
จํานวน  5 โครงการกลุมงานวิจัยดานสังคมศาสตร

จํานวน 36 โครงการกลุมงานวิจัยดานเทคโนโลยี

จํานวน 11 โครงการกลุมงานวิจัยดานสัตว

จํานวน 61 โครงการกลุมงานวิจัยดานพืช

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คลินิกบริการปรกึษาวิชาการ จํานวน 8 คลินิก

1. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพยีงของครอบครัว
เกษตรกรในพืน้ที่ศนูยพัฒนาโครงการหลวง

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวีตผานกระบวนการออกแบบและ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีหองอบผลิตภัณฑจักสาน
เพ่ือยกระดบัความสามารถในการผลิต

3. มะเดือ่ฝรั่ง : ผลไมสุขภาพ
4. ระบบการปลูกไมผลบนพ้ืนที่สูงของจังหวัดเพชรบรูณ
5. การรวบรวมพันธุเฟรนในสกุล Plastycerium และ  
Licopodium เพ่ือการอนรุักษ

6. เศรษฐกิจพอเพยีงบนฐานการพัฒนาระบบวนเกษตร
7. โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว
8. ฝนหลวงในพระราชดําริ
9. การใชแฝกบําบดัน้าํเสีย
10. หมูบานไมเศรษฐกิจตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพยีง

11. พระอัจฉรยิภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถที่มีตอการ
อนรุักษสัตวปาในประเทศไทย

12. ไผบนที่สูง
13. – 13.1 การประยุกตใชใบหมอนเสริมฤทธิ์ตานทานมูลอิสระ 

ในผลิตภัณฑอาหารขบเคีย้วระบบเอกซทรูช่ัน
13.2 การพฒันาผลิตภัณฑขนมขบเคีย้วเพ่ือสุขภาพ 

“สแนคเบญจรงค (Benjaronk Snack)”
14. งานวิจัยและพัฒนาดานอาหารเพือ่เศรษฐกิจพอเพยีง
15. พืชพลังงานทดแทนกบัเศรษฐกิจพอเพยีง
16. การพัฒนาพันธุพืชและวิธีการทีเ่หมาะสมในการแปรรูป

ผลิตภัณฑดอกไมทับอัดแหง
17. การสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเกษตรทฤษฏีใหมของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา “80 พรรษามหามงคลแผนดนิ” จํานวน 17 โครงการ
นักวิจัยและผลงานที่ไดรับรางวัล จํานวน 12 โครงการ

การวิจัยมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการวางรากฐานสรางความรูและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาภูมิปญญาของคนในชาติ และเพื่อพัฒนาประเทศ 
ที่ผานมา คณาจารย นักวิจัย และ นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดทุมเทกําลังกาย กําลังสมอง สรางสรรคผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐคิดคนที่มีคุณคาทางวิชาการและเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติมาอยางตอเนื่อง

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดจัดงานเกษตรแฟร ป 2550 จึงไดจัดนิทรรศการงานวิจัย “บนเสนทางงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550” เพ่ือเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูสาธารณชน รวมทั้งเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

นิทรรศการงานวจิยั “บนเสนทางงานวจิยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ป 2550” ประกอบดวย
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1. นักวิจัยดเีดนดานสมุนไพร
2. บรรจุภัณฑขายปลีกผลพลับสด : รางวัล Good Packaging
ประจําป 2549 และ รางวัล Asiastar 2006

3. สตรอเบอรี่ : พันธุพระราชทาน 60
4. หุนจําลองยางพารา : กาวใหมหุนฝกหดัทางการแพทย
5. – 5.1 การระบาดของโรคไขหวัดนกชนิด H5N1 ในเปดในประเทศไทย

5.2  การติดเชื้อและกอโรคของเชื้อไขหวัดนกชนิดรนุแรง 
H5N1 ในสัตวเล้ียงลูกดวยนมในประเทศไทย

6. ฤทธิ์ฆาเชือ้ราทีก่อโรคผิวเหนังในสุนัขแมวของโลชั่นสมุนไพร 
KU Natural Miticide ® ในหองทดลอง

7. การคดัเลือก/การประกวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ประเภทอาหาร

8. – 8.1 ประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
ในสมัยกอนประวัติศาสตร

8.2  กลองมโหระทึก : ภูมิปญญาเทคโนโลยีลํ้ายุค
ของชนเผาไทสมัยกอนประวัติศาสตร

8.3  บั้งไฟ : ภูมิปญญาเทคโนโลยีลํ้ายุคของชนเผาไท
สมัยกอนประวัติศาสตร

9. กลาสเซลามิกสชนิดไมกาที่งายตอการกรอแตงเพ่ือใช
เปนวัสดุในทางทันตกรรมสําหรบัการซอมแซม

10. กลวยไมเศรษฐกจิ
11. ผลไมคุณภาพ
12. งานวิจัยที่ชนะการประกวดการออกแบบ

14. พลับ : พัฒนาคุณภาพผลผลิตเพ่ือการจาํหนายในรปูแบบใหม 
15. คาลลา ลิลล่ี : ทางเลือกใหมของเกษตรกรบนที่สูง
16. "พลับ" ปาไมผลอีกชนิดหนึ่งบนทีสู่งของจังหวัดเลย
17. พันธุไมดอกจากการฉายรังสีแกมมา
18. การพัฒนาพันธุขิงแดงดวยเทคนคิการเพาะเลี้ยงเนือ้เยือ่ 

รวมกับการฉายรังสีแกมมา
19. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่สบูดาํ
20. เกรด็ความรูเรือ่ง “พลับ”
21. มะมวงมหาชนกบนที่สูง
22. สบูดําพืชพลังงานทดแทน
23. การผลิตองุนพันธุรบัประทานสดภายใตโครงหลังคาพลาสติก
24. เทคโนโลยีการผลิต : มะพราวน้ําหอม กลายพันธุจรงิหรอื?
25. สภาวะโลกรอนตอระบบนเิวศเกษตร
26. ผลของระยะปลูกที่มีตอผลผลิตกระเจี๊ยบแดงพันธุกลีบยาว
27. กลวย อาหารกาย - อาหารใจ 
28. มะละกอลูกผสม "ปากชอง 2"
29. การศึกษาการปลูกหญาแฝก 3 สายพันธุในแปลงไมผล

บางชนิดและถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร

1. การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อ
สูอุตสาหกรรม

2. หมอนไหม : เทดิไทองคราชัน
3. พิษ”ไซยาไนด : อันตรายจริงหรอื ?
4. ออยพันธุกําแพงแสน
5. การผลิตและใชประโยชนกวาวเครอืขาวทางดานการเกษตร
6. อโกลนีมา (Aglanoema) : ไมใบประดับอนาคตไกล
7. ผลของการปลดปลอยไนโตรเจนจากมูลโคขุนและมูลโคเลี้ยง
ปลอยตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง

8. ชีวภัณฑเช้ือราไตรโคเดอรมาในรูปหัวเชื้อสด
9. แกวเจาจอมไมพุมสวยและมีคุณคาทางประวัติศาสตร
10. การถายทอดเทคโนโลยีการทําสไลดเนือ้เยือ่พืชสําหรบังานวิจัย
11. การขยายพันธุเฟรนปกแมลงทับ : เฟรนชนิดใหมของโลก

และหายาก
12. ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปแหงการวิจัย ม.เกษตรศาสตร
13. คุณภาพเมล็ดพันธุขณะปรับเปลี่ยนปจจัยการผลิตและ

ระบบนเิวศนสูเกษตรอินทรยี 
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44. การผลิตมะมวงภายใตหลังคาพลาสติก เพ่ือควบคุม
โรคแอนแทรคโนส

45. ความหลากหลายของพืชมีเมล็ดในอทุยานภูหินรองกลา 
จ.พิษณุโลก

46. ความหลากหลายของพรรณพืชไมปาเต็งรังในมาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

47. การสกัดแอนโดรกราโฟไลดในฟาทะลายโจรดวยคลื่นอุลตราโซนิค
48. การปรบัปรุงพันธุพืชดวยเทคโนโลยีชีวภาพ
49. การผลิตแอลกอฮอลจากตนปาลมน้ํามัน
50. การใชประโยชนจากขาว
51. โรคที่สําคัญของขาวโพดและการปองกันกําจัด
52. พืชบํารุงดิน
53. เทคโนโลยีชีวภาพในขาวโพด

53.1 การเพาะเลี้ยงอับเรณขูาวโพด
53.2 การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอขาวโพด
53.3 การเพิ่มปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง

54. การพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจาก
ขาวโพดหวาน (การทําน้ํานมขาวโพดสูตรผสมงา)

55. ความกาวหนาในการปรบัปรุงพันธุขาวโพดหวาน
และขาวโพดฝกออนของ มก. ในรอบ 15 ป (พ.ศ. 2535-2549)

56. การรวบรวมและปลูกรักษาพันธุกรรมไมหอม
57. การพฒันาแผนช้ินไมอัดจากเศษเหลือไมกฤษณาเพือ่

การเพิ่มมูลคาอยางยั่งยืน
58. การพัฒนาตนแบบชดุปลูกผักไรดิน Hydro55-type
59. ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกตอการเกิดตนออน

จากใบปกชําของแอฟริกันไวโอเลต (Saintpaulia ionantha)
60. การเหนีย่วนําใหเกิดการกลายพนัธุในแอฟริกันไวโอเลต

(Saintpaulia ionantha) ดวยรงัสีแกมมา

30.-30.1 การวิจัยและพัฒนาสบูดําเพ่ือพลังงานทดแทนแบบ
บรูณาการและยั่งยืน

30.2 พืชพันธุใหมพืชพันธุดี การสรางอาชีพการผลิตผัก
ที่มีคณุภาพและปลอดภัยเพ่ือการบริโภคและสงออก
การศกึษาลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่สําคัญของฝรั่งเพ่ือการปรบัปรุงพันธุ

30.3 การพฒันาเพ่ิมผลผลิตและปริมาณสารแลคโตนของฟา
ทะลายโจร 3 พันธุ เพ่ือใชในปศุสัตวแบบยัง่ยืนในเขต 
จ.สระบรุี

30.4 หมอน (Mulberry) :  พืชประโยชน
30.5 ไตรโคเดอรมา : เช้ือรามหัศจรรยสําหรับใชควบคุมโรคพืช  

31. คําฝอยไรหนามพันธุพานทอง
32. งาดําพันธุ มก.18 และ งาขาวฝกไมแตกพันธุซีพลัส 2
33. การใชตัวห้ําตัวเบียนควบคุมแมลงศัตรูสม 
34. การใชสารสกัดจากขมิ้น น้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสม 

และไคโตซานในการควบคุมโรคเนาราสีเขยีวของสม
35. โรคของตนสบูดําและการควบคุม   
36. จุลินทรยีคณุภาพสายพนัธุใหมคูเกษตรไทยแบบพอเพียง
37. ประโยชนและโทษของราตอมนุษย สัตวและพืช 
38. ความหลากหลายทางชีวภาพของเฟรน
39. พืชเสนใย : กัญชง
40. การเพาะเลี้ยงเนือ้เยือ่ไมปา
41. การสังเคราะหแสง : กิจกรรมเอน็ไซมไรบูโรส

บิสฟอสเฟตคารบอกซิเลส
42. พิพิธภัณฑองคความรูทางพฤกษศาสตร
43. การผลิตลูกผสมตนสมเปลือกลอนเพ่ือใชประโยชนทางการคา

1. มิติใหมของการผลิตกุงกามกรามเพศผูลวน
2. การเพาะเลี้ยงสัตวทะเลสวยงามในเชิงพาณิชย
3. การศึกษายาตานจุลชีพในกุง

3.1 การศึกษายาซัลฟาไดเมททอ็กซิน และ
ไตรเมทโธพริม การดดูซึม และระยะปลอดในกุงกุลาดํา
(Penaeus monodon) โดยการฉดียาเขากลามเนื้อและปอนยา

3.2 การศึกษายาซัลฟาไดเมททอ็กซิน และไตรเมทโธพริม
การดดูซึม และระยะปลอดในกุงกุลาดํา
(Penaeus monodon) โดยการผสมยาลงในอาหา

3.3 การศึกษายาซัลฟาไดเมททอ็กซิน และออเมทโธพริม 
การดดูซึม ในกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) 
โดยการฉีดยาเขากลามเนื้อและปอนยา 

3.4 การศึกษายาซัลฟาไดเมทท็อกซิน และออเมทโธพรมิ 
การดดูซึม และระยะปลอดในกุงกุลาดํา
(Penaeus monodon) โดยการผสมยาลงในอาหาร

4. ศึกษาสารสกัดจากพืชสมุนไพรตานเชื้อไวรัสปากและเทาเปอย
5. การพัฒนาวัคซีนตอตานเหบ็โค (Boophilus Microplus)
ในประเทศไทย

6. การผลิตและการใชประโยชนจากหญาแพงโกลาในการเลี้ยง
สัตวเคี้ยวเอือ้ง

7. การเลี้ยงไสเดอืนเพ่ือยอยสลายอนิทรยีวัตถุ
8. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตวเคีย้วเอือ้งดวยกระถิน
9. การพัฒนาสูตรอาหารสัตวน้ําโดยการศึกษากิจกรรมของ
เอน็ไซมยอยอาหาร 

10. การพฒันาของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวเปนปุยอนิทรยีแบบตางๆ 
สําหรับพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครปฐม

11. การใชประโยชนครบวงจรกับมันสําปะหลัง
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19.-19.1 การสํารวจธรณีฟสิกสเพ่ือหาน้าํบาดาลบรเิวณวิทยาเขตศรรีาชา
19.2 การสํารวจหาขอบเขตของสายแรทองคําจากการวัดคาสภาพ

ตานทานไฟฟาและคาสภาพความเขมประจุอยางละเอยีด
19.3 การสํารวจบรเิวณเสี่ยงภัยหลุมยุบจากการทําเหมืองหนิปูน

20. ศูนยนวัตกรรมทางเคมี โครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและการวิจัย
ทางเคมี

1. การขจัดโรคพืชโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
2. THAIFLUX
3. ศักยภาพแนวทางเลือกการใชประโยชนจากไม
4. การพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา น้ําทวม - ดินถลม
5. เทคโนโลยีใตดนิเพ่ือส่ิงแวดลอมแบบพึ่งพาตนเอง
6. ระบบติดตามนาํเสนอขอมูล และควบคุมรถสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7. แบบจําลองสายการผลิตอัตโนมัติแบบหลากหลาย
ผลิตภัณฑและสามารถคัดแยกของเสียได

8. ผลิตภัณฑเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ 
9. โครงการเคยู - ไบโอดเีซล 
10. หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยี

รีไซเคิล และการใชประโยชนจากของเสีย
11. วิศวกรรมปฏิกิรยิาเคมีและเซลเชื้อเพลิง
12. การออกแบบรถแขงขนาดเล็ก
13. สารเบนซอกซาซีนไดเมอรที่มีโครงสรางสมมาตร

สูสารเบนซอกซาซนีซุปปราโมเลกุลประเภทใหมที่มี
โครงสรางอสมมาตรโดยการออกแบบโมเลกุล

14. การสังเคราะหผงซีเรยีจากสารประกอบเชิงซอนโลหะอินทรยีโดย
กระบวนการขัน้ตอนเดยีวเพือ่ประยุกตใชเปนแผนเยือ่บาง
อเิล็กโทรไลตในเซลลเช้ือเพลิงของแข็ง

15. การออกแบบพัฒนาไถจอบหมุนติดรถไถเดนิตามและการเผยแพร
16. การออกแบบพัฒนาเครือ่งไถดนิดานชนิดสั่นและการเผยแพร
17. โฟกัสไขปริศนา
18. ความเสี่ยงของการปนเปอนออคราทอกซินเอในกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑกาแฟ

21. -21.1 ผลิตภัณฑจากโครงการบมเพาะธุรกิจ ศรอ.
21.2 ผลงานความรวมมือ มก.-ธกส.

22. ศนูยนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
23. การใชประโยชนของไหมอีรี่สําหรบัอุตสาหกรรมปนดาย
24. ฤทธิ์ตานจุลินทรยีของสารสกัดหยาบจากเนระพูสีไทย
25. THAIFlUX
26. -26.1 ผนังสีเขียว

26.2 การวิจัยและพัฒนาวัสดุกอสรางจากเศษอาคาร
26.3 โครงการฟนฟูทรพัยากรสิ่งแวดลอมพ้ืนทีห่นองหาร

เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยนื
26.4 ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามนั มก.
26.5 SUPERFORM WORKSHOP:ยอดเทคโนโลยีแมแบบกอสราง
26.6 แผนฉนวนจากใยแกวเหลือใช
26.7 หลังคาดินซีเมนต
26.8 บทบาทวัดและชุมชนในการสรางสรรคภูมิทัศนวัฒนธรรมไทย

27. เขียนแบบลายทอผามอืในงานอนรุักษและงานรวมสมัย
28. การถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ําชีวิตสําเร็จรูป
29. ผลิตภัณฑไสกรอกปลาหมักบรรจุถุงทนความรอนสูง
30. การลดการปนเปอนอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
31. การพัฒนาอาหารไทยบรรจใุนถุงทนความรอนสูง
32. การดูแลรักษาหลังการจับและการแปรรูปสัตวน้ํา
33. การใช DNA Comet สําหรบัตรวจสอบเมล็ดถั่วเขยีว

ที่ผานการฉายรังสีแกมมา
34. การตรวจสอบภาวะถูกทําลายในผลทุเรยีนดวยเทคนิค

การถายภาพรงัสีเอ็กซ 
35. นวัตกรรมสื่อสารไรสายเพือ่การใชชีวิตยุคดิจิตอล
36. นวัตกรรมทางดานอุตสาหกรรมเกษตรและตอบปญหา

เทคนิคทางดานพัฒนาผลิตภัณฑ

1. คลินิกสัตวแพทยบริการ
2. การประเมินความเสี่ยงของระบบผลิตพืชอาหาร
3. อุตสาหกรรมเกษตรที่ไมใชอาหาร
4. คลินิกสมุนไพรกําจัดเหบ็ หมดั เหา และรักษาโรค
ผิวหนัง สุนัข แมว

5. คลินิกโรคพืช (ตรวจวินิจฉัยโรคพืชและใหคําแนะนํา)
6. คุณสมบัติและการใชประโยชนไม
7. การตรวจสอบธาตุอาหารในดินเพ่ือการผลิตอยางยั่งยืน
8. คลินิกสายมนุษยศาสตร (ใหคาํปรกึษาทางดานภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ ภาษาศาสตร บรรณารักษ 
วรรณคดี ปรัชญาและศาสนา)

1 งานวิจัยและสื่อการสอนสายมนุษยศาสตร
2. ผลงานวิจัยทางดานเศรษฐศาสตร
3. การติดตามความเปนเมอืงในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน กลุมที่ 1: นนทบรุี ปทุมธานี อางทอง พระนครศรอียุธยา

4. การพัฒนาศักยภาพนักเรยีนที่มีภาวะออทิซึม
สมาธิส้ัน และบกพรองทางการเรยีนรู

5. การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการแนะนําวิธีการสรางเสริมสุขภาพ เชิญชมการสาธิต/ชิม/แจก ผลิตผลจากงานวจิยัมากมาย 
เวลา เปด-ปด นทิรรศการ 09.00 – 18.00 น.
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