
“เกษตรแฟร์ คณะเกษตร”
30 ม.ค. - 7 ก.พ. 58

“ตารางกิจกรรมอาคารวชิรานุสรณ์”
- เวทีวิชาการ อบรม สาธิต และแจกฟรี!!
“อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้...เข้าใจง่าย...รวยเร็ว!!!”

- คลินิกเกษตร ให้ค าปรึกษาฟรีด้านการเกษตร
จากผู้รู้จริง ทั้งคลินิกดิน แมลง โรคพืชและพืช 

เปิดฟรี! ทุกวัน ไม่ซ ้ำเรื่อง
-นิทรรศการเทคโนโลยีงานวิจัยใหม่ๆ

นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ เด่นจาก 9 ภาควิชา ศูนย์
และสถานี ของคณะเกษตร ทั้งด้านพืช และสัตว์

- อาหาร เครื่องดื่ม ”ร้านรวงข้าว”
โดยสโมสรนิสิตคณะเกษตร ราคาประหยัด อร่อย
เช่น ไก่ย่างหมักไวน์ ข้าวเหนียวลืมผัว จิ้มจุ่ม ฯ

ตารางบรรยาย อบรม สาธิต ฟรี!! ทุกวันไมซ่ า้เรือ่ง…เข้าใจง่าย...รวยเร็ว !!

อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

โซนโอ(O)

วัน/เดือน/ปี เวลา 11.00-12.00 น. เวลา 13.00-14.00 น. เวลา 14.15-15.15 น. เวลา 15.30-16.30 น.

เสาร์ที่ 
31 ม.ค.58

สมุนไพรใกล้ตัว....ก าจัดแมลงได้
จริงหรือ????

อ.ดร.วนิดา อ่วมเจริญ /กีฎวิทยา 

การปลูกกระถินยักษ์เพ่ือ
ผลิตเป็นชีวมวลอัดแท่ง 

(pellet)
อ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา/พืชไร่นา 

กาแฟเห็ดถั่งเช่า

อ.บุญเลิศ ไททัตกุลส่งเสริม
และนิเทศศาสตร์เกษตร 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเปลือกข้าวโพด

คหกรรมศาสตร์ 

อาทิตย์ท่ี 
1 ก.พ.58

การปลูกและดูแลไม้ประดับ 
รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ พืชสวน 

ปลูกพืชอินทรีย์ไม่ดีอย่างที่

คิด ปลูกพืชปลอดภัยจาก

สารพิษดีกว่าไหม/ ปฐพีวิทยา 

นวัตกรรมด้าน

เคร่ืองจักรกลการเกษตร

และเทคโนโลยีระบบ

เกษตร / ผศ.ดร.เกรียงไกร 

ก่อแก้วตระกูลพงษ์/เกษตรกลฯ

การปลูกกาแฟอารา-

บิก้าเพ่ือการค้าในพื้นที

สูงของ จ.เพชรบูรณ์ 
นายประภาส ช่างเหล็ก / 

สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 

วันจันทร์ที่ 

2 ก.พ. 58 

คอนโดมิเนียมต้นทานตะวันอ่อน
นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ /สถานี

วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร 

-ไม่มีกิจกรรม- -ไม่มีกิจกรรม- -ไม่มีกิจกรรม-

วันอังคารที่ 

3 ก.พ. 58 

เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด

หวานฝัก และการแปรรูปน้ านม

ข้าวโพด
ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ   ศูนย์วิจัย

ข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ 

การใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และจุลินทรีย์

ในการควบคุมโรคพืช
รศ.ณรงค์ สิงห์บุระอุดม / 

อ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม

-ไม่มีกิจกรรม- -ไม่มีกิจกรรม-

วันเสาร์ที่ 

7 ก.พ. 58 

การสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล

ด้วยวิธีการต่อกิ่ง          

นางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร

สถานีวิจัยปากช่อง 

แหนมหมูย่าง 

นายวิรัตน์ สุมนต์        

สถานีวิจัยทับกวาง 

การอบรมการเลี้ยง

ไส้เดือน                 
รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง

สัตวบาล 

-ไม่มีกิจกรรม-

O
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

โซนเราเหล่าเกษตร (องค์กรการเกษตร)

O



คลินกิเกษตร ไขข้อข้องใจ...ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเกษตรจำกผู้เชี่ยวชำญ ฟรี!! 
สอบถำมจำกผู้รู้จรงิทัง้คลินิกดินปุ๋ย พืช แมลง โรคพืช เครื่องจักร และคลินิกสุขภำพ นิทรรศการหนว่ยงานสงักัดคณะเกษตร 72 ปี มก. 72 ปี คณะเกษตร

ภำควิชำ เรื่อง

กีฏวิทยำ “ไขปัญหำคำใจกับคลินิกแมลง “ไม่ว่ำพืชของท่ำนจะโดนท ำลำยด้วยแมลงอะไร เรำมีทำง

แก้ ไม่ว่ำท่ำนจะโดนท ำร้ำยด้วยแมลงใด เรำมีทำงออก” 

โดยคณำจำรย์ภำควิชำกีฏวิทยำ ปรึกษำฟรีไม่เสียสตำงค์”

พืชไรน่ำ ตอบค ำถำมด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่เก่ียวข้องกับพืชไร่นำ เช่น ข้ำว ปำล์ม

น้ ำมัน มันส ำปะหลัง  อ้อย พืชอำหำรสัตว์ พืชพลังงำน พืชตระกูลถั่ว  งำ และข้ำวโพด 

เกษตรกลวธิำน ให้ค ำปรึกษำด้ำนอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลกำรเกษตร และกำรออกแบบระบบกำรให้

น้ ำพืช  

ปฐพวีทิยำ บริกำรให้ค ำปรึกษำ ตอบค ำถำมปัญหำเรื่องดิน

พืชสวน ท่ำนใดมีปัญหำทำงด้ำนพืชสวน คิดไม่ตก ขบไม่แตก ขอเชิญแวะเวียนมำปรึกษำเรำที่

คลินิกพืชสวน เรำมีผู้เช่ียวชำญช่วยท่ำนคิด ทั้งด้ำนกำรจัดสวน กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

กำรปลูกไม้ผล กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กำรปลูกเลี้ยงเฟิน กำรปลูกผักทั้งแบบใช้และ

ไม่ใช้ดิน กำรปลูกกำรเพำะเมล็ด กำรขยำยพันธุ์ติดตำ ต่อกิ่ง รวมทั้งกำรเก็บรักษำผัก

ผลไม้ต่ำง ๆ สนใจรำยละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จำก Facebook “Hort Kasetsart” แล้ว

พบกันในงำนเกษตรแฟร์ 2558 นะคะ

คหกรรมศำสตร์ ตอบค ำถำมปัญหำ และให้ค ำปรึกษำด้ำนอำหำรและโภชนำกำร

โรคพชื ตอบค ำถำมปัญหำด้ำนโรคพืช กำรปลูกพืชอินทรีย์ และค ำแนะน ำกำรจัดกำรเบื้องต้น

สถำนวีิจยัเขำหนิซอ้น 1. กำรผลิตถั่วเหลือง กำรผลิตมันส ำปะหลัง  อังคำร ๓ ก.พ. 

นำยธีระ สมหวัง นำยนพศูล สมุทรทอง

2. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ  กำรผลิตมันส ำปะหลังอย่ำงยั่งยืนในเขตภำคตะวันออกกำร

ปลูกและผลิตมันส ำปะหลังพันธุ์เกษตรศำสตร์ 72

พฤหสัฯ ๕ ก.พ. และ ศุกร์ ๖ ก.พ. 

โดย ดร.กิ่งกำนท์ พำนิชนอก นำยสกล ฉำยศรี

สถำนวีิจยัและพฒันำ

อำชีพแกเ่กษตรกร

กำรปลูกทำนตะวันและกำรแปรรูปจันทร์      จันทร ์2 ก.พ. 

ปลูกทำนตะวันอย่ำงไรให้ได้ผลผลิตมีคุณภำพ และเพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำนตะวัน

สถำนวีิจยัเพชรบรูณ์ มันส ำปะหลังพันธุ์ใหม่ เกษตรศำสตร์ 72      อำทิตย ์1 ก.พ. 

หน่วยงาน เรื่องทีจ่ะจดันทิรรศการ

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศ

ศาสตร์เกษตร

-การน าเสนอองค์ความรู้จากประสบการณ์ของบุคคลทางการเกษตรในรูปแบบโปสเตอร์และการถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตรที่หลากหลายเรื่องราวผ่านสื่อวีดีทัศน์ (แจกเอกสาร “องค์ความรู้จากประสบ- การณ์จริง เพื่อการ

พัฒนาการเกษตรยั่งยืนและสื่อวีดีทัศน์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชุมชน”)

ภาควิชากีฏวิทยา -พบกับผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแมลง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากผึ้ง กระบวนการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง 

เพื่อเป็นอาชีพเสริม และการจ าหน่ายอุปกรณ์จับแมลงอย่างง่ายส าหรับคุณหนูๆ หรือใช้ส าหรับส ารวจแมลงเบ้ืองต้น

ภาควิชาพืชไร่นา “พืชไร่พืชอาหาร” ให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน งา และถั่วลิสง โดยใช้แผ่นโรลอัพ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว แจกหนังสือการปลูกข้าว แจกท่อนพันธุ์มันส าปะหลังห้านาที แจกเมล็ดพันธุ์งา

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน -จัดแสดงและสาธิตผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ เครื่องปอกฝรั่งและเครื่องคลุกฝรั่ง, 

อุปกรณ์เก็บเก่ียวผลไม้แบบอิเล็คทรอนิคส์, เครื่องหยอดเมล็ดส าหรับถาดเพาะกล้า

ภาควิชาสัตวบาล การแสดงแพะ มีลูกแพะหลากหลายพันธุ์ สาธิตการรีดนมแพะ และชิมนมแพะสดๆได้ทุกวัน แสดงผลิตภัณฑ์จากแพะ เช่น 
เครื่องหนัง เครื่องส าอางค์

ภาควิชาปฐพีวิทยา ปลูกพืชอินทรีย์ไม่ดีอย่างที่คิด ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษดีกว่าไหม

ภาควิชาพืชสวน ขอเชิญทุกท่านมารับความรู้เกี่ยวกับงานด้านพืชสวน ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชผัก และ พืชสมุนไพร ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่
รอบๆตัว ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสุนทรียภาพ ในปีนี้ภาควิชาพืช
สวน คณะเกษตร น าเสนอความรู้ในหัวข้อ Hort Tips:กลเม็ด-เคลด็ (ไม่) ลับกับพชืสวน ขอเชิญทุกท่านพบกับเคล็ด (ไม่) 
ลับ ในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์หลากหลายหัวข้อ ได้แก่ การจัดสวนในพื้นที่จ ากัด การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง การดูแลรักษาไม้
ดอกไม้ประดับ สมุนไพรน่ารู้ การขยายพันธุ์หม่อน และ Sprout และ Microgreen ปลูกง่ายกินง่ายได้ประโยชน์นอกจากนี้ยังมี
ผลิตภัณฑ์คุณภาพของภาควิชาพืชสวนจ าหน่าย เช่น หญ้าหวาน ต้นหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ กาบหอยแครงในขวดเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ พืชผักสวนครัว ฯลฯ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ นิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด

ภาควิชาโรคพืช องค์ความรู้โรคพืช และการจัดการเบ้ืองต้น การปลูกพืชอินทรีย์

สถานีวิจัยเขาหินซ้อน “เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังในเขตภาคตะวันออก”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่

เกษตรกร (เพนียด)

เชิญชมผลงานทางวิชาการของสถานีฯ และแวะชม ชิม ช็อป สินค้า เช่น ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องขาวมะลิ 
105 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ถั่วลิสงคั่วทราย สับปะรดกวน ดอกสะเดาไทย ผลมะขามป้อมไทย ต้นอ่อนทานตะวันงอก 

สถานีวิจัยทับกวาง เรื่อง “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ กับอาชีพเล้ียงปศุสัตว์”
๑. การจัดการฟาร์มสุกร (Farm Management)  โดย นางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ
๒. สุกรลาร์จไวท์จุด (Sported Large White)   โดย ดร.พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์
๓. ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรหมักเปรี้ยว (Fermented Products)    โดย นายวิรัตน์ สุมน
๔. การเล้ียงโคเนื้อก าแพงแสนแบบธรรมชาติ (Natural Beef) โดย นายบุญชู แก้วภู

สถานีวิจัยปากช่อง - แนะส าสถานีวิจัยปากช่อง และผลิตภัณฑ์งานวิจัยไม้ผลเด่นๆ เช่น กล้วยน้ าว้าปากช่อง 50 น้อยหน่าเพชรปากช่อง น้อยหน่า

ฝ้ายเขียวเกษตร 2 อะโวคาโด มะม่วงพันธุ์ไทยและต่างประเทศ มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ พร้อมจัดกระเช้ามหัศจรรย์ผลไม้เพื่อ

สุขภาพ

สถานีวิจัยดอยปุย - แนะน าสถานีวิจัยฯ น าเสนอโปสเตอร์เก่ียวกับกล้วยไม้ “การอนุรักษ์และพัฒนารองเท้านารีอินทนนท์”

สถานีวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง

แห่งชาติ
แสดงโปสเตอร์จ านวน 4 เรื่อง  พร้อมตัวอย่าง 1. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ 4452

2. ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2    3. ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3                      

4. พันธุ์ข้าวฟ่าง

“ร้านรวงข้าว” ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม โดยนิสิตคณะเกษตร ราคาประหยัด อร่อย สะอาด เปิดให้ บริการ

ตั้งแต่ 11.00-21.00 น. เมนูเด็ด เช่น ไก่ย่างหมักไวน์กินร้อนๆ กับข้าวเหนียวลืมผัว แซ่บๆ กับอาหารอิสาน

หลายหลาก ช่วงเย็นเพ่ิมเมนูแซ่บ “จิ้มจุ่มรสเด็ด” และดนตรีฟังสบายจากนิสิต


