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ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ)
Asia Pacific Network (APN)แหลงทุน - 

ผศ.ขวัญชัย ดวงสถาพร
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการจัดการปาไม

Collaborative Studies in Tropical 
Asian Dendrochronology: Addressing 
Challenges in Climatology and Forest 
Ecology

1 2551-2552 200,000.00

ผศ.ประสงค สงวนธรรม
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการจัดการปาไม
ผศ.ปสสี ประสมสินธ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการจัดการปาไม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    200,000.00 บาท
Biomimic Pty Ltd, Australiaแหลงทุน - 

ผศ.วีรวรรณ อมรศักดิ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การทดลองทางคลีนิกของประสิทธิภาพ
ยากําจัดเหาเพ่ือรักษาเหาบนศรีษะ

1 2551-2551 570,000.00

รองศาสตรจารย   ดร.พักตรพิมล มหรรณพ
     ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล กรุงเทพฯ
     
นายแพทยประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์
     โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบงรัก กรุงเทพฯ
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    570,000.00 บาท
Chiba Universityแหลงทุน - 

อ.ปริยานุช จุลกะ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

Potential assimilation of water spinach 
in water resources

1 2551-2551 90,000.00

Dr. Michiko Takagaki
     Chiba University
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    90,000.00 บาท
Department of Veterinary Medicine, College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing Universityแหลงทุน - 

นางสาวธัญญลักษณ ขันธะมูล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย

การศึกษาการเปล่ียนแปลงลําดับทาง
พันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขหัดสุนัข

1 2551-2552 100,000.00
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Songkhla Chulakasian
     Department of Veterinary Medicine, College of 
Veterinary Medicine, National Chung Hsing University, 
Taiwan
     

การศึกษาการเปล่ียนแปลงลําดับทาง
พันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขหัดสุนัข

1 2551-2552 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
European Comission, Thailand-EC Cooperation Facility Programแหลงทุน - 

อ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยเก่ียวกับฉลากคารบอนฟุตพร้ินท 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการคาท่ีลดการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ระหวางประเทศในกลุมสหภาพยุโรป
และประเทศไทย อันเปนการสงเสริม
การบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียน
แปลงสภาพอากาศ

1 2551-2552 13,237,250.00

รศ.งามทิพย ภูวโรดม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
รศ.ดร.แชบเบียร กีวาลา
        บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม
     
Dr Hayo van der Werf
     Institut National de la Recherche Agronomique, France
     
Dr Almudena Hospido
     University of Santiago de Compostela, Spain
     
Prof. Roland Clift
     University of Surrey, UK
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    13,237,250.00 บาท
Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japanแหลงทุน - 

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Researches on Screening and 
characterization of innovative fungi 
having strong saccharification abilities 
for lignocellulosic materials

1 2551-2551 560,000.00

วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
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นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Researches on Screening and 
characterization of innovative fungi 
having strong saccharification abilities 
for lignocellulosic materials

1 2551-2551 560,000.00

Dr.Yoshinori Murata
     Japan International Research Center for Agricultural 
Sciences (JIRCAS), Japan
     
Dr.Akihiko Kosugi
     Japan International Research Center for Agricultural 
Sciences (JIRCAS), Japan
     
ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบาน
ไทย

2 2551-2551 323,650.00

นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

ผลของกรรมวิธีการผลิตอาหารตอ
คุณสมบัติดานสุขภาพ

3 2551-2551 300,000.00

ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    1,183,650.00 บาท
Japan International Research Center for Agricultural Sicence (JIRCAS)แหลงทุน - 

อ.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

การประยุกตใชสาหรายในการเลี้ยงกุง
กุลาดํา

1 2551-2555 1,200,000.00

Kaoru Hamano
     JIRCAS
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,200,000.00 บาท
JIRCASแหลงทุน - 
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อ.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

ผลของ Lignin ตอการตานทานเช้ือ
ไวรัส YHV และ TSV ในกุงกุลาดําและ
กุงขาวแวนมาไมย

1 2551-2553 350,000.00

Kaoru Hamano
     JIRCAS
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    350,000.00 บาท
Michigan State Universityแหลงทุน - 

รศ.วาณี ชนเห็นชอบ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

การศึกษาสภาวะอันตรายระหวางการ
ขนสงในประเทศไทย

1 2551-2551 300,000.00

อ.สุขเกษม สิทธิพจน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    300,000.00 บาท
Ministry of Education Culture Sports Science and Technology, Japanแหลงทุน - 

รศ.สมคิด สิริพัฒนดิลก
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

Forest fire and vegetation changes in 
tropical seasonal forests in Thailand

1 2551-2553 300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    300,000.00 บาท
Morinaga Institute of Biological Science, Inc.แหลงทุน - 

อ.ชุติมา ไวศรายุทธ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การใชชุดทดสอบสารกอใหเกิดภูมิแพ
ในอาหาร

1 2551-2551 300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    300,000.00 บาท
National Zoological Park, Smithsonian Institutionแหลงทุน - 

ผศ.นริศ ภูมิภาคพันธ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

โครงการฟนฟูประชากรละองละม่ังพมา
(Burmese Eld's deer; Cervus eldi 
thamin) ในเขตรักาพันธุสัตวปาหวยขา
แขง จังหวัดอุทัยธานี

1 2550-2552 140,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    140,000.00 บาท
Rutgers Universityแหลงทุน - 

อ.อรชส นภสินธุวงศ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

Measuring the Impact of Rockefeller 
foundation’s Funding for the 
Development of Drought tolerant Rice 
in Thailand

1 2551-2551 1,200,000.00

รศ.สมพร อิศวิลานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,200,000.00 บาท
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Sumitomo chemical Co., Ltd.แหลงทุน - 

นายธีรวิทย เปยคําภา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

เปรียบเทียบผลของลักษณะทางกายภาพ
ของเมทไธโอนีนตอการผสมอาหารและ
ความสมํ่าเสมอของไกไขระยะรุน

1 2551-2551 340,000.00

นายธีรวิทย เปยคําภา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการเสริมกรดอะมิโนเมทไธโอ
นีนในอาหารโปตีนตํ่าตอการเจริญเติบ
โตในกุงขาวแปซิฟกส (Litopenaeus 
vannamei)

2 2551-2551 305,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    645,000.00 บาท
Swedish International Development Co-operation Agency (Sida)แหลงทุน - 

อ.นภาพร พวงพรพิทักษ
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

Energy Flow in PV Hybrid System for 
an Island Community

1 2551-2551 60,000.00

อ.นภาพร พวงพรพิทักษ
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

Renewable Energy Options for an 
Island Community

2 2551-2551 60,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    120,000.00 บาท
The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)แหลงทุน - 

รศ.สุพัฒน อรรถธรรม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

 โครงการศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีวภาพ
และความปลอดภัยทางชีวภาพ

1 2550-2552 1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,000,000.00 บาท
The United Nations Environment Programmeแหลงทุน - 

รศ.โสมสกาว เพชรานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

The Conduct of a Regional Training 
Workshop on the Economic Valuation 
of The Goods and Services of Coastal 
Habitats

1 2551-2551 1,043,768.17

ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.เพ็ญพร เจนการกิจ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.วัลลภัคร พลทรัพย
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,043,768.17 บาท
บริษัท  S.T.I.Solfotecica Italiana-SpA  จากประเทศอิตาลีแหลงทุน - 
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ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

โครงการทดสอบปุยทางใบตอการเจริญ
เติบโตและผลผลิตกลวยไม

1 2551-2551 602,800.00

นายภาณุพงศ ศรีออน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    602,800.00 บาท
บริษัท Alltech Asia-Pacific Biosciences Centreแหลงทุน - 

รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การแสดงออกของยีนเซลลูเลส จากเช้ือ 
Aspergillus niger ในระบบการหมัก
แบบ solid state ดวยของเหลือใช

1 2551-2553 720,000.00

ณัฐวดี  จันทศิลา
     บริษัทเอกชน Alltech Asia-Pacific Biosciences Centre
     
ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Keith Filer
     บริษัทเอกชน Alltech Asia-Pacific Biosciences Centre
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    720,000.00 บาท
สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตันแหลงทุน - 

อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลชุมชน
ไทยและภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา

1 2551-2551 3,000,000.00

อ.อรสา สุกสวาง
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร
ผศ.ดร.ชัยเชษฐ สายวิจิตร
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     
Kittiphong  Noonngam
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.วรดี จงอัศญากุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.วุฒิยา สาหรายทอง
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    3,000,000.00 บาท



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ
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รวมทั้งสิ้น     24  โครงการ     งบประมาณ     26,302,468.17 บาท


