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สรุปภาพรวมกิจกรรม  
งานเกษตรแฟร ประจําป พ.ศ. 2553 

“นวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยใหรุงเรือง” 
29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ 2553 

****************************************************************** 
ในป 2553 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจาํป 2553  ในระหวางวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ 2553       

ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ภายใตหวัขอ “นวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยใหรุงเรือง”   
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร และ
เผยแพร ถายทอดความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ผลงานวจิัยตาง ๆ หลากหลายสาขา รวมทั้ง  
เพ่ือกระตุนใหมกีารขยายตัวของกลุมเกษตรกร วิสาหกจิชมุชน ธุรกจิเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และเพ่ือเปนการนาํ
ผลงานนวตักรรมใหม ๆ จากทุกสาขาวชิาการจากการศึกษา วิจยัและพัฒนาของนักวิจยั นักวิชาการ อาจารย นิสิตของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร มาเผยแพรความรูและถายทอดเทคโนโลยใีนรปูแบบของ จดันทิรรศการ การสาธิต การ
ฝกอบรม การประกวดและการแขงขัน การจาํหนายสินคาทางการเกษตร ตนไม สินคาจากกลุมเกษตรกร ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีผลิตภณัฑและผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารพิษของหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
หรอื KU Outlet มาจาํหนายในราคาพิเศษ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังใหความสาํคัญกบันิสิตใหเขามามีสวนรวมในการ
จัดงาน โดยใหนิสิตทาํกจิกรรมในนามของชมรม สโมสรเพ่ือหาประสบการณและรูจักการทํางานรวมกัน 
 อนึ่ง ในวันศุกรที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี เสด็จเปนองคประธานเปดเกษตรแฟร ประจาํป 2553 ณ อาคารจกัรพนัธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน สําหรบักิจกรรมหลัก ๆ ภายในงานเกษตรแฟรปนี ้ประกอบดวย 
 นิทรรศการบนเสนทางงานวิจัย ซึ่งถือเปนกิจกรรมหลักที่อยากใหผูชมมาหาความรูกันมาก ๆ การประกวด
ผลไม กลวยไม ไมประดับ การประกวดสัตวเลี้ยง การฝกสุนัขจรจัดเชื่อฟงคําสั่งในโครงการหาบานใหมใหสุนัขจรจัด การ
ประกวดผลิตภัณฑตาง ๆ ทั้งที่เปนอาหารและไมใชอาหาร  
 และในปนี้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร ไดจัดนิทรรศการสุนัขทรงเล้ียง การแสดงสุนัขทรงเลี้ยงจากวังศุโขทัย การ
ประกวดสุนัขชิงถวยพระราชทาน ฯ ประเภทตาง ๆ การแสดงสัตวเล้ียงชนิดพิเศษ และการบริการตรวจสุขภาพสัตวเล้ียง 
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และการแสดงความสามารถของมาพ้ืนเมืองแหนาค โดยมาจัดในชวงวันที่ 29 – 31 
มกราคม 2553 ณ บริเวณสนามรักบี้ และชมรมยูโด-ไอคิโด สําหรับคณะประมงมีการประกวดปลากัดประเภทตาง ๆ  การ
ประกวดวาดภาพและการแขงขันการจัดตูปลา ดวย 
 ในสวนของตลาดนัดปนี้ไดมีการปรับโฉมใหมใหมีความทันสมัย สะดวกสบาย โดดเดนเปนสากลมากข้ึน และได
มาตรฐาน ซึ่งแบงเปน 11 สวน คือ 
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1. ตลาดนัดติดแอร เปนสวนพิเศษใหมที่ยกระดับสินคาคุณภาพดีเยี่ยมมารวมไว เชน สินคาจากมูลนิธิตาง ๆ 
ของพระราชวงศ  สินคาจากโครงการหลวง การสาธิตการจัดดอกไมแหง แหลงรวมผลิตภัณฑของ มก. ผา
ไหมชั้นนํา เบเกอรี่ การแสดงมหัศจรรยพันธุพืช ผัก ผลไมยักษ สวนชวนชม ตะโก สวนกลวยไม  ตูปลา
สวยงามที่นาสนใจมากมาย 

2. ผลิตภัณฑของ มก. (KU Outlet) ที่ไดจากการศึกษาวิจัยของนักวิจัย มก. เชนผลิตภัณฑหุนยางพารา 
ผลิตภัณฑจากการเพาะชํา พืชผักตาง ๆ   

3. ตลาดนัดตนไม จําหนายเกี่ยวกับพันธุไม กลาไม เมล็ดพันธุ ไมผล วัสดุทางการเกษตร ฯลฯ 
4. ตลาดนัดสัตวเล้ียง จําหนายสุนัข ปลา อุปกรณ อาหารของสัตวเล้ียง 
5. สินคาเกษตร จําหนายมะขาม หอม กระเทียม พริกแหง ขาวสาร ผาทอ ผาไหม ผลิตภัณฑแปรรูปตาง ๆ 
6. สินคาโรงงานและเครื่องมือ เครื่องใชทางการเกษตร เครื่องเขียนตาง ๆ 
7. หนังสือ จําหนายหนังสือการเกษตร หนังสือทั่วไป และประเภทตาง ๆ  
8. สินคาอุปโภคและบริโภค จําหนายอาหารสําเร็จรูป อาหารแปรรูป เครื่องด่ืม เส้ือผา เครื่องประดับ 
9. ผลิตผล ผลิตภัณฑของเกษตรกร สนิคา OTOP ระดับ 5 ดาวจากกลุมสมาชกิของ ธ.ก.ส. และสํานักงาน

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
10. กิจกรรมนิสิต ของชมรม สโมสร และชาวตึกชาวหอ 
11. ศูนยอาหาร ภายในงานมีทั้งหมด 6 จุด 

 สรุปนิทรรศการงานวิจัย “บนเสนทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทุกสาขาโดยแสดงในรูปแบบจําลอง ผลิตผล ผลิตภัณฑ การสาธิต รวมทั้งการใหบริการปรึกษาวิชาการ โดยมี 
ผลงานวิจัยกวา 120 โครงการ ประกอบดวย 7 กลุม ดังนี ้

กลุมนิทรรศการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ ไดแก โครงการ 
ศึกษาวิเคราะหศักยภาพของคลองลัดโพธ์ิอันเนือ่งมาจากพระราชดาํริดานไฟฟาพลังน้าํ ภูมิปญญาพ้ืนบานในการใช
ประโยชนพืชพรรณธรรมชาติทองถิ่นกับการอนรุักษสภาพแวดลอมเพ่ือการเกษตรยั่งยืน  กรณภีฟูา อ.บอเกลือ จ.นาน   
โครงการการดูแลรกัษาไมตนในวงัสระปทุม   เกษตรศาสตรสืบสานโครงการพระดาบสสัญจร   การพัฒนาพ้ืนทีช่นบท
โครงการภฟูาพัฒนาฯ โดยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลผลิตทางการเกษตรและยกระดบัคุณภาพชวีติของชาวชนบทในพ้ืนที่
สูง   สัตวในวังสระปทุม  การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุมน้าํลําพะยังตอนบนอนั
เนื่องมาจากพระราชดาํริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสนิธุ  การศึกษาการปลูกไมผลยนืตนแบบผสมผสานเพือ่การ
พัฒนาการใชที่ดินอยางยั่งยนื  ศูนยภูฟาพัฒนา จังหวดันาน 

กลุมนักวิจยัและผลงานวิจัย รวมรางวัลนวัตกรรมท่ีไดรบัรางวัลป 2551-2552  ไดแก การทาํน้าํเชือ้แชแข็ง
และผลของการผสมเทียมดวยน้าํเชือ้ชางแชแข็งในมาพันธุผสม  โครงการน้าํเชือ้แชเย็น แชแข็งและผสมเทยีมในชางไทย 
 พันธุวศิวกรรมและไบโออนิฟอรเมติกสเพือ่การพัฒนาวัคซีนปองกนัเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว  เคยูเฟรซเซนต ฉลาก
บอกความสดใหม  กระดาษเคลือบพาสมาตานทานน้าํ   เครือ่งวัดกระจายแรงกด  เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอางอิงอะฟลา
ทอกซินในถัว่ลิสง   ขาวโพดฝกออนลกูผสมเดี่ยวที่ไมตองถอดยอดพันธใหม  KBSC 605  ปุยส่ังตดั  พจนานกุรม
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สารสนเทศภาษามือไทย  วิธีการกระตุนใหเกิดสารหอมในไมเกฤษณาโดยเชือ้ราและสารอนิทรียที่ปลอดภัย   ตําหรบั
อาหารไกผสมสมุนไพรขม้ินชันสําหรับปองกนัการติดเชื้อไวรสัในไก  ขาวก่าํโมนา   กลวยไมหวายตานทานไวรัส  เครือ่ง
ตรวจสอบความผิดปกตินม UHT  หรือผลติภณัฑอาหารเหลวบรรจกุลองโดยไมทาํลายแบบรายงานผลโดยตรง 
 กลุมรางวัลนิสิต   ไดแก  หุนยนตแชมปโลก World Robocup 2009   รถแขงบังคบัวิทยุ  การออกแบบ
ผลิตภัณฑจากขยะ   คอนกรีตบล็อกเพ่ือลดการสะสมความรอนดวยวธิีธรรมชาติ  สถานพักอากาศระยะยาวสาํหรับ
ผูสูงอายุหลงัวัยเกษียณตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงและการออกแบบสถาปตยกรรมที่ยั่งยืน   การศึกษาพันธกุรรมความ
ตานทานโรคแอนแทรคโนสในพริก  KU Onion Cube   บรรจภุณัฑชนะเลิศ Asia Star 2009 
 กลุม High Light คณะ  ประกอบดวย คณะเกษตร ไดแกเรือ่ง ดานไถพรวน ..ปญหาที่ไมควรมองขาม  บรูณา
การทรพัยากเกษตรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการเกษตร  ผลิตภณัฑกาํจัดแมลงและวเิคราะหสารเคมี  โคนมขาวดํา : ดํามาก
ดีกวาขาวมากจรงิหรอื  กระถนิและใบมันสําปะหลังในการเพิ่มประสิทธภิาพในการผลิตสตัวเค้ียวเอื้อง    คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ไดแก ผลิตภัณฑกิมจิ  นวตักรรมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  บรรจภุัณฑกระถางตนไมจากกาก
ตะกอนน้าํมันปาลมและกากตะกอนจากบอบาํบัดน้าํเสีย  นวตักรรมวสัดุชวีฐานเพ่ืออุตสาหกรรมการบรรจุ  การผลิต
มะขามผลดวยเครือ่งทาํแหงแบบลูกล้ิง โดยใชมอลโตเด็กซตรินและอาราบิกกมัเปนสารตวัพา น้าํมะพราวน้าํหอมผง  
คณะศึกษาศาสตร เรือ่ง ขีดความสามารถคณะศึกษาศาสตร มก.สูการเปนสถาบนัพัฒนาบคุลากรทางการศึกษาที่มี
ความสามารถเปนมนุษยที่สมบรูณ  คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร ผลงานวจิัยเรือ่ง การมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดต้ังศนูยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงในโรงเรียน  คณะมนุษยศาสตร ภาควชิาวรรณคดี ชุดโครงการวจิัย “ระคร   
ละคน ตัวตน มนุษย : วรรณกรรมกับนาฏกรรมการศึกษา  คณะสถาปตยกรรมศาสตร การวจิัยและพัฒนาวัสดุกอสราง
จากเศษซากอาคาร คณะเทคนคิการสัตวแพทย ชือ่ผลงานวจิัยความชกุของแอนติบอดตีอการติดเชือ้ Toxoplasma 
gondii ในสุกรจากโรงฆาสัตวทาง ภาคเหนอืของประเทศไทย คณะวทิยาศาสตร ผลงานวจิัย นวัตกรรมวิจัยเพ่ือคนหา
สารออกฤทธ์ิทางชวีภาพ  คณะประมง เทคโนโลยกีารกักเกบ็ที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมความคงตวัของผลติภณัฑ  อาหารเพ่ือ
สุขภาพและนวตักรรมจากแนวคิดการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมใน 12 ชัว่โมง  ศูนยวทิยาการกลวยไม คณะเกษตร 
กําแพงแสน ผลงาน การวัดจาํนวนชุดโคโมโซของกลวยไมโดยใชไฟลโซโตมเดอร  หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยผีลิตผล 
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ผลงาน การตรวจสอบคุณภาพภายในของผลไมเมืองรอนโดยวธีิไมทาํลาย    
ฝายปฏิบติัการวิจยัและเรอืนปลูกพชืทดลอง ผลงาน ความกาวหนาของงานวิจยัการควบคุมโรคหลังเกบ็เกี่ยวโดยใช       
จุลินทรยีทรงพุม  การพัฒนาเทคนิคการคดัเลือกออยทนแลงในสภาพปลอดเชือ้  แจง พันธุไมอันทรงคณุคาในสยาม 
กําลังถูกลืม  สถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ผลงานเกี่ยวกับอาหารสุขภาพไทย  สํานักพพิิธภณัฑและ
วัฒนธรรมการเกษตร ผลงานเกี่ยวกบัวัฒนธรรมเครือ่งดนตรใีนพิธีกรรมการเกษตรของชนเผาไทใหญ ไทลื้อ ไทยวน     
ไททรงดํา ไทครั้ง ไทอิสาน ผูไทย ไทถิน่ใต ไทพวน พรอมกบัเครือ่งดนตรีในพิธีกรรมการเกษตรของแตละเผา และการ
แสดงดนตรใีนพิธีกรรมการเกษตรของชนเผาไท คณะวนศาสตร ผลงานการพัฒนาระบบเตอืนภัยน้าํทวมดินถลม   
 กลุม High Light คณะท่ีมีนิสติรวม  คณะอตุสาหกรรมเกษตร ทารตลกูบวั  การประเมินโครงการฝกอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ English for International Conference สําหรบันิสิตปรญิญาตรี คณะเทคนิคการสัตวแพทย ผลงาน
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ความสมัพันธระหวางการจัดลําดับทางสังคมของสุนัขกับระดับการเรยีนรูของสุนัข คณะสัตวแพทยศาสตร ผลงาน
การศึกษาปริมาณชือ้แบคทีเรียบนพ้ืนเลาคลอดในฟารมสุกรภายหลังลางทาํความสะอาด  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ผลงาน การพัฒนาพ้ืนที่ตอขยายระบบขนสงมวลชนยานชานเมืองกรุงเทพ  คณะมนษุยศาสตร ผลงาน รูลกึแหลงเทีย่ว
ธรรมชาติไทย 
 กลุมงานวิจัยบูรณาการ ไดแก ศูนยความเปนเลิศแหงนวตักรรมขาว จะแสดงเรือ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑขาวกลอง
งอก และน้ําขาวกลองงอก ผลิตภณัฑผัดไทยในบรรภุณัฑออนตัว โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิ
ปลอดภัยโดยการใชมูลสัตวเปนปุยเพ่ือลดตนทนุการผลิต คุณคาทางโภชนาการของน้าํคั้นจากใบขาวไทย พลังงาน: ไบ
โอดีเซล ทั้งสบูดํา ปาลมน้าํมัน โรงสกดัน้าํมนัปาลมและเครือ่งผลิตไบโอดีเซล เอทานอลจากมันสําปะหลังและออย  ออย
พันธุกาํแพงแสน  มันสําปะหลังที่นยิมเพาะปลูกในประเทศไทย การพัฒนากระบวนการผลติเอทานอลจากมันสําปะหลัง  
เชลลเชื้อเพลิง  การผลิตพลังงานโดรเจนดวยสาหราย  โรงไฟฟาชวีมวลระดับชุมชน ผลงานวจิัยดานนาโนระดับ
อุตสาหกรรม  บรรจภุัณฑกระถางตนไมจากกากตะกอนน้าํมันปาลมและกากตะกอนจากบอบาํบัดน้าํเสยี  สุขภาพความ
งาม ไดแก ผลิตผลทางการเกษตรสูผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม เชน มะขามปอม ไพล  ททีร ีไหม  รวมตํารบัพืช
สมุนไพรไทย พันธุพชื มก. ไดแก ฝายขาวพันธุ มก. 1 ฝายสีธรรมชาติพันธุ พม 1 และ พม 4  สตรอเบอรพัีนธุ
พระราชทาน 80 นอยหนาเพชรปากชอง พันธุขาวโพดเล้ียงสัตว  กลวยน้าํหวาปากชอง 50 กลวย  มะละกอพันธุปากชอง 
2  มะมวงลกูผสม มันสําปะหลังพันธุใหมหวยบง 80  พานทอง..คําฝอยไรหนาม งานพันธุดี ถัว่ฝกยาว พันธุกาํแพงแสน 
20  พรรณไมสวยดวยรงัสี  เทคโนโลยอีุตสาหกรรม  ไดแก เครือขายปล๊ักไฟฟาไรสาย  ระบบเก็บรวบรวมขอมูลผาน 
เครื่องขาย GPRS  ระบบควบคุมวาวลน้าํแบบไรสาย ระบบจาํลองการรบระยะประชิด  ปฏิกรณเคมีเพ่ืองานพลังงาน  
นาฬิกาจับเวลาพรอมคํานวณเวลามาตรฐานบนคอมพิวเตอรมอืถอืสําหรับงานอตุสาหกรรม ศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการดานเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร ไหม  นอกจากนี้ยังมีโครงการบุมเพาะธุรกิจ  เลือดจระเขแคปซูล  บล็อกผนัง
ตนไม   นวัตกรรมการผลิตไมกนิแมลงแบบครบวงจรเพ่ือการสงออก การปลูกเพ่ือใชประโยชนจากพืช    
 กลุมคลินิก  ประกอบดวย คลนิิกเกษตร ดานโรคพืช  แมลง  คลินิกหมอดิน  คลนิิกเครือ่งจักรผลและระบบน้าํ 
คลนิิกครอบครวัและโภชนาการ 
 การสาธิต อบรมวิชาชพีระยะสั้น  สํานักสงเสริมและฝกอบรม จะใหมีกิจกรรมบริการวิชาการ ดานการ
ถายทอดเทคโนโลยเีพือ่การสงเสรมิอาชีพ โดยกําหนดใหมีการ อบรมวิชาชีพระยะส้ันในหลกัสูตรตาง ๆ การสาธิตวิชาชพี
บนเวทบีรกิารวิชาการ และ การจาํหนายส่ือทางการเกษตรและวชิาชีพ ไดแก วิดีโอซีดี เอกสารสงเสริมเผยแพร
อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้เปนสวนแสดงนทิรรศการวิชาการ วันละ 2 รอบ รอบแรก เริ่ม 10.00  และรอบที ่2 เริ่มเวลา 
14.00 วนัเสาร- อาทติย มี 3 รอบ คือ รอบแรกเวลา 10.00 น.  รอบที่ 2 เวลา13.00 น. และรอบที ่3 เวลา 16.00 น. รบั
สมัครรอบละ 10 คน สมคัรวันตอวนั ภายในงานเกษตรแฟร  เทานั้น   
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กิจกรรมการประกวด 

วันท่ี /เวลาประกวด กิจกรรมประกวด คุณสมบัต ิ  สถานท่ี 
ดําเนินการประกวด เม่ือ
วันท่ี 28 มกราคม 53 
โดยจะมอบรางวลัใน
วันท่ี 3 กุมภาพันธ 53 
เวลา 13.00 น. หอง
ประชุม    กําพล อดุล
วิทย อาคารสารนิเทศ 
50 ป   
 

ประกวดกลวยไมตัดชอ 5 ชอ  :  กลวยไมตัดชอ สกุลหวาย  สกุลมอคคารา และ
สกุลใกลเคียงตัดดอก  สกุลแวนดาและสกุลใกลเคียง  สกุลออนซิเด้ียม และ
สกุลอื่น ๆ    
ประเภทพวงมาลัยดอกกลวยไม : มี 4 ประเภท  คือ พวงมาลัยคลองขอมือ แบบ
ใชท้ังดอก   พวงมาลัยคลองขอมอื แบบใชสวนของกลีบดอก  พวงมาลัยคลอง
คอ แบบใชท้ังดอก  และพวงมาลัยคลองคอ แบบใชสวนของกลีบดอก 
ประกวดผลไม 15 ประเภท  โดยเนนคุณภาพ ความปลอดภัยในการบริโภค คือ 
ไมมีสารเคมีตกคาง หรือมีแตไมเกินมาตรฐาน : ไดแก สมโอพันธุทองดี  พันธุ
ท่ัวไป  สมเปลือกลอน   มะมวงน้าํดอกไมสีทอง ผลสุกพรอมรับประทาน  
มะมวงเขียวเสวยแก  ชมพูสแีดง  สีเขยีว  เชียวอมชมพู  ฝร่ังมีเมล็ด และไมมี
เมล็ด คุณภาพด ีไมจํากัดพันธุ   องุนรับประทานสด ผลสีเขียว เหลือ มีเมล็ด มี
ขอติด  และแบบไมมีเมล็ด  พุทราผลโต มะละกอสุก 

กลวยไม และผลไมที่
ชนะการประกวดจะ
นํามาจัดแสดงใหชม
ในนิทรรศการบน
เสนทางงานวจัิย ณ 
อาคารจักรพันธเพ็ญ
ศิริ  

29 มกราคม 53  
ลงทะเบียน 
  08.30 – 09.00 
แขงขัน 09.00-12.00
ตัดสิน 13.30 น. 

การประกวดการวาดภาพใตทองทะเลระดับอนุบาล ประเภททีม 3 คน 
โรงเรียนจะไดรับโลรางวัล  นักเรียนจะไดรับทุนการศึกษา 
ทีมละ 5,000 บาท 3,000 บาทและ 2,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

อาคารบุญอนิทรัม
พรรย คณะประมง 

29-30 มกราคม 53 
เวลา 16.00-17.00 น. 

การแสดงความสามารถของมาพื้นเมืองแหนาค  และเปดโอกาสใหน่ังบนหลัง
มาพ้ืนเมืองแหนาคถายรูป พรอมชมนิทรรศการความรูตาง ๆ เก่ียวกับมา  มา
แหนาค  

ณ สนามรักบ้ี 

29-31 มกราคม 53  
เวลา 09.00-18.00 น. 
 
 
30 มกราคม 53  
ลงทะเบียนและสมัคร
เวลา 08.30-9.00 น. 
ประกวด เวลา 09.30 -
12.30 น. 
ตัดสินและมอบรางวัล

การแสดงสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ  การเสวนา “ศูนยฟนฟูนกลาเหย่ือและนกใน
ธรรมชาติ”  โรงพยาบาลชางและสัตวปา  การตอบปญหา การเลนเกมส การ
เลี้ยงกระตายท่ีถูกตองแบะมีความสุข  การเลี้ยงเตาและเตาเลีย้งในประเทศไทย 
การเลี้ยงงู  
ประกวดวาดภาพระบายสีสัตวเลี้ยงตามจินตนาการ “ภาวะโลกรอนที่มี
ผลกระทบตอสิง่มีชีวิต”  การแขงขันแบงเปน 4 ประเภท คือ ช้ัน ประถมศึกษาป
ท่ี 1-3     ช้ันประถมปท่ี 4-6   ช้ันมัธยมศึกษาปที ่1-3  และชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 
4-6  
 
 

ณ ชมรมยูโด-ไอคิโด 
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วันท่ี /เวลาประกวด กิจกรรมประกวด คุณสมบัต ิ  สถานท่ี 
เวลา 14.00-15.00 น. 
ณ หองจัดนิทรรศการ
การแสดงสัตวเลี้ยงชนิด
พิเศษ 
29-30 มกราคม 53 
ลงทะเบียน 9.00 น.ปด
รับภาพและสงภาพถาย
พรอมไฟลที่บันทึกลงซีดี 
เวลา 17.00 น. 

 
 
 
 
การประกวดการถายภาพท่ีช่ืนชอบ  “ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต”  
แบงเปนประเภทอายุไมเกิน 15 ป   อายุระหวาง 15-25 ป  และอายุมากกวา 25 
ปขึ้นไป 
 
ประกาศผลวันท่ี 31 มกราคม 53  เวลา 11.00 น.  

 

 

ณ ภายในนิทรรศการ
การแสดงสัตวเลี้ยง
ชนิดพิเศษ อาคารโย
โด ไอคิโด 

 
29-31 มกราคม 53  
 
 
 
 
 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร       งานแสดงและประกวดสัตวเลี้ยง  ประกอบดวยการ
แสดงความสามารถพิเศษของสนัุขทรงเลี้ยง  นิทรรศการเก่ียวกับสุนัขทรงเลี้ยง  
นิทรรศการกาวทันสมัยสูความเปนเลิศโรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน  
นิทรรศการสื่อการสอนจากหุนจําลองยางพารา  ประกวดสุนัขชิงถวย
พระราชทาน  บริการตรวจสุขภาพสัตวเลี้ยงและฉีดวัคซีน (พิษสุนัขบาและถาย
พยาธ ิฟรี   การแสดงความสามารถของมาพ้ืนเมืองแหนาค  นิทรรศการสัตว
เลี้ยงชนิดพิเศษ  การประกวดภาพถายและวาดภาพระบายส ี รานคาผลิตภัณฑ
ช้ันนําสําหรับสัตวเลี้ยงราคาถูก 

ณ บริเวณสนามรักบี้ 
และชมรมยูโด-ไดคิโด 

31 มกราคม 53  
เปดรับสมัครเวลา 
08.00-11.00 น. 
ประกวดและตัดสนิ 
เวลา 14.00-15.00 น. 
รับสมัครเวลา 08.00-
10.30 น. ประกวดและ
ตัดสิน 13.00-14.00 น. 
 
รับสมัครเวลา 08.00-
14.00 น. ประกวดและ
ตัดสิน15.00-16.00 น. 
 
วันท่ี 31 มกราคม 53 

การประกวดสุนัขชงิถวยพระราชทาน   
ประเภทมิตรแท ไมจํากัดสายพันธุ 1 รางวลั   ชิงถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 
 
ประเภทสุขภาพดี       ไมจํากัดสายพันธุ 3 รางวับ ชิงถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
 
 
ประเภทแสดงความสามารถพิเศษ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประเภททั่วไป 3 รางวัล ประเภทสมัครเลน 3 รางวัล 
แบงเปนรุนเล็ก  รุนกลาง และรุนใหญ   
 
การแสดงสุนัขทรงเลี้ยงจากวังศุโขทัย   

ณ สนามรักบ้ี 

 

 

ณ สนามรักบ้ี 

 

 

ณ สนามรักบ้ี 

 

ณ สนามรักบ้ี 
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วันท่ี /เวลาประกวด กิจกรรมประกวด คุณสมบัต ิ  สถานท่ี 
เวลา 11.00-12.00 น. การแสดงโชวความสามารถพิเศษของสนัุขทรงเลี้ยง “คุณอมิโก” และการแสดง

แฟช่ันสุนัขทรงเลี้ยง “ฟูฟูเฮาส”    

30 มกราคม 53 
รับสิ่งประกวด 09.00-
12.00  ตัดสิน 13.30-
16.00 รับรางวัลวันท่ี 31 
มกราคม 15.00 น.  
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ ชมรมผูพัฒนาพันธุไมประดับ2000    
แกวกาญจนา 9 ประเภท คือ แกวกาญจนาเลื้อย กอ  แกวกาญจนาลูกผสมโค
ชิน  ลูกผสมโพธสิัตว โพธิ์เงิน ใบสีชมพู แดง  ใบปน จุดสีชมพู  / แดง ใบมีขอบสี
ชมพู/แดง  กานขาว/ชมพู  ใบขาวเชม หอก  และลูกผสมโพธสิตัว โพธิ์เงิน ท่ีไม
เลื้อย (กอ)    และไมประดับท่ีแปลกใหมหรือมีตน/ใบดาง   
สําหรับรางวัลยอดเย่ียมในการประกวดแกวกาญจนา จะไดรับถวยระราชทาน 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 
53 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป เวลา 13.00 น. 

บริเวณสนามหญาใน
สวนปาลม ประตู 2 
ตรงขามรานคา
สหกรณ 

30 มกราคม 53 
ลงทะเบียน 
08.30-10.00  น.
บรรยายสรุปความรู
เก่ียวกับการจัดตูปลา
ทอง ปลาหมอส ี การจัด
ตูปลายประเภทมีพรรณ
ไมนํ้าจัดตูปลา เวลา 
10.00-12.00 น.  ตัดสิน
วันท่ี 1 ก.พ.  08.30 น. 

การประกวดแขงขันการจัดตูปลาระดับนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา แขงขันประกวดจัดตูปลาทอง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนแขงขนัการจัดตูปลาหมอส ี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแขงขนัการจัดตูปลายประเภทมีพรรณไมน้ํา 
โรงเรียนจะไดรับโลรางวัล   นักเรียนจะไดรับทุนการศึกษา 
ทีมละ 5,000 บาท 3,000 บาทและ 2,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

ศูนยวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี
ปลาสวยงามและ
พรรณไมนํ้า (หลังตึก 
50 ป) 

 

1 กุมภาพันธ 53 
รับสมัคร 08.30-12.00  
คาสมัครตัวละ 100 
บาท1 กุมภาพันธ 53 
ตัดสิน 2 กุมภาพันธ 53 
มอบรางวัล 15.00-
16.00 น. ณ หองประชุม
คณะประมง 

 

คณะประมง มก. รวมกับ สมาคมปลาสวยงาม จัดการประกวดปลากัด 
ประเภทปลากัดครีบสั้น : ปลากัดครีบยาว 
เงินรางวัล  5,000   3,000    2,000 บาท พรอมถวยรางวัลและประกาศนียบัตร 
รางวัลชนะเลิศรวมประเภทปลากัดครีบสั้น และครีบยาว เงินรางวัลประเภทละ 
10,000 บาทพรอมถวยชนะเลิศรวม 

 

ศูนยวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี
ปลาสวยงามและ
พรรณไมนํ้า (หลังตึก 
50 ป) 
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น้ํานมขาวกลองงอก ตรา ว-ีฟต (V-fit) สูตรน้าํตาลนอย ของบริษทัอาํพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จาํกัด ไดรับรางวัล  
ยอดเยี่ยม จากการประกวดผลติภณัฑน้าํขาวกลองงอก ในการประกวดผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทอาหาร  
ซึ่งสถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จดัประกวดและไดดําเนนิการตัดสินไปแลว 
โดยไดเขารับพระราชทานโลจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกมุารี เม่ือวนัที่ 29 มกราคม 
2553 ในวนัพิธีเปดงานเกษตรแฟร ประจาํป 2553 ณ อาคารจกัรพันธเพ็ญศริิ   
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รายการแสดงทางวัฒนธรรม 
งานเกษตรแฟร ประจาํป พ.ศ. 2553 

ระหวางวันท่ี 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ 2553 
ณ เวทีกลาง การแสดงทางวัฒนธรรม (ถ.กาํพล อดลุวิทย ขางสนามบาสเกตบอล) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 
     

 

29 มกราคม 2553 : โชวกลอง โดย นิสิตชุมนุมกลองสถาปตย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 : การแสดงดนตร ีโดย นิสิตชมรมดนตรอีคูสตกิ (Acoustic) 
 : การแสดงดนตร ีโดย นิสิตชมรมวงดนตรีสากล เค.ยู.แบนด 
   

30 มกราคม 2553 : โหมโรงดนตรีไทย โดย นิสิตชมรมดนตรีไทย 
 : การแสดงโขน เรือ่ง “รามเกียรติ”์ โดย นักเรยีนโรงเรยีนสาธิตแหง

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ ชมรมโขนละคร มก. 
   

31 มกราคม 2553 : การแสดงทางวฒันธรรมดนตรีทองถิ่นอีสาน  
โดย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

   

1 กุมภาพันธ 2553 : การแสดงดนตรีประกอบลีลาใน “เปดโลกมายา ตอน อาณาจักรดนตร”ี  
โดยนิสิตปจจบุัน ศิษยเกา และ นักศึกษาสถาบนัเครอืขาย  
ของชมรมศิลปการแสดง รวมกบั ชมรมกจิกรรมดานศิลปวฒันธรรม 

   

2 กุมภาพันธ 2553 : การแสดงทางวัฒนธรรม ประกอบ แฟชัน่โชว โดย นิสิตปจจุบัน ศิษยเกา และ 
นักศึกษาสถาบันเครอืขาย ของชมรมศิลปการแสดง รวมกบั ชมรมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

   

3 กุมภาพันธ 2553 : 
: 

การแสดงรวมสมัยและนาฏศลิป 4 ภาค โดย นิสิตวิทยาเขตศรรีาชา 
การแสดงโปงลาง และ การแสดงแมไมมวยไทย โดย นิสิตวิทยาเขตกําแพงแสน 

   

4 กุมภาพันธ 2553 : การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี้ยเหมิน(Xiamen) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

   

5 กุมภาพันธ 2553 : 
: 

การแสดงกลองสะบัดชัย โดย นิสิตชมรมสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมภาคเหนือ 
การแสดงลําตัด คณะแมแปว ดาวรุง 

   

6 กุมภาพันธ 2553 : 
: 

การแสดงดนตรีพ้ืนบาน โดย คณะโปงลางดอกจาน  ชมรมนิสิตอีสาน 
การแสดงดนตรลูีกทุง โดย นิสิตชมรมวงดนตรรีวมดาวกระจุย 

     


