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ถวายงานปลกูตนไมในพระตาํหนักจติรลดารโหฐาน 
เม่ือวันที ่12 กรกฎาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนนิทรงปลูกตนราช

พฤกษ ตนนนทรีและตนอินทนิล โดยมี ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตร ีรศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ดร.ดํารงค 
ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร พรอมดวยคณาจารย บุคลากร และนสิิตคณะวนศาสตร จาํนวน 300 คน เฝาฯ รับเสด็จ และ
รวมปลูกตนไม ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนจิตรลดา พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  

ในโอกาสนี ้รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ดร.ดํารงค ศรพีระราม คณบดีคณะวนศาสตร ไดถวายรายงานกิจการ
ของมหาวิทยาลยัทีส่นองแนวพระราชปรารภในเรือ่งการถวายรายงานและทลูเกลา ฯ ถวายหนงัสอืสัตวที่อาศัยตามธรรมชาติใน
วังสระปทุม ถวายรายงานเก่ียวกับการดูแลรักษาตนไมในวงัสระปทุม ผลการวิจัยการใชประโยชนตนตะกู ความคืบหนาในการ
จัดต้ังศูนยวิจัยไมเมืองหนาวที่มหาวิทยาลัยจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนัน้ ภาควิชาเกษตร
กลวธิาน คณะเกษตร ทลูเกลา ฯ ถวายเครื่องสขีาวขนาดเล็กจาํนวน 2 เครื่องเพ่ือใชตามพระราชประสงคตอไป  

เครื่องสขีาวขนาดเลก็แบบเคลื่อนที่ได เปนเครือ่งสีขาวที่ออกแบบใชไดทั้งไฟฟาและน้ํามัน มีขั้นตอนทาํงาน คือ 
ลําเลียงขาวเปลอืกสูถังปอน แลวขาวเปลือกจะไหลลงสูชดุกะเทาะแกลบโดยแรงโนมถวง ขาวกลองและแกลบจะถูกคัดแยกจาก
กันโดยลม แกลบจะถูกพัดออกภายนอกเครื่องที่กรวยแยกแกลบ สวนขาวกลองจะไหลลงสูหองขัดขาวที่ทาํจากเหลก็กลาไรสนมิ 
ผลผลิตที่ออกจากหองขัดขาวจะเปนขาวขาวรวมหรอืขาวสารเพ่ือการบริโภค ณ บริเวณชองทางออกขาวขาวโดยผานตะแกรง
โยกเพ่ือการคัดแยกปลายขาว ทําใหไดขาวสารที่มีคุณภาพตามตองการของผูบริโภคได ลักษณะเดนของเครื่องสีขาว คือ 
สามารถเขาถึงผูใชไดในระดับครัวเรือน ซึง่เปนการลดภาระการขนยายขาวเปลือกไปยังโรงสี ใชไดทั้งไฟฟาและน้าํมัน มีระบบ
ลมดูดเพ่ือการปอนขาวเปลือกสูชุดกะเทาะแกลบ สามารถแยกการผลิตไดทั้งขาวกลองและขาวสาร มีตะแกรงโยกคัดแยกปลาย
ขาวในตัว มีกรวยแยกรําและแกลบโดยอสิระทาํใหสามารถควบคุมมิใหฝุนรําและแกลบปนเปอนในอากาศชวยรักษาสิง่แวดลอม
ของชุมชน และใชวสัดุในประเทศประมาณ 90 % เครื่องสีขาวขนาดเลก็มีขีดความสามารถทาํงานไดประมาณ 150 กิโลกรัม
ขาวเปลอืกตอชั่วโมง มีชองทางออกของขาวกลอง ขาวสาร ปลายขาว รํา แกลบ แยกจากกันอยางอิสระ โดยไดเปอรเซนต
ขาวสารประมาณ 65-70 %  
ท่ีมา : คณะวนศาสตร                        ขอมูล ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2552 

การจดัสรรงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย มก. ป 2552 
คณะอนกุรรมการพิจารณาทนุอุดหนนุวจิยัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร อนมัุติทนุสนบัสนนุโครงการวิจยัและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพเชงิบูรณาการเพ่ือการแขงขนัในการแกปญาความยากจนของประชาชนในชาติ  ประกอบดวย กลุมโครงการวิจยัหนวย
ปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 19 โครงการ รวมเปนเงินทัง้สิน้ 10,800,000 บาท ดังนี ้
1. หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน Catalytic and Bimolecular Design  
    ศ.ดร.จาํรัส ลิ้มตระกูล       ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร      500,000 บาท 
2. โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะดานเคมีศาสตรสนเทศ 
    ผศ.ดร.จักร แสงมา       ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร        500,000 บาท 
3. หนวยปฏิบัติการวิจยัการพัฒนาวิธวีิเคราะหสารปริมาณนอย 
    รศ.ดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร      800,000 บาท 
 

 



 
4. หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
    รศ.อัศนีย กอตระกูล       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร       500,000 บาท 
5. หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี  
    รศ.สุนนัท ลิ้มตระกูล      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร        800,000 บาท 
6.หนวยวิจัยดานระบบเครือขายแลกเปลี่ยนมวล และความรู 
    รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร        400,000 บาท 
7. โครงการหนวยวิจยัการจดัการดานน้าํทวมและคุณภาพน้ําอยางย่ังยืนของประเทศไทย 
    รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท   ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร    400,000 บาท 
8.หนวยปฏิบัติการวิจยัเชยีวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิลและการใชประโยชนจากของเสยี 
    รศ.ธํารงครัตน มุงเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร      800,000 บาท 
9. หนวยปฎิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะทางวศิวกรรมหลังการเก็บเก่ียวแปรสภาพและบรรจภุัณฑไมผล     
    รศ.อนพัุนธ เทอดวงศวรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน    800,000 บาท  
10. การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  
      รศ.บัญชา ขวัญยืน  ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน   300,000 บาท 
11.โครงการหนวยปฏิบัติการวิจยัพิเศษโรคไขหวัดนก 
     ผศ.ทวีศักด์ิ สงเสริม  ภาควิชาพยาธวิิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร กําแพงแสน   500,000 บาท 
12. หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการสรางนวัตกรรมอาคารเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม 
      รศ.พาสิน ีสุนากร  ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร    400,000 บาท 
13. โครงการหนวยปฏิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะดานนวตักรรมวัสดุชวีฐานเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตร 
      อาจารยรังรอง ยกสาน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุคณะอุตสาหกรรมเกษตร                          500,000 บาท  
14. โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะดานโปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
      รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร     400,000 บาท 
15. โครงการหนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะดานนวัตกรรมอาหารขบเค้ียว 
       รศ.อนุวัตร แจงชัด   ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร     400,000 บาท 
16. โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั และการวิจยัการยอมรับ  
      ของผูบริโภค                        
      รศ.ธงชัย สุวรรณสชิณน  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร     500,000 บาท 
17. โครงการสรางหนวยปฏิบัติการวจิยัเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีรักษาความสดใหมของอาหาร 
      รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร  800,000 บาท 
18. โครงการวิจัยจัดต้ังหนวยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภัยของอาหาร 
       อาจารยจิตศิร ิราชตนะพันธุ  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร  500,000 บาท 
19. โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะดานนวัตกรรมระบบนําสงสารโภชนเภสชัและสารออกฤทธิท์างชวีภาพ         
      (การพัฒนาระบบนาํสงสารออกฤทธิ์ชวีภาพ : สารประกอบในกลุม เทอรปนส) 
      รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนยีการอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร 1,000,000 บาท 
 ทั้งนี ้เหลืองบประมาณที่อยูระหวางการพิจารณาจัดสรรอีก จํานวน 1,100,000 บาท จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จากมหาวทิยาลยั ทัง้สิน้ 33,250,000 บาท โดยไดมอบใหสถาบันวจิยัและพัฒนาแหง มก. ดําเนินการตอไป 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.        ขอมูล ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 


