
รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ช่ือโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 1 of 6

ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ)

Acid Deposition and Oxidant Research Centerแหลงทุน 

ผศ.สุนทรี ขุนทอง
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

การวิเคราะหกรดอินทรียในน้ําฝน 
โดย Ion Chromatograhy

1 10/2551-9/2552 200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

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 10/2551-9/2552 200,000.00

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

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

Computational Dynamics Limited (CD-adapco), Englandแหลงทุน 

รศ.วรางครัตน จันทสาโร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การศึกษาความเปนไปไดของการ
จําลองการไหลแบบปนปวนดวยแบบ
จําลอง Rivlin-Ericksen

1 10/2551-9/2553 2,400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,400,000.00 บาท

German Technical Cooperationแหลงทุน 

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

ศูนยเรียนรูปาลมน้ํามันระดับชุมชน1 10/2551-9/2552 1,000,000.00

อ.วาทินี กฤษณะพันธ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ผศ.ณกัญภัทร จินดา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อ.วีระเกษตร สวนผกา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00 บาท

Inje Universityแหลงทุน 

อ.เบญญา มะโนชัย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

ผลของสภาพเครียดอันเนื่องมาจาก
โรคตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและ
ปริมาณ แคโรทีนอยด ในดาวเร่ือง

1 7/2552-1/2553 25,000.00

Prof. Jeong Hwa Hong
     Inje University Busan Korea
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     25,000.00 บาท

International Foundation for Science (IFS)แหลงทุน 
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อ.อรชส นภสินธุวงศ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การยอมรับของเกษตรกรตอมะละกอ
ดัดแปลงพันธุในประเทศไทย

1 10/2551-9/2552 315,000.00

อ.แตงออน พรหมมิ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

แมลงหนอนปลอกน้ํากับการประยุกต
ใชในการติดตามตรวจสอบทาง
ชีวภาพของคุณภาพน้ําในประเทศ
ไทย

2 4/2552-6/2553 400,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     715,000.00 บาท

International Rice Research Instituteแหลงทุน 

ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

Evaluation of the IRRI-RKB1 6/2552-5/2553 352,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     352,500.00 บาท

Japan International Cooperation Agency (JICA)แหลงทุน 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนําน้ํา
กลับมาใชใหมในภูมิภาคเขตรอนช้ืน

1 4/2552-3/2556 14,000,000.00

รศ.วิไล เจียมไชยศรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     14,000,000.00 บาท

Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japanแหลงทุน 

ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

Functional analysis of indigenous 
vegetables

1 7/2552-2/2553 300,000.00

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

Integrated Study Project on 
Hydro-Meteorological Prediction 
and Adaptation to Climate 
Change in Thailand (IMPAC-T)

2 10/2551-9/2556 200,000,000.00

อ.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.ดุสิต ธนเพทาย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
อ.สมปรารถนา ฤทธ์ิพร้ิง
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
อ.ชัยพร ใจแกว
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
อ.อภินิติ โชติสังกาศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สมชาย ใบมวง
     กรมอุตุนิยมวิทยา
     
จเร ทองดวง
     กรมชลประทาน
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Oki Taikan
     The University of Tokyo
     

Integrated Study Project on 
Hydro-Meteorological Prediction 
and Adaptation to Climate 
Change in Thailand (IMPAC-T)

2 10/2551-9/2556 200,000,000.00

Takehiko Satomura
     Kyoto University
     
Wonsik Kim
     National Institute for Agro-Environmental 
Sciences
     
Masahiro Ueki
     JICA
     
ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

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

3 4/2552-3/2553 710,500.00

นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาววราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาการวเิคราะหองคประกอบ
ทางเคมีหลักในสวนท่ีไดจากตนออย
ดวยวิธีเนียรอินฟราเรดสเปกโตรสโก
ป

4 7/2552-3/2553 177,660.00

Mr. Satoru Miyata
     Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences
     
นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
น.ส.จิราพร อนุสรณวงศชัย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     
Dr. Akira Sugimoto
     Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences
     
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ
จากผักพ้ืนบาน

5 7/2552-3/2553 300,000.00

ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวงามจิตร โลวิทูร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางพยอม อัตกวิบูลยกุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
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นางบุญมา นิยมวิทย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ
จากผักพ้ืนบาน

5 7/2552-3/2553 300,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ     201,488,160.00 บาท

MAFF-Morinagaแหลงทุน 

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

การประยุกตใชเทคนิคImmunology 
ในการวิเคราะหสารกอภูมิแพอาหาร
สําหรับประเทศไทย

1 7/2552-4/2554 1,800,000.00

นางสาวพุทธลักษณ ไขประภาย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร
ดร.วารุณี วารัญญานนท
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาวเปรมรัตน จิตหาญ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร
นางสาวศิรินรัตน วรรณภินพงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,800,000.00 บาท

Michaels Lab. (Assistant Professor Scott Michaels)แหลงทุน 

อ.จรีรัตน มงคลศิริวัฒนา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การโคลนและการวิเคราะหหนาท่ีการ
ทํางานของยีน AP2 ท่ีทําหนาท่ี
ยับยั้งการออกดอกในวิถีการควบคุม
การตอบสนองตอชวงแสงของขาว 
(Oryza sativa L.)

1 10/2551-9/2553 100,000.00

Assistant Professor Scott Michaels
     Department of Biology, Indiana University, 
Bloomington, IN, USA
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

Nippon Steel Corporation, Japan and Sumitomo Corporation Japanแหลงทุน 

อ.ศุภชัย อําคา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

The effect of steel-making slag 
on suppressing methane 
production and efficacy as a 
fertilizer used in tropical paddy 
fields (first crop)

1 1/2552-12/2552 1,408,750.00

รศ.ธงชัย มาลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.เครือมาศ สมัครการ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร
นายประยูร เพียตะเณร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,408,750.00 บาท

Smithsonian Institutionแหลงทุน 

รศ.นริศ ภูมิภาคพันธ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

การฟนฟูประชากรละองละมั่งพมา 
(Cervus eldi thamin) ในBurmese 
Eld's deer (Cervus eldi thamin)

1 10/2551-9/2552 175,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     175,000.00 บาท

THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)แหลงทุน 

นายสุนิตย เชรษฐา
     Change Fusion Institute
     

การเพ่ิมจํานวนชุมชนท่ีประสบความ
สําเร็จดีเยี่ยมจากการดําเนินโครงการ
ดานพลังงานชีวภาพในชนบทของ
ประเทศไทย

1 6/2552-11/2552 700,000.00

อ.ธนภณ พันธเสน
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม
นายธนภณ เศรษฐบุตร
     Change Fusion Institute
     
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
     สถาบันการจัดการเพ่ือชนบทและสังคม มูลนิธิ
บูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (
เปนผูรับทุนวิจัย)
     
อ.พรธิภา องคคุณารักษ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การสํารวจวิธีการจัดหาผักและผลไม
สดของโรงแรม ภัตตาคาร และผูรับ
จัดเล้ียงในประเทศไทย

2 10/2551-9/2552 224,380.00

ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

ตัวช้ีวัดของการทดสอบนํารองสําหรับ
การจัดการกระจายของการเพาะเล้ียง
สัตวน้ําขนาดเล็ก

3 10/2551-9/2552 416,070.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     1,340,450.00 บาท

The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)แหลงทุน 

รศ.สุพัฒน อรรถธรรม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

โครงการศูนยขอมูลเทคโนโลยี
ชีวภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

1 10/2551-9/2552 1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00 บาท

The University of Tokyo, Japanแหลงทุน 

รศ.อํานาจ พัวพลเทพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

ผลของนารินจีนินตอจลนศาสตรของ
ดีออกซ่ีนิวาลินอลในสุกร

1 1/2552-12/2552 150,000.00

อ.ศรัญญา สิงหเสม (พัวพลเทพ)
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา
Sugita-Konishi, Y
     National Institute of Health Science, Japan
     
Machii, K
     National Institute of Health Science, Japan
     
Itoh, Y.
     National Institute of Health Science, Japan
     



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ช่ือโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 6 of 6

Kumagai S
     The University of Tokyo, Japan
     

ผลของนารินจีนินตอจลนศาสตรของ
ดีออกซ่ีนิวาลินอลในสุกร

1 1/2552-12/2552 150,000.00

รศ.อํานาจ พัวพลเทพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

ผลของสารเคอคูมินตอพิษของสาร
พิษอะฟลาในหนู

2 1/2552-12/2552 200,000.00

อ.ศรัญญา สิงหเสม (พัวพลเทพ)
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา
Machii, K
     National Institute of Health Science, Japan
     
Nakayama, H
     The University of Tokyo, Japan
     
Kumagai, S
     The University of Tokyo, Japan
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     350,000.00 บาท

Uniformed Services Universityแหลงทุน 

ศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

โครงการใชสารไล-กับดักเพ่ือควบคุม
ยุงลาย

1 10/2551-9/2554 2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,000,000.00 บาท

United Nations Universityแหลงทุน 

นายนิพัฒน ล้ิมสงวน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การกักเก็บสารสําคัญในเคร่ืองเทศ
และสมุนไพรไทยดวยกระบวนการ
เอกซทรูชัน

1 10/2551-9/2553 300,000.00

นางจุฬาลักษณ จารุนุช
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
Seiichiro Isobe
     National Food Research Institute, Japan
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

สหภาพยุโรป (ภายใตกรอบความรวมมือ ASEM  โดยผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)แหลงทุน 

อ.ณัฐพล พันธุภักดี
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการการผลิต

การศึกษาเปรียบเทียบขามวัฒนธรรม
ในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ: กรณี
ศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐ
เชค

1 10/2551-9/2553 170,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     170,000.00 บาท

รวมท้ังสิ้น     27  โครงการ     งบประมาณ     229,024,860.00 บาท


