มก. ประกาศผลงานวิจัยดีเดนในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 46 ประจําป 2551 ในวันที่ 29 มกราคม
2551 - 1 กุมภาพันธ 2551 และจะมีการมอบรางวัลแกผูเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 ประจําป
2550 ในวันที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผลงานที่ไดรับรางวัลมีทั้งหมด 31 รางวัล จากงานวิจัยทั้งสิ้น 466 เรื่อง ประกอบดวย
รางวัลดีเดน 1 รางวัล รางวัลดี 8 รางวัล และรางวัลชมเชย 22 รางวัล
สาขาพืช มีผลงานระดับดี 1 รางวัล คือ Bacillus amyloliquefaciens ชักนําความตานทานตอเชื้อแบคทีเรีย
Xanthomonas axonopodis pv. Glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลืองดวยการเพิม่ สารประกอบฟนอลและเอนไซม
ฟนิลลานีนแอมโมเนียไลเอส และผลงานระดับชมเชย 3 รางวัล คือ เสถียรภาพการใหผลผลิตของมันสําปะหลังสาย
พันธุดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ความหลากหลายของรา Talaromyces จากดินและผลตอราสาเหตุโรคพืชใน
หองปฏิบัตกิ าร , ราบนมูลสัตวและการเปนปฏิปก ษของรา Sordaria fimicola ตอราสาเหตุโรคพืชในหองปฏิบัตกิ าร
สาขาสัตว มีผลงานระดับดี 1 รางวัล คือ การปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในกระบวนการฆาและตัดแตงในโรง
ฆาสุกรมาตรฐานสากล และผลงานระดับชมเชย 2 รางวัล คือ ผลของการใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารตอระบบ
ภูมิคมุ กันในไกกระทง , ผลการเสริมกากขมิ้นชันในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรในระยะรุน-ขุน
สาขาสัตวแพทยศาสตร มีผลงานระดับดีเดน 1 รางวัล คือ ชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางในน้ํานมรูปแบบ
ใหม ผลงานระดับดี 1 รางวัล คือ ผลของยาหมองนวดเตานมตอปริมาณเซลลโซมาติกในแมโครีดนมทีม่ ีปญหาโรคเตา
นมอักเสบแบบไมแสดงอาการ และผลงานระดับชมเชย 2 รางวัล คือ การศึกษาความเปนไปไดและประสิทธิภาพของ
คีมเบอรดิซโซในการทําหมันแบบไมทําศัลยกรรมของสุนัขจรจัดเพศผู , การเปรียบเทียบมุมนอรเบอรกและดัชนีความ
หลวมของขอสะโพกในการประเมินขอสะโพกหลวมในสุนัข
สาขาประมง มีผลงานระดับดี 1 รางวัล คือ ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแหงชาติหมู
เกาะสุรินทร และผลงานระดับชมเชย 3 รางวัล คือ การเพาะพันธุและการอนุบาลปลาหลด , การตรวจสอบและ
ติดตามแบคทีเรียกลุม ไนตริฟายอิงและดีไนตริฟายอิงในระบบเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบน้ําหมุนเวียนดวยเทคนิค Fluorescent
In Situ Hubridization , การแสดงออกของยีนจากไตสวนหนาและมามของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่ถกู
กระตุนดวยเชื้อ Streptococcus agalactiae โดยใชเทคนิค Expressede Sequence Tegs (ESTs)
สาขาวิทยาศาสตร มีผลงานระดับดี 1 รางวัล คือ การศึกษาสมบัตกิ ระจกสะทอนความรอนและทําความ
สะอาดตัวเองของกระจกเคลือบฟลม อินเดียนทินออกไซดและไททาเนียมไดออกไซดที่เตรียมโดยวิธีสปตเตอริง และผลงาน
ระดับชมเชย 3 รางวัล คือ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอาหารแข็งจําเพาะในการตรวจหาเชื้อ Listeria
monocytogenes ในไสกรอกไก , Effect of Films Thickness on the Properties of ITO Thin Films Prepared by
Electron Beam Evaporation , Determination of Disulfide Bond and N-glycosylation of Androgenic Hormone
from Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii

สาขาสถาปตยกรรมศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีผลงานระดับดี 2 รางวัล คือ Lightweight
Geomaterials for Bridge Approach Utilization on Soft Ground Area , The Pilot Projects on Suburban Housing in
the North : First and Second Year 2005 and 2006 และผลงานระดับชมเชย 3 รางวัล คือ A Novel Route to
Perovskite Lead Zirconate Titanate from Lead Glycolate, Sodium tris(glycozirconate), and Titanium Glycolate
via Sol-Gel Process , การปรับปรุงพื้นผิวเหล็กกลาเครื่องมือชนิด D2 ดวยกระบวนการโครโมบอโรไนซิง , Thermal
Comfort of High-Land People During Cool Season
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มีผลงานระดับดี 1 รางวัล คือ ผลของความรอนตอสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนถั่ว
เขียวเขมขน และผลงานระดับชมเชย 3 รางวัล คือ การศึกษาสัดสวนที่เหมาะสมของสารใหความหวานในการผลิต
อาหารขบเคี้ยวชนิดแทงจากขาวกลองและสมุนไพร , การศึกษาสภาวะการทอดสุญญากาศที่เหมาะสมสําหรับหอมแดง ,
ผลของปฏิกริ ยิ าการเกิดสีน้ําตาลตอปริมาณฟนอลิกฟลาโวนอยด
สาขาศึกษาศาสตร มีผลงานระดับชมเชย 2 รางวัล คือ ภูมิปญญาไทยสูก ารพัฒนาอาชีพแบบมีสวนรวมของ
ครอบครัว-ชุมชน : โครงการตนแบบบานหนองหอย ตําบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร , การประมวลองคความรูในทาง
วิทยาศาสตรจากของเลนพื้นบานจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มีผลงานระดับชมเชย 1 รางวัล คือ การเปรียบเทียบลักษณะทางการ
จัดการระหวางผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในกลุม ที่มีประสิทธิภาพต่ําและกลุม ทีม่ ีประสิทธิภาพสูงในจังหวัดยโสธร
ซึ่งจากการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 ประจําป 2550 มีผสู งผลงานวิจัยเขารวมในภาคบรรยายทั้งสิ้น 12 สาขา
จํานวน 466 เรื่อง ประกอบดวย สาขาพืช 58 เรื่อง สาขาสัตว 38 เรื่อง สาขาสัตวแพทยศาสตร 25 เรื่อง สาขาประมง 59
เรื่อง สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 15 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร 38 เรื่อง สาขาสถาปตยกรรมศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 93 เรื่อง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 19 เรื่อง สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 20 เรื่อง สาขา
ศึกษาศาสตร 51 เรื่อง สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 30 เรื่อง และ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20 เรื่อง

