




สารจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกำาแพงแสน

	 นโยบายไทยแลนด์	 4.0	 มุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ไปสู่	 “Value–Based Economy”	 หรือ	 “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม” เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว	เปลี่ยนวิธีการ

จากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและ

เทคโนโลยี	 (Smart	 Farming)ปัจจุบันการแข่งขันด้านเกษตรกรรมค่อนข้างสูง	

แนวคิดเกษตร	 4.0	 จึงถูกนำามาใช้	 เพื่อสร้างความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยน

ประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์	4.0	

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำาแพงแสน	 เห็นถึงความสำาคัญ 

ดังกล่าวจึงได้จัด	 “นิทรรศการด้านวิจัยบนเส้นทางสู่เกษตร 4.0”	 เพื่อเผย

แพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรม	 สิ่งประดิษฐ์	 สาธิต	 ให้คำาปรึกษาและให้บริการทาง

วิชาการ	 แก่นักวิชาการ	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 เกษตรกรตลอดจนผู้สนใจ

ทัว่ไป	โดยมุง่หวงัใหเ้กดิแนวคดิการพฒันาอาชพีเกษตรกรรม	และการนำาผลงาน

ไปใชป้ระโยชน	์เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาประเทศ	และความกนิดอียูด่ขีองประชาชน

อย่างยั่งยืนสืบไป

	 	 	 (รองศาสตราจารย์	ดร.ตฤณ	แสงสุวรรณ)

	 	 					รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำาแพงแสน
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กำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน
โทรศัพท์	085-9171017			E-mail	:	fengror@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เครื่องวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นมีขนาดเล็ก	พกพาได้สะดวก	มีหน้าจอแสดงผลบริเวณ
หน้าเครือ่ง	ใช้ระบบการวดัแบบสะท้อนกลบั	(Reflection)	ทีช่่วงความยาวคลืน่	800-1200	nm
อาศัยแหล่งกำาเนิดแสงขนาด	 20	W	 สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่	 หรือแหล่งจ่ายไฟ	
220V	 สามารถวิเคราะห์ปริมาณนำ้ามันได้อย่างรวดเร็ว	 แม่นยำา	 และไม่แตกต่างจากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานอย่างมีนัยสำาคัญ

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เครือ่งนีส้ามารถวเิคราะห์ปรมิาณนำา้มนัในผลปาล์มซึง่เป็นดชันใีนการกำาหนดราคา
การซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว	 สามารถประหยัดคน	ประหยัดเวลาและพลังงานเมื่อเทียบการ
การวิเคราะห์ด้วยการสกัดด้วยตัวทำาละลาย	นอกจากนี้ยังสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การปรับปรุงพันธุ์ได้	 เนื่องจากไม่ทำาลายตัวอย่าง	 ทำาให้สามารถนำาตัวอย่างนั้นไปปรับปรุง
พันธุ์ต่อได้

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณนำ้ามันแบบพกพา วิธีการวัดปริมาณนำ้ามันในปาล์ม
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 เครื่องคัดแยกชั้นเนื้อของมะพร้าวอ่อนแบบอัตโนมัติบนสายพานลำาเลียงด้วย
เทคนิค	Near	Infrared	(NIR)

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.รณฤทธิ์	 ฤทธิรณ	 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
กำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน
โทรศัพท์	085-9171017			E-mail	:	fengror@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เครื่องที่สร้างขึ้นประกอบไปด้วย	ระบบลำาเลียงทำาหน้าที่ในการบังคับให้มะพร้าว
เคลื่อนที่ไปตามแนวสายพานเพื่อเข้าสู่	 ระบบการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค	 NIR	 ซึ่งจะทำาการ
ประเมนิค่าคณุภาพของมะพร้าว	และนำาไปประมวลผลว่าผ่านเกณฑ์ของจำานวนชัน้เนือ้ตาม
ทีโ่รงงานต้องการหรอืไม่	ผลจะถกูส่งไปยงั	ระบบคดัแยก	เพือ่ผลกัตวัอย่างทีไ่ม่ได้ตามเกณฑ์
ให้ออกนอกสายพานเครือ่งนีส้ามารถคดัแยกจำานวนชัน้เนือ้ของมะพร้าวได้ด้วยอตัราเรว็	900	
ผลต่อชัว่โมง	และให้ความถกูต้องในการคดัแยกมากกว่า	85%	โดยค่าความถกูต้องจะขึน้อยู่
กับจำานวนของชั้นเนื้อที่ทางโรงงานต้องการ

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เครือ่งนีส้ามารถวเิคราะห์จำานวนชัน้เนือ้ของมะพร้าวอ่อนซึง่จะช่วยลดความเสีย่ง
ในการส่งออกมะพร้าวทีม่ชีัน้เนือ้ไม่ได้ตามเกณฑ์ไปยงัผูบ้รโิภค	อกีทัง้ยงัช่วยลดความสญูเสยี
จากการแตกของมะพรา้วในระหวา่งการขนสง่	ซึง่เกดิจากการสง่ออกมะพร้าวที่อ่อนเกินไป	
นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่มีชั้นเนื้อเหมาะสม	และลด/กำาจัดการปฎิเสธ
สินค้าที่ตำ่ากว่ามาตรฐานของผู้ประกอบการได้อีกด้วย

เครื่องวิเคราะห์จำานวนชั้นเนื้อในมะพร้าว วิธีการวัดจำานวนชั้นเนื้อของมะพร้าว
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 เครื่องวิเคราะห์ความอ่อน-แก่ของทุเรียนด้วยเทคนิค	Near	Infrared	(NIR)

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.รณฤทธิ์	 ฤทธิรณ	 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
กำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน
โทรศัพท์	085-9171017			E-mail	:	fengror@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เครื่องวิเคราะห์ความอ่อนแก่ของทุเรียนที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องแบบพกพา	มีหัววัด 
ขนาดเล็กทำาให้สามารถแนบได้สนิทกับเปลือกทุเรียนโดยเครื่องจะทำางานด้วยแบตเตอรี่
สามารถวัดตัวอย่างได้นานถึง	 8	 ชั่วโมง	 แสดงผลเป็นปริมาณเนื้อแห้ง	 (%)	 ซึ่งเป็นดัชนีที่
บ่งบอกถึงความบริบูรณ์ของผลบนหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว	 ภายในเวลา	 3	 วินาที	 โดยค่าที่
วิเคราะห์ได้ไม่แตกต่างจากค่าที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการอบอย่างมีนัยสำาคัญ

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เครื่องนี้สามารถวิเคราะห์ความอ่อนแก่ของทุเรียนทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
โดยไม่ต้องมีการทำาลายผล	 สามารถใช้ในการตรวจสอบคุณภาพได้ทุกผล	 ซึ่งจะส่งผลให้
ทุเรียนที่มีซื้อขายอยู่ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพ	และเมื่อส่ง
ถึงมือผู้บริโภค	 ผู้บริโภคก็จะได้บริโภคทุเรียนที่มีรสชาติ	 กลิ่น	 และเนื้อสัมผัสที่ดี	 อีกทั้งยัง
ช่วยยกระดับมาตรฐานและภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรของประเทศดีขึ้น	

เครื่องวิเคราะห์ความอ่อน-แก่ของทุเรียน วิธีการวัดความอ่อน-แก่ของทุเรียน
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 คูส่งนำ้าลอยฟ้า

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมชาย		ดอนเจดีย์
	 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน		คณะวิศวกรรมศาสตร์		กำาแพงแสน
	 โทรศัพท์	089-8363644		E-mail	:	fengscd@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 คสู่งนำา้ลอยฟ้าสร้างจากผ้าใบคอนกรตีซึง่เป็นนวตักรรมใหม่ทีส่ร้างได้ง่าย	และใช้
เทคโนโลยีในการก่อสร้างไม่อยากเกษตรกรหรือผู้ใช้งานสามารถสร้างได้เอง

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 คลองลอยผ้าใบคอนกรตีสามารถทำาได้ง่ายกว่าการหล่อชิน้ส่วนคลองด้วยคอนกรตี
ทั่วไปทำาให้ใช้เวลาในการดำาเนินงานรวดเร็วและใช้แรงงานน้อย

คลองลอยจากชิ้นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูป ขั้นตอนการหล่อ	และประกอบชิ้นส่วน
คลองผ้าใบคอนกรีต
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การตรวจคุณภาพนำ้านมแพะ

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ผศ.ดร.ศศิธร	 นาคทอง	 ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์	 ภาควิชาสัตวบาล	 
คณะเกษตร	กำาแพงแสน	โทรศัพท์	084-0150603		E-mail	:	agrsas.ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การทดสอบนมโดยประสาทสมัผสั	(organoleptic	test)	คอื	การทดสอบคณุภาพ
นำ้านมเบื้องต้นที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด	 ใช้เพียงอวัยวะในร่างกายเท่านั้น	 ได้แก่	
ตา	หู	จมูก	ลิ้น	และกาย
	 การทดสอบนมด้วยนำ้ายาแอลกอฮอล์	(alcohol	test	)	คือ	นำ้านมคุณภาพดีไม่ตก
ตะกอนกบัแอลกอฮอล์ทีค่วามเข้มข้น	68%	การทดสอบนมด้วยนำ้ายาแอลกอฮอล์อาลซิารนิ	
(alcohol	alizarin	test)	คอื	ถ้านำา้นมมคีวามเป็นกรดมากจะเป็นสเีหลอืง	แต่ถ้านำา้นมมฤีทธิ์
เป็นด่าง	จะเป็นสีม่วงการทดสอบนมโดยการตกตะกอนเมื่อต้มให้เดือด	(clot	on	boiling	
test)	คือ	เมื่อต้มนมแล้วตกตะกอนเป็นก้อน	เป็นนมเสียหรือหมดอายุ
	 การทดสอบความเป็นกรดของนม	 (determination	 of	 acid	 of	milk)	 คือ 
ค่า	pH	ในนำ้านม	6.5	-	6.8

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจวัดคุณภาพนำ้านมตั้งแต่ระดับประสาทสัมผัส	 จนถึง
ระดับห้องปฏิบัติการ

นำ้านมแพะตกตะกอนกับแอลกอฮอล์
68%

การทดสอบนมด้วยนำ้ายา
แอลกอฮอล์อาลิซาริน
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 เทคโนโลยีการแปรรูปแพะเนื้อ	และแพะนมครบวงจร

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ผศ.ดร.ศศิธร	 นาคทอง	 ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์	 ภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตร	กำาแพงแสน		โทรศัพท์	084-0150603		E-mail	:	agrsas.ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนำ้านมแพะดิบ	 เป็นผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอไรส์,	
นมแพะผง	และนมแพะสเตอริไลส์ที่ได้รับรองมาตรฐาน	อย.	เนื้อแพะผ่านการแปรรูปเข้าสู่
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมทาน	และได้รับรองมาตรฐาน	อย.

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เกษตรกรหรอืผูท้ีส่นใจสามารถนำาความรูท้ีไ่ด้จากงานวจิยันีไ้ปประยกุต์ใช้เพือ่ให้
เกดิประโยชน์ในการพฒันาผลติภณัฑ์	ให้มคีณุภาพตรงตามความต้องการของผูบ้รโิภค	และ
มีความปลอดภัย	เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนำ้านมแพะ	และเนื้อแพะเป็นทางออกให้กับ
เกษตรกรในช่วงที่เกิดภาวะนมล้นตลาด	 สร้างอาชีพ	 สร้างความมั่นคง	 และเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้บริโภค

นมแพะผง เนื้อแพะเชียง
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ช่อดอก	และช่อกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงพันธุ์กำาแพงแสน	ม่วงจัมโบ้กลีบบาน

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 “กระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ของไทยกระเจี๊ยบแดงพันธุ์กำาแพงแสน”

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 อุทัยวรรณ	 ด้วงเงิน	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน	 ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร	กำาแพงแสน	โทรศัพท์	081-9369260	E-mail	:	rdiuwd@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 กระเจี๊ยบแดงพันธุ์กำาแพงแสน	จำานวน	13	พันธุ์	ได้แก่	พันธุ์กลีบเลี้ยงใหญ่จัมโบ้
จำานวน	9	พันธุ์	มี	3	รูปทรงและมี	3	สี	ได้แก่	สีม่วง	สีแดง	และสีชมพู	ให้ผลผลิตกลีบเลี้ยงสูง
กว่าพนัธุอ์ืน่	ๆ 	พนัธุ	์High	Anthocyanin	จำานวน	2	พนัธุ	์คอื	HA	กลบีหบุ	และ	HA	กลบีบาน 
กลีบเลี้ยงมีขนาดเล็กกว่ากลุ่มจัมโบ้แต่มีสีม่วงเข้มกว่าและมีปริมาณสารแอนโทไซยานิน 
ปริมาณฟินอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด	และพันธุ์กลีบเลี้ยงสีขาว
และขาวอมชมพู	จำานวน	2	พันธุ์

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 พันธุ์กลีบเลี้ยงจัมโบ้	 กลีบเลี้ยงมีขนาดใหญ่กว่าและมีนำ้าหนักมากกว่าพันธุ์อื่น	ๆ 
ให้ผลผลติสงู	พนัธุก์ลบีเลีย้งสม่ีวงมปีรมิาณสารสำาคญัสงูกว่าสอีืน่เหมาะกบัการนำาไปสกดัสาร
สำาคัญต่าง	ๆ	เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	ยาและเครื่องสำาอาง	พันธุ์กลีบเลี้ยงสีแดงและ
สชีมพเูหมาะกบัการนำาไปแปรรปูผลติภณัฑ์อาหาร	เครือ่งดืม่และสมนุไพร	จะให้สสีวยสดไม่
เข้มเกินไป	พันธุ์สีขาวมีกรดอินทรีย์สูงให้รสเปรี้ยวแต่ไม่มีสี	ก้านช่อของกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบ
แดงมีความทนทานเหมาะกับการนำาไปใช้จัดดอกไม้ได้
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 เส้นทางการท่องเที่ยว	“เส้นทางวนกร:	เรียนรู้การป่าไม้	สู่สังคมไทยยั่งยืน”
โครงข่ายการท่องเที่ยวป่าวังนำ้าเขียว-ป่าเขาภูหลวง

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ผศ.ดร.แสงสรรค์	ภูมิสถาน	
	 (ภาควิชาอนุรักษวิทยา	คณะวนศาสตร์		E-mail	:	fforssp@ku.ac.th)
	 ร่วมด้วย		ผศ.ดร.นันทชัย	พงศ์พัฒนานุรักษ์	 คณะวนศาสตร์
	 	 ดร.สมหมาย	อุดมวิทิต	 	 คณะเศรษฐศาสตร์
	 	 ผศ.ฐิติวุฒิ	ชัยสวัสดิ์อารี	 	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
	 	 น.ส.วารุณี	กันทากาศ	 	 คณะวนศาสตร์

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เส้นทางการท่องเที่ยว	 “เส้นทางวนกร	 :	 เรียนรู้การป่าไม้	 สู่สังคมไทยยั่งยืน”
ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่ป่าสงวนของประเทศไทยผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวป่าสงวน
แห่งชาติป่าวังนำ้าเขียว-ป่าเขาภูหลวง	 บนพื้นฐานของศักยภาพของทรัพยากรและการมี
ส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่	3	เส้นทาง	สำาหรับผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่าง	ๆ

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 -	การประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วในพืน้ทีส่ถานวีจิยัและฝึกนสิติวนศาสตร์วงันำา้เขยีว
	 -	ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

โครงข่ายการท่องเที่ยว	
ป่าวังนำ้าเขียว-ป่าเขาภูหลวง
จังหวัดนครราชสีมา
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 สบู่ดำาประดับพันธุ์ใหม่	6	พันธุ์	KPS1-6

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ศ.ดร.พีระศักดิ์	ศรีนิเวศน์	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	 ที่อยู่ที่ทำางาน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		เขตจตุจักร	จังหวัดกรุงเทพฯ

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำาพันธุ์ใหม่สำาหรับเป็นพลังงานและ
อาหารสัตว์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำา	 ให้มีศักยภาพในการเป็นพืช
พลังงานที่สามารถนำามาทำาเป็นนำ้ามันดีเซล	 และเมล็ดใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์	 
ซึง่คาดว่าพชืทีจ่ะสร้างขึน้		นบัเป็นการเร่งการปลกูเลีย้ง	(acceleration	of	domestication)	
พืชชนิดใหม่จากฐานพันธุกรรมสบู่ดำา	ให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 สบู่ดำาพันธุ์ใหม่จะมีศักยภาพในการปลูกเชิงพาณิชย์	 คือ	 เพิ่มศักยภาพการให้
ผลผลติต่อพืน้ที	่เน้นพฒันาสายพนัธุท์ีม่ทีรงพุม่เตีย้	ให้ผลผลติสงูเมือ่ปลกูในระยะชดิ	ผลผลติ
สุกแก่พร้อมกันภายในช่อผล	 เพื่อลดรอบการเก็บเกี่ยวลง	 ผลผลิตเมล็ดและนำ้ามัน	 สบู่ดำา
สายพันธุ์ใหม่ที่ได้มีต้นเตี้ยและทรงพุ่มเล็กมาก	 สามารถปลูกระยะชิดกว่าพันธุ์เดิมที่ใช้อยู่	
ทำาให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพันธุ์เดิมประมาณ	2	เท่า	ทำาการวิเคราะห์ผลผลิตชีวมวล	เนื้อไม้	
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรดไขมัน	สบู่	ผงซักฟอก	ไบโอดีเซลสามารถนำากากสบู่ดำามาใช้เป็นส่วน
ผสมในอาหารสตัว์	กากสบูด่ำามปีรมิาณโปรตนี	60-70%	ในขณะทีถ่ัว่เหลอืงมเีพยีง	40-50%	
ซึ่งสามารถนำามาทำาเป็นพืชอาหารและพืชพลังงานในพื้นที่ทำากินได้
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 “การพัฒนาพันธุ์พริกสารเผ็ดสูงเชิงการค้า”

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 เจนจิรา	 แก้วมาลัยขนิษฐา	 กาคำามูลและกรุง	 สีตะธนีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผัก
เขตร้อน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กำาแพงแสน
โทรศัพท์	086-1203092	และ	034-2813989
E-mail	:	Bupphawon@gmail.com	และ	rdibrr@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 พริกพันธุ ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามระหว่างพริก	 C.	 ChinenseJacq.	
กับพริกพิโรธจำานวน	 3	 คู่ผสมคือCPN#4:CA741	 x	 PR5	 CPN#52:CA918	 x	 PR4			
CPN#269:CA1736	 x	 PR3	 มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสดและผลผลิตแคปไซซินสูงกว่า
พรกิพโิรธ	สามารถนำาไปใช้เป็นพนัธุป์ลกูเพือ่ผลติแคปไซซนิเชงิการค้าได้โดยคูผ่สม	CPN#52
ให้ผลผลิตแคปไซซินสูงสุด	342	กิโลกรัมต่อไร่

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ใช้เป็นพันธุ์ปลูกเชิงการค้าผลิต	Capsaicin	แทนการนำาเข้าจากต่างประเทศ

ลูกผสมชั่วที่	1

CPN#4 CPN#52 CPN#269
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 พริกผลใหญ่	 (Capsicum	 annuum	 L.)	 ลูกผสมชั่วที่	 1	 พันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ
สำาหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 บุปผารัฐ	 รอดภัยอรรัตน์	 มงคลพรและ	 สิริกุล	 วะสีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผัก
เขตร้อน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กำาแพงแสน
โทรศัพท์	086-1203092	และ	034-2813989
E-mail	:	Bupphawon@gmail.com	และ	rdibrr@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 คูผ่สมทีเ่หมาะสมสำาหรบัการพฒันาเป็นพนัธุล์กูผสมสำาหรบัอตุสาหกรรมพรกิแห้ง	
คอื	CA649xCA651	อตุสาหกรรมพรกิทำาซอส	คอื	CA651xCA1098	และ	CA849xCA1098	
และพริกสด	คือ	CA365xCA649	CA500xCA365	CA428xCA849	CA428xCA500	และ	
CA365xCA428	สายพันธุ์ที่มี	GCA	สูง	คือพันธุ์	CA365	CA500	และCA849

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 พริกพันธุ์ใหม่สำาหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกร	 มีผลทำาให้
ลดการนำาเข้าพริกจากต่างประเทศ	สำาหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดพริกผลใหญ่ทั้งบริโภคสดและแปรรูป	 เช่น	พริกสด/พริกแข็ง/หรือ
แช่เย็น	 พริกแห้ง/พริกบด/พริกป่น	 และซอสพริก	 และทำาให้เกิดการพัฒนาการผลิตและ
เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย

ลูกผสมชั่วที่	1	ที่มีศักยภาพ	สำาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

CA649xCA651 CA500xCA365CA365xCA649 CA428xCA849
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 อ้อยพันธุ์กำาแพงแสนทนแล้ง

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 เรวัต	 เลิศฤทัยโยธิน	 และอภิวิชญ์	 ทรงกระสินธุ์	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและ
นำ้าตาล	ภาควิชาพืชไร่นา	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	E-mail	:	agrrwl@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การใช้พันธุ์ดีมีข้อดีที่มีผลต่อการเพิ่มต้นทุนการผลิตน้อย	 เกษตรกรจึงนิยมอ้อย
พนัธุด์	ีทัง้นีพ้ืน้ทีป่ลกูอ้อยในประเทศส่วนใหญ่อาศยันำ้าฝน	การใช้พนัธุอ้์อยทนแล้งจงึมคีวาม
สำาคญัเป็นอย่างมาก	ศนูย์วจิยัและพฒันาอ้อยและนำ้าตาล	ภาควชิาพชืไร่นา	ได้ปรบัปรงุพนัธุ์
อ้อยพันธุ์กำาแพงแสน	ที่มีลักษณะทนแล้ง	ซึ่งช่วยให้ผลผลิตอ้อยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
 อ้อยพันธุ์กำาแพงแสน 01-12		มีการเจริญเติบโต	สะสมความหวาน	และอายุเก็บ
เกี่ยวเร็ว	 เหมาะสำาหรับการปลูกเป็นอ้อยต้นหีบ	 ผลผลิตและความหวานสูงเป็นอันดับที่	 1	
จากการทดสอบพันธุ์อ้อยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ดินที่เหมาะสมคือดินทรายหรือดินร่วน
ปนทราย
         อ้อยพันธุ์กำาแพงแสน 07-83	มีการเจริญเติบโตเร็ว	ทรงกอตั้งตรง	ไว้ตอได้ดี	

อ้อยพันธุ์กำาแพงแสน	01	-	12 อ้อยพันธุ์กำาแพงแสน	07	-	83
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนแบบเป็น
อุตสาหกรรม

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.อรประพนัธ์	ส่งเสรมิ1*ผศ.น.สพ.ดร	สเุจตน์	ชืน่ชม1,	นายสชุาต	ิสงวนพนัธุ์1,	
	 นางอรทัย	ไตรวุฒานนท์1,นายอรรถวุฒิ		พลายบุญ1,	นางวรรณี		ชิวปรีชา1,	
	 ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์	ส่งเสริม2,	พญ.แสงโสม	สีนะวัฒน์3,	พญ.สายพิณ	โตติวิเชียร3

 1ภาควิชาสัตวบาล	คณะเกษตร	กำาแพงแสน		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2ภาควิชาพยาธิวิทยา	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3กองโภชนาการ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
	 *โทรศัพท์	034-351892			E-mail	address:	agropp@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การเสรมิไอโอดนีทัง้ในรปูของโพแทสเซยีมไอโอไดด์และโพแทสเซยีมไอโอเดทลง
ในอาหารแม่ไก่ไข่	เพือ่ให้มรีะดบัไอโอดนีเท่ากบั	4000		มก.	ต่ออาหาร	1	ตนั	มผีลให้ปรมิาณ
ไอโอดีนในฟองไข่เพิ่มมากขึ้น	50-60	ไมโครกรัมต่อฟอง	หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม	3-4	เท่า	โดย
ไม่ส่งผลเสียต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่ไก่ไข่	และต้นทุนค่าอาหารเพิ่มขึ้นไม่ถึง	1	บาท
ต่ออาหารแม่ไก่	100กิโลกรัม		

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เป็นแหล่งอาหารเสริมไอโอดีนให้กับประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสาร
ไอโอดีน	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านการพัฒนาสุขภาพและอนามัย	มีการนำาผล
งานวจิยัไปใช้ระดบันโยบาย	โดยความร่วมมอืของหน่วยงานภาครฐั	ได้แก่	กรมปศสุตัว์	และ
กรมอนามยั	รวมทัง้บรษิทัเอกชนผูผ้ลติอาหารสตัว์ได้นำาระดบัการเสรมิไอโอดนีทีแ่นะนำาไป
ใช้ในการผลิตอาหารไก่ไข่ในปัจจุบัน



014 ผลงานวิจัย	นวัตกรรม	และบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 ผลงานการแข่งขัน	Asia	Bridge	Competition	(BRICOM)	2017

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 อาจารย์ชิษณุพงศ์	 	 สุธัมมะ	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน
โทรศัพท์	0-3435-1851			E-mail	:	fengcpsu@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 1)	 Second	 Place	 Overall	 Performance	 Award	 (รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ	1	ประเภทคะแนนรวม)
	 2)	First	Place	Total	Cost	Award	(รางวัลชนะเลิศ	Total	Cost)
	 3)	First	Place	Construction	Cost	Award	(รางวลัชนะเลศิ	Construction	Cost) 
	 4)	 Second	 Place	 Structural	 Cost	 Award	 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	
Structural	cost)

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เพือ่ให้นสิติเรยีนรูก้ารแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบภายใต้เงือ่นไขทีก่ำาหนด	และมกีาร
แลกเปลีย่นแนวคดิมมุมองการแก้ปัญหาจากมหาวทิยาลยัต่าง	ๆ 	จากทัง้ในและต่างประเทศ	
และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากนิสิตและอาจารย์ต่างชาติ

การแข่งขัน		ASIA	BRICOM	2017 ทีม	KU	KPS
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สถานีตรวจสภาพอากาศ ตัวอย่างระบบการแสดงผล

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 สถานีตรวจสภาพอากาศอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ดร.จักกริช	พฤษการ		คณะวิศวกรรมศาสตร์	กำาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กำาแพงแสนจ.นครปฐม	73140	โทรศัพท์	099-6954159

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 -	 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ	ความชื้น	ปริมาณฝน	ความเร็วลม	และแสง
	 -	 ใช้โซลาเซลล์เป็นแหล่งพลังงาน	และมีระบบพลังงานสำารอง
	 -	 ส่งสัญญาณข้อมูลได้จากระยะไกลมีระบบฐานข้อมูล	 และมีเว็บไซต์แสดงผล
อัตโนมัติ
	 -	 สามารถถอดประกอบ	และติดตั้งได้ง่ายในทุกพื้นที่

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 -	 ใช้วางแผนการผลิตได้ทั้งทางด้านเกษตรกรรม	และอุตสาหกรรม
	 -	 ใช้สำาหรับการเตือนภัยจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
	 -	 มีระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับงานวิจัย
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 เป็นเครื่องอัดกระถางต้นไม้และกระถางเพาะชำาจากวัสดุผักตบชวาโดยใช้ระบบ
ไฮดรอลิกช่วยเพิ่มมูลค่าเศษวัชพืชนำ้าที่ต้องกำาจัดเป็นประจำา

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.	ภรต	กุญชร	ณ	อยุธยา
	 ผู้ประสานงาน	อ.นงลักษณ์		เล็กรุ่งเรืองกิจ
	 โทรศัพท์	091-0219191			E-mail	:	fengnllg@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 เครื่องอัดกระถางผักตบชวา	 มีชุดต้นกำาลังระบบไฮดรอลิก	 1	 ชุด	 ประกอบด้วย
ถังนำ้ามัน	 เครื่องสูบและมอเตอร์สามเฟส	 ขนาด	 1.5	 แรงม้าท่อส่งนำ้ามัน	 มาตรวัด
ความดัน	 และวาล์วควบคุมยึดเข้ากับโครงยึดชุดอัดมีลักษณะตัวยูควำ่า	 และแบบกระถาง
รูปทรงกระบอกขนาด	6	นิ้ว

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 นำาไปใช้อัดขึ้นรูปกระถางปลูกต้นไม้หรือกระถางเพาะชำากล้าไม้	 โดยสามารถ
นำาลงปลูกในหลุมได้โดยไม่ต้องถอดกระถางออก	 ช่วยให้กล้าไม้และต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี
อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักกาเจริญเติบโตอันเนื่องจากระบบรากได้รับความกระทบ
กระเทือนทำาจากวัสดุผักตบชวาตากแห้งยังสามารถประยุกต์ใช้เศษวัสดุจากการเกษตร
และอุตสาหกรรมได้

เครื่องอัดกระถางผักตบชวา กระถางจากขุยมะพร้าว	ผักตบชวา

ขี้เลื่อย		ใบไม้
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ภาพองค์ประกอบของเครื่อง ภาพการทดสอบในโรงประกอบอาหาร

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 เครือ่งลดการแพร่กระจายของสตัว์พาหะในอาคารทีพ่ักและห้องประกอบอาหาร
ด้วยไอเย็นอิ่มตัวของนำ้าหมัก	EM	ไร้มลพิษ

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 อาจารย์วรพจน์		ศตเดชากุล

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การกำาจัดสัตว์พาหะ	เช่น	หนู	แมลงสาบ	เป็นต้น	ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการกำาจัด 
ซึง่หลงัจากดำาเนนิการแล้วจะพบสารเคมทีีเ่ป็นพษิตกค้างและสตัว์พาหะเหล่านัน้	จะกลบัมา 
สร้างรังที่อยู่ดังเดิม	 จึงทำาให้ต้องทำาการกำาจัดซำ้า	 ๆ	 กับทางเลือกใหม่โดยการใช้ละออง 
ขนาดเล็กของนำ้าหมักชีวภาพ	 (EM)	 ที่อุณหภูมิตำ่า	 ซึ่งกระตุ้นการสั่นสะเทือนจากเครื่อง	
Vibration	Exciter	ทำาให้นำ้าหมักชีวภาพแตกตัวเป็นละอองขนาดเล็ก	สามารถกระจายตัว 
ทั่วถึง	ผนวกกับการสร้างวงแหวนของไอนำ้าหมักซึ่งช่วยการกระจายตัวในพื้นที่แคบได้ดี

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ทีมวิจัยได้ดำาเนินการวิจัยทดสอบร่วมกับกลุ่มโรงแรมเอเชีย	 และทำาการทดสอบ
ในบริเวณห้องประกอบอาหาร	สามารถลดปริมาณแมลงสาบและหนูได้เป็นอย่างดี	ปริมาณ
แมลงสาบและหนูลดลงกว่าร้อยละ	70	รวมถึงขนาดรูปร่างของแมลงสาบและหนูที่พบภาย
หลังการฉีดพ่นไปแล้วสี่เดือนมีขนาดลดลงร้อยละ	50	แต่การใช้ไอเย็นของนำ้าหมักนี้ต้องทำา
ควบคูก่บัการดกัจบัแมลงสาบและหนใูห้ออกไปจากพืน้ที่	เพือ่ป้องกนัการปรบัตวัและดือ้ยา
ของสัตว์พาหะเหล่านี้
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 การทดสอบผลิตภัณฑ์ประตู	 หน้าต่างและผนังติดกระจกสำาหรับงานอาคารและ
ที่พักอาศัย

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 	ผศ.ดร.สุวรรณ		หอมหวล,	อ.สวัสดิ์		ภูมิสวัสดิ์,	นายจรัสพงศ์		เจษฎาเมธานนท์, 
นายพลากร	จาดปลื้ม	และนายสุวภัทร	หอมหวล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ม.เกษตรศาสตร์	
กำาแพงแสน	นครปฐม.	E-mail	:	test.kulab.gmail.com

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การทดสอบผลิตภัณฑ์โครงอลูมิเนียมในอาคาร	(ประตู	และหน้าต่าง)	ติดกระจก	
ตามมาตรฐานมอก.	 และสากลอื่น	 ได้ดำาเนินงานในรูปแบบโครงการพัฒนาวิชาการ	 ตั้งแต่	
พ.ศ.	2556	–	ปัจจุบัน	มีรายการทดสอบประกอบด้วย	1)	ทดสอบการต้านทานแรงลมของ
หน้าต่างและประตู	(Resistance	to	Wind	Load	of	Windows	and	Doors	Deflection 
and	 Ultimate	 Test),	 2)	 ทดสอบหาอัตราการรั่วซึมของอากาศผ่านหน้าต่าง	 ประตู	 
(Standard	Test	method	for	Determining	Air	Infiltration	Rate	of	Windowsand	
Doors),	3)	ทดสอบหาการรัว่ซมึของนำา้ผ่านหน้าต่าง	และ	ประต	ู(Standard	Test	method	
for	Water	Penetration	of	Windowsand	Doors),	4)	ทดสอบหาค่าแรงกระทำาเปิด-ปิด	
ของหน้าต่างและประตู	 (Operating	Force	of	Windows	and	Doors	Test	Method)	 
โดยสามารถให้บริการแก่บริษัทต่าง	ๆ	ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์	ประตู	หน้าต่าง	ที่ทำาจากไวนิล
และอะลูมิเนียม	 ประกอบจากเส้นมาตรฐานทั่วไป	 เป็นการทดสอบและรับรองมาตรฐาน
ตาม	มอก.	มขีัน้ตอนและการดำาเนนิงานทีเ่ป็นระบบ	โดยทีผ่่านมาได้ทดสอบผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ  
ของบริษัทไปมากกว่า	30	แห่ง	แล้ว

รูปแสดงการทดสอบหาการโกร่งตัวของผลิตภัณฑ์จากแรงลม	และ	ถ่ายภาพร่วมกัน
ของบริษัทและทีมงานของโครงการที่ทำาการทดสอบ
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 ระบบปรับอากาศและ	Milk	Cooling	Tank		พลังงานแสงอาทิตย์

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.สวุรรณ	หอมหวล	และฉตัรชยั		ประดษิฐกจิกลุ		Supreme	CNB	Corporation 
Co.,LTD.	และณะวิศวกรรมศาสตร์	ม.เกษตรศาสตร์	กำาแพงแสน	นครปฐม	73140

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 1)	 เครือ่งปรบัอากาศขนาดไม่เกนิ	13000	BTU	โดยอวีาโปเรเตอร์หรอืคอยล์เยน็,		
คอมเพรสเซอร์	และคอนเดนเซอร์	เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรงทัง้หมด	(DC)		(DC-	solar	air	
conditioner)	ระบบปรับอากาศติดตั้งโซล่าเซลล์แบบนี้แสดงดังรูป
 

	 2)	 Farm	cooling	tank	สำาหรบัฟาร์มขนาดเลก็ทีม่คีวามจใุนช่วง	200–500	ลติร	
ให้สามารถใช้งานจาก	Solar	cell	ร่วมกบัพลงังานหลกัจากไฟฟ้าระบบออนกรดิแสดงดงัรปู	
เนื่องจากยังใช้	AC	Compressor	เพื่อรักษาความเย็นของนำ้านมดิบให้ไม่เกิน	4	ºC
  

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในโซนแสงแดดที่มีประสิทธิภาพสูง	 เพียงพอที่จะ
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปัจจุบันจึงมีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อย่างแพร่หลาย	จึงมีความเป็น
ไปได้ทีจ่ะนำามาใช้กบัระบบปรบัอากาศและ	Milk	Cooling	Tank	ทีใ่ช้พลงังานจากแสงแดด	
100	%	สำาหรับสถานที่ตั้งที่อยู่ห่างจากระบบไฟฟ้าหลัก
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 ตู้อบเนื้อปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.	ดร.	คุณยุต		เอี่ยมสอาด
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 เลขที่	50	ถ.งามวงศ์วาน	ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพฯ
	 โทรศัพท์	02-7970952		โทรสาร	02-5792775		
	 (หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	งานบริการวิชาการและวิจัย)

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 เป็นนวัตกรรมเตาอบสำาหรับการให้พลังงานความร้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อการแปรรูป
และถนอมอาหาร	 สามารถนำาไปใช้ในการผลิตปลาแดดเดียว	 โดยสามารถคงรสชาติของ
อาหารและคุณค่าของสารอาหารในผลิตภัณฑ์		ผลิตได้สะดวกและผลิตได้โดยไม่มีข้อจำากัด
เรื่องสภาพอากาศและระยะเวลาในการผลิต	 นอกจากนี้เครื่องอบนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมและผู้ผลิตสามารถใช้เครื่องอบปลาได้อย่างปลอดภัย

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 นวัตกรรมเครื่องอบปลาแดดเดียวที่ผลิตและพัฒนาขึ้นนี้	 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนหรือ	 โรงงานสินค้า	 OTOP	 สามารถนำาไปใช้ในการผลิตปลาแดดเดียว
ที่สะดวกและสามารถผลิตได้โดยไม่มีข้อจำากัดเรื่องสภาพอากาศและระยะเวลาในการผลิต		
สามารถนำามาประยุกต์ในการอบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นที่มีความต้องการผลิตในลักษณะ
เดียวกันได้

เครื่องอบปลาแดดเดียวต้นแบบ ปลาแดดเดียวที่ได้จากเครื่องอบ
ปลาแดดเดียวต้นแบบ
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เครื่องเพาะกล้าอัตโนมัติ
จำานวน	2-3เครื่อง

เครื่องบดดินจำานวน	2-3	เครื่อง

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 เครื่องโรยดินสำาหรับเพาะกล้าต้นข้าว

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 อ.ปัญญา	 	 เหล่าอนันต์ธนา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
โทรศัพท์	081-9270098

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 เครื่องเพาะอัตโนมัติที่มีกำาลังผลิต	 1000	 ถาด	 เพาะต่อชั่วโมง	 ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 
3-4	 คน	 พื้นที่นา	 1	 ไร่	 จะใช้ถาดเพาะกล้า	 90-120	 ใบ	 ต่อไร่ขึ้นอยู่กับระยะถี่ห่าง 
ของการปลูก	ใช้เมล็ดพันธุ์เพียง	2.5	กิโลกรัมต่อไร่	ลดลง	10	เท่าจากนาหว่าน	และ	45	เท่า 
จากการใช้เครื่องปักดำาลดต้นทุนลงได้ประมาณ	 550	 บาทต่อไร่	 ใช้เวลาเพาะกล้าในถาด
เพาะเพียง	 10	 วัน	 ลดการใช้สารกำาจัดศัตรูพืชลงเหลือ	 30%-50%	 ของการทำานาหว่าน 
ลดตน้ทนุลงไดป้ระมาณ	5400	บาทตอ่ไร	่ลดการใชปุ้ย๋ลงเหลอื	40%-70%	ของการทำานาหวา่น 
ลดต้นทุนลงได้ประมาณ	 325	 บาทต่อไร่	 ลดโอกาสในการเกิดโรคระบาดและลดความ 
เสียหายจากภัยธรรมชาติ

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 1.	ใช้เวลาการดูแลต้นกล้าในแปลงเพาะที่มีระบบน้ำา	10-12	วัน	
	 2.	ใช้เวลาในการเพาะกล้าน้อยประหยัดการใช้แรงงาน	
	 3.	การขนส่งถาดเพาะกล้าไปแปลงนาทำาได้สะดวก	
	 4.	ใช้เมล็ดพันธุ์	2.5	กิโลกรัมต่อไร่
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้า

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 อ.ปัญญา	 	 เหล่าอนันต์ธนา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
โทรศัพท์	081-9270098

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การหย่อนกล้าจะช่วยลดต้นทุนการบำารุงรักษาข้าวได้กว่า	30-60%	ตั้งแต่การลด
การใช้เมลด็พนัธุ	์ปุย๋	ยาและค่าแรง	การหย่อนกล้าสามารถดงึนำา้เข้านาได้ภายใน	12	ชัว่โมง	
สามารถช่วยกำาหนดระยะห่างของต้นกล้า	ช่วยให้อากาศถ่ายเทและสร้างภมูคิุม้กนัให้แก่ต้นกล้า

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 1.	 จัดตั้งศูนย์ธุรกิจรับจ้างทำานาหย่อนกล้าแบบประณีต	
	 2.	 ส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนลดต้นทุนการผลิต	
	 3.	 ช่วยให้การปลูกข้าวสามารถปลูกได้เต็มพื้นที่	
	 4.	 ลดปัญหาเมื่อต้นข้าวเจอลมพายุคอของข้าวที่ปลูกด้วยการหยอดกล้าที่ม ี
ลำาต้นเตี้ย	และแข็งแรงรากรากฐานติดกันทนทานต่อลมพายุ

รถหย่อนกล้ารุ่นไอ้เคี่ยมล้อยาง หย่อนกล้าลงแปลงนา
ด้วยรถหย่อนกล้ารุ่นไอ้เคี่ยม
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คำาอธิบาย
เครื่องกรองนำ้าผลิตไฟฟ้าแบบพกพา

คำาอธิบาย
ประสิทธิภาพ	และการใช้งาน

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 เครื่องกรองนำ้าผลิตไฟฟ้าแบบพกพา

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ผศ.ดร.	มณฑล		ฐานุตตมวงศ์*,	นายปรัชญา		จันทร์ศักดิ์ที่อยู่	ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โทรศัพท์	 02-9428555 
E-mail	:	monthon.t@ku.ac.th*

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เครื่องกรองนำ้ามีขนาด	20	ซม.	x	30	ซม.	x	10	ซม.	นำ้าหนัก	3	กก.	พกพาใส่ใน 
กระเป๋าเป้ได้	 มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้ากระแสตรง	 5	 โวลต์	 เพื่อจ่ายให้กับหลอด
รังสีอัตราไวโอเลต	 และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ	 กำาจัดเศษวัสดุขนาดใหญ่โดยใช้หัวกรองหยาบ	 
กำาจัดสารอินทรีย์ละลายนำ้า	เช่น	สี	กลิ่น	รส	ด้วยการดูดซับโดยถ่านกัมมันต์	กรองความขุ่น
มาจากสารแขวนลอยและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก	ด้วยไส้กรองเมมเบรนชนิดอัลตราฟิลเตรชัน

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ใช้ปรบัคณุภาพนำา้จากแหล่งนำา้จดืผวิดนิโดยมอีตัราการผลติสงูสดุ	125	มลิลลิติร/
นาที	ที่อัตราหมุนปั๊มนำ้า	84	รอบ/นาที	 ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบปรับคุณภาพนำ้าที่ได้มาตรฐาน
หรือไม่มีระบบไฟฟ้า
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเพื่อควบคุมโรคพืช

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.วรรณวไิล		อนิทน	ู	ห้องปฏบิตักิารควบคมุโรคพชืโดยชวีภาพ	ภาควชิาโรคพชื
คณะเกษตร	กำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	นครปฐม
www	chiradej.in.th.,	agrwli@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อโรคพืช	 เชื้อ	 ราไตรโคเดอร์มา	 Tricho-
dermaasperellum	(CB-Pin-01)	เป็นศัตรู	 (ปฏิปักษ์)	ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด
โดยการเบยีดเบยีน	หรอืเป็นปรสติ	(เข้าไปเจรญิและใช้อาหารภายในเส้นใยของเชือ้โรค)	และ
แข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ	นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถผลิต
สารปฏชิวีนะและสารพษิ	ตลอดจนนำา้ย่อยหรอืเอนไซม์สำาหรบัช่วยย่อยสลายผนงัเส้นใยของ
เชือ้ราสาเหตโุรคพชื	ดงันัน้จงึสามารถนำาเชือ้ราไตรโคเดอร์มามาใช้ควบคมุโรคพชืทีม่สีาเหตุ
มาจากเชื้อราได้อย่างกว้างขวาง

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันกำาจัดเชื้อสาเหตุโรคพืชทดแทนการใช้สารเคมีใน
ระบบเกษตรอินทรีย์	และ	GAP	ชักนำาให้พืชเกิดความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชละลายแร่ธาตุ
อาหารในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช	เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอก	เพิ่มความสมบูรณ์
ของระบบราก	ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช	และเพิ่มผลผลิตของพืช

หัวเชื้อ

เชื้อสด

ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
	 ชุดตรวจสอบเชื้อไวรัสพืช

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail  
	 ผศ.ดร.	รชัน	ีฮงประยรู		ภาควชิาโรคพชื	คณะเกษตร	กำาแพงแสน		ม.เกษตรศาสตร์	
โทรศัพท์	034-351890		E-mail	:	agrrat@ku.ac.th	

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เชื้อไวรัสสามารถทำาให้เกิดโรคกับพืชชนิดต่าง	 ๆ	 มากมายหลายชนิด	 ทำาให้
เกิดลักษณะผิดปกติที่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต	 การวินิจฉัยโรคไวรัสที่มี
ประสทิธภิาพ	รวดเรว็	มคีวามสำาคญัต่อการตรวจสอบเพือ่นำาไปสูก่ารจดัการโรคทีเ่หมาะสม	
ภาควิชาโรคพืช	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	ร่วมกับ	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร	ได้ผลิตชุดตรวจสอบต่อเชื้อไวรัสสาเหตุโรคพืชหลายชนิด	เช่น	Tobacco	mosaic	
virus,	 Cymbidium	mosaic	 virus,	 Odontoglossum	 ringspot	 virus,	 Cucumber	
green	mottle	mosaic	virus,	Pepper	mild	mottle	virus,	Tobamovirus	หลายชนิด
ที่เข้าทำาลายพริก	เป็นต้น

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว	 (immunostrip)	 มีความแม่นยำา	 ใช้งานง่าย	 สะดวก	
และรวดเรว็	สามารถนำาไปตรวจเชือ้ไวรสัในแปลงปลกูได้	ประชาชนทัว่ไปสามารถใช้งานได้ 
มปีระโยชน์ในการตรวจวนิจิฉยัโรค	การตรวจคดักรองพชื	การเฝ้าระวงัโรคในพืน้ทีป่ลกูเพือ่
การบริหารจัดการโรคได้ทันเหตุการณ์และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	

อาการพืชเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ชุดตรวจสอบไวรaัสพืช
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 นวตักรรมการตรวจสอบเชือ้ไฟโตพลาสมาสาเหตโุรคใบขาวอ้อยเพือ่ปรบัปรงุพนัธุอ้์อย

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 รศ.สภุาพร		กลิน่คง,	รศ.ดร.คนงึนติย์	เหรยีญวรากร	และ	ผศ.ดร.สจุนิต์	ภทัรภวูดล
ภาควิชาโรคพืช	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	
จ.นครปฐม		โทรศัพท์	034-351890		E-mail	:	agrsup@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 การออกแบบและทดสอบสภาวะทีเ่หมาะสมของปฏกิริยิา	LAMP	ด้วยชดุไพรเมอร์
R16-SCBR	 และ	 R16-SCLP	 สามารถใช้ตรวจเชื้อในอ้อยใบขาวได้	 จากการตรวจสอบ
ดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณได้จากเทคนิค	 LAMP	 ด้วยวิธีเจลอิเลคโตรโฟริซิส	 พบดีเอ็นเอหลาย
ขนาดลักษณะคล้ายขั้นบันได	ให้ผลที่สอดคล้องกับการตรวจด้วยเทคนิค	PCR	และสามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยสารเรืองแสง	SYBR	green-I

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ผลที่ได้จากโครงการจะเป็นประโยชน์ในกระบวนการผลิตและรับรองพันธุ์อ้อย
ปลอดโรคเพื่อปลูกทดแทนอ้อยเป็นโรคใบขาว	 เทคนิคนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กในระดับภูมิภาค	 เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อย

หลักการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ
ด้วยเทคนิค	LAMP

ผลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณได้ด้วยเทคนิค	LAMP	

โดยการเตมิสารเรอืงแสง	(SYBR®	Green	I)	และ	gel	electrophoresis	

แถบ	M	 ดเีอน็เอมาตรฐาน	(100	bp	DNA	ladder	plus,	Fermentas)	

แถบ	W	 นำ้ากล่นนึ่งฆ่าเชื้อ	

แถบ	H1,H2	 อ้อยปกติจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	

แถบ	1-12	 ตัวอย่างอ้อยจากจังหวัดกาญจนบุรี	
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 การพัฒนาก้อนปลูกสำาเร็จรูปสำาหรับการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย	

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ผศ.ดร.ศุภธิดา	อับดุลลากาซิม,	นายกาญจน์เจริญ	ศรีอ่อน
	 และผศ.ดร.ภาสันต์	ศารทูลทัต
	 ภาควิชาพืชสวน	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	ม.เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน
	 โทรศัพท์	034-351889		E-mail	:	fagrsds@ku.ac.th,	agrpps@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 งานวิจัยนี้ได้พัฒนาก้อนปลูกสำาเร็จรูปสำาหรับการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย
โดยใช้วสัดเุหลอืใช้ได้แก่	ถ่านแกลบ	ขีเ้ถ้าแกลบ	ขีเ้ลือ่ยและถ่านไม้ผสมกบัซเีมนต์ในสดัส่วน
ต่าง	ๆ 	ซึง่ก้อนปลกูทีพ่ฒันาขึน้สามารถปลกูกล้วยไม้สกลุหวายตดัดอกได้ดี	มกีารเจรญิเตบิโต 
ทางลำาต้น	 และคุณภาพช่อดอกหลังย้ายปลูก	 11	 เดือนไม่แตกต่างจากการใช้กระบะ 
กาบมะพร้าว

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ใช้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย

โรงเรือนปลูกกล้วยไม้		 การเจริญเติบโตของกล้วยไม้
ในก้อนปลูกชนิดต่างๆ	
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การใช้ประโยชน์จากไส้เดือนทางด้านการเกษตร

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 อ.ดร.วนิดา		สืบสายพรหม		ภาควิชาสัตวบาล		คณะเกษตร	กำาแพงแสน	
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตกำาแพงแสน	จงัหวดันครปฐม	โทรศพัท์	096-4535593	
E-mail	:	agrwdj@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 การใช้ประโยชน์จากไส้เดือนทางการเกษตร	 เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการบำาบัด 
ของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำาเกษตรกรรมและปศุสัตว์	 อาทิ	 เศษพืชผักผลไม้ที่เน่าเสีย 
มลูสตัว์	กากตะกอน	เพือ่นำากลบัมาใช้ใหม่ให้เกดิประโยชน์มากทีท่ีส่ดุ	โดยอาศยัการทำางาน
ของไส้เดือน	เปลี่ยนวัสดุอินทรีย์เหล่านี้	ออกมาเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์	มีมูลค่า	สามารถเพิ่ม
รายได้และผลตอบแทนที่มากขึ้น	 โดยพบว่า	 มูลไส้เดือนที่ผลิตได้มีปริมาณธาตุอาหารหลัก	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ไนโตรเจน	สูงมากเมือเทียบกับปุ๋ยคอกทั่วไป

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ผลผลิตหลักที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน	ได้แก่	ปุ๋ยมูลไส้เดือน	นำ้าหมักไส้เดือน	และ
ตัวไส้เดือน	โดยการเลี้ยงไส้เดือนมีประโยชน์	ดังนี้	
1.	สามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์	 2.	 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
3.	เพิ่มรายได้	มีอาชีพเสริม	 4.	 ลดปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม
5.	ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ปุ๋ยมูลไส้เดือน การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน
เพาะต้นอ่อนทานตะวัน
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
	 คุณนำ้านม		สำาคัญไฉน

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail  
	 ผศ.ดร.ศศิธร		นาคทอง	ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์
	 ภาควิชาสัตวบาล	คณะเกษตร	กำาแพงแสน
	 โทรศัพท์	084-0150603		E-mail	:	agrsas.ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป  
	 อาหารมื้อแรกของมนุษย์เราก็คือ	 นม	 แม้ว่าเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าไปมาก	
แต่ยังไม่มีใครสามารถที่จะหาอาหารอื่นใดมาแทนนมได้	 แต่กลับพัฒนาการผลิตนมให้ 
มากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อให้เพียงพอกับการบริโภคของประชากรโลก	 นมไม่เพียงเป็นอาหารที่
จำาเป็นสำาหรบัทารกเท่านัน้	แต่ยงัเป็นอาหารทีเ่หมาะสมกบัมนษุย์ทกุเพศวยั	นำา้นมนอกจาก
จะสามารถผลติเป็นผลติภณัฑ์ประเภทนมพร้อมดืม่ได้หลายประเภท	เช่น	นมปรงุแต่งรสจดื	
รสหวาน	รสสตอเบอรี่	รสช็อคโกแลต	

การนำาไปใช้ประโยชน์   
	 นำ้านมสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายแบบในท้องตลาด	หรือออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นมไปทิศทางใดก็ตาม	 สิ่งพื้นฐานสำาคัญที่ยังต้องคงอยู่ไว้	 คือ	“คุณภาพ
นำ้านม”	 ดังนั้น	ณ	 วันนี้เกษตรกรผู้ผลิตนำา้นม	 จำาเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจความหมาย 
ในเรื่องของมาตรฐานนำ้านมดิบ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางผลิตนมคุณภาพ	 อันเป็นการเพิ่มมูลค่า	
และความปลอดภัยสำาหรับผู้ประกอบการที่รับซื้อนมไปผลิต	รวมถึงผู้บริโภค

นมแพะพาสเจอร์ไรส์	ตรา	KU 	ไอศกรีมนมแพะ	ตรา	KU 	โยเกิร์ตนมแพะ	ตรา	KU
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
	 เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail  
	 ดร.ลักขณา	เบ็ญจวรรณ์				ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
	 โทรศัพท์	094-4635614		โทรสาร		034-351392
	 E-mail	:	rdilnb@ku.ac.th			ID	line:	lukkhana.benja

ข้อมูลผลงานโดยสรุป  
	 เป็นเครื่องอำานวยความสะดวกในการทำาปุ๋ยหมัก	 เพื่อใช้งานในบ้านเรือนหรือ
ในแปลงเกษตรที่ต้องการผลิตปุ๋ยหมักภายในระยะเวลาอันสั้น	 สามารถใส่อินทรียวัตถุลงสู ่
ถังหมักได้ทุกเวลา

การนำาไปใช้ประโยชน์   
	 -	 ช่วยกำาจัดขยะด้วยการย่อยสลายให้มีจำานวนน้อยลง
	 -	 ผลิตปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนหรือแปลงเกษตร
	 -	 ง่ายและสะดวกในการใช้งาน	ทัง้นีส้ามารถเตมิอนิทรยีวตัถลุงถงัหมกัได้ทกุเวลา	
ตามปริมาณที่มีจนกว่าจะเต็มถัง
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 วัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าวหมัก	(KU	COCOPEAT)

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 รศ.ดร.ธรรมศักดิ์		ทองเกตุ		ภาควิชาพืชสวน		คณะเกษตร		กำาแพงแสน		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โทรศัพท์	081-4985959		E-mail	:	thammasak.t@ku.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 เปน็วสัดเุพาะกลา้ทีท่ำาผา่นการปรบัปรงุสภาพจนมคีณุสมบตัใิกลเ้คยีงกบัพทีมอส	
วสัดเุพาะกลา้ทีต่อ้งนำาเขา้จากตา่งประเทศ	จงึสามารถใชท้ดแทนพทีมอสได	้100%			มรีาคา
ถูกกว่าเพราะใช้ขุยมะพร้าวที่หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงเป็นวัตถุดิบ	 และยังเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 นำาไปใช้เป็นวัสดุเพาะกล้าผัก	 ไม้ดอกและยาสูบ	 ได้เป็นอย่างดี	 สามารถทดแทน
การใช้พีทมอสได้แต่มีราคาที่ถูกกว่า

ต้นกล้าดาวเรืองเพาะด้วย
KU-COCOPEAT	

ต้นกล้าแตงกวาเพาะด้วย
KU-COCOPEAT
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้ผล 
อย่างรวดเรว็โดยวธิกีาร	Loop-Mediated	Isothermal	Amplification	(LAMP)	เพือ่ตรวจสอบ 
หาเชื้อ	 Listeria	monocytogenes	 ในผลิตผลจากสัตว์,	 Salmonella	 ssp	 ในวัตถุดิบ
อาหารสัตว์	และ	Salmonella	Enteritidis	และ	Salmonella	Typhimurium	ในอาหาร
ที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 อาจารย์	 ดร.วิราวรรณ	 จุลโพธิ์	 ภาควิชาสัตวบาล	 คณะเกษตร	 กำาแพงแสน 
โทรศัพท์	092-6423559		E-mail	:	fagrwwn@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 เทคนิค	 Loop-Mediated	 Isothermal	 Amplification	 สามารถเพิ่มปริมาณ 
ดีเอ็นที่อุณหภูมิ	 61°C	 ใช้เวลาเพียง	 1	 ชั่วโมง	 โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือส่งเข้า 
ห้องปฏิบัติการ	 เป็นเทคนิคที่มีความว่องไวและแม่นยำาสูง	 จึงประยุกต์ใช้เพื่อตรวจหาการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตผลจากสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นพิษโดยเฉพาะ	
Listeria	monocytogenes	Salmonella	ssp.,	S.	Enteritidis	และ	S.	Typhimurium	
ซึ่งเป็นเชื้อที่ต้องไม่พบในผลิตผลจากสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ชุดทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อ	 Listeria	monocytogenes	 S.	 Enteritidis	
และ	S.	Typhimurium	ในผลิตผลจากสัตว์	และ	Salmonella	ssp.	ในวัตถุดิบอาหารสัตว์	 
โดยชุดตรวจสอบแต่ละชุดมีไพรเมอร์และอุณหภูมิในการเพิ่มจำานวนดีเอ็นเอที่จำาเพาะ 
ต่อเชื้อแต่ละชนิด	 ในการแสดงผลสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าโดยสังเกตจากสีของสารใน
ปฏิกิริยา	ดังแสดงในภาพที่	2

ภาพที่	 1	 ผลการทดสอบหาอุณหภูมิที่เหมาะสม
ของเทคนิค	LAMP	Lane	M,	DNA	marker;	Lane	
1-11,	 อุณหภูมิในการทำาปฏิกิริยา	 65-55°C	 ตาม
ลำาดับ	และ	Lane	B,	Blank	

ภาพที่	 2	 ผลการทดสอบความจำาเพาะของเทคนิค	 
LAMP	 และแสดงผลด้ วย 	 SYBR	 g reen 
fluorescence.	 Tube	 1,	 S.	 Enteritidis;	 Tube	
2,	S.Typhimurium;	Tube	3,	S.Choleraesuis;	
Tube	 4,	 E.coli;	 Tube	 5,	 B.cereus;	 Tube	 6,	
S.aureus;	 Tube	 7,	 L.monocytogenes	 และ	
Tube	8,	Blank
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 CeloFresh-สารเคลือบบริโภคได้สำาหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดตัดแต่ง

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ดร.อภิตา	บุญศิริ	ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	ภาควิชาพืชสวน	คณะเกษตร	
กำาแพงแสน		โทรศัพท์	034-355368		E-mail	:	rdiyep@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 CeloFresh	สารเคลอืบบรโิภคได้	เป็นผลงานวจิยัจากความร่วมมอื	4	มหาวทิยาลยั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถนำามาใช้
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและการวางจำาหน่ายผักและผลไม้สดได้ให้ยาวนานขึ้น	 ภายใต้
แนวคิด	“การลดการสูญเสียผลิตผลสดเพื่อความมั่นคงอาหารและความปลอดภัยต่อผู้
บริโภคและสิ่งแวดล้อม”

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 การใช้	CeloFresh	เคลือบเนื้อผลไม้สดตัดแต่ง	เช่น	ทุเรียน	มะม่วงมัน	ขนุน	และ
ส้มโอ	สารเคลือบบริโภคได้	CeloFresh	ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
	 1.	 บริษัท	เอส.เอส.ที.กู๊ดกรีน	จำากัด	ผลิตเพื่อใช้ในธุรกิจส่งออกผลไม้สดตัดแต่ง
ของบริษัท
	 2.	 บรษิทั	อเีดน	อะกรเิทค	จำากดั	ผลติเพือ่จดัจำาหน่ายให้ผูส่้งออกและผูป้ระกอบ
การซึ่งจัดจำาหน่ายผลไม้สดตัดแต่ง
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคเนื้อลูกผสมวากิว	x	กำาแพงแสน

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 สุริยะ	 สะวานนท์,	 อภิรดา	 พัดลม	 และภูมพงศ์	 บุญแสน	 ภาควิชาสัตวบาล 
คณะเกษตร	 กำาแพงแสน	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำาแพงแสน	 จ.นครปฐม	
73140		E-mail	:	agrsusa@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 โคเนือ้ลกูผสมวากวิ-กำาแพงแสน	มนีำา้หนกัแรกเกดิเพศผูแ้ละเพศเมยี	เฉลีย่	29.26	
และ23.89	กก.	ตามลำาดับ	หลังจากนั้นลูกโคอยู่กับแม่	(กินนม)	ร่วมกับเสริมอาหารข้น	และ
หย่านมที่อายุ	7	เดือน	ลูกโคเพศผู้	และเพศเมียมีนำ้าหนักตัวเฉลี่ย	173.14	และ	154.00	กก.	
ในระยะโครุน่ทำาการให้อาหารข้น	1	เปอร์เซน็ต์ของนำ้าหนกัตวัและให้ฟางข้าวกนิอย่างเตม็ที่

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเนื้อโคคุณภาพสูง	 (เนื้อโคที่มีไข
มันแทรกในกล้ามเนื้อมาก)	 และเพื่อพัฒนาต่อยอดโคเนื้อพันธุ์กำาแพงแสน	 โดยการทำาโค 
ลกูผสมวากวิ	x	กำาแพงแสน	ทีส่ามารถเลีย้งได้ในประเทศไทย	มสีมรรถภาพการเจรญิเตบิโต
ที่ดี	 และให้เนื้อที่มีคุณภาพสูง	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค	 และลดการ 
นำาเข้าเนื้อโคคุณภาพสูงจากต่างประเทศ

โคเนื้อลูกผสมวากิว	–	กำาแพงแสน
ในระยะกินนมแม่	

โคเนื้อลูกผสมวากิว	–	กำาแพงแสน
ในระยะขุน
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การเพิ่มมูลค่าไข่ไก่	 โดยการใช้แหล่งอาหารที่มาจากทะเล	 ;	 ไข่โอเมก้าและ
ไข่แอสต้าแซนทีน

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.ยวุเรศ		เรอืงพานชิ1*	ผศ.ดร.เสกสม	อาตมางกรู1	นางสาวมาฆะเพญ็	ทรงอาจ1

	 นางสาวอุชุกร	นาคพันธ์1	และนางสาวเสาวลักษณ์	พรหมเมตตา1

	 1ภาควิชาสัตวบาล	คณะเกษตร	กำาแพงแสน		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 *โทรศัพท์	034-351892			 E-mail	:	agryos@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การเสรมิสาหร่าย	Shizochytrium	ในอาหารไก่ไข่สามารถเพิม่ปรมิาณกรดไขมนั
โอเมก้า	3	 โดยเฉพาะ	DHA	ให้มีปริมาณที่สูงกว่าปกติ	 เช่นเดียวกับการเสริม	Krill	meal
ในอาหารไก่ไข่พบว่านอกจากมีผลให้	DHA	สูงขึ้นแล้ว	ยังส่งผลให้มีปริมาณแอสต้าแซนทีน
ไวตามินเอ	 และไวตามินอีสูง	 ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้น	 โดยไม่มีผลกระทบต่อการ
ให้ผลผลิตไข่

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เกษตรกรและผู ้ผลิตไข่	 สามารถนำาข้อมูลไปปรับใช้เพื่อผลิตไข่เพื่อสุขภาพ	
เนือ่งจากผูบ้รโิภคได้รบัประโยชน์ของกรดไขมนัและสารต้านอนมุลูอสิระทีโ่ดยปกตไิม่พบใน
อาหารบนบกทั่วไปซึ่งกรดไขมันนี้มีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด
และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของสมองในเด็ก	

สาหร่าย	Shizochytrium Krill
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 การพัฒนาระบบกรีดยางแบบใหม่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 นางสาวระววิรรณ	โชตพินัธ์	สถานวีจิยัสทิธพิรกฤดากรศนูย์วจิยัและบรกิารวชิาการ	
คณะเกษตร	กำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โทรศัพท์	086-1704514	
E-mail	:	chotipan_r@hotmail.com
	 นางสาวเนตรดาว	 	 มุสิกมาศ	 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		โทรศัพท์	081-9229342
E-mail	:	aapndm@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 ปัจจยัทีส่่งผลต่อปรมิาณผลผลติของยางพาราประกอบไปด้วยปัจจยัต่าง	ๆ 	หลาย
ปัจจยั	แต่ปัจจยัหนึง่ทีส่ำาคญัและส่งผลต่อผลผลติยางคอืระบบกรดี	ซึง่ระบบกรดีทีด่จีะทำาให้
การกรีดยางนั้นได้นำ้ายางมากที่สุด	 ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด	 ยืดอายุการกรีดให้นานที่สุด	
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด	 เป้าหมายของการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาผลของการใช้ระบบ
กรีดยางแบบสองหน้าร่วมกับการใช้ระบบกรีดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่และร่วมกับการใช้
สารเร่ง

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เพื่อลดจำานวนวันกรีด	 ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรีดยาง	 แต่เกษตรกร 
จะได้รบัได้ผลผลตินำา้ยางสงูขึน้และเพิม่อายกุารกรดีของต้นยางได้มากขึน้กว่าระบบกรดีเดมิ
ออกไปถึง	30	ปีและลดการใช้แรงงานลงถึงร้อยละ	22

ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อต้นที่กรีดในแต่ละระบบกรีด
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวประเภทลองกอง	

เจ้าของผลงาน
	 ศาสตราจารย์	ดร.จริงแท้		ศิริพานิช	คณะเกษตรกำาแพงแสน
	 ที่อยู่ที่ทำางานคณะ	เกษตรกำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 วิทยาเขตกำาแพงแสน	จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การใช้ด่างทับทิมละลายนำ้า	แล้วชุบบนวัสดุที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุน	เช่น	อลูมินัม 
ออกไซด์,	 เพอร์ไลท์,	 ก้อนปูน	 ฯลฯ	 หลังจากนั้นจึงบรรจุด่างทับทิมไว้ในภาชนะบรรจุ
ลองกองเพื่อกำาจัดก๊าซเอทิลีนออกไป	 นอกจากนั้นแล้ว	 ยังอาจช่วยให้บริเวณการหลุดร่วง
ของลองกองทั้ง	2	ตำาแหน่ง	แข็งแรงกว่าปกติได้	โดยการใช้ฮอร์โมนพืชช่วย	ได้แก่	ออกซิน 
ในรปูของ	NAA	ความเข้มข้น	200	ppm	จุม่แช่ช่อลองกองนาน	3	นาท	ีหรอืใช้สารควบคมุการ
เจริญเติบโตของพืช	1-MCP	(1-Methyl	cyclopropene)	รมช่อลองกองด้วยความเข้มข้น 
1000	ppb	เป็นเวลา	6	ชั่วโมง

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 สำาหรับลองกองแก้ปัญหาการหลุดร่วงบริเวณระหว่างจุกกับก้านช่อผลให้ผลด ี
ในการยืดอายุลองกอง	เพื่อการขนส่งและการส่งออก
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 ชุดปลูกผักปลอดภัยระบบประหยัดพลังงาน

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 นายศรันย์	 หงษาครประเสริฐ	 สังกัดสถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร	
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่50	ตำาบลเพนียด	อำาเภอโคกสำาโรง	จังหวัดลพบุรี	15120	โทรศัพท์	064-0654197	
E-mail	:	fagrsrh@ku.ac.th,	Jeptagron@hotmail.com

ข้อมูลผลงานโดยสรุป  
	 ชุดปลูกผักปลอดภัยระบบประหยัดพลังงานนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก	 คือ 
	 1)	แผงโซลาร์เซลล์
	 2)	ปั๊มนำ้ากระแสตรง	DC	12	โวลต์
	 3)	แผงวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	12	โวลต์

การนำาไปใช้ประโยชน์  
	 เป็นระบบที่ทำางานแบบอัตโนมัติสำาหรับการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนโดย
สามารถเคลือ่นย้ายการปลกูไปยงัพืน้ทีต่่างๆ	ได้สะดวกเหมาะสำาหรบัยผูไ้ม่มเีวลา	แต่ต้องการ
บริโภคผักปลอดภัยนอกจากนี้ยังใช้ผลิตผักสำาหรับบริโภค	แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้

ชุดปลูกผักระบบประหยัดพลังงาน
ด้วยการใช้เซลแสงอาทิตย์

ชาวภูฏานให้ความสนใจชุดปลูกผักประหยัดพลังงาน
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สาธิตการเพาะเมล็ดทานตะวันงอก
ด้วยลิ้นชักเพาะถั่งอก

เจ้าของผลงาน	กับลิ้นชักเพาะถั่วงอก

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 ลิ้นชักเพาะถั่วงอก

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail                                                                                    
	 นายศรันย์	 หงษาครประเสริฐ	 สังกัดสถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร	
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์																																										
เลขที่	50	ตำาบลเพนียด	อำาเภอโคกสำาโรง	จังหวัดลพบุรี	15120																							
โทรศัพท์	064-0654197		E-mail	:	fagrsrh@ku.ac.th,	Jeptagron@hotmail.com	

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 ลิ้นชักเพาะถั่วงอกนี้	ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก	คือ	1)	ลิ้นชักพลาสติก	2)	ปั๊มนำ้า
ตู้ปลา	3)	กระสอบป่านเย็บขอบ	4)	ตาช่ายพลาสติกชนาดรูเล็ก	5)	ตาข่ายพลาสติกขนาด 
รูใหญ่	6)	สว่านสำาหรับเจาะลิ้นชัก	7)	สายยางขนาด4หุน	8)	หัวมินิสปริงเกลอร์

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เป็นระบบที่นำาไปใช้สำาหรับการเพาะถั่วงอกและเมล็ดพืชงอกชนิดอื่นหลายชนิด	
เช่น	เมล็ดถั่วลันเตา	เมล็ดถั่วเขียว	เมล็ดถั่วอัลฟาฟา	เมล็ดมานตะวัน	เป็นต้น	โดยใช้ระบบ
นำา้หมนุเวยีนผ่านหวัมนิสิปรงิเกลอร์	เป็นระบบเพาะทีป่ระหยดัพืน้ทีแ่ละหาอปุกรณ์สำาหรบั
จัดทำาได้ง่าย
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 เครือข่าย	Rice	เวลา

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธาน	ี	ศรวีงศ์ชยั			ภาควชิาพชืไร่นา	คณะเกษตร	มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์		E-mail	:	taneesree@yahoo.com

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 แอปพลิเคชัน	 “Rice	 เวลา”	 ได้รวบรวมองค์ความรู้เรื่องข้าว	 รวมถึงข้อมูลการ
ปฏิบัติในแปลงจากเกษตรกร	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และนักวิชาการเกษตร	 นำามาพัฒนาเป็น
ปฏิทินกิจกรรมการปลูกข้าวตั้งแต่เตรียมดินจนถึงเก็บเกี่ยวอย่างเป็นระบบ	 มีระบบให้คำา
แนะนำาขั้นตอนการปลูกข้าว	 ตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงเก็บเกี่ยว	 รวมถึงการบันทึกต้นทุน
การปลูกข้าว	และสามารถส่งออกหรือนำาเข้าข้อมูลที่มีอยู่ให้เกษตรกรหรือผู้สนใจได้	ซึ่งจะ
ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปลูกข้าว

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 การนำาเข้าหรือส่งออกแผนการปลูกข้าว	 ก่อให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชาวนาด้วยกัน	 รวมทั้งระหว่างชาวนากับปราชญ์ชาวนา	 นักวิชาการ	 หรือ
ผูม้ปีระสบการณ์ในการทำานา	เพือ่ร่วมมอืกนัทำาให้การทำานามปีระสทิธภิาพมากขึน้	จงึเกดิเป็น
“เครือข่าย	Rice	เวลา”

แอปพลิเคชัน	“Rice	เวลา” แผนภาพจำาลองเครือข่าย	Rice	เวลา
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ภาพการทดสอบองค์ประกอบของร่างกาย ภาพการทดสอบความจุปอด

ชื่อผลงานบริการวิชาการ
	 การทดสอบองค์ประกอบของร่างกายและความจุปอด

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 คณะวิทยาศาสตตร์การกีฬา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	
โทรศัพท์	034-355258			E-mail	:	sps.kps@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 การทดสอบองค์ประกอบของร่างกาย	 โดยใช้เครื่อง	 InBody	 โดยหลักการของ
เครื่องจะใช้กระแสไฟฟ้าขนาดตำ่าผ่านเข้าไปในร่างกาย	 วิเคราะห์ความต้านทางไฟฟ้า 
เพื่อประเมินปริมาณไขมัน	 มวลกล้ามเนื้อ	 และนำ้าในร่างกาย	 รวมถึงความสมดุลของ 
กล้ามเนื้อ	สัดส่วนของของร่างกาย	และการทดสอบความจุปอด	โดยใช้เครื่อง	Spirometer	
จะวัดสมรรถภาพของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ	

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ทำาให้ทราบสมรรถภาพทางกายด้านองค์ประกอบของร่างกายและการทำางาน 
ของปอด	เพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
	 การเสริมสมุนไพรใบเตยหอมในไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail  
	 สุชาติ	สงวนพันธุ์1*,	นายอรรถวุฒิ	พลายบุญ1,	นางอรทัย	ไตรวุฒานนท์1

ภาควิชาสัตวบาล	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์	034-351892			E-mail	:	suchart1957@yahoo.com

ข้อมูลผลงานโดยสรุป  
	 การเสริมสมุนไพรใบเตยในอาหารไก่ไข่	ช่วยลดกลิ่นคาวไข่และมีกลิ่นหอมใบเตย
อ่อน	ๆ 	ช่วยให้รสชาตขิองไข่มคีวามอร่อยมากขึน้	สไีข่แดงมคีวามแดงสดใสเพิม่ขึน้	เนือ่งจาก
ใบเตยมสีารสแีคโรทนีอยด์	ตลอดจนไวตามนิ	A	เพิม่ขึน้	ช่วยต้านอนมุลูอสิระ	แม่ไก่ไข่มอีตัรา
การให้ไข่เพิ่มขึ้น	นำ้าหนักเพิ่มขึ้น	2-3	กรัมต่อฟอง	เปลือกไข่มีความแข็งแรง	ทำาให้คงความ
สดของไข่ได้ยาวนานขึ้น

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 1.	 ใช้ในรูปตากแห้งบอละเอียดผสมอาหารในอัตรา	6%	ในสูตรอาหาร
	 2.	 ใช้ในรูปใบเตยสดหั่นเสริมให้แม่ไก่กินทุกๆวันๆละ	 5-7	 กรัมต่อตัวต่อวัน
ซึ่งการใช้ในกรณีที่	 1	 สีไข่แดงจะแดงสดใสและมีกลิ่นหอมใบเตยมากกว่ากรณีที่	 2	 แต่ใช้
วัตถุดิบใบเตยในปริมาณที่มากกว่า	(ใบเตยสด	100	กก.	อบบดตากแห้งเหลือ	60	กก.)
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 เครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อหายใจ	(V-Force)

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 อาจารย์	 ดร.จตุพร	 	 เพิ่มทรัพย์ทวี	 และคณะคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำาแพงแสน	 ตำาบลกำาแพงแสน	 อำาเภอกำาแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม	73140		โทรศัพท์	087-0595940		E-mail	:	fssjpw@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 เครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อหายใจ	 เป็นเครื่องฝึก
การหายใจ	โดยใช้การหายใจผ่านท่อทีส่ามารถปรบัแรงต้านด้วยการปรบัขนาดพืน้ทีห่น้าตดั 
ของท่อ	 และสามารถทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อหายใจโดยการวัดอัตราการไหลของ
อากาศที่หายใจเข้าออกในแต่ละครั้งได้	 นอกจากนี้ยังมีสัญญาณป้อนกลับเพื่อให้ผู้ทดสอบ
ทราบอตัราการไหลของอากาศทีห่ายใจเข้าทีเ่หมาะสมตามความหนกัของการออกกำาลงักาย

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อหายใจ	 เป็นเครื่องมือ 
ที่สามารถนำาไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีให้กับบุคคลทั่วไป	 ผู้สูงอายุ	 
ผู้ป่วย	 ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้สูงขึ้น	 อันจะนำาไปสู่การผลิตเครื่องมือ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเชิงพาณิชย์ภายในประเทศและลดการสูญเสีย 
งบประมาณภาครัฐต่อไปในอนาคต	 	

แนวคิดของนวัตกรรม
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 ช้อนอัจฉริยะวัดความเค็มออนไลน์

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.ชัชวาล	 	 วงศ์ชูสุข	 ภาควิชาฟิสิกส์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	50	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	086-7061269		E-mail	:	Chatchawal.w@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การบริโภคอาหารรสเค็มเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำาให้มีเกิดสภาวะความดันโลหิตสูง	
เพิ่มการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะ	และส่งผลเสียต่อไตโดยตรง	ในโครงการวิจัยนี้จึงเป็นการ
ออกแบบและพัฒนาช้อนอัจฉริยะที่สามารถตรวจวัดความเค็ม	 โดยปริมาณที่ตรวจวัดจะ
สามารถบ่งบอกเป็นค่าปรมิาณเกลอืทีอ่ยูใ่นสถานะของของเหลวเป็นหน่วยมลิลกิรมั	สามารถ
บันทึกค่า	แสดงผลผ่านอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน	ผ่านระบบคลาวด์	มีระบบแจ้งเตือนหาก
ผู้ใช้งานรับประทานปริมาณโซเดียมสูงเกินกว่าความจำาเป็นของร่างกาย	

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ใช้แทนช้อนตกัอาหารกนิทัว่ไป	มลีกัษณะการทำางานง่าย	มขีนาดเลก็	ราคาไม่แพง	
มี	app	Android	ที่สามารถ	download	ผ่านระบบ	google	play	store	โดยตรงเพียงพิมพ์
คำาว่า	 “smartspoon”	 หลังติดตั้งโปรแกรมช้อนจะสามารถทำางานควบคู่กับโปรแกรมได้
ทันที

ช้อนอัจฉริยะวัดความเค็มออนไลน์ หน้าตา	software	app
สำาหรับมือถือระบบ	Android
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ผงมะพร้าวนำ้าหอม	:	ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ	
“หอมอร่อยดื่มแล้วสดชื่นมีผลดีต่อสุขภาพ”

นวัตกรรมร่วมของ	มก.	&	บริษัท	CSG	Products 
(Thailand)	จำากัด	ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้	
บริษัท	High	Inno	Gen	จำากัด	(08-09-60)

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 Co	Co	for	Life	:ผงมะพร้าวนำ้าหอม
เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพยท์/E-mail
	 รศ.ดร.จินดาวรรณ		สิรันทวิเเนติ	คณะวิทยาศาสตร์	มก.
	 	 โทรศัพท์	081-3762006			E-mail	:	fscijws@ku.ac.th
	 รศ.ดร.วิน		เชยชมศรี	คณะวิทยาศาสตร์	มก.
	 	 โทรศัพท์	081-8077451			E-mail	:	fsciwcc@ku.ac.th
	 อ.ดร.ณภัทร	กำาธรสิริวิมล	คณะเกษตรกำาแพงแสน	มก.
	 	 โทรศัพท์	090-1398008			E-mail	:	fagrppj@ku.ac.th
	 ดร.	สุดาวรรณ		เชยชมศรี		คณะเกษตรกำาแพงแสน	มก.
	 	 โทรศัพท์	081-8077451			E-mail	:	rdisuc@ku.ac.th
ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 นวัตกรรมฯ	 จาก	 “กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวนำ้าหอม”	 (คำาขอรับอนุสิทธิบัตร 
เลขที่	1703000548,	31	มีนาคม2560)	โดยคัดเลือกผลมะพร้าวที่มีคุณภาพดีแยกนำ้าและ
เนื้อมะพร้าวทั้งหมด	 ด้วยวิธีการที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการระเหิดแห้งภายใต้
ความเย็นจัด	(Freeze	dry)	ที่จำาเพาะบริโภคโดยการชงด้วยนำ้าที่อุณหภูมิห้อง	ได้รับรางวัล 
ชนะเลศิในระดบัภมูภิาค	(ภาคกลางฝ่ังตะวนัตก)	DIPAT	AWARD	ประจำาปี	2559	อยูใ่น	1	ของ 
18	ทีม	สุดท้ายในการแข่งขันระดับชาติและ	IP	Fair	2017Pitching	Winner	
การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ	ที่หอมอร่อยดื่มแล้วสดชื่นมีผลดีต่อสุขภาพสะดวก
ในการบรโิภคประยกุต์ใช้ในการทำาอาหารอืน่	ๆ 	(เช่น	สมทูตีไ้อสครมีเบเกอรี	่ฯลฯ)	ประหยดั
ต้นทุนในการขนส่งสินค้าช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่น 
เหมาะกับการลงทุนเชิงพาณิชย์

รางวัล IP Fair Pitching Winner 2017 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 เลือดจระเข้แคปซูล	(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)	ตราวินน์	(13-1-03060-1-0001)
	 เลอืดจระเข้แคปซลู	(ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร)	ตราจะเข้ไทย	(13-1-03060-1-0002)

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 รศ.ดร.วิน		เชยชมศรี	คณะวิทยาศาสตร์	มก.
	 	 โทรศัพท์	081-8077451			E-mail	:	fsciwcc@ku.ac.th
	 รศ.ดร.จินดาวรรณ		สิรันทวิเนติ	คณะวิทยาศาสตร์	มก.
	 	 โทรศัพท์	081-3762006			E-mail	:	fscijws@ku.ac.th
	 ดร.สุดาวรรณ		เชยชมศรี		คณะเกษตรกำาแพงแสน	มก.
	 	 โทรศัพท์	081-8077451			E-mail	:	rdisuc@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เลือดจระเข้แคปซูล	 (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)	 ตราวินน์	 และตราจะเข้ไทย	
เป็นผลผลติจากงานวจิยั	หน่วยวจิยัจระเข้	เพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื	ภาควชิาสตัววทิยา	
คณะวิทยาศาสตร์	และบริษัท	ซี	เอส	จี	โปรดักส์(ไทยแลนด์)	จำากัด	พัฒนาจากอนุสิทธิบัตร
เลขที่	 5074	 “กรรมวิธีการเตรียมผงเลือดจระเข้แห้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น”	
ได้การรับรองการผลิตมาตรฐานสากล	GMP,	ISO	9001	(2015),	HACCP		

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหาร	 เพื่อสุขภาพ	 เหมาะสำาหรับ	 ผู้มีปัญหา	 โลหิตจาง	
เหนือ่ย	หอบ	ภมูแิพ้		และ	ผูท้ีม่ปัีญหา	ระดบัเมด็เลอืด	ขาว	เมด็เลอืดแดง	และเกลด็เลอืดตำา่
ขนาดรบัประทาน	1-2	แคปซลู	ก่อนอาหาร	30	นาท	ีต่อวนั	ผ่านการศกึษาความปลอดภยัใน
การนำาไปบรโิภคในระดบัเฉยีบพลนั	กึง่เรือ้รงั	และเรือ้รงัได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการ
อาหารและยากระทรวงสาธารณสุข	ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เลือดจระเข้แคปซูล	ตราวินน์	(13-1-03060-1-0001)
เลือดจระเข้แคปซูล	ตราจะเข้ไทย	(13-1-03060-1-0002)
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
	 วัคซีนป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในการเลี้ยงปลานิลของประเทศไทย 
(วัคซีนสเตรป	มก.1)

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail  
	 รองศาสตราจารย์	ดร.	นนทวทิย์		อารย์ีชน		ภาควชิาเพาะเลีย้งสตัว์นำา้	คณะประมง	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		โทรศัพท์		02-5792924		E-mail	:	ffisnwa@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป  
	 การเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมเป็นอาชีพทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าจืด 
ที่สำาคัญที่สุดของประเทศไทย	 แต่ด้วยการเลี้ยงแบบหนาแน่นที่มีการปล่อยปลาลงเลี้ยง 
ในกระชัง/บ่อดินจำานวนมากและมีการให้อาหารในปริมาณมาก	 มักทำาให้ปลาอ่อนแอและ
เป็นโรคง่าย	โดยเฉพาะโรคสเตรปที่เกิดจากแบคทีเรีย	Streptococcus	agalactiae	ผู้วิจัย
ประสบความสำาเรจ็ในการพฒันาวคัซนีเพือ่ป้องกนัโรคดงักล่าวโดย	การใช้เชือ้สองสายพนัธุ์	
ซึ่งสามารถป้องกันโรคนี้และเพิ่มผลผลิตของการเลี้ยงปลานิล/ปลาทับทิมได้

การนำาไปใช้ประโยชน์   
	 เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล/ปลาทับทิมในกระชังสามารถนำาวัคซีนสเตรป	 มก.1	 ไป
ฉีดปลาที่พึ่งปล่อยลงเลี้ยงและพักให้ปลาฟื้นจนแข็งแรง	และฉีดวัคซีนเข้าช่องท้องปริมาตร	
0.1	ซีซี	ซึ่งสามารถป้องกันโรคสเตรปได้นานตลอดการเลี้ยง	4	–	5	เดือน	จากการทดลอง
ให้วัคซีนในจังหวัดกาญจนบุรี	 กำาแพงเพชร	หนองคาย	อุบลราชธานี	 และชลบุรี	 พบว่าให้
ผลดีในการป้องกันโรคสเตรป	ทำาให้การเลี้ยงแต่ละครั้งมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ	10	–	15	
เปอร์เซ็นต์

ฟาร์มขนาดใหญ่เลี้ยงปลาทับทิม
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เกษตรกรในจังหวัดกำาแพงเพชร
ฉีดปลาทับทิมด้วยวัคซีนสเตรป	มก.1
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 นิล	4.0	(Smart	fish	smart	kits)

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 รศ.ดร.วราห์	 เทพาหุดี	 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 คณะประมง	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 50	 ถนนงามวงศ์วาน	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 10900	 
โทรศัพท์	02-5792924		E-mail	:	ffiswrt@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 แอปพลิเคชั่น	“นิล	4.0”	มีจุดเด่น	คือ	สามารถแสดงสภาพอากาศ	ปริมาตรนำ้า 
คุณภาพนำ้า	 และราคาได้ตลอดเวลาและเป็นปัจจุบัน	 สามารถใช้วัดขนาดและประเมิน 
นำา้หนกัปลานลิด้วยภาพถ่าย	โดยไม่ต้องจบัตวัสตัว์นำา้	คำานวณหาปรมิาณอาหารทีเ่หมาะสม 
ที่จะให้ในแต่ละวัน	คำานวณหาประสิทธิภาพการเลี้ยง	ต้นทุนและผลตอบแทน	คุณภาพนำ้า
และการจัดการโรค

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ในส่วนการวัดขนาดและประเมินนำ้าหนักจะต้องมีการถ่ายรูปสัตว์นำ้าที่ต้องการ 
จะวัด	โดยประเด็นสำาคัญคือในรูปต้องมีวัตถุที่ลอยนำ้าได้	และทราบความยาวที่แน่นอน	เช่น	
แผ่นโฟม	 หลอดกาแฟหรือขันนำา้ที่อยู่ในตำาแหน่งใกล้เคียงกับสัตว์นำา้ที่ต้องการวัด	 และรูป
สตัว์นำา้ควรเหน็ได้ชดัด้วยตาเปล่า	เมือ่ถ่ายรปูเสรจ็เรยีบร้อยแล้วจากนัน้นำารปูเข้าสูโ่ปรแกรม
เพื่อทำาการวัดซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้จะมีส่วนช่วยทำาให้ผู้เพาะเลี้ยงปลานิลประสบผลสำาเร็จใน
การเลี้ยงต่อไป

รูปแอปพลิเคชั่น รูปการประเมินนำ้าหมักปลาจากภาพถ่าย
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รูปการทำางานของโปรแกรม	PLSM รูปการรายงานผล

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 โปรแกรมวัดขนาดลูกกุ้งขาว	(Post	Larval	Shrimp	Measurement	program	
(PLSM))

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 รศ.ดร.วราห์	 เทพาหุดี	 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 คณะประมง	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 50	 ถนนงามวงศ์วาน	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 10900 
โทรศัพท์	02-5792924		E-mail	:	ffiswrt@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 ปกติการซื้อขายลูกกุ้งแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องคือจะต้องมีการสุ่มวัดความยาว
ของลูกกุ้งเพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตสำาหรับใช้เป็นมาตรฐานก่อนมีการซื้อขายลูกกุ้ง	 
ซึ่งกระบวนดังกล่าวโดยปกติจะใช้ระยะเวลานานและจำาเป็นต้องใช้แรงงานคนใน 
การปฏิบัติงาน	 รวมทั้งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติอันเนื่องมาจากความ 
ไม่ชำานาญของแรงงาน				

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เริ่มจากการถ่ายภาพรูปลูกกุ ้งที่ต้องการวัด	 จากนั้นโหลดรูปเข้าสู ่โปรแกรม	
ทำาการวัดโดยการลากเมาส์บนตัวลูกกุ้งที่ต้องการวัด	 โปรแกรมจะแสดงค่าความยาวเฉลี่ย	 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 สัมประสิทธิ์ความผันแปร	 ค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุด	 รวมถึง
แสดงจำานวนของลูกกุ้งในแต่ละช่วงความยาวออกมาจากนั้นสามารถพิมพ์ผลหรือส่งข้อมูล
ไปยัง	Microsoft	Excel	ได้
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 กุ้งขาว	4.0

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 รศ.ดร.วราห์	 	 เทพาหุดี/	 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 คณะประมง	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 50	 ถนนงามวงศ์วาน	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 10900 
โทรศัพท์	02-5792924			E-mail	:	ffiswrt@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 แอปพลเิคชัน่นี	้สามารถแสดงข้อมลูสภาพอากาศ	ระดบันำา้ขึน้-ลง	และราคาทีเ่ป็น
ปัจจบุนั	และให้ข้อมลูด้านการจดัการการเลีย้ง	การให้อาหาร	คณุภาพนำา้และโรคได้	อกีทัง้นี้
สามารถประเมินนำา้หนักของกุ้งในบ่อได้จากภาพถ่าย	 ทำาให้ทำางานได้สะดวกและได้ข้อมูล 
ที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว				

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เป็นตวัช่วยสำาหรบัการตดัสนิใจกบัผูเ้ลีย้งกุง้ขาวได้	ทัง้ในด้านการจดัการคณุภาพนำา้ 
อาหาร	โรค	รวมถึงต้นทุนผลตอบแทน	ซึ่งจะส่งผลให้การเลี้ยงกุ้งขาวประสบผลสำาเร็จและ
มีความยั่งยืนต่อไป

รูปแอปพลิเคชั่น รูปรายละเอียดของแอปพลิเคชั่น
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ลักษณะของกระสุนส่องวิถี
ที่วิจัยและพัฒนา

การใช้งานกระสุนส่องวิถี

ชื่อผลงาน/นวัตกรรม
	 โครงการพัฒนากระสุนส่องวิถีจากปลอกกระสุนเหลือใช้

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วีรชัย		พุทธวงศ์	(หัวหน้าโครงการ)	คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม	
73140		โทรศัพท์	034-300481-4	ต่อ	7685		E-mail	:	faaswcp@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เป็นการพัฒนาส่วนผสมของสารเคมีสำาหรับใช้เป็นสารผสมที่ทำาให้เกิดการส่อง
สว่าง	 เพื่อใช้ยิงนำาทางในการชี้เป้า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในเวลากลางคืน	 โดยการบรรจุลง
ในส่วนหัวของกระสุนปืนขนาด	5.56	มม.	ผลการทดลองใช้งานมีประสิทธิภาพดี	 เป็นการ
ทดแทนการจัดหาจากต่างประเทศ		

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 สามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางทหารได้ในระดับหนึ่ง	
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ชื่อผลงาน/นวัตกรรม
	 โครงการอุปกรณ์เสริมกระสุนทางเลือกสำาหรับปืนพกสั้นเพื่อลดการสูญเสีย

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วีรชัย		พุทธวงศ์	(หัวหน้าโครงการ)	คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม	
73140		โทรศัพท์	034-300481-4	ต่อ	7685		E-mail	:	faaswcp@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 อุปกรณ์เสริมกระสุนทางเลือกสำาหรับปืนพกสั้น	 ใช้เป็นกระสุนทางเลือกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำาหรับปืนประจำากาย	ขนาด	9	มม.และ	11	มม.	เป็นตัวช่วยฝน
การลดความเสียหายอันเป็นเหตุให้เสียชีวิตในการเผชิญหน้าของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องสงสัย

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ใช้เป็นกระสุนทางเลือกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำาหรับปืนประจำากาย
ขนาด	9	มม.และ	11	มม.

อุปกรณ์เสริมกระสุนทางเลือก
สำาหรับปืนพกสั้นขนาด	9	มม.

อุปกรณ์เสริมกระสุนทางเลือก
สำาหรับปืนพกสั้นขนาด	11	มม.
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นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม
หน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ

ต้นแบบหน้ากากป้องกันสารเคมี	
แบบยางพารา

ชื่อผลงาน/นวัตกรรม
	 โครงการการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วีรชัย		พุทธวงศ์	(หัวหน้าโครงการ)	คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม	
73140		โทรศัพท์	034-300481-4	ต่อ	7685		E-mail	:	faaswcp@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เป็นการพฒันาหน้ากากสำาหรบัป้องกนัสารเคมใีช้ในทางทหาร	ถกูสร้างขึน้มาโดย
พจิารณาความเหมาะสมของขนาด	และรปูร่างของโครงหน้าทหารไทย	ให้สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ใช้สำาหรบัปฏบิตังิานในพืน้ทีท่ีม่กีารปฏบิตักิารทางเคมทีางทหาร	และสามารถนำา
ใช้ในการอุบัติภัยต่าง	ๆ	เช่น	การรั่วไหลของสารเคมี	และอุบัติเหตุของโรงงานอุตสาหกรรม
เคมี	เป็นต้น	
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การใช้เชื้อรากำาจัดผักตบชวา

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 อ.ดร.อาร์ม	อนัอาตม์งาม	คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตกำาแพงแสน	โทรศัพท์	089-9199136	E-mail	:	faasarmu@ku.ac.th
	 ผศ.ดร.จนิตนา	อนัอาตม์งาม	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตกำาแพงแสน	โทรศัพท์	091-6615946		E.mail	:	agrjne@ku.ac.th	

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 เชือ้รา	Myrothecium	roridum	สายพนัธุ	์448	เป็นเชือ้ราทีแ่ยกได้จากผกัตบชวา	
ที่ได้คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบ
ชวา	 และสามารถลดประชากรของผักตบชวาในแหล่งนำ้าได้	 นอกจากนี้ได้ผ่านการทดสอบ
การก่อให้เกิดโรคกับพืชชนิดอื่นๆ	แล้วไม่สามารถทำาให้พืชอื่น	ๆ 	เป็นโรคได้	มีความจำาเพาะ
ต่อผักตบชวา	และการตรวจสอบความเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้น	มีความปลอดภัย	
จึงได้มีการพัฒนาวิธีการเลี้ยงและการขยายเชื้อในระดับอุตสาหกรรมหรือปริมาณมากเพื่อ
ให้เพียงพอต่อความต้องการนำาไปประโยชน์ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในแหล่งนำ้า

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ชาวบ้าน	หรอืชมุชน	ได้มทีางเลอืกในการใช้สิง่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	อย่างยัง่ยนื
ไม่มีผลตกค้าง	 มาใช้ในการกำาจัดผักตบชวาในชุมชนของตน	 โดยไม่พึงพาการผูกขาด
โดยใช้สารเคมี	 หรือการเก็บด้วยวิธีเดิมเพียงอย่างเดียว	 เป็นการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง
ครัง้ใหญ่ในการกำาจดัผกัตบชวาด้วยวธิชีวีภาพ	ลดการใช้สารเคม	ีอกีทัง้ยงัเพิม่คณุภาพนำา้ใน
แหล่งนำา้	ลดปัญหาโรคระบาด	และเพิม่ศกัยภาพในการท่องเทีย่วเชงินเิวศน์ในชมุชน	ส่งเสรมิ
ทศันยีภาพ	สอดคล้องกบัการผลกัดนันโยบายของรฐับาลในเรือ่ง	“Thailand	4.0”	ทีมุ่ง้เน้น
ในการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม	 และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นให้สามารถเพิ่มศักยภาพ
ในทุกด้านมีผลดีต่อชุมชนและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา	Myrothecium
roridum	สายพันธุ์	448	บนอาหารเลี้ยงเชื้อ

ลักษณะอาการใบไหม้	และก้านใบของผักตบชวา
เมื่อฉีดพ่นด้วยเชื้อรา	M.	roridum	448
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติค

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ดร.ศรัณย์	 พรหมสาย,	 ดร.เพิ่มพงษ์	 ศรีประเสริฐศักดิ์,	 นายฐาปกรณ์	 ชุมพล, 
นางสาวปพิชญา	 ศิลปวนิชย์	 โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์		 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
โทรศัพท์	081-9608475	หรือ	034-300481-4	ต่อ	7665,	7670
E-mail	:	faassrpr@ku.ac.th,		saranpromsai@hotmail.com

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติคที่ใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบหลักชนิดเกล็ดผงและแคปซูล	
ซึง่เป็นการเพิม่มลูค่าให้กบัข้าวไทยเกดิประโยชน์สงูสดุทัง้ทางด้านการอนรุกัษ์สายพนัธุข้์าว
ไทยพืน้ถิน่	ลดการใช้สารหรอืยาปฏชิวีนะทีม่ากจนเกนิไป	เกดิผลดต่ีอสขุภาพของประชาชน

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปในระดับอุตสาหกรรม	 ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น	 มีผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ	
นอกจากนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์พิเศษที่มีมูลค่าสูง	

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติคชนิดแคปซูลและชนิดเกล็ดผง



056 ผลงานวิจัย	นวัตกรรม	และบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 กระเทียมดำาไทย			THAI	BLACK	GARLIC

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 รศ.ดร.ศิริลักษณ์	 	 เอี่ยมธรรม,	 น.ส.ปิยนารถ	 	 ศรชัย	 และบริษัท	 S.B.N.C. 
เอ็นเตอร์ไพรส์/ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์	 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร ์
โทรศัพท์	086-8089321		E-mail	:	sornchaitay99@gmail.com

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 การศึกษาการแปรรูปและคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระใน
กระเทยีมดำาโดยใช้กระเทยีมไทยพบว่า	รสชาตขิองกระเทยีมดำาไทยมรีสเปรีย้วหวานรวมถงึ
คณุค่าโภชนาการทีม่มีากกว่ากระเทยีมจากประเทศอืน่	และฤทธิต้์านอนมุลูอสิระทีม่มีากกว่า
กระเทียมดำาจากประเทศไต้หวันและประเทศจีน

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ปัจจุบันมีการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากการเกษตรเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า	
โดยสามารถทำาเป็นอาหารเสริม	 หรือสามารถนำาไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรม
เครื่องสำาอาง	 อุตสาหกรรมการแพทย์	 หรืออาหารที่มาจากสมุนไพรเนื่องจากกระเทียม 
มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้หลายอย่าง
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 สูตรอาหารเลี้ยงถั่งเช่า	โดยใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 น.ส.ปิยนารถ	ศรชัย	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
	 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์	โทรศัพท์	086-8089321
	 E-mail	:	sornchaitay99@gmail.com
	 ผศ.ดร.เสริมศิริ		จันทร์เปรม	คณะเกษตร
	 รศ.ดร.ศิริลักษณ์	เอี่ยมธรรม	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์	
	 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 การศึกษาการนำาสาหร่ายสไปรูลิน่าจากโครงการลดโลกร้อนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ถั่งเช่าให้มีคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์	 cordycepin	 และสาร	 adenosine
สงูขึน้	โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสตูรอาหารอืน่	ๆ 	ทีใ่ชท้ัว่ไป	พบวา่ถัง่เชา่ทีเ่ลีย้งโดยใชส้าหรา่ย
สไปรูลิน่าให้คุณค่าโภชนาการด้านกรดอะมิโนสูงกว่า100	 เท่า	 สามารถเพิ่มโปรตีนให้กับ
ถั่งเช่าและให้สารออกฤทธิ์ต่าง	ๆ	อยู่ในระดับหลักพัน	มิลลิกรัม

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ปัจจุบันมีการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า	 โดยทำาเป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การพฒันาเครือ่งเกบ็เกีย่วมนัสำาปะหลงัแบบถอนเหง้ามนัสำาปะหลงัขึน้จากพืน้ดนิ
และการตดัหวัมนัสำาปะหลงัแยกออกจากเหง้า	Development	of	Cassava	Harvester	by	
Pulling	Cassava	Stump	and	Cutting	Cassava	Root	out	of	its	Stump

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 รศ.วิชา	หมั่นทำาการ		ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	อ.กำาแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	
โทรศัพท์	034-351896		E-mail	:	fengvcm@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เครื่องตัดหัวมันสำาปะหลังใช้เวลาตัดหัวมันสำาปะหลังได้เฉลี่ย	 6.4	 วินาทีต่อกอ 
มีการสูญเสียเนื้อมันสำาปะหลังเฉลี่ย	4.7%	มีประสิทธิภาพการตัดหัวมันสำาปะหลังออกจาก
เหง้าได้เฉลี่ย	 74.17%	 โดยขนาดของกอเหง้ามันสำาปะหลังที่สามารถตัดหัวมันสำาปะหลัง
ออกได้จะมีนำ้าหนักต่อกอเฉลี่ย	 2.69	 กก.	 จำานวนหัวต่อกอเฉลี่ย	 3.78	 หัวต่อกอ	 และ 
เส้นผ่าศูนย์กลางกอเฉลี่ย	43.12	ซม.

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เกษตรกรผูป้ลกูมนัสำาปะหลงัจะได้ประโยชน์จากโครงการนีโ้ดยตรง	โดยสามารถ
เกบ็เกีย่วมนัสำาปะหลงัได้รวดเรว็	ลดการสญูเสยีหวัมนัทีข่าดในดนิ	ทำาให้เพิม่ผลผลติต่อพืน้ทีไ่ด้	 
ทำาให้ลดต้นทุนการผลิตและลดการแรงงาน	 อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังเป็นต้นแบบในการพัฒนา
เครื่องขุดมันสำาปะหลังต่อไปในอนาคต

รูปที่	1	การเคลื่อนที่ใบมีดเข้ามาจับ
หัวมันสำาปะหลัง

รูปที่	2	ใบมีดเคลื่อนที่มาประกบกันได้
และสามารถจับตรงตำาแหน่งของหัวมันและตัด

หัวมันออกจากเหง้า
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างง่าย

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 นายนิติรงค์	 พงษ์พานิช	 และ	 นายเอนก	 สุขเจริญ	 สังกัด	 ฝ่ายเครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ	สำานักงานวิทยาเขต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน
โทรศัพท์	034-351397		E-mail	:	rdinrp@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 เตาผลิตก๊าซชีวมวลเป็นเตาที่มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงมากกว่าเตาปกติ	
เนื่องจากกระบวนการเผาไหม้จะเกิดกระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนชีวมวลแข็งไปเป็น
ก๊าซเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้	 โดยข้อดีของเตาผลิตก๊าซชีวมวล	 คือ	 โครงสร้างของเตา 
ถูกออกแบบมาให้สามารถผลิตได้ง่ายและใช้วัสดุที่เป็นของเหลือใช้	 มีต้นทุนตำ่า	 เช่น 
ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง	 6	 นิ้ว	 ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง	 8	 นิ้ว	 และปี๊บ	 เป็นต้น	 โดยที่สำาคัญ	
เตาผลิตก๊าซชีวมวลใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากธรรมชาติ	 เช่น	 กิ่งไม้	 ใบไม้	 แกลบ	 ชานอ้อย	
ซังข้าวโพด	 และกะลา	 ในการให้พลังงานความร้อน	 เชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นของเหลือใช้จาก
ธรรมชาติปราศจากต้นทุนและสามารถปลูกทดแทน	

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนภายใต้โครงการ	 ถ่ายทอดความรู้ด้านเชื้อเพลิง 
ชวีมวล	เพือ่การผลติก๊าซชวีมวลและถ่านในภาคครวัเรอืน	ดงันัน้	การใช้เตาผลติก๊าซชวีมวล
จึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันและลดปัญหาของการขาดแคลนพลังงานได้
เป็นอย่างดี

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเชื้อเพลิงชีวมวล	เพื่อการผลิตก๊าซชีวมวลและถ่านในภาคครัวเรือน
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การจัดการขยะเป็นพลังงาน

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.บุญมา	ป้านประดิษฐ์		สังกัด	คณะวิศวกรรมศาสตร์	กำาแพงแสน	
โทรศัพท์	034-281074,	034-351897		E-mail	:	fengbop@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 เป็นการจัดการขยะแบบครบวงจรมุ่งเน้นการคัดแยกมาแปรรูปเป็นพลังงาน 
เช่น	การแปรรูปสารอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ	ถ่านและก๊าซชีวมวล	การแปรรูปพลาสติคเป็น
นำ้ามัน	ก๊าซสังเคราะห์และถ่านเชื้อเพลิง	ขนาดตั้งแต่	5–50	ตัน/วัน

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 องค์การปกครองส่วนท้องถิน่และเอกชนสามารถใช้เป็นต้นแบบในการดำาเนนิการ 
จัดการขยะตามนโยบายรัฐบาลตามประกาศพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2560

รูปแบบการจัดการขยะเป็นพลังงานแบบครบวงจร
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 “จากใบไม้...สู่เส้นใยไหม”

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ศนูย์ความเป็นเลศิทางวชิาการด้านไหมมหาวทิยาเกษตรศาสตร์	ภาควชิากฏีวทิยา	
คณะเกษตร	กำาแพงแสน		โทรศัพท์	081-9449664

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม	 เป็นหน่วยงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้
ด้านการเลี้ยงไหม	 การผลิตรังไหมและเส้นใยไหมที่มีคุณภาพ	 รวมทั้งการนำาเส้นใยไหม
ไปสร้างประโยชน์ด้านสิ่งทอต่างๆ	 และการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น	 ๆ	 รวมทั้งการเผยแพร ่
องค์ความรูจ้ากงานวจิยัสูผู่ส้นใจใช้ประโยชน์	และความร่วมมอืกบัภาคเอกชนทีจ่ะนำาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 องค์ความรู้	แนวทางการปฏิบัติในการผลิตรังไหม	(ไหมที่กินใบหม่อน	และไหมที่
กินใบมันสำาปะหลัง)	ซึ่งผู้สนใจสามารถนำาไปใช้ในการผลิตรังไหม		การสร้างผลิตภัณฑ์จาก
เส้นใยไหม	หนอนไหม		ดกัแด้ไหม	และ	ต้นหม่อน	ซึง่จะเป็นแนวทางในการนำาไปใช้ประโยชน์	
รวมทั้งสร้างเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้

ลักษณะหนอนไหมและใบพืชอาหาร ลักษณะเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากไหม
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เชิดพงษ์	ขีระจิตต์
	 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร	คณะเกษตร	กำาแพงแสน
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	
 โทรศัพท์	086-5650440			E-mail	:	agrcpk@ku.ac.th
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภัทราพร	ภุมรินทร์	และอาจารย์มธุรดา	กีฬา
	 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์	 หนึ่งในโครงการพระราชประสงค์ของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่9)	และสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถ	ทีท่รงต้องการ
ให้ชาวบ้านหุบกะพง	 จังหวัดเพชรบุรี	 มีรายได้เสริมจากอาชีพเกษตรกรรม	 ซึ่งจุดเด่นของ
ผลติภณัฑ์	คอื	ความทนทาน	และความสวยงาม	โดยผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นหมวก	กระเป๋า	
รองเท้า	และของใช้ตกแต่งบ้าน

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 นักวิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ให้กับเกษตรกรในการพัฒนา
ผลติภณัฑ์จากป่านศรนารายณ์ให้มรีปูแบบทีท่นัสมยั	มกีารใช้สสีนัให้เหมาะสมตามหลกัการ
ออกแบบการใช้สี	และมกีารพฒันาคณุภาพเส้นใยป่านให้มคีวามนุม่ขึน้ด้วยการใช้วธิกีารทอ
ร่วมกับฝ้ายจนทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	ตรงตามความต้องการของตลาด

ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ การประชุมกลุ่มย่อยเกษตรกรเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากป่านศรนารายณ์
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เกษตรกรกำาลังทำาการแปรรูปมะขามป้อม การอบรมความรู้ในการปลูกเลี้ยง
มะขามป้อมให้กับเกษตรกร

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การพัฒนาการปลูกเลี้ยงและการแปรรูปมะขามป้อมเชิงการค้า

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 อาจารย์	ดร.รพี	ดอกไม้เทศ	รศ.ดร.เอมอร	อังสุรัตน์	ผศ.ดร.เชิดพงษ์	ขีระจิตต์
	 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร	คณะเกษตร	กำาแพงแสน
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	
	 โทรศัพท์	090-7985682		E-mail	:	agrrpd@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 	 	 	 	 มะขามป้อมเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถนำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 ได้	 เช่น 
มะขามป้อมแช่อิ่ม	 นำ้ามะขามป้อม	 ชามะขามป้อม	 ยาแก้ไอมะขามป้อม	 โดยมะขามป้อม
สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในพื้นที่ตำาบลบ่อเกลือใต้	 อำาเภอบ่อเกลือ	
จังหวัดน่าน	 ได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบ่อหลวงเพื่อรับซื้อและแปรรูป 
มะขามป้อมจากเกษตรกร	ภายใต้ผลิตภัณฑ์ของโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ	

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 นกัวจิยัได้เข้าไปมบีทบาทในการพฒันาองค์ความรูภ้ายใต้การมส่ีวนร่วมของชมุชน
ให้กับเกษตรกร	 ในการพัฒนาการปลูกเลี้ยง	 และการแปรรูปมะขามป้อมเชิงการค้า	 ตั้งแต่ 
ในเรื่องของขั้นตอนการปลูกสร้างสวนมะขามป้อม	การขยายพันธุ์	การปลูก	การดูแลรักษา	
การเก็บเกี่ยว	 และการจัดการปัญหาโรคและแมลง	 ไปจนถึงการแปรรูปมะขามป้อมเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 นำ้ามะขามป้อมพร้อมดื่ม	 มะขามป้อมแช่อิ่ม	 มะขามป้อมหยี	 และ
มะขามป้อมอัดเม็ด	เป็นต้น
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 ผลงานวิจัยไอเดียไอโดนสุดยอดนวัตกรรมอาหาร

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
บางเขน	 ที่อยู่เลขที่	 50	 ถนนงามวงศ์วาน	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 10900 
โทรศัพท์	02-9428629-35

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 นวัตกรรมอาหารในรูปแบบใหม่	เช่น	
	 -	ผลิตภัณฑ์ผงเบต้าไชยานินจากเปลือกแก้วมังกร	 ใช้เป็นส่วนประกอบใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ในเชิงสุขภาพ
	 -	นูมันเช่ส์..ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากถั่วเขียวเสริมสไปรูลิน่า	 ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการโปรตีนสุจากโปรตีนของถั่วเขียวและสาหร่ายเกลียวทอง
	 -	ผลิตภัณฑ์เยลลี่จากนำ้าส้มสายชูหมักพร้อมดื่มผสมผลไม้ผสมวุ้นนำ้ามะพร้าว
	 -	Healthy	Chewy	Bean	“ถัว่นุม่	เคยีวหนบึ	ได้ประโยชน์”	ถัว่พร้อมรบัประทาน	
หวานน้อย	อุดมด้วยโปรตีน
	 -	ไส้ขนมมนัสำาปะหลงัชนดิผง	สามารถใช้เป็นส่วนประกอบของขนมไทยชนดิต่าง	ๆ  
ได้แก่	เม็ดขนุน	ลูกชุบ

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 สามารถนำางานวิจัยไปพัฒนา	ต่อยอด	เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ	
และสร้างรายได้ให้เกิดในธุรกิจ
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 วุฒินันท์	คงทัด	สุธีรา	วิทยากาญจน์	และ	ชัยพร	สามพุ่มพวง	สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail	:	aapwnk@ku.ac.th

ข้อมูลงานโดยสรุป
	 งานวิจัยนี้ทำาขึ้นเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร	 ซึ่งก็คือ	
ฟางข้าว	โดยการนำามาผลติเป็นกระดาษซบันำา้มนัสำาหรบัอาหารทอด	กระบวนการทีใ่ช้ในการ
ผลติกระดาษฟางข้าวทีพ่ฒันาขึน้นีเ้ป็นกระบวนการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	และใช้วธิกีาร
ขึน้แผ่นกระดาษด้วยมอืแบบไทย	กระดาษซบันำา้มนัจากฟางข้าวทีพ่ฒันาขึน้มคีณุสมบตัทิีด่ี
เทยีบเท่ากระดาษซบันำา้มนัทางการค้า	กระดาษฟางข้าวสามารถซบันำา้มนัได้ร้อยละ	224.25	
และซับนำ้าได้ร้อยละ	 168.57	 กระดาษที่ผลิตขึ้นสามารถซับนำ้ามันจากอาหารทอดที่อุ่น 
ด้วยเตาไมโครเวฟได้	 และสามารถใช้เป็นกระดาษกรองแยกเศษอาหารจากของเหลวที่
เหลอืจากการรบัประทานได้	กระดาษดงักล่าวมคีณุภาพทีป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและมต้ีนทนุ 
การผลิตตำ่า

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ใช้ซับนำ้ามันจากอาหารประเภททอดหรืออาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ

ห่ออาหารนำาไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ ผลิตภัณฑ์กระดาษซับนำ้ามันต้นแบบ



066 ผลงานวิจัย	นวัตกรรม	และบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อการรักษาช้าง

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 รศ.น.สพ.ดร.	นิกร		ทองทิพย์ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า		
คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม	
โทรศัพท์	034-351901-3		แฟกซ์	034-351405		E-mail	:	fvetnit@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 การใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อการรักษาช้าง	 เป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทย 
ที่ช่วยให้การรักษาช้างที่ได้รับบาดเจ็บต่าง	 ๆ	 เช่น	 ข้ออักเสบ	 แผลอักเสบเรื้อรัง	 นั้น	 
หายได้ดีและเร็วขึ้น

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ช่วยให้ช้างที่ได้รับบาดเจ็บต่าง	ๆ	เช่น	ข้ออักเสบ	แผลอักเสบเรื้อรัง	นั้นหายได้ดี
และเร็วขึ้น

คำาอธิบาย.การใช้เลเซอร์รักษาช้างขาบวม คำาอธิบาย..การใช้เลเซอร์รักษาแผลเรื้อรัง



067งานนิทรรศการด้านวิจัย	“บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” งานเกษตรกำาแพงแสน	2560

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 นวัตกรรมเพื่อการวินิจฉัย	ควบคุม	และป้องกันโรคระบาดสัตว์

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 อ.น.สพ.ดร.มานะกร	 	 สุขมาก	 ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์		 
คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตกำาแพงแสน	จ.นครปฐม		73140		
ตดิต่อ	โทรศพัท์	034-351901	E-mail	:	fvetmksu@gmail.com	หรอื	fvetmksu@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 1.	การพัฒนาเทคนิค	real-time	PCR	สำาหรับวินิจฉัยเชื้อ	Porcine	circovirus	
type3	(PCV3)																																									
	 2.	การพัฒนาชีวภัณฑ์ต้นแบบสำาหรับควบคุมเชื้อ	 Streptococcus	 suis	 
ในฟาร์มสุกร	
	 3.	การพัฒนาเทคนิค	 high	 resolution	melting	 analysis	 :	 HRMA	 สำาหรับ
วินิจฉัยและจำาแนกชนิด	(genotyping)	ของโรค	Megalocytivirus	

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 โรคอุบัติใหม่มักส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตสัตว์สำาหรับบริโภคในภาค
การเกษตร	เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์กับการเผชิญโรคเหล่านั้น	ทางคณะผู้จัดทำาได้เฝ้า
ระวังโรคอุบัติใหม่ชนิดต่าง	 ๆ	 และเตรียมเครื่องมือในการวินิจฉัยและควบคุมป้องกันโรค 
จึงมีความสำาคัญในจัดการฟาร์มเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	 เช่น	 โรคในฟาร์มสุกร	 
โรคในฟาร์มปลา	

แสดงการหาเชื้อไวรัส	PCV3
ในสุกรด้วย	Realtime-PCR

แสดงการใช้เทคนิค	HRM	ในการตรวจสอบและ
จำาแนกชนิดของไวรัส		megalocytivirus	ในปลา
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 Wound	dressing	model	of	deciduous	teeth	stem	cells

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 Soontaree	Petchdee		Department	of	Large	Animal	and	wildlife	Clinical	
Sciences	Faculty	of	Veterinary	Medicine,	Kasetsart	University		TEL	:	034-351901-3,
E-mail	:	fvetstr@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 This	research	showed	that	deciduous	teeth	stem	cell	with	alginate	
scaffolds	have	the	potential	to	be	used	for	skin	regeneration.	The	scaffold	
has	a	more	controllable	degradation	rate,	which	plays	a	very	important	role	
in	terms	of	its	usability	as	wound	dressing	material.	

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 The	 deciduous	 teeth	 stem	 cells	with	 alginate	 scaffolds	 provided	
better	 biocompatibility,	which	 is	 very	 promising	 for	 advanced	 biomedical	
applications.

Imaging	 of	 alginate	

scaffolds	 (A).	 At	 4	

days	 of	 cultivation,	

DPSCs	 proliferated	

and	 covered	 the

surfaces	 of	 alginate	

scaffolds	(B)
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน	
มก.กพส.					

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ดร.สาคร	 ชินวงค์	 ฝ่ายการศึกษา	 วิจัยและพัฒนา	 สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม	
กำาแพงแสน		โทรศัพท์	081-8564162		E-mail	:	eatskc@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 มก.กพส.	สนับสนุนการพัฒนา	“โมเดลข้าวกำาแพงแสน”	ตั้งแต่ปี	2557	ในพื้นที่	
260	 ไร่	 ในวิทยาเขตกำาแพงแสน	 โดยบูรณาการองค์ความรู้ของ	 มก.	 เพื่อสร้างต้นแบบ 
การทำานารวม	 การร่วมบริหารจัดการ	 การวางแผน	 การผลิต	 แปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ ์
และการตลาดอย่างเป็นระบบ	 และได้ขยายผลการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคมผ่านการให้บริการวิชาการของ	มก.

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่	 มก.กพส.	 และ
ขยายผลถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมสร้างเครือข่ายจำานวนมากตั้งแต่ปี	 2558	 ถึงปัจจุบัน	 
สร้างศูนย์เรียนรู ้	 12	 จังหวัด	 และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับภาครัฐ	 เอกชน 
ในการแปรรูปจากข้าว	ถั่วเขียว	เห็ด	ฯลฯ

พัฒนาอย่างเป็นระบบ	 มุ ่งเน้นการพัฒนาคน/
สร้างอาชีพ	 การบริหารจัดการ	 โดยใช้องค์ความรู้	
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 มก.	 ให้บริการวิชาการ
สร้างการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน	สงัคม	เพือ่สร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ขยายผลเชิงพื้นที่และการต่อยอดพัฒนาองค  ์
ความรู ้สู ่ชุมชน	 สังคม	 โดยขยายผลโมเดลข้าว 
และทำาวิจัยร่วมกับชุมชนและสังคม	 ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยและความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโค้ชชิ่งเมนทอริ่งนวัตกรรมการศึกษาบูรณาการ
เทคโนโลยีให้นิสิตครูเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
	 The	 Development	 of	 Instructional	Model	 Focusing	 on	 Coaching	
and	Mentoring	on	Pre-Service	Teacher’s	 Integrated	Educational	 Innovation 
Technology	to	Develop	Students	in	Small	Schools

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 อาจารย์	ดร.ธีรศักดิ์	สร้อยคีรี	คณะ	ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ที่อยู่ที่ทำางาน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์	034-352793		มือถือ	094-1455525		E-mail	:	fedutss@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์	 เน้นการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้	
นิสิต	ครู	โรงเรียนขนาดเล็ก	ที่ขาดสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจ
ในการเรียนรู้

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 1.	เน้นการเรียนการสอน	ที่ครูสามารถใช้อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
	 2.	เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีต้นทุนการผลิตน้อย
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัย
สำาหรับชุมชน	:	บทสะท้อนจากภาคปฏิบัติการ

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 รองศาสตราจารย์	ดร.	อภิชาติ		ใจอารีย์	ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชมุชน	คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตกำาแพงแสน	
โทรศัพท์	081-9418776			E-mail	:	feduacj@ku.ac.th		

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์	 พบว่า	 1)	 การสร้างมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาสามารถผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานในระดับชุมชนได้อย่างยั่งยืน	 โดยภาคี
เครือข่าย	 คือ	 ผู้ประกอบเกษตรอินทรีย	์ กรมวิชาการเกษตร	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
มหาวิทยาลัย		2)	สร้าง	Organic	farming	mentoring	and	coaching	team	เพื่อการ 
ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเส้นทางการผลิตจากต้นนำ้า	กลางนำ้า	และปลายนำ้า

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 จากแนวทางการขบัเคลือ่นทีพ่บผูว้จิยัได้นำามาพฒันาหลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
การปลูกผักปลอดสารพิษ	 ภายใต้ความร่วมมือของภาคีการพัฒนาแก่เกษตรกรในพื้นที่ 
จงัหวดันครปฐม	จงัหวดักาญจนบรุ	ีและนกัศกึษาจาก	วษท.สงิห์บรุ	ีในช่วงปี	พ.ศ.2559-2560  
โดยมผีูผ่้านการอบรมทัง้สิน้	400	คน	พฒันาเกษตรกรแกนนำาสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการเกษตร
อินทรีย์	จำานวน	20	คน	และมีการทำา	MOU	ระหว่าง	มก.กพส.	และเทศบาลตำาบลพระแท่น	
เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยสำาหรับชุมชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 การปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษ	 :	กระบวนการผลิตที่ผลอดภัยสู่ตลาด 
สีเขียว	 ณ	 ฟาร์มภาควิชาฯ	 และนิคมเศรษฐกิจ 
พอเพียง	อำาเภอวังนำ้าเขียว	โคราช

พธิลีงนาม	MOU	โครงการพฒันาอาชพีเกษตรกรรม 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกีี่ยวข้อง	
เพื่อสร้างอาหารปลอดภัย	ระหว่าง	มก.กพส.	และ
เทศบาลตำาบลพระแท่น
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตไข่มดแดง

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 รศ.ดร.เดชา	 วิวัฒน์วิทยา	ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้	 คณะวนศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์		โทรศัพท์	091-8812050		E-mail	:	ffordew@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 การทำาให้มดแดงสร้างรังขนาดใหญ่มากต่อต้นให้มากที่สุด	 คือ	 จากเดิมรังละ 
10	-	300	กรมั	เป็นรงัละ	1	-	2	กโิลกรมั	และต้นละ	3	–	4	รงัหรอืได้เงนิรงัละ	500	-	1,000	บาท 
ต่อรงั	หรอืต้นละ	1,000	-	3,000	บาท	ปัจจยัสำาคญัทีม่ผีลได้แก่	จำานวนมดงาน	ความสมบรูณ์
ของต้นไม้	ปริมาณอาหาร	และความสมบูรณ์ของมดราชินี

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 1.	การทำาฟาร์มมดแดงเพื่อความมั่นคงทางอาหารหรือสร้างรายได้
	 2.	การทำาฟาร์มมดแดงเชิงธุรกิจเพื่อการส่งออก
	 3.	การทำาเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย

ตัวอย่างรังมดแดงชนาดใหญ่ ไข่มดแดง
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่	 เพื่อการสื่อ 
ความหมายธรรมชาติ	สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังนำ้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.แสงสรรค์	ภูมิสถาน	ภาควิชาอนุรักษวิทยา	คณะวนศาสตร์	
Email	:	fforssp@ku.ac.th	ร่วมด้วย	น.ส.วารณุ	ี	กนัทากาศ,	ผศ.ดร.นนัทชยั	พงศ์พฒันานรุกัษ์, 
ดร.ชาคริต	ณ	ตะกั่วทุ่ง,	นายสุคิด	เรืองเรื่อ	กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 โปรแกรมประยกุต์สำาหรบัอปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นทีเ่พือ่การสือ่ความหมายธรรมชาติ
ที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ต่าง	ๆ 	ในพืน้ที	่และเป็นการพฒันาแนวคดิการสือ่ความหมายรปูแบบใหม่ทีแ่ตกต่างจากการ
สื่อความหมายรูปแบบเดิมที่พบเห็นทั่วไปในพื้นที่ธรรมชาติ	 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าฟังราย
ละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาได้โดยการสแกน	ๆ	QRcode	เพื่อเชื่อมต่อไปยังวีดิทัศน์ที่จัดทำาขึ้น	

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 -	การประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วในพืน้ทีส่ถานวีจิยัและฝึกนสิติวนศาสตร์วงันำ้าเขยีว
	 -	ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

ตัวอย่าง	 QR	 code	 ที่
ใช้ในการสื่อความหมาย
บรเิวณเส้นทางเดนิศกึษา
ธรรมชาติขุนดง	 พื้นที่
สถานีวิจัยและฝึกนิสิต
วนศาสตร์	วังนำ้าเขียว
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 รงรอง	 หอมหวล	 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง	 ศูนย์วิจัย 
และบริการวิชาการ	 คณะเกษตร	 กำาแพงแสน	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 กำาแพงแสน	
นครปฐม	73140		โทรศัพท์	034-315399,	083-3155018		E-mail	:	rdirov@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 ได้รวบรวมมันพื้นบ้านชนิดต่างๆ	 คือ	 มันนก	 มันดำา	 มันเลือด	 มันพร้าว	 มันเสา 
มนัอมีู	่มนัจาวมะพร้าว	และมนัเทยีน	จำานวน	8	ชนดิ	ไว้ในโรงเรอืนเพาะชำา	ศนูย์ปฏบิตักิารวจิยั 
และเรือนปลูกพืชทดลอง	 และคัดเลือกมันพื้นบ้านที่มีศักยภาพ	 คือ	 มันเลือด	 และมันจาว
มะพร้าว	 ศึกษาการขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำาและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อนำาต้นที่ได้ไปปลูก 
เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร	

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 1.	เพื่อการอนุรักษ์และเก็บรักษาพันธุกรรมในหลอดทดลอง	
	 2.	เพื่อขยายพันธุ์มันพื้นบ้านที่มีศักยภาพเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน

มันเลือด มันจาวมะพร้าว
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ต้นถั่วบราซิล

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 การปลูกถั่วบราซิล

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 มณฑา	วงศ์มณีโรจน์,	รงรอง	หอมหวล,	สุลักษณ์	แจ่มจำารัส,	นพพล	เกตุประสาท	
และยุพิน	ศรีหิรัญ	ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	นครปฐม

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 ถัว่บราซลิ	ชือ่ทางการค้าถัว่อมารลิโลม	ีเป็นพชืตระกลูถัว่ลกัษณะคล้ายต้นถัว่ลสิง
และมลีำาต้นเลือ้ยไปตามดนิและขึน้ได้ดใีนดนิหลายสภาพ	เป็นพชืคลมุดนิ	ทนแล้ง	ทนร่มเงา	
ทนต่อการเหยียบยำา่	 มีดอกสีเหลืองเหมาะสำาหรับจัดสวนประดับและปลูกแทนสนามหญ้า	
ปลูกควบคุมวัชพืชอื่นๆ	 การขยายพันธุ์โดยเมล็ดหรือใช้ท่อนพันธุ์	 ควรปลูกช่วงปลูกต้นฤดู
ฝน	ปลูกด้วยเมล็ด	อัตรา	2กิโลกรัมต่อไร่	หรือส่วนของท่อนพันธุ์ควรปลูกโดยใช้ระยะปลูก
ประมาณ	 12x12	 เซ็นติเมตร	 หรือประมาณ	 70	 ต้นต่อตารางเมตร	 เพื่อให้ต้นถั่วคลุมดิน 
ได้เร็ว

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เป็นพืชตระกูลถั่วให้ปุ๋ยตรึงไนโตรเจนในดินได้ดีใช้เป็นพืชคลุมดินรักษาความชื้น
และป้องกนัไม่ให้วชัพชือืน่ขึน้และการขยายพนัธุง่์ายด้วยการปักชำา	และเป็นแนวทางสำาหรบั
การปลูกถั่วบราซิลเพื่อตกแต่งสนาม	และการขยายพันธุ์	
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์	CLGC#30,	ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์	เกษตร	1	และถั่วฝักยาว
ฝักสีม่วงพันธุ์	ชนก	1

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ดร.เนตรชนก		นุย้สรีุง่	ศนูย์ปฏบิตักิารวจิยัและเรอืนปลกูพชืทดลอง	ศนูย์วจิยัและ
บริการวิชาการ	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จังหวัดนครปฐม	
โทรศัพท์	034-351399		E-mail	:	rdinnn@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์	 CLGC#30	 ลำาต้นไม่เลื้อยขึ้นค้าง	 ฝักสีเขียวเข้มปานกลาง 
รสหวานกรอบ	 ความยาวฝัก	 46	 เซนติเมตร	 ส่วนถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ	์ เกษตร	 1	 ลำาต้น 
เป็นพุม่เตีย้	ฝักสขีาว	มรีอยประสม่ีวงรอบฝัก	ความยาวฝัก	44	เซนตเิมตร	และถัว่ฝักยาวฝัก
สีม่วงพันธุ์	ชนก	1	ลำาต้น	เลื้อยขึ้นค้าง		ฝักสีม่วงเข้ม	ยาว60	เซนติเมตร	ทั้ง	3	พันธุ์	ทนทาน
ต่อโรคราสนิมและโรคใบจุดได้ดี

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 ปลูกเป็นพืชผักสวนครัว	 แล้วนำาฝักไปรับประทาน	 หรือจำาหน่าย	 ส่วนของ 
ต้นถั่วฝักยาว	สามารถไถพรวนเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินได้

ถั่วฝักยาวไร้ค้าง
พันธุ์	CLGC#30

ถั่วฝักยาวไร้ค้าง
พันธุ์	เกษตร	1

ถั่วฝักยาวฝักสีม่วง
พันธุ์	ชนก	1
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ผลปาล์มนำ้ามัน กลีเซอรีนดิบ

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 กลีเซอรีนแหล่งพลังงานสำาหรับโครีดนม

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ศิริรัตน์	บัวผัน	และคณะ	ภาควิชาสัตวบาล	คณะเกษตร	กำาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จ.นครปฐม	73140
โทรศัพท์	034-351892		E-mail	:	swksrbu@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การใช้กลเีซอรนีดบิสามารถใช้เป็นพลงังาน	สำาหรบัแม่โคนมระยะแรกคลอด	-	60	วนั 
หลังคลอด	ในระดับ	10.2%	ในอาหารทีเอ็มอาร์	ไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลง
นำ้าหนักตัว	 และปริมาณการกินได้ของแม่โค	 ช่วยให้ผลผลิตนำ้านมที่ปรับ	 4%	 ไขมันนม 
เพิ่มขึ้น	 23.9%	 และไขมันนมเพิ่มขึ้น18.9%	 เมื่อเทียบกับแม่โคที่ได้รับอาหารที่ไม่มี 
กลีเซอรีนดิบ

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 การส่งเสรมิจากภาครฐัในการผลติไบโอดเีซลจากนำา้มนัปาล์ม	ทำาให้มปีรมิาณของ
กลีเซอรีนดิบ	ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมากขึ้นด้วย	กลีเซอรีนดิบ 
มค่ีากลเีซอรอลรวม	80.76%,	เมทานอล	0.01%,	pH	7.8,	ความชืน้	12.5%	และค่าพลงังาน
เท่ากับ	4,268.3	กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม	กลีเซอรีนดิบจึงเป็นวัตถุดิบทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมในระยะต้น	(early	lactation)	ของการให้นมที่มีความ
ต้องการพลังงานสูงเพื่อการให้ผลผลิตนำ้านม



078 ผลงานวิจัย	นวัตกรรม	และบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การใช้สารสกัดหยาบจากกากชาในอาหารโคนม

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 เลอชาติ	 บุญเอก	 และคณะ	 ภาควิชาสัตวบาล	 คณะเกษตร	 กำาแพงแสน	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จ.นครปฐม	73140
โทรศัพท์	034-351892			E-mail	:	agrlcb@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 กาก	 ใช้กากถั่วเหลืองที่ทรีตด้วยผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาเขียวระดับ	
5	เปอร์เซ็นต์	ในอาหารผสมรวมของแม่โคนมตั้งแต่ระยะ	1	สัปดาห์ก่อนคลอด	-	3	สัปดาห์
หลังคลอด	พบว่าผลผลิตนำ้านมในสัปดาห์ที่	2	หลังคลอดและผลผลิตโปรตีนนมในสัปดาห์ที่	
2	และ	3	หลังคลอดของแม่โคนมมีค่าเพิ่มขึ้น	(P<0.05)	เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 กากใบชา	 เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม	มีสารออกฤทธิ์หลายชนิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารในกลุ่มโพลีฟี-นอล	 (polyphenol)	 เช่น	 สารแทนนิน	 (tannin)
และคาเทชิน	(catechin)	การนำาผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชามาใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพของโปรตีนสำาหรับอาหารโคนม	 จึงเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตนำ้านมของ
แม่โค	และอาจช่วยลดผลกระทบทีเ่กดิจากความเครยีดในช่วงหลงัคลอดของแม่โคได้อกีด้วย

ใบชาเขียวที่ใช้อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาเขียว
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ใบมันสำาปะหลังสดที่เก็บจากไร่ ใบมันสำาปะหลังอัดเม็ด	ขนาด	4	มิลลิเมตร

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 ใบมันสำาปะหลังอาหารเสริมสุขภาพโคนม

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ศริริตัน์	บวัผนั	และคณะ	ภาควชิาสตัวบาล	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จ.นครปฐม73140	โทรศัพท์	034-351892
E-mail	:	swksrbu@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การใช้ใบมันสำาปะหลังอัดเม็ด	 สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารสำาหรับ
โคนม	และมผีลทำาให้ในนำา้นมดบิมปีรมิาณไธโอไซยาเนทเพิม่ขึน้	ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของ
ระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดส	ทำาให้จำานวนจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบ	เช่น	
อี.โคไล	 และ	 Streptococcus	 spp.	 ลดลง	 ส่งผลให้จำานวนเซลล์โซมาติกในนำ้านมลดลง 
จึงช่วยให้คุณภาพนำ้านมดิบในด้านจุลินทรีย์ดีขึ้น

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ใบมันสำาปะหลังอัดเม็ด	มีคุณค่าทางโภชนะที่เป็นประโยชน์ต่อโคนม	เช่น	มีระดับ
โปรตนี	เท่ากบั	20.3%,	ไขมนั	7.3%	ส่วนปรมิาณไซยาไนด์	เท่ากบั	53.90	มลิลกิรมั/กโิลกรมั	
และพบแทนนินในระดับ	 1.28%	 ดังนั้นใบมันสำาปะหลังอัดเม็ดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้	 
จงึสามารถใช้เป็นแหล่งโปรตนีในสตูรอาหาร	และยงัส่งเสรมิสขุภาพของโคนมระยะให้นมได้
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 ดาวเรืองฝรั่งเศส	พันธุ์	‘กำาแพงแสน-08-DO’

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ราตรี	 บุญเรืองรอดภาควิชาพืชสวน	 คณะเกษตร	 กำาแพงแสนมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 ดาวเรืองฝรั่งเศส	 พันธุ์	 ‘กำาแพงแสน-08-DO’	 ที่มีลักษณะเด่น	 คือ	 มีปริมาณ 
ลูทีนในกลีบดอกสูง	(ประมาณ	20	มิลลิกรัมต่อกรัมนำ้าหนักแห้ง)		ทรงพุ่มกะทัดรัด	ดอกดก	
ทนทานต่อโรค	สามารถปลูกเลี้ยงโดยไม่ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชได้ดี		ปลูกได้ทุกฤดู

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 อาจใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสตัว์ปีกช่วยเพิม่สใีห้กบัไข่แดง	ผวิหนงัของสตัว์ปีก	
หรือเพื่อสกัดสารลูทีนในอุตสาหกรรมอาหารและยา

ออกดอกดก	ค่อนข้างทนทานต่อโรค ลักษณะทรงพุ่มกลม
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เนื้อทดลองอาหารกลีเซอรอล กลีเซอรอลบริสุทธิ์

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
	 การใช้กลีเซอรอลบริสุทธ์ในการเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอาหารสัตว์ปีก

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail  
	 ผศ.ดร.ยวุเรศ		เรอืงพานชิ1*,	ผศ.ดร.เสกสม	อาตมางกรู1,	ผศ.ดร.	วรีชยั		อาจหาญ2,
ผศ.ดร.สุกัญญา		รัตนทับทิมทอง1,	ผศ.ดร.ณัฐชนก		อมรเทวภัทร3,	นายสุชาติ		สงวนพันธุ์1

 1ภาควิชาสัตวบาล		คณะเกษตร	กำาแพงแสน		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
 3โครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์
	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 *โทรศัพท์	034-351892			 E-mail	:	agryos@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป  
	 กลีเซอรอลเป็นผลผลิตพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล	เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
นำามาใช้เป็นแหล่งหลงังานทางเลอืกในอาหารสตัว์ได้	เนือ่งจากมค่ีาพลงังานทีใ่ช้ประโยชน์ได้
ของสตัว์ปีก	3,352	kcal/kg	จงึสามารถนำามาใช้เป็นแหล่งพลงังานในอาหารสตัว์ปีกได้สงูถงึ	
7.5%	โดยไม่มผีลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของไก่เนือ้และการให้ผลผลติไข่และคณุภาพไข่
ของไก่ไข่

การนำาไปใช้ประโยชน์   
	 เกษตรกรและผู้ผลิตอาหารสัตว์ทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่	ทราบข้อดี	และข้อพึงระวังใน
การใช้กลเีซอรอลเป็นแหล่งพลงังานทดแทนในอาหารไก่เนือ้และไก่ไข่และสามารถนำาผลจาก
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ปีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การใช้ประโยชน์ของกากมันสำาปะหลังในการนำามาเป็นอาหารสัตว์ปีก

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.ยวุเรศ		เรอืงพานชิ1*,	ผศ.ดร.อรประพนัธ์			ส่งเสรมิ1,	ผศ.ดร.สกุญัญา		รตันทบัทมิทอง1,
ผศ.ดร.ณัฐชนก		อมรเทวภัทร2,	นายสุชาติ	สงวนพันธุ์1,	นายอรรถวุฒิพลายบุญ1

	 1ภาควิชาสัตวบาล	คณะเกษตร	กำาแพงแสน		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 2โครงการจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์
	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
					 *โทรศัพท์	034-351892			 E-mail	:	agryos@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 กากมันสำาปะหลังที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตแป้งมันสำาปะหลัง	
เพือ่การบรโิภคของมนษุย์นัน้	มแีป้งอยูใ่นปรมิาณทีส่งูถงึ	50%	จงึสามารถนำามาใช้เป็นแหล่ง
พลังงานในอาหารสัตว์ปีกได้สูงถึง	 10%	 โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ
และการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ของไก่ไข่

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เกษตรกรและผู้ผลิตอาหารสัตว์ทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่	ทราบข้อดี	และข้อพึงระวังใน
การใช้กากมนัสำาปะหลงัและสามารถนำาผลจากการวจิยัไปประยกุต์ใช้ในการผลติอาหารเลีย้ง
สัตว์ปกีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นการช่วยลดมลภาวะจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตแป้งมันสำาปะหลังที่มีต่อสภาพแวดล้อม
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
	 การคัดเลือกพันธุ์มะรุมอินเดียเพื่อสกัดนำ้ามันสุขภาพ

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail  
	 นายสุดประสงค์	 สุวรรณเลิศ	 สังกัด	 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ	 สถานีวิจัย 
สทิธพิรกฤดากร	ทีอ่ยู	่สถานวีจิยัสทิธพิรกฤดากร	60/1	หมู	่5	ต.ทรายทอง	อ.บางสะพานน้อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77170		โทรศัพท์	081-8682022			E-mail	:	ifrsss@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป  
	 การศกึษาการคดัเลอืกสายต้น	(Clonal	selection)	มะรมุอนิเดยี	เพือ่การขยายพนัธุ ์
โดยการตดิตาและทดสอบศกัยภาพการผลตินำา้มนัมะรมุเพือ่การค้า	เพือ่วเิคราะห์หาลกัษณะ
ต่าง	 ๆ	 ดังต่อไปนี้	 ความยาวฝัก	 จำานวนเมล็ดต่อฝัก	 นำ้าหนักแห้ง(เปอร์เซ็นต์นำ้ามันของ 
เนื้อในเมล็ดจำานวนฝักต่อต้น

การนำาไปใช้ประโยชน์   
	 เปรียบเทียบศักยภาพการให้ผลผลิตของมะรุมจากต่างประเทศ	 2	 สายพันธุ์	 
จากประเทศอินเดีย	 คือพันธุ์PKM	 1	 และ	 PKM	 2	 กับมะรุมที่คัดเลือกในประเทศไทย 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือก	สายต้นต่อไป

-	ฝักมะรมุอนิเดยีทีเ่ป็นต้นสาย	(Clonal	Selection)	
ที่ขยายพันธ์ุโดยการติดตา	เพื่อทดสอบศักยภาพ
นำ้ามันของเมล็ดมะรุม

-	เมล็ดมะรุม	No.11	K2	KPM	เป็นสิ่งทดลองที่มี
เปอร์เซน็ต์นำา้มนัมะรมุ	เพือ่สขุภาพในเปอร์เซน็ต์
ที่สูงสุดเมื่อเทียบกับ	No.	อื่น	ๆ
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 ใบชา	เป็นมากกว่าเครื่องดื่ม

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 รศ.ดร.นวลจันทร์	พารักษา,	ศ.ดร.นันทวัน	บุณยะประภัศร,	ภคอร	อัครมธุรากุล
ภาควชิาสตัวบาล	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกำาแพงแสน
คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	โทรศพัท์	034-351892	E-mail	:	agrnupa@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 ใบชานิยมนำามาผลิตนำ้าชาเขียวพร้อมดื่ม	 ซึ่งกากใบชาที่เป็นผลพลอยได้ยังคงมี
สารประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ	จึงสามารถนำามาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพ
สำาหรับสัตว์ปีกและสุกร	 โดยสามารถช่วยลดอนุมูลอิสระภายในร่างกาย	 ปรับสมดุลของ
จลุนิทรย์ีในระบบทางเดนิอาหาร	และช่วยลดการเกดิก๊าซพษิในสิง่ขบัถ่ายของสตัว์	ซึง่ทำาให้
สุขภาพและสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ดีขึ้น

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสำาหรับสัตว์โดยเฉพาะสุกรและสัตว์ปีก	 ช่วยลด
ผลกระทบจากการจำากัดการใช้สารปฏิชีวนะในระดับเร่งการเจริญเติบโต	 อีกทั้งช่วยคง
ความสดของผลิตภัณฑ์จากสัตว์	และการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลจากสัตว์	อาทิ	ไข่และเนื้อที่
มีคอเลสเตอรอลลดลง

กากใบชา ผลในการลดคอเลสเตอรอลในไข่แดง
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การเลี้ยงโคเนื้ออินทรีย์ในแปลงหญ้าขน
(ก่อนขุน)

การเลี้ยงโคเนื้อในระยะสุดท้าย
(โคขุนในระบบอินทรีย์)

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
										การผลิตโคเนื้อในระบบอินทรีย์	

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 รศ.ดร.สรุยิะ		สะวานนท์	ภาควชิาสตัวบาล	คณะเกษตร	กำาแพงแสน		มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	73140	E-mail	:	agrsusa@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การผลติโคเนือ้ในระบบอนิทรย์ี	เป็นการเลีย้งโคทีต้่องคำานงึถงึสวสัดภิาพของสตัว์
เป็นสำาคัญ	 คือ	 ต้องมีพื้นที่มากเพียงพอเพื่อให้สัตว์ได้อยู่อย่างอิสระ	 มีระบบป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ดี	 เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี	 ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนหรือสารสังเคราะห ์
ต่าง	 ๆ	 เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต	 ส่วนอาหารที่ให้โคกินต้องเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ
ของโค		

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เป็นการผลิตเนื้อโคที่มีคุณภาพดีต่อผู้บริโภค	และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อโค	
จะส่งผลทำาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	และลดการนำาเข้าโคคุณภาพจากต่างประเทศ
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ขุน

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 สุริยะ	 สะวานนท์	 ภาควิชาสัตวบาล	 คณะเกษตร	 กำาแพงแสน	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	73140	E-mail	:	agrsusa@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การเลี้ยงโคนมเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพต้องทำาการเลี้ยงและการจัดการที่ดี
ตัง้แต่ลกูโคเกดิจนกระทัง่เป็นโคขนุ	โคนมเพศผูเ้หล่านีส้ามารถให้เนือ้ทีม่คีณุภาพด	ีและเนือ้มี
ความนุม่มากกว่าเนือ้โคขนุทัว่ไป	สามารถนำาเนือ้โคเพศผูข้นุไปขายในตลาดเนือ้โคคณุภาพได้	 
โดยเนื้อโคนมเพศผู้ที่มีคุณภาพต้องทำาการผลิตในฟาร์มที่ได้มาตรฐาน	 การผลิตต้องไม่ม ี
การใช้ต้องห้ามตามกฎหมาย	 เช่น	 ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง	 หรือยาปฏิชีวนะ	 มีการควบคุม 
การผลิตทุกขั้นตอน	

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 การนำาโคนมเพศผูม้าเลีย้งขนุให้ถกูต้องเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค
ที่ต้องการเนื้อโคคุณภาพสูงเพิ่มมากขึ้น	 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	 และลดการนำาเข้า 
เนื้อโคคุณภาพสูงจากต่างประเทศ

โคนมเพศผู้ในระยะก่อนขุน
(นำ้าหนักน้อยกว่า	400	กก.)

โคนมเพศผู้ที่ขุนแล้ว
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 โคขุนลูกผสมกำาแพงแสน-วากิว

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 นางทวีพร		เรืองพริ้ม	ภาควิขาสัตวบาล		คณะเกษตร	กำาแพงแสน		มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วทิยาเขตกำาแพงแสน		โทรศพัท์	081-9487809	E-mail	:	swktpr@ku.ac.th,	
pook_dusit@yahoo.com

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 โคพันธุ์วากิว	เป็นโคที่มีลักษณะเนื้อนุ่มและมีไขมันแทรกสูง	ทำาให้เนื้อมีความนุ่ม	
ราคาแพงและมีการนำาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น	 ในเมืองพันธุ์ที่มีอากาศร้อนชื้นเป็นการยากที่
จะเลีย้งโควากวิพนัธุพ์นัธุแ์ท้ดงันัน้คณะทมีงานวจิยัจงึใช้โคเนือ้พนัธุก์ำาแพงแสนเป็นพืน้ฐาน
และผสมนำา้เชือ้วากวิทีน่ำาเข้ามาเพือ่ให้เป็นลกูผสมและสามารถเลีย้งในเมอืงไทยได้	และเพิม่
คุณภาพเนื้อให้เป็นที่ต้องการของตลาดชั้นสูง

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 งานวิจัยนี้สามารถนำาไปใช้ในการเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง	เพื่อให้เนื้อมีคุณภาพตรง
กับความต้องการของตลาดชั้นสูง	และลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ				
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 นำ้ามะละกอสมูทตี้ผสมโพรไบโอติกแบคทีเรีย

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์	โพธิ์อุบล1,	น.ส.นันท์นภัส	ขำาโต1	และ	ผศ.ดร.พริมา	พิริยางกูร2                       
 1สาขาจุลชีววิทยา,	 2สาขาชีวเคมี	 สายวิชาวิทยาศาสตร์	 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จ.นครปฐม
E-mail:	faasjtt@ku.ac.th,	faasprm@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 มะละกอ	(Carica	papaya	L.)	เป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดหนึ่งที่มีรสชาติดี	มีวิตามิน	
A	C	E	รวมไปถงึ	phenol	ซึง่สามารถช่วยลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืด	โรคหวัใจ	
(cardiovascular	diseases)	และโรคมะเร็งได้	(Ali	et	al.,	2014)	โพรไบโอติก	(probiotic)	
หมายถงึ	“จลุนิทรย์ีทีย่งัมชีวีติอยูซ่ึง่เกดิจากการบรโิภคจลุนิทรย์ีเข้าไปจำานวนหนึง่โดยมผีล
ทำาให้ร่างกายมีสุขภาพดี	 ดังนั้นจึงจัดได้ว่า	 probiotic	 เป็นสารอาหารอย่างหนึ่ง”	 (FAO/
WHO,	 2001)	 จุลินทรีย์โพรไบโอติกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่อยู่ในจีนัส	 Lactobacillus	 และ	
Bifidobacterium	(FAO/WHO,	2001)	งานวิจัยนี้ได้ใช้มะละกอสุกพันธุ์แขกดำา	จุลินทรีย์	
Lactobacillus	casei	และ	Lactobacillus	acidophilus	 ในการผลิตนำ้ามะละกอสมูทตี้	
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ	4oC	ซึ่งพบว่า	Lactobacillus	casei	เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการ
ผลิตนำ้ามะละกอสมูทตี้	โดยจุลินทรีย์สามารถมีชีวิตอยู่ในผลิตภัณฑ์	และคงสภาพความเป็น
ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกได้นาน	3-4	สัปดาห์	(>108	CFU/ml)

Figure	1	Probiotic	viability	of	‘Khake	Dam’	papaya	smoothies	stored	at	4oC
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การดำาเนินการตามแนวทาง
การปฏิบัติที่ดี
ในอาคารศูนย์การเรียนรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทำาฟาร์มนกแอ่นกินรัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 โครงการวิจัย	การศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติที่ดีสำาหรับบ้านนกแอ่นกินรัง

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.นันทชัย	พงศ์พัฒนานุรักษ์	ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้	คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	E-mail	:	fforncp@ku.ac.th)	
	 ร่วมด้วย	ผศ.ดร.แสงสรรค์		ภมูสิถาน,	น.สพ.วชัรพงษ์		สดุด,ี	สพ.ญ.ดวงดาว		รกัษากลุ,
นางสาวจริชัญา	ต้อยติง่,	นายเจษฎา	วงศ์พรหม,	นายวนทั	พุม่พวง	E-mail	:	fforncp@ku.ac.th)

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 โครงการวิจัยนี้จมีเป้าหมายหลักเพื่อกำาหนดแนวทางปฏิบัติมาตรฐานการจัดการ
บ้านนกแอ่นกินรังตามข้อกำาหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับนกแอ่นกินรัง
ภายในสถานที่ส่วนบุคคล	โดยพัฒนาร่วมกับกรมปศุสัตว์	สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ	 (มก.อช.)	และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงนกแอ่นกินรัง	 เพื่อกำาหนด
มาตรฐานการจัดการบ้านนกเพื่อการส่งออก

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เกษตรกร	 ผู้ประกอบการ	 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 สามารถนำาข้อกำาหนด
และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำาหรับบ้านนกแอ่นกินรังที่ได้จากงาน
วิจัยนี้ไปปรับปรุง	พัฒนา	มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำาหรับบ้านนกแอ่นกินรังให้ได้มาตรฐาน
สามารถส่งออกได้
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 โครงการวิจัย	 การศึกษาความผันแปรของความดังเสียงบันทึกเรียกนกภายนอก
อาคาร

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ผศ.ดร.นันทชัย	พงศ์พัฒนานุรักษ์	ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้	คณะวนศาสตร์
E-mail	:	fforncp@ku.ac.th	ร่วมด้วย	ผศ.ดร.	วจิกัขณ์	ฉมิโฉม,	ผศ.ดร.	แสงสรรค์	ภมูสิถาน,	
นายเจษฎา	วงค์พรหม,	นายวนัท	พุ่มพวง

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้เสียงรบกวนของมนุษย์จากการ 
เปิดเสียงบันทึกเรียกนกภายนอกอาคารตามระดับความดังและระยะทางจากแหล่งกำาเนิด
เสียงที่แตกต่างกัน	 โดยผลการศึกษาที่ได้จะนำาไปกำาหนดข้อเสนอแนะ	 “ข้อควรปฏิบัติใน
การเปิดเสียงบันทึกเรียกนกของบ้านนกแอ่นกินรัง”

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 •	 เกษตรกร	ผู้ประกอบการ	สามารถนำาข้อควรปฏิบัติในการเปิดเสียงบันทึกเรียก
นกของบ้านนกแอ่นกินรังที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเปิดเสียงเรียกนกที่ไม่ส่ง
ผลกระทบต่อเพื่อนบ้านข้างเคียง	และลดเสียงรบกวนในชุมชน
	 •	 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 สามารถนำาผลการศึกษาที่ได้ไปกำาหนดระเบียบ	
ข้อควรปฏิบัติในการเปิดเสียงเรียกนก	เพื่อลดผลกระทบทางเสียงในชุมชน

การทดลองการเปิดเสียงเรียกนกแอ่นกินรัง	
ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำาฟาร์มนกแอ่นกินรัง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การออกแบบชุดอุปกรณ์ท่อลำาเลียงข้าวเปลือก ทดสอบอุปกรณ์ลดความชื้นโดยใช้ไอเสีย
รถแทรกเตอร์

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การศึกษาการลดความชื้นข้าวเปลือกขั้นต้นขณะเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 อาทิตย์	พวงสมบัติ	ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	กำาแพงแสน	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	
โทรศัพท์	081-9283684			E-mail	:	fengatp@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์ลำาเลียงข้าวเปลือกของรถเกี่ยวนวดข้าว 
เพื่อทดสอบการลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยการใช้ความร้อนจากไอเสียเครื่องยนต์	 โดยมี
เงื่อนไขการทดลองอยู่	3	ปัจจัยคือ	1.	ความเร็วรอบเครื่องยนต์	2.	ความเร็วรอบของสกรู
ลำาเลียง	และ	3.	จำานวนทางเข้าของไอเสีย	ซึ่งจากการทดลองพบว่าสามารถลดความชื้นได้
ประมาณ	4%	จากความชื้นเริ่มต้นข้าวเปลือกที่	22-26%	มาตรฐานเปียก

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการลดปริมาณความชื้นข้าวเปลือก	 โดยการนำา
พลงังานทีถ่กูปล่อยออกมาจากท่อไอเสยีของรถเกีย่วนวดข้าวซึง่มปีรมิาณและความร้อนสงู 
ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณความชื้นได้จำานวนหนึ่งก่อนนำาเข้าสู่กระบวนการลดความชื้น
ก่อนส่งเข้าโรงสีข้าว	 ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าการจำาหน่ายได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ของเกษตรกร
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 คลินิกสุขภาพพืช		ภาควิชาโรคพืช	คณะเกษตร	กำาแพงแสน

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ภาควิชาโรคพืช	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขต	
กำาแพงแสน	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐมโทรศัพท์	โทรศัพท์	034-351890	

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 คลินิกสุขภาพพืช	 ภาควิชาโรคพืช	 คณะเกษตร	 กำาแพงแสน	 มีห้องปฏิบัติการ 
เครือข่ายเพื่อการตรวจวินิจฉัยเฉพาะทางโดยคณาจารย์ภาควิชาโรคพืชที่มีความเชี่ยวฃาญ
ในสาขาต่างๆ	 	 ได้แก่	 เชื้อรา	แบคทีเรีย	 ไฟโตรพลาสมา	 ไวรัส	 ไวรอยด์	และไส้เดือนฝอย	
การวินิจฉัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 นอกจากนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
อาจารย์	 และมีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย	 ได้แก่	 ชุดตรวจสอบ	 เชื้อราไตรโครเดอร์มาควบคุม
โรคพืช	เป็นต้น		

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 บรกิารตรวจวนิจิฉยัโรคพชืและความผดิปกตขิองพชื		ให้คำาปรกึษาและข้อแนะนำา
ในการควบคมุโรคพชืแก่เกษตรกร	นกัวชิาการ	หน่วยงานภาครฐัและเอกชน	และประชาชน
ทั่วไปเป็นแหล่งฝึกฝนความชำานาญด้านคลินิกสุขภาพพืชให้แก่นิสิตของภาควิชา	 ถ่ายทอด
ความรูแ้ละเทคโนโลยทีางด้านคลนิกิสขุภาพพชืในรปูแบบการฝึกอบรม	ประชมุสมัมนา	และ
เอกสารแก่ผู้สนใจเผยแพร่ความรู้ด้านโรคพืชแก่บุคคลทั่วไป

เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช ชุดตรวจสอบโรคพืช
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อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ โดมแมลงจำาลองขนาดเล็ก

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 โดมแมลงจำาลอง

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม	 ภาควิชากีฏวิทยา	 คณะเกษตร	
กำาแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	โทรศัพท์	034-351886

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 จากโดมแมลงขนาดใหญ่	ณ	อทุยานแมลงเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้า
อยูห่วัฯ	จำาลองเป็นโดมแมลงจำาลองขนาดเลก็	เส้นผ่านศนูย์กลาง	8	เมตร	ภายในมผีเีสือ้พืน้
ถิน่ของไทยนานาชนดิ	นบัร้อยตวั	ทีไ่ด้จากการเพาะเลีย้งเพือ่การศกึษาวจิยั	และจดัแสดงใน
อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เป็นระบบนิเวศจำาลองของแมลงที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม	 และ
เรยีนรูก้ารดำารงชวีติของแมลง	เพือ่ปลกูฝังจติสำานกึในการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 การให้บริการขยายพันธุ์พืชโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 รงรอง	 หอมหวล	 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง	 ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ	 คณะเกษตร	 กำาแพงแสน	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 อ.กำาแพงแสน	
จ.นครปฐม	73140	โทรศัพท์	034-315399,	083-3155018		E-mail:	rdirov@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีบทบาทสำาคัญในธุรกิจขยายพันธุ์ไม้หลายชนิด	 เช่น	
กล้วยสายพันธุ์ต่าง	ๆ 	อ้อย	สับประรด	กล้วยไม้	อโกลนีมาฮาโวเทีย	หน้าวัว	แคคตัส	เยอบีรา	
บัวดิน	ฟิโลเดนดรอล	และพืชอื่นๆ	หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นหน่วยหนึ่งที่มีศักยภาพ
ในการให้บรกิารขยายพนัธุพ์ชืชนดิต่างๆให้แก่โครงการวจิยัและภาคเอกชนทีส่นใจในอตัรา
ค่าบริการที่เหมาะสม

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 1.	 การขยายพันธุ ์โดยเทคนิคการเพาะลี้ยงเนื้อเยื่อ	 ทำาให้สามารถผลิตต้น
จำานวนมาก	สมำา่เสมอแขง็แรงคณุภาพด	ีปลอดโรค	และมรีะยะออกดอกได้ในเวลาไล่เลีย่กนั	
	 2.	 มีเครือข่ายการทำางานด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

กล้วยไม้ กุหลาบ
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กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
การปลูกกล้วยจากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 มณฑา		วงศ์มณีโรจน์,	รงรอง	หอมหวล,	สุลักษณ์	แจ่มจำารัส	และรัตนา	เอการัมย ์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง	 คณะเกษตรกำาแพงแสน	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	นครปฐม

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 ปัจจบุนัประเทศไทยมกีารปลกูกล้วยเชงิเศรษฐกจิมากขึน้ทัง้ขายผลสดและแปรรปู
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศการใช้ต้นพันธุ์กล้วยจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นที่นิยมมากขึ้น	เนื่องจากต้นพันธุ์ปลอดโรคมากกว่าหน่อรวมทั้งกล้วย
ให้ผลผลติในเวลาใกล้เคยีงกนัการปลกู	ดแูลรกัษากล้วยทำาโดยขดุหลมุขนาด	50x50x50	ซม.	
ผสมปุย๋คอกกบัดนิทีข่ดุออกมารดนำ้าให้ชืน้แล้วรดเชือ้ราไตรโครเดอร์มาผสมคลกุเคล้ากบัดนิ
อีกครั้งหลังจากปลูกกล้วยทุก	ๆ	1-2	เดือน	ใส่ปุ๋ยสูตร	46-0-0	หรือสูตร	16-16-16	ทุก	ๆ 
3	 เดือน	 ใส่ปุ๋ยคอก	1	ครั้ง	 เมื่อกล้วยตกปลี	 ใส่ปุ๋ยสูตร	13-13-21	จะช่วยทำาให้ผลผลิตมี
คุณภาพมากขึ้น

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เป็นแนวทางสำาหรับการปลูกและดูแลรักษากล้วยสำาหรับผู้ที่สนใจ
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 “การเก็บรักษาและการบ่มกล้วยหอม”

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 นายเจริญ		ขุนพรม	ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว		ภาควิชาพืชสวน	
คณะเกษตร	กำาแพงแสน		โทรศัพท์	081-7322628		E-mail	:	rdicrkp@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 การใช้ถุงพลาสติกยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมที่อุณหภูมิ	 13	องศาเซลเซียส	
เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า	 1	 เดือน	 และการใช้ก๊าซเอทิลีนมาบ่มกล้วยหอมให้สุกอย่าง
สมำ่าเสมอในระดับการค้า

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 สร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขายกล้วยหอม	 นำาไปประยุกต์ใช้ในเชิง
พานิชย์	เพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจกล้วยหอม

การใช้ถุงพลาสติกในการเก็บรักษากล้วยหอม														
ที่อุณหภูมิ	13	องศาเซลเซียส		นาน	21	วัน

กล้วยหอมที่ผ่านกับบ่มด้วยก๊าซเอทิลีน
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 โคเนื้อพันธุ์กำาแพงแสน

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 นางทวีพร		เรืองพริ้ม		ภาควิขาสัตวบาล		คณะเกษตร	กำาแพงแสน		มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วทิยาเขตกำาแพงแสน		โทรศพัท์	081-9487809	E-mail	:	swktpr@ku.ac.th 
หรือ	pook_dusit@yahoo.com

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 โคเนื้อพันธุ์กำาแพงแสน	 เป็นโคที่มีระดับสายเลือดโคพื้นเมือง	 25	 เปอร์เซ็นต์	 
โคพันธุ์บราห์มัน	 25	 เปอร์เซ็นต์และโคพันธุ์ชาโรเลส์	 50	 เปอร์เซ็นต์โคเนื้อกำาแพงแสน
สามารถให้ผลผลิตได้ดีภายใต้สภาพภูมิอากาศในประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตกำาแพงแสน	 รวมทั้งเป็นแหล่งกำาเนิดและปรับปรุงพันธุ์	 โคเนื้อพันธุ์กำาแพงแสน	 
โดยภาควิชาสัตวบาล	 คณะเกษตร	 กำาแพงแสน	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต
กำาแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	เป็นนิยมเลี้ยงกันทั่วประเทศ	โคพันธุ์กำาแพงแสน	ในปี	2548	
ได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้นรางวัลยอดเยี่ยมจากสภาวิจัย	

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 คุณสมบัติและลักษณะเด่น	 สามารถใช้เป็นโคขุนในสภาพอากาศร้อนของ
ประเทศไทยได้ดี	 ทนต่อเห็บและแมลง	 ขณะนี้มีเกษตรกรนำาไปเลี้ยงได้ในทุกภาคของ
ประเทศไทย	ช่วยให้เกษตรกรมรีายได้สงูขึน้เป็นโคพนัธุเ์นือ้ทีม่โีครงร่างและการเจรญิเตบิโตดี	 
มีประสิทธิภาพการใช้อาหารสูง	 ไม่แพ้โคเนื้อพันธุ์ต่างประเทศ	 แต่โคพันธุ์ต่างประเทศ 
ไม่สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยคุณภาพซากและเนื้อด	ี ทัดเทียมกับ
เนื้อที่นำาเข้าจากต่างประเทศ	เนื้อนุ่ม	
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 ThaiGAPกับระบบอาหารปลอดภัย

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร	สำานักงานวิทยาเขตกำาแพงแสน	และ
คณะเกษตร	กำาแพงแสน	ตดิต่อ	ดร.ชยัณรงค์		รตันกรฑีากลุ	E-mail	:	crattan99@yahoo.com 
หรือ	คุณวันวิสาข์		วัฒนะพันธ์ศักดิ์	โทรศัพท์	086-3015156

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 มาตรฐานThaiGAP	 ได้ใช้พื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงกับสภาพแปลง 
ผลิตพืช	โดยแยกพิจารณาการจัดการแปลงออกเป็นสามส่วนคือ	ความเสี่ยงและการจัดการ
ในสภาพฟาร์มพื้นฐาน	ความเสี่ยงและการจัดการในสภาพการผลิตพืช	และ	ความเสี่ยงและ
การจัดการในสภาพการเก็บเกี่ยวผักและผลไม	้ 	 โดยมาตรฐาน	 ThaiGAP	 ได้บริหารโดย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 กำาแพงแสน	 เป็นคณะ
ทำางานด้านเทคนิค	มาตรฐานนี้ใช้ผู้ตรวจประเมินที่ผ่านระบบมาตรฐาน	ISO65

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 ThaiGAP	 ระบบมาตรฐานการผลิตพืชผักและผลไม้	 ที่คณะทำางานสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	ได้ร่วมพัฒนาขึ้น	เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติให้กับเกษตรกร	มาตรฐานThaiGAP	ได้มีการนำาไปใช้โดยผู้ประกอบการเพื่อการ
ส่งออก	รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าในประเทศ

การสอบกลับของผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ	QR	code	และการปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำาแนะนำาภายในพื้นที่
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ภาพแสดงวงจรการ
ออกดอกและ

เก็บเกี่ยวผลผลิต
มะนาวในรอบปี

ภาพแสดงการขยับ
วงจรการออกดอก

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
	 เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 สามารถ	 เศรษฐวิทยา,	 รวี	 เสรฐภักดี	 และสุขะวัฒน์	 ทองเหลี่ยว	 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาไม้ผลเขตร้อน	ภาควิชาพืชสวน	คณะเกษตร	กำาแพงแสน		โทรศัพท์	034-351889

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 ฤดกูาลผลติมะนาวในรอบ	1	ปี	ต้นมะนาวทีอ่อกตามฤดกูาลนัน้สามารถให้ผลผลติได้	
ถึง	 2	 ครั้ง	 โดยครั้งแรกต้นมะนาวออกดอกในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม–กันยายน
ผลมะนาวที่นำามาใช้ประโยชน์	 จากนำ้าขั้นได้ตั้งแต่	 ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว	 อยู่ระหว่าง
˜4½		ถงึ	5½		เดอืน		ต้นมะนาวมดีอกชดุสดุท้าย	ประมาณปลายเดอืนธนัวาคม-เดอืนมกราคม	
ซึ่งผลชุดนี้จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป	อันเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลปกติ	
ต้นมะนาวจะมีดอกที่เป็นชุดใหญ่อีกครั้ง	ประมาณเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนเมื่อผ่าน
ช่วงของฤดูแล้งและได้รับฝนติดตามมา	 การเก็บเกี่ยวของผลมะนาวในรุ่นนี้จะตรงกับช่วง
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคมและมีการออกดอกมากอีกครั้งในเดือนสิงหาคมและกันยายน
และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม	อันเป็นช่วงปลายของฤดูกาลของ
ผลมะนาวและราคาของผลมะนาวจึงเริ่มเขยิบตัวสูงตั้งแต่ในช่วงนี้เป็นต้นไป

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 เพื่อให้เกษตรกรทราบ	เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 ความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท	์ จังหวัด
เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ผศ.	อรพรรณ	ศังขจันทรานนท์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จ.นครปฐม	โทรศัพท์	089-7441243
E-mail	:	oraphan.s@ku.th
	 รศ.ดร.ดอกรัก	มารอด,	ผศ.ดร.	 สารวุธ	สังข์แก้ว	คณะวนศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	บางเขน
	 นายเกรียงศักดิ์	ถนอมพันธ์,	นายพรเทพ	เจริญสืบสกุล	และนายวุฒิพงษ์	ดงคำาฟู	
กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 พบพืชวงศ์บุกบอน	(Araceae)	จำานวน	11	สกุล	23	ชนิด	ที่ระดับความสูงจาก
ระดบัทะเล	ตัง้แต่	300–2,565	เมตร	เป็นพชืทีม่กีารพกัตวัในช่วงฤดแูล้ง	13	ชนดิ	พชืส่วนใหญ่ 
เจรญิบนดนิใกล้ลำาธารและนำา้ตกภายใต้ร่มเงา	บางชนดิเจรญิอยูบ่นต้นไม้ใหญ่	บางชนดิเจรญิ
อยูบ่นหนิปนูหรอืหนิทราย	เป็นพชืพืน้ล่างในป่าเบญจพรรณ	ป่าเตง็รงั	ป่าดบิแล้ง	ป่าดบิเขา
ระดับตำ่า	และป่าดิบเขาระดับสูง	

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 1.	 ฐานข้อมูลความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในประเทศไทย	
	 2.	 ความหลากชนดิของพชืวงศ์บกุบอนทีส่มัพนัธ์กบัป่า	และระบบนเิวศภเูขาของ
ประเทศไทย
	 3.	 การนำาพืชไปใช้ประโยชน์ด้านอาหาร	พืชสมุนไพร	และไม้ประดับ	
	 4.	 เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

บุกตีนฮุ้ง	(Arisaema	consanguineum	Schott)	บุกแดง	(Amorphophallus	yunnanensis	Engl.)



101งานนิทรรศการด้านวิจัย	“บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” งานเกษตรกำาแพงแสน	2560

	 อาคารศูนย์การเรียนรู ้และถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารทำาฟาร์มนกแอ่นกนิรงั	มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำาฟาร์มนกแอ่นกินรัง	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ผศ.ดร.	นันทชัย	พงศ์พัฒนานุรักษ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้	คณะวนศาสตร์
E-mail	:	fforncp@ku.ac.th	ร่วมด้วย	ผศ.ดร.	แสงสรรค์	ภมูสิถาน,	ผศ.ดร.	วจิกัขณ์	ฉมิโฉม, 
ผศ.ดร.ประทีป	ด้วงแค,	นายวนัท	พุ่มพวง,	นายเจษฎา	วงค์พรหม

ข้อมูลผลงานโดยสรุป
	 ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำาฟาร์มนกแอ่นกินรัง	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 ตั้งอยู่	 ณ	 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร	 อำาเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนงบประมาณ	 ในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ	 เพื่อให้เป็นที่สำาหรับการทำาการศึกษาวิจัยการทำาฟาร์มนกแอ่น 
กนิรงั	และพฒันาเป็นอาคารต้นแบบในการจดัการการทำาฟาร์มนกแอ่นกนิรงัภายใต้แนวทาง 
การปฏบิตัทิีด่	ีพร้อมทัง้เป็นศนูย์กลางในการถ่ายทอดความรูไ้ปยงัเกษตรกร	ผูป้ระกอบการ	
และผู้สนใจโดยทั่วไป	รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 เป็นศนูย์กลางทางด้านข้อมลูการเพาะเลีย้งนกแอ่นกนิรงัแนวใหม่ในประเทศไทย 
ทีเ่กษตรกร	ผูป้ระกอบการ	และผูท้ีส่นใจ	สามารถเข้าไปศกึษาดงูาน	รวมถงึหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้พื้นที่เป็นที่ศึกษาดูงานและทำาวิจัยร่วมกันในอนาคต
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 สำานักหอสมุดกำาแพงแสน	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำาแพงแสน 
เลขที่	1	หมู่	6	ต.กำาแพงแสน	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม	73140

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ เป็นฐานข้อมูลที่
รวบรวมความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง
ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 1.	 สาธารณชนได้ประโยชน์จากการศึกษาผลงานสร้างสรรค	์ และประวัติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 2.	 อาจารย์	 นักวิจัย	 นิสิต	 นักศึกษา	 ประชาชนทั่วไป	 ได้ใช้คลังความรู้ดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในการศึกษาค้นคว้า	 วิจัย	 และเป็นแหล่งอ้างอิงผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ภาพนิทรรศการโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 ศูนย์เครือข่ายบริการเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช	(BReeDServe)

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	
โทรศัพท์	034-353217-20,	โทรสาร	034-353222		E-mail	:	kps.cab@ku.ac.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 หน่วยงานบริการวิจัย	 พัฒนา	 และฝึกอบรม	 ที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุ์	และปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย	

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 1)	 พัฒนาสร้างศักยภาพและทักษะให้แก่บุคลากรไทย
	 2)	 เพิ่มคามสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปรับปรุงพันธุ์พืชไทย	
	 3)	 มีฐานข้อมูลจีโนมพืชเพื่อประโยชน์ด้านการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
	 4)	 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา	สถาบันวิจัย	หน่วยงาน
ภาครัฐ	ภาคผลิตบริการ	และภาคเอกชน	ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
	 5)	 เกดิการนำาความรูแ้ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยัไปประยกุต์ใช้ให้การวจิยัและพฒันา
พันธุ์พืชใหม่ที่มีมูลค่าสูงให้กับประเทศไทย
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 การผลิตกระบือขุนคุณภาพสูง

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 นางทวีพร		เรืองพริ้ม	ภาควิขาสัตวบาล		คณะเกษตร	กำาแพงแสน		มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	โทรศัพท์	081-9487809	E-mail	:	swktpr@ku.ac.th 
หรือ	pook_dusit@yahoo.com

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 งานวิจัยนี่เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการเหนี่ยวนำาการเป็นสัดที่มีอัตราการผสมติดสูง	
(มากกว่าร้อยละ	30)	ในกระบือและให้ได้รูปแบบการขุน	ข้อมูลสมรรถภาพการเจริญเติบโต	
ข้อมูลคุณภาพซาก	คุณภาพเนื้อ	และข้อมูลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ	และความเป็นไปได้
ในการผลิตกระบือขุนคุณภาพสูงเชิงการค้าในประเทศไทย

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 จากผลของงานวิจัยในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการเลี้ยงกระบือขุนคุณภาพ	 ตามหลักการ
จดัการ	และการให้อาหารตามการผลติโคเนือ้คณุภาพของประเทศไทย	และความเหมาะสม 
ในการเลี้ยงกระบือขุนคุณภาพในประเทศไทย	 และสามารถถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือขุน	 ในการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	 และผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดชั้นสูง
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
	 สาหร่ายลูกผสมเพื่อควบคุมโรคไวรัสตัวแดงจุดขาวในกุ้ง

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ผศ.ดร.	 ศศิมนัส	 อุณจักร์1	 และคณะ	 1ภาควิชาชีวเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตบางเขน	โทรศัพท์	089-7441466
E-mail	:	sasimanas.u@ku.th

ข้อมูลผลงานโดยสรุป  
	 สาหร่าย	C.	reinhardtii	ทีผ่ลติโปรตนี	VP28	ซึง่เป็นโปรตนีส่วนเปลอืกหุม้	(envelope) 
ของไวรัส	WSSV	ที่ก่อโรคตัวแดงดวงขาว	 (white	spot	syndrome	disease	 -	WSSD) 
ในกุ้งทะเล	 มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดโรคตัวแดงดวงขาวและสามารถเพิ่มอัตรา
รอดในกุ้งที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้สูงกว่าร้อยละ	80	

การนำาไปใช้ประโยชน์
	 สาหร่าย	 C.	 reinhardtii	 สายพันธุ์ที่สามารถผลิตโปรตีนลูกผสม	 VP28	 ถือเป็น 
ตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันและช่วยควบคุมโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งทะเลได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งระบบ 
ดงักล่าว	เป็นระบบนำาส่งและกระตุน้ภมูคิุม้กนัในกุง้ผ่านทางการกนิ	(oral	delivery	system)	
ซึง่ถอืได้ว่าเป็นระบบทีม่ศีกัยภาพและถอืประโยชน์อย่างมากในการนำาไปควบคมุโรคตวัแดง
จุดขาวในกุ้ง	ซึ่งเหมาะกับการนำาไปใช้ระบบการเพาะเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรม	

                           
คำาอธิบาย : กระบวนการเตรียมอาหารกุ ้ง	 (ก)	 การเลี้ยงสาหร่ายที่ผลิตโปรตีนลูกผสม	 VP28 
(ข)	 การนำาตะกอนเซลล์สาหร่ายที่ปั ่นเก็บได้ผสมให้เข้ากันกับอาหารกุ้ง	 (ค)	 การอัดรูปอาหารโดย 
ใช้กระบอกฉีดยา	(ง)	การอบแห้งเพื่อทำาให้อาหารคงรูป
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ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail
	 ดร.โสภา	 วิศิษฏ์ศักดิ์	 และ	 นางสาววริษา	 สายะพันธ์	 ภาควิชานวัตกรรมอาคาร	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่	 50	 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	097-1950075			E-mail	:	sopa_visitsak@yahoo.com

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตรเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นลำาและมีโพรงอากาศขนาดเล็ก
ภายใน	 (ฟางข้าวและต้นธูปฤาษี)	 เมื่อนำามามัดรวมกันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุที่
เป็นเส้นใย	 ซึ่งจะทำาให้ได้บล็อกที่มีนำ้าหนักเบาและมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความ
ร้อนได้ดี	โดยที่ยังคงมีค่าความแข็งแรงผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม	(มอก.58-2533)

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตรเป็นบล็อกที่มีส่วนผสมจากฟางข้าวและต้นธูปฤาษี	 ใช้สำาหรับก่อผนังอาคารภายใน
และภายนอก	 มีลักษณะของพื้นผิวคล้ายหินอ่อนจึงไม่ต้องฉาบปูนทาสีมีขนาดความยาว
39	ซม.	สูง	19	ซม.	และหนา	7	ซม.	สามารถขนย้ายได้สะดวก

ภาพ	บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมฉนวน
กันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ภาพ	ลักษณะการเสริมวัสดุธรรมชาติ
ภายในบล็อก
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แผ่นวัสดุที่ขึ้นรูปโดยวิธีการอัดร้อน ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นวัสดุ
เข้ากับโครงอลูมิเนียม

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
	 แผ่นผนังภายในจากใบสักและวัสดุประสานจากธรรมชาติเพื่อลดความร้อนและ
เสียงรบกวน

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail 
	 ดร.โสภา	 วิศิษฏ์ศักดิ์	 และ	 นางสาววริษา	 สายะพันธ์	 ภาควิชานวัตกรรมอาคาร	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่	 50	 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	097-1950075			E-mail	:	sopa_visitsak@yahoo.com

ข้อมูลผลงานโดยสรุป 
	 ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ	 100%	 (ใบสักเหลือทิ้ง/ยางบง)	 ไม่มี
สารพิษเจือปน	ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน	มีความสวยงามตามธรรมชาติ	ปราศจาก
แมลงกัดกินและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 คุณสมบัติของวัสดุใบสักและยางบง	 มีค่าการนำา
ความร้อนของวัสดุตำ่า	จึงสามารถช่วยลดความร้อนเข้าสู่อาคาร	มีคุณสมบัติช่วยดูดซับเสียง	
และลดเสียงรบกวนจากภายนอก	นำ้าหนักเบา	และราคาประหยัด

การนำาไปใช้ประโยชน์ 
	 วัสดุตกแตง่เพื่อบุผวิผนังภายในอาคาร	ใชต้ิดตั้งลงบนโครงไม้หรือโครงอลมูิเนียม
เพื่อทำาผนังกั้นห้อง	(ไม่รับนำ้าหนัก)	เพื่อการป้องกันความร้อนและป้องกันเสียง



คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

	 ๑.	 รศ.ดร.ตฤณ		แสงสุวรรณ	 รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำาแพงแสน

	 ๒.	 ผศ.ดร.ปราโมทย์		สฤษดิ์นิรันดร์	 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

	 	 	 บริการวิชาการ	วิทยาเขตกำาแพงแสน

	 ๓.	 นายวิโรจน์		ทองสุพรรณ	 ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขตกำาแพงแสน

คณะผู้จัดทำา

	 ๑.	 นางสาววรรณีย์		เล็กมณี	 รักษาการแทนผู้อำานวยการ

	 	 	 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ๒.	 นางกชพรรณ		ชมภูนิตย์	 รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารการวิจัย

	 ๓.	 นางจุฬารัตน์		ขุนพรหม	 รักษาการแทนหัวหน้างานบริการวิชาการ

	 ๔.	 นางสาวพรลภัส		สุขสมรูป	 นักวิชาการพัสดุชำานาญการ

	 ๕.	 นางสุณี		โสดา	 เจ้าหน้าที่วิจัยชำานาญการ

	 ๖.	 นางสาววาสนา		มุสิกะรักษ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

	 ๗.	 นางสาวปวีณา		พัฒนศิริ	 นักวิชาการศึกษา

	 ๘.	 นางสาวทัดชาวดี		นฤทุม	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

	 ๙.	 นางสาวซ่อนกลิ่น		ปานดียิ่ง	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 ๑๐.	นางฐิติรัตน์		วงศ์เศรษฐกุล	 เจ้าหน้าที่ธุรการ








