้ง 

 8 2549-2549  70,000.00 

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ       1,729,950.00 บาท 
สํานกังานพฒันาการวิจัยการเกษตร แหลงทุน -  

ผศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

โครงการเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแกว
ในมังคุดแบบไมทําลายโดยวิธีการวดัการ
ดูดกลืนแสงในยานใกลอินฟราเรด 

 1 2549-2549  100,000.00 

นางวารุณ ีธนะแพสย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑเชิงธุรกิจ 

นายสนธิสุข  ธีระชยัชยุต ิ
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       100,000.00 บาท 
สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ แหลงทุน -  

อ.พจนารถ สุวรรณรุจ ิ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การเตรยีมผาฝายและไหมทีม่ีกลิ่นหอม
ดวยสารประกอบเชงิซอนของเบตาไซ
โคลเด็กซตริน 

 1 2549-2550  1,610,000.00 

อ.ฐติิยา แซปง 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กาํแพงแสน 
     สายวชิาวิทยาศาสตร 

การเปรียบเทียบผลผลิตและปรมิาณสาร
ตกคางของการใชสารชีวภาพบาซิลลัสทู
ริงเยนาซิ และสวนผสมของสารเคมีกําจดั
แมลงอะบาแมก็ตินและคลอรฟนาเพอร
ในผักคะนา 

 2 2549-2549  250,000.00 

อ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล) 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาชีวเคม ี

การศึกษาความสัมพนัธระหวาง
โครงสรางและการทํางานของเอนไซมลิ
นามาเรสจากมันสําปะหลัง 

 3 2549-2549  250,000.00 

ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศธิร) 
     คณะเกษตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

โครงการคณุลักษณะของโยเกิรตนมแพะ
ท่ีเสริมดวยแปง 

 4 2549-2549  250,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

อ.พินทุสุดา วรีวัฒน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

โครงการศกึษาปฏิกริิยาออกซิเดทชั่นของ
กาซคารบอนมอนอกไซด 

 5 2549-2549  250,000.00 

อ.ปยาภรณ สมสมัคร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

ศักยภาพในการบําบัดน้ําเสียจาก
กระบวนการพนสีเพื่อนํากลับมาใชใหม 

 6 2549-2549  90,000.00 

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ       2,700,000.00 บาท 
สํานกังานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิแหลงทุน -  

ผศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย (กัลยากฤต) 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การจัดทําระบบสารสนเทศวิชาการดาน
ความปลอดภยัอาหาร 

 1 2548-2549  3,800,000.00 

อ.วิรตัน วาณิชยศรรีตันา 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

รศ.อนงคนาฎ ศรีวหิค 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ผศ.บุญจิต ฐติาภิวัฒนกุล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

การประเมินผลยุทธศาสตรความปลอดภัย
ดานอาหาร 

 2 2549-2549  4,000,000.00 

ผศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัตท่ีิ
ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเกษตร 

 3 2549-2549  700,000.00 

รศ.จินตนา อุปดิสสกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรดีา 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

ผศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

ผศ.หทัยรัตน รมิคีร ี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

สุนทรี สุวรรณสิชณน 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
      



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

ศ.มาลินี ลิม้โภคา 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเภสัชวิทยา 

การศึกษายาซัลฟา-ไตรเมทโธพริม การ
ดูดซึม การตกคางของยา และระยะปลอด
ยาในกุง 

 4 2548-2549  2,309,700.00 

ปวีณา  ปนแกว 
     มกอช. 
      

กนกวรรณ  บางนอย 
     คณะสัตวแพทยศาสตร มก. 
      

พิบูล  ไชยอนันต 
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
      

ชัยณรงค  สกุลแถว 
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
      

K. Sangrungruang 
     KKB Royal Development Study Center 
      

ดรุณ ี ครฑุเกิด 
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
      

บัณฑิต  มังกิจ 
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
      

S. Mali 
     KKB Royal Development Study Center 
      

N. Posanacharoen 
     มกอช. 
      

U. Bamrungbhuet 
     มกอช. 
      

รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

การศึกษาสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูลการ
คํานวณปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค 

 5 2549-2549  1,400,000.00 

นางสาวอมรา วงศพุทธพิทักษ 
     ผูทรงคุณวุฒ ิกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
      

อ.ชุตมิา ไวศรายุทธ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 

โครงการจางที่ปรึกษาจัดทําแผน
ยุทธศาสตรระบบการตรวจสอบยอนกลบั
สินคาเกษตรและอาหาร 

 6 2549-2549  300,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

ผศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

โครงการนํารองการจัดทํามาตรฐานกลาง
ระบบติดตามสินคาเกษตรและอาหาร 

 7 2549-2549  1,346,000.00 

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ       13,855,700.00 บาท 
สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ แหลงทุน -  

อ.จารึก สิงหปรชีา 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

การจัดทําตารางเมตริกบัญชีสังคม  1 2549-2549  734,800.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       734,800.00 บาท 
สํานกังานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แหลงทุน -  

นายปราโมทย ธรรมรัตน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร 
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต 

โครงการศกึษาผลงานวิจัยและสิทธิบัตร
เพื่อตอยอดในเชิงพาณิชย 

 1 2549-2549  2,250,000.00 

นางสาวเกษชฎา มีความสุข 
     ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรฐัรวมภาคเอกชน 
     ฝายบริหารงานวจิัยรวมภาคเอกชน 

น.ส.ปรียชาติ  จันทโชต ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร ฝายพฒันา
ผลิตภณัฑอาหาร 
      

น.ส.เมลดา  เฟองฟ ู
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร ฝายพฒันา
ผลิตภณัฑอาหาร 
      

น.ส.กัษมาพร  ปญตะบุตร 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร ฝายพฒันา
ผลิตภณัฑอาหาร 
      

น.ส.นิศากร  วรวุฒยิานันท 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร ฝายพฒันา
ผลิตภณัฑอาหาร 
      

น.ส.พรวิสาข  บุญยงค 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร ฝายพฒันา
ผลิตภณัฑอาหาร 
      

นายไพโรจน  ภูตอง 
     ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรฐัรวมภาคเอกชน 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       2,250,000.00 บาท 
สํานกังานสหกรณจงัหวัดสระบรุ ีแหลงทุน -  



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

รศ.งามทิพย ภูวโรดม 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพสู
วิสาหกิจชมุชน 

 1 2549-2549  1,200,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,200,000.00 บาท 
สํานกันโยบายและแผนพลังงาน แหลงทุน -  

อ.ชนิกานต ยิม้ประยูร 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

การศึกษาอิทธิพลการบังเงาตอการถายเท
ความรอนผานผนังทึบ 

 1 2548-2550  121,500.00 

ผศ.รชัด ชมภูนิช 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

นางสาวรัดดาพรรณ วงษราช 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

นายญาณศิลป ภัสรางกูร 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

นางสาวกนกอร หั้นเจริญ 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

รศ.พาสินี สุนากร 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาสถาปตยกรรม 

นายญาณศิลป ภัสรางกูร 
     นิสิตปริญญาโท 
      

น.ส.กนกอร หั้นเจรญิ 
     บรษิัทเอสเควิทยาศาสตร จํากัด 
      

น.ส.รัดดาพรรณ วงษราช 
     นิสิตปริญญาโท 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       121,500.00 บาท 
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา และ สํานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แหลงทุน -  

รศ.อรอนงค นัยวิกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

โครงการศกึษาวิจัยแนวทางการสราง
คุณคาเพิ่ม (Value Creation) ใหกับ
อุตสาหกรรมอาหารยุค Mood 
Comsumption 

 1 2549-2549  1,800,000.00 

รศ.ปรศินา สุวรรณาภรณ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 



 

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

ผศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

โครงการศกึษาวิจัยแนวทางการสราง
คุณคาเพิ่ม (Value Creation) ใหกับ
อุตสาหกรรมอาหารยุค Mood 
Comsumption 

 1 2549-2549  1,800,000.00 

รศ.กมลวรรณ แจงชดั 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,800,000.00 บาท 
สํานกัฝนหลวงและการบินเกษตร สํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ แหลงทุน -  

ผศ.นงนุช ปรมาคม 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 

โครงการวิเคราะหประเมินผลการ
ปฏิบัติการฝนหลวงในปงบประมาณ 
2549 

 1 2549-2549  470,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       470,000.00 บาท 
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีแหลงทุน -  

นางสาวพงษศิริ วินิจฉัย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑเชิงธุรกิจ 

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภณัฑสบูนมแพะ การออกแบบโมล
สบูและบรรจุภณัฑตนแบบ 

 1 2549-2549  180,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       180,000.00 บาท 

รวมทั้งส้ิน     328  โครงการ     งบประมาณ      419,297,025.00 บาท 


