ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.เออจ สโรบล

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.ค. 2555 - ก.ย. 2555
ก.ค. 2553 - ก.ค. 2555
ก.ค. 2551 - ก.ค. 2553
ก.ค. 2549 - ก.ค. 2551
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร

รองคณบดดฝาฝ ยววจย
ล และบรวก ารววชาการ
รองคณบดดฝาฝ ยววจย
ล และบรวก ารววชาการ
รองคณบดดฝาฝ ยววจย
ล และบรวก ารววชาการ
รองคณบดดฝาฝ ยววจย
ล และบรวก ารววชาการ

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร

วท.บ.(เกษตรศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย , ไทย, 2516
วท.ม.(เกษตรศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย , ไทย, 2522
Ph.D.(Crop Production & Physiology), Iowa State University, สหรลฐอเมรวก า, 2529

ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

พชชไรนนา, การผลวต พชชและสรดร ววทยาการผลวต พชช ภมมอ
ว ากาศพชช

งานส อน
Research Techniques in Crop Production
Advanced Physiology of Crop Production
Advanced Research Methods in Agronomy
Advanced Research Methods in Tropical Agri
Crop Adaptation
Crop Microclimate
Crop Science & Technology
Crop Science and Technology
Field Crop Produc.& Natural Resource Manag.
Food for Mankind
General Botany
Generral Eduaction
Introduction to Tropical Agriculture
Natural Agricultural Resources
Natural Resources for Field Crop Production
Physical Environment for Crop
Physical Environment for Crop Production
Physiology of Field Crop Production
Plant Nutrition in Field Crops
Prin. of Agri. Natural Resources Management
Principle of Natural Agricultural Resources
Principles of Tropical Agronomy
Principlesof Agricultural Natural Resources Management
Research Methods in Agronomy
Research Methods in Tropical Agriculture
Science & Tech.of Renew. Energy Crop Product.
Selected Topic in Tropical Agriculture
Selected Topics in Agronomy
Seminar
Thesis
Tropic.Field Crop Produc.for Food,Feed & Fuel
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2547
โครงการศศก ษาววธก
ด ารจลด การดวนทดเช หมาะสมกลบมลนสตาปะหลลงทดป
ช ลมก ในดวนกลลม
น ชลด ดวนตนางๆ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากกรมพลฒนาทดด
ช น
ว กระทรวง
เกษตรและสหกรณย
ปป 2547
โครงการศศก ษาววธก
ด ารจลด การดวนทดเช หมาะสมกลบสลบปะรดทดป
ช ลมก ในดวนกลลม
น ชลด ดวนตนางๆ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากกรมพลฒนาทดด
ช น
ว กระทรวง
เกษตรและสหกรณย
ปป 2548-2549 โครงการศศก ษาดลชนดชว
ชด ด
ล คลณลลก ษณะสตาคลญทดใ
ช ชขเปปนเกณฑยใ นการบนงชดค
ช ณ
ล ภาพการแบนงชลน
ช คลณภาพ และการ
กตาหนดรหลส ขนาดของกระเทดยม หอมใหญน หอมแดง มะเขชอเทศ มลนฝรลงช และสขม
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว
ปป 2519-2553

การเพวม
ช ศลก ยภาพการผลวต และการใชขประโยชนยจากขขาวโพดและขขาวฟฝาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2526-2555

การปรลบปรลงพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2544-2551

การเพวม
ช ผลผลวต และคลณภาพขขาวโพดรลบประทานฝฝก สดโดยววธเด ขตกรรม (ขขาวโพดหวาน) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
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ภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร

ปป 2545-2551 การเพวม
ช ผลผลวต ขขาวโพดและขขาวฟฝางโดยการใชขเทคโนโลยดทเชด หมาะสมในการเพาะปลมก และบตารลงดวนใหขถ ก
ม ตของ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทลน
จากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2519-2552

โครงการทดลองขขาวโพดขขาวฟฝางระดลบไรนก สวก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2519-2553

การผลวต ขขาวโพดและขขาวฟฝางเพชอ
ช คลณภาพชดวต
ว และสวงช แวดลขอมทดด
ช ด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2545-2553 การเพวม
ช ผลผลวต ขขาวโพดและขขาวฟฝางโดยการใชขเทคโนโลยดทเชด หมาะสมในการเพาะปลมก และบตารลงดวนใหขถ ก
ม ตของ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทลน
จากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2548-2552
ปป 2550

การใชขส มลนไพรควบคลมโรคผลก และผลไมข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
โครงการประเมวนผลสลมฤทธวก
ธ ารปฏวบต
ล งว านของสถานดวจ
ว ย
ล ดขานพชชศาสตรยและแนวทางการพลฒนา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2550-2553 การถนายทอดเทคโนโลยดก ารผลวต และพลฒนาอาชดพ ใหขก บ
ล เกษตรกรบนพชน
ช ทดส
ช งม ของจลงหวลด เพชรบมร ณย และในบางพชน
ช ทดข
ช องสถานดวจ
ว ย
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2550-2553
ววจย
ล มก.

โครงการถนายทอดเทคโนโลยดทเชด หมาะสมในการผลวต ขขาวโพดหวานฝฝก สดใหขไ ดขผลผลวต และคลณภาพสมง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลน

ปป 2544-2553

การเพวม
ช ผลผลวต และคลณภาพขขาวโพดรลบประทานฝฝก สดโดยววธเด ขตกรรม (ขขาวโพดหวาน) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2549-2550
แหนงชาตว

แนวทางการพลฒนาอลต สาหกรรมเอทานอลจากวลต ถลด บ
ว ทางการเกษตรของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล

ปป 2550-2557

โครงการทดสอบและเตรดยมมลนสตาปะหลลงพลนธลใ
ย หมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากมมล นวธส
ว ถาบลนพลฒนามลนสตาปะหลลงแหนงประเทศไทย

ปป 2550-2557 โครงการพลฒนาพลนธลแ
ย ละเทคโนโลยดก ารผลวต มลนสตาปะหลลง เพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต และคลณภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากมมล นวธส
ว ถาบลนพลฒนามลน
สตาปะหลลงแหนงประเทศไทย
ปป 2551
การพลฒนากระบวนการลดสารพวษในกากเมลอด สบมด
น าต จากการผลวต ไบโอดดเซลเพชอ
ช สรขางคลณคนาเพวม
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2551

พลลงงานฐานชดวภาพและพชชพลลงงาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2551-2555 โครงการพลฒนาเทคโนโลยดก ารผลวต ปาลยมนชาต มลนเพชอ
ช อลต สาหกรรมไบโอดดเซลชลมชนเชวงพาณวชยยใ นพชน
ช ทดป
ช ลมก ใหมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจาก
สตานลก งานนโยบายและแผนพลลงงาน กระทรวงพลลงงาน
ปป 2551-2554

อวทธวพ ลของหญขาแฝกตนอการอนลร ก
ล ษยด น
ว และนชาต ในระบบการผลวต มลนสตาปะหลลงภาคตะวลนออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2551-2555
ววจย
ล มก.

การประเมวนศลก ยภาพของถลว
ช เหลชองสายพลนธลด
ย เด ดนนของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยเพชอ
ช พชน
ช ทดภ
ช าคกลาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลน

ปป 2551-2555

การปรลบตลวของถลว
ช เหลชองสายพลนธลด
ย เด ดนนตนอการเขตกรรมในพชน
ช ทดภ
ช าคกลาง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2551-2553

การเพวม
ช อลต ราการใชขปย
ปล เคมดร ว
น มกลบการใหขนาต เพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต มลนสตาปะหลลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2553-2556
หนลนววจย
ล มก.

การเพวม
ช ผลผลวต ขขาวโพดและขขาวฟฝางภายใตขส ภาพนชาต และธาตลอาหารจตากลด โดยการจลด การทางพชชไรน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด

ปป 2552-2553 การปรลบปรลงคลณภาพของอวนทรดวต
ล ถลและแรนธาตลใ นนชาต กากสนา (Vinasse) ใหขเปปนปลย
ป ชดวภาพ (Biogertilizers) โดย Azotobacter vinelandii ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2552-2554 โครงการศศก ษาตขนแบบระบบการผลวต พรวก คลณภาพครบวงจรเพชอ
ช อตลส าหกรรมแปรรมปพรวก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานมาตรฐาน
สวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว
ปป 2553
โครงการพลฒนาพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลงและเทคโนโลยดก ารผลวต มลนสตาปะหลดงเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต และคลณภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากมมล นวธส
ว ถาบลน
พลฒนามลนสตาปะหลลงแหนงประเทศไทย
ปป 2553-2554

slag Utilization for Agriculture in Thailand ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากSiam Steel Mill Services Limited

ปป 2553-2554 การววเคราะหยส งล เคราะหยความรมจ
ข ากงานววจย
ล พลฒนาสมอ
น งคยความรมข "เทคโนโลยด 52 สลปดาหย" เพชอ
ช เสรวมสรขางประสวทธวภาพการผลวต พชชเศรษฐกวจและเพวม
ช
รายไดขเกษตรกรดขวยการสนงผนานระบบการจลด การเทคโนโลยดส ารสนเทศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2553-2555 ดลชนดพน
ช ทดใ
ช บและสดใ บทดม
ช ผ
ด ลตนอการเจรวญเตวบโตและความสามารถในการใหขผลผลวต ของมลนสตาปะหลลงสายพลนธลใ
ย หมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจาก
ทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2554-2555 ระบบตขนแบบการผลวต ขขาวโพดและถลว
ช เหลชองโดยบมร ณาการใชขเทคโนโลยดก ารผลวต พชชรนวมกลบเครชอ
ช งจลก รกล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2556 การเพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต มลนสตาปะหลลงโดยการจลด การดวนในเชวงพชน
ช ทดช (ชลด ดวนมาบบอน) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการพวเศษเพชอ
ช ประสานงานโครงการอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว
ปป 2555-2556 การคลด เลชอกพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลงใหขเหมาะสมกลบพชน
ช ทดป
ช ลมก โดยพวจารณาจากผลผลวต และปรวมาณแปปงในหลวมลนสด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากศมนยย
พลนธลวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยดชว
ด ภาพหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2555-2556 การปรลบปรลงพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลงเพชอ
ช เพวม
ช ผลวต ภาพทางผลผลวต และปรวมาณแปปงสตาหรลบการใชขใ นอลต สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
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ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.เออจ สโรบล

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร

ปป 2555-2557 การปรลบปรลงพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลงเพชอ
ช เพวม
ช ผลวต ภาพทางผลผลวต และปรวมาณแปปงสตาหรลบการใชขใ นอลต สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2555 โครงการทดป
ช รศก ษาทางการเกษตรเพชอ
ช ประเมวนการผลวต มลนสตาปะหลลงของบรวษท
ล อลบล ไบโอ เอทานอล จตากลด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากบรวษท
ล
ไทยออยลยเอทานอลจตากลด
ปป 2555-2560

การปรลบปรลงพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลงเพชอ
ช ผลผลวต และปรวมาณแปปงในหลว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2556-2558

การจลด การธาตลอาหารพชชเฉพาะพชน
ช ทดเช พชอ
ช การผลวต มลนสตาปะหลลงอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2556-2558

การปรลบปรลงพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลงเพชอ
ช ทนตนอสภาวะแหขงแลขง และการแพรนร ะบาดของเพลดย
ช แปปง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2556-2558

แผนงานววจย
ล และพลฒนามลนสตาปะหลลงเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต และคลณภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2556-2559
ววจย
ล มก.

การปรลบปรลงพลนธลย การผลวต และการใชขประโยชนยขาข วโพดและขขาวฟฝางเพชอ
ช ความมลน
ช คงทางดขานอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลน

ปป 2556-2559
หนลนววจย
ล มก.

การเพวม
ช ผลผลวต ขขาวโพดและขขาวฟฝางภายใตขส ภาพนชาต และธาตลอาหารจตากลด โดยการจลด การทางพชชไรน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด

ปป 2556

โครงการววจย
ล มลนสตาปะหลลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากมมล นวธส
ว ถาบลนพลฒนามลนสตาปะหลลงแหนงประเทศไทย

ปป 2554-2556 การเพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต มลนสตาปะหลลงโดยการจลด การดวนในเชวงพชน
ช ทดช (ชลด ดวนมาบบอน) ปปทชด 2 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการพวเศษเพชอ
ช ประสานงานโครงการอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว (กปร.)
ปป 2557-2559 อวทธวพ ลของการจลด การธาตลไ นโตรเจนตนอสรดร ววทยา ผลผลวต และคลณภาพผลผลวต ของคววนว
ล ภายใตขส ภาพการปลมก ภาคเหนชอตอนบนของประเทศ
ไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนการศศก ษาระดลบบลณฑวต ศศก ษา “ทลน 72 ปป มก.”
ปป 2556-2558 โครงการประสานงานโครงการการประกวดนวลต กรรมชาวบขานดขานการเกษตรในพชน
ช ทดภ
ช าคกลาง ภาคตะวลนตก และภาคตะวลนออก ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557
การตอบสนองทางสรดร ววทยาทดส
ช ม
ล พลนธยก บ
ล การจลด การนชาต และปลย
ป เพชอ
ช เพวม
ช ผลวต ภาพของมลนสตาปะหลลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานพลฒนา
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557
การววเคราะหยวอเตอรยฟต
ล พรวนตยและคารยบอนฟลต พรวนตยของการเพาะปลมก ขขาวโพด อขอย และสลบปะรด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากศมนยยเทคโนโลยด
โลหะและวลส ดลแหนงชาตว
ปป 2557-2558 การคลด เลชอกพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลงใหขเหมาะสมกลบพชน
ช ทดป
ช ลมก โดยพวจารณาจากผลผลวต และปรวมาณแปปงในหลวมลนสด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจาก
สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2558 การปรลบปรลงพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลงเพชอ
ช เพวม
ช ผลวต ภาพทางผลผลวต และปรวมาณแปปงสตาหรลบการใชขใ นอลต สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557
การคลด เลชอกและขยายเมลอด พลนธลค
ย ด
ล (breeder seed) จากถลว
ช เหลชองสายพลนธลด
ย เด ดนนเพชอ
ช การทดสอบพลนธลใ
ย นระดลบทของถวน
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลน
จากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2557-2558

โครงการศมนยยวจ
ว ย
ล ปรลบปรลงพลนธลพ
ย ช
ช และววทยาการนวชดวศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากงบประมาณมหาววทยาลลยแหนงชาตว

ปป 2558-2561 ศลก ยภาพการใหขผลผลวต ของพลนธลข
ย าข วโพดไรนล ก
ม ผสมภายใตขวธ
ว ก
ด ารเพาะปลมก แบบปกตวและการลดการไถพรวนในฤดมฝนและฤดมแลขง ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การตอบสนองทางสรดร ววทยาทดส
ช ม
ล พลนธยก บ
ล การจลด การนชาต เพชอ
ช เพวม
ช ผลวต ภาพของมลนสตาปะหลลง (ปปทชด 3) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งาน
พลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2559-2560 การศศก ษาผลกระทบจากการเดวนเครชอ
ช งของโรงไฟฟปาวลงนขอยตนอผลผลวต ขขาวในเขตพชน
ช ทดอ
ช าต เภอวลงนขอย จลงหวลด พระนครศรดอยลธยา ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทลนจากการไฟฟปาฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย
ปป 2559-2560

โครงการววจย
ล มลนสตาปะหลลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากมมล นวธส
ว ถาบลนพลฒนามลนสตาปะหลลงแหนงประเทศไทย

ปป 2558-2559 การตอบสนองทางสรดร ววทยาทดส
ช ม
ล พลนธยก บ
ล การจลด การนชาต และปปย
ป เพชอ
ช เพวม
ช ผลวต ภาพของมลนสตาปะหลลง (ปปทชด 2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2558-2559 โครงการการประเมวนพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลง สมต รปปย
ป และจตานวนครลงช ในการเกอบเกดย
ช วผลผลวต ใบมลนสตาปะหลลงในสองฤดมปลมก เพชอ
ช เปปนอาหารสลตวยและผล
ผลวต หลวมลนสตาปะหลลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2559
การจลด การเทคโนโลยดก ารผลวต ตนอการตอบสนองทางสรดร ววทยาพชช ผลวต ภาพ และคลณภาพเชวงพลลงงานชดวมวลเพชอ
ช ระบบการผลวต กระแสไฟฟปาระบบ
การเผาไหมข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2559-2562

การเพวม
ช ผลผลวต และคลณภาพของขขาวโพดภายใตขส ภาพแวดลขอมทดเช ปลดย
ช นแปลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2559-2562 การรลก ษาระดลบผลผลวต และการเพวม
ช ผลผลวต ขขาวโพดภายใตขส ภาพแวดลขอมจตากลด โดยการจลด การปลย
ป ไนโตรเจนและการจลด การทางพชชไรน ( หลวหนขา
โครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2560

โครงการววจย
ล มลนสตาปะหลลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากมมล นวธพ
ว ฒ
ล นามลนสตาปะหลลงแหนงประเทศไทย

ปป 2560-2561 การประเมวนพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลง สมต รปปย
ป และจตานวนครลงช ในการเกอบเกดย
ช วผลผลวต ใบมลนสตาปะหลลงในสองฤดมปลมก เพชอ
ช เปปนอาหารสลต วยและผลผลวตหลวมลน
สตาปะหลลง (ปปทชด 2) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)

พวมพยครลงช ลนาสลด เมชอ
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.เออจ สโรบล

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร

ปป 2560-2561 การปรลบปรลงพลนธลม
ย น
ล สตาปะหลลงอยนางมดยท
ล ธศาสตรย เพชอ
ช เพวม
ช ผลวต ภาพทางผลผลวต และปรวมาณแปปงสตาหรลบการใชขอต
ล สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทลนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2560-2561 ผลของการจลด การทนอนพลนธลเย นเปปยรยตอ
น การงอกของทนอนพลนธลแ
ย ละผลผลวต ของหญขาเนเปปยรยพน
ล ธลป
ย ากชนอง 1 เพชอ
ช ลดตขนทลนการผลวต หญขาเลดย
ช งสลตวย ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2561
การประเมวนศลก ยภาพการปรลบตลว ผลผลวต และคลณภาพผลผลวต คววนว
ล ในเขตพชน
ช ทดส
ช งม ภาคเหนชอตอนบน: การขลบเคลชอ
ช นพชชศลก ยภาพใหมนเพชอ
ช ความยลงช ยชน
ในระบบเกษตรบนพชน
ช ทดส
ช งม . ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2561
มก.

การศศก ษาการยกระดลบคลณภาพ และลดความชชน
ช วลต ถลด บ
ว ชดวมวลเบชอ
ช งตขนดขวยเทคโนโลยดทอรยร แ
ว ฟคชลน
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล

ปป 2561
การศศก ษาความเปปนไปไดขของการปลมก ขขาวโพดทดม
ช ล
ด ก
ล ษณะสองฝฝก เพชอ
ช ผลวต ขขาวโพดหมลก คลณภาพดดบนพชน
ช ทดน
ช าดอนของจลงหวลด ลพบลร ด ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2559-2562
ปป 2562

การทดลองขขาวโพดในระดลบไรนก สวก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
การปรลบปรลงพลนธลย และการพลฒนาเทคโนโลยดเพชอ
ช การผลวต ขขาวโพดในฤดมแลขง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Ed Sarobol, พวชต
ว พงษยส กลล , "ผลของสารปรลบปรลงดวนทดม
ช ก
ด ารดมด ดศงแคดเมดยมของถลว
ช เหลชองทดป
ช ลมก ในดวนปนเปปอ
ป นแคดเมดยม", วารสารดวนและปลย
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ทด4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- Prapart Changlek, Vichan Vichukit, Ed Sarobol, Chareinsuk Rojanaridpiched, Jumlong Jiamjumnanja, "Effects of cassava peel and chemical
fertilizer on fresh root yield of Huay Bong 60 cassava variety", การประชลมววชาการ ครลงช ทด4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- Vichan Vichukit, Ed Sarobol, Chareinsuk Rojanaridpiched, Jumlong Jiamjumnanja, "Effects of Cultivars and Chemical Fertilizer rate
Fresh Root Yield and Root Starch Content of Cassava ", ประชลมทางววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทดช 45 (2007)
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", ประชลมทางววชาการมหาววทยาลลยเกาตรศาสตรย ครลงช ทดช 45 (2007)
- มนลส นลนทย เกชอ
ช หนลน, Jongruk Chanchareonsook, Ed Sarobol, "Effect of zinc application on corn grow on a Calcareous soil, Buri Ram series", การ
ประชลมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทดช 46 (2008)
- Prapart Changlek, Vichan Vichukit, Ed Sarobol, Chareinsuk Rojanaridpiched, Sakol Chaisri, สลร ชลย เนชอ
ช งสวทธว,ธ "Effects of chicken manure, gypsum
and chemical fertilizer on root yield and starch content of cassava planted on Warin Soil Series (Crop 3)", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลลย
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ล แมนบทขขาวโพดและขขาวฟฝาง
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2008)
- Ed Sarobol, Choosak Jompuk, "The Effect of Using Organic and Chemical Fertilizer on Yield and Quality of Sweet Corn", การประชลมววชาการ
โครงการววจย
ล แมนบทขขาวโพดและขขาวฟฝางมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2008)
- Rouengrong Moysurin, Jongruk Chanchareonsook, Ed Sarobol, "Response of corn grown on a calcareous soil, Takhli series, to iron fertilizer",
การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทดช 47 (2009)
- นลทฐา ทลก ษยร ต
ล นศรลณยย, Jongruk Chanchareonsook, Suthep Thongpae, Ed Sarobol, Paul G. Johnson, "Efficiency of seed soaking with zinc sulphate
solution for correcting zinc deficiency in corn grown on calcareous soils", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทดช 48 (2010)
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- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, Suthep Thongpae, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, "Rates
of Chicken Manure, Chemical Fertilizer and their Combinations Affect on Growth and Yield Cassava (Manihot esculenta Crantz) Grown on Map
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ป แหนงชาตว ครลงช ทดช 2 (2011)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, ดร.โอภาษ บลญเสอง, "Cassava
variety MKULB 08-2-32", การประชลมทางววชาการ ครลงช ทดช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Ed Sarobol, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Prapart Changlek, "Yield Stability of
Recommended KU Cassava Varieties Grown in Upper North Region of Thailand", การประชลมทางววชาการ ครลงช ทดช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
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ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทดช 6 (2012)
- Sakol Chaisri, ดร.โอภาษ บลญเสอง, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, นวตยา
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- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, Ruangsak Komkhuntod, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek,
"Effects of Organic Fertilizer, Chemical Fertilizer and Their Combinations on Yield and Quality of Atemoya (Annona atemoya Hort.) cv. Petch
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ล นศรลณยย, "Adding efficiency cassava production by site-specific nutrient
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ป แหนงชาตว ครลงช ทดช 3 (2013)
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LERTMONGKOL, Takorn Saikhunthot, พงษยศ ก
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- Sakol Chaisri, โอภาษ บลญเสอง, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, นวตยา ดนตรด,
นวก ร ตมมสลนเทดยะ, "Potential Evaluation of Fresh Root Yield and Starch of Cassava variety Kasetsart 72", การประชลมทางววชาการ ครลงช ทดช 51 มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย (2013)
- Sakol Chaisri, โอภาษ บลญเสอง, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, นวตยา ดนตรด,
นวก ร ตมมสลนเทดยะ, "Outstanding hybrid cassava variety MKULB 08-2-45", การประชลมทางววชาการ ครลงช ทดช 51 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2013)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, โอภาษ บลญเสอง, "Selection of
cassava varieties for suitable cultivation in term of yield and
starch content in the tuber", การประชลมววชาการประจตาปป 2556
สวทช. (2013)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Kingkan Panitnok, Prapart Changlek, Dr. Supranee Ngamprasitthi, ดร.โอภาษ บลญเสอง, Ed Sarobol, "New
Cassava Variety “Kasetsart 75”", การประชลมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทดช 9 (2015)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Kingkan Panitnok, Prapart Changlek, สรกฤช เฟปอ
ฟ งศรด, สาคร เพนงเลองดด, ดร.โอภาษ บลญเสอง, Ed Sarobol,
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ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทดช
10 (2016)
- ชลลดา ทรงนวร น
ล ดร , Sarawut Rungmekarat, Ed Sarobol, Jutamas Romkaew, Sodsai Changsaluk, Surapol Chowchong, "Yield Potential of Field Corn
Hybrids Grown under Conventional and Minimum Tillage Method in 3 seasons", การประชลมทางววชาการ ครลงช ทดช 55 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2017)
- กฤษตวยา บลวทอง, Jutamas Romkaew, Sarawut Rungmekarat, รวดวรรณ เชชอ
ช กวต ตวศ ก
ล ดว,ธ Ed Sarobol, "Yield Potential of Field Corn Hybrids Grown under
Conventional and Minimum Tillage Methods after Rice in Phitsanulok Province", การประชลมทางววชาการ ครลงช ทดช 55 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2017)
- Sakol Chaisri, นายชลยรลต นย คตาหา, ทลศ นดยย จลนภมถน
ชว , รลชชานนทย ผงทอง, ทลศ นดยย ไตรยนาม, อตาพล เหลนามาลา, วดร ะพงษย เหลนาลาภะ, Punyada Chaisrisuriyos, ดร.
โอภาษ บลญเสอง, Ed Sarobol, "Testing Cassava Yields KU-SAKONNAKHON in the Condition of the Farmers Area", การประชลมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล
พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทดช 11
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- สภลร ต
ล นย โพธวบล
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Farmers,Kamphaeng Phet Province", การประชลมววชาการระดลบชาตวและนานาชาตว มหาววทยาลลยภาคตะวลนออกเฉดยงเหนชอ NEUNIC 2019 North Eastern
University (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Pathama Chatakanonda, นส.รลงน ทววา วลนสลขศรด, Ed Sarobol, Chokechai Aekatasanawan, Klanarong Sriroth, "Characteristics of Corn Starches from
Different Thai Hybrids", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research
Conference (2009)
- Sakol Chaisri, Kingkan Panitnok, Ed Sarobol, Suthep Thongpae, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, "Effects
of Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", การประชลมววชาการ 12th
International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania,Greece (2011)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Ed Sarobol, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Prapart Changlek, "Yield Stability of
Recommended KU Cassava Varieties Grown in Upper North Region of Thailand", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable
Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets”. in Nanning city, Guangxi province, China. (2011)
- Punyada Chaisrisuriyos, Sakol Chaisri, Kingkan Panitnok, นวต ยา ดนตรด, Ed Sarobol, "Yield Potential of Commercial Cassava Cultivars Grown in
Lop-Buri Province", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in
Nanning city, Guangxi province, China. (2011)
- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, Suthep Thongpae, Punyada Chaisrisuriyos, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Prapart Changlek, "The
Combinations of Zinc, Magnesium and Sulphur Foliar Fertilizer Affect on Growth and Yield Cassava (Manihot esculenta Crantz) Grown on Map Bon,
coarse-loamy variant", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets”
in Nanning city, Guangxi province, China. (2011)
- Kingkan Panitnok, Suthep Thongpae, Ed Sarobol, Sakol Chaisri, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Thamrongsilpa Pothisoong, Punyada Chaisrisuriyos,
Prapart Changlek, Paweena Thongluang, Phakpen Poomipan, "Study on the effects of vetiver grass and green manure management on properties of
Map Bon, coarse-loamy variant soil.", 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania,
Chania, Crete, Greece (2011)
- Piya Kittipadakul, Vichan Vichukit, ศ.ดร.เจรวญศลก ดวธ โรจนฤทธวพ
ธ เว ชษฐย, Ed Sarobol, Chalermpol Phumichai, Pasajee Kongsil, Klanarong Sriroth, จตานงคย
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(2011)
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- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Paweena Thongluang, "The
Combination Effects of Zinc, Magnesium, Sulphur Foliar Fertilizer Management on Cassava Growth and Yield Grown on Map Bon, coarse-loamy
variant Soil", 2nd USM-PSU International Conference On Arts And Sciences 2012 (ICAS 2012)
(2012)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Ed Sarobol, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Prapart Changlek, "Yield Potential of KU
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- Sakol Chaisri, ดร.โอภาษ บลญเสอง , Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, นางนวตยา
ดนตรด , นายนวก ร ตมมสลนเทดยะ, "Kasetsart 72 – a cassava variety suited to theblack clay soils of Th ailand", The 13th International Symposium on Soil
and Plant Analysis (2013)
- Kingkan Panitnok, Ed Sarobol, Sakol Chaisri, Dr. Supranee Ngamprasitthi, A. Kullawon, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Paweena
Thongluang, NARONGCHAI BOONSRI, "Adding Efficiency of Cassava (Manihot esculenta Crantz) Production by Zinc Application on clay loam
Soil", The 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis (2013)
- Rayakorn Nokkaew, Ed Sarobol, Pinsuda Viravathana, Vittaya Punsuvon, "THE EFFECT OF MICROWAVE HEATING FOR STERILIZATION OF
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- Kingkan Panitnok, Sukunya Yampracha, Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol,
"Site-specific of potassium requirements on cassava production in Thailand", 14th International Symposium on Soil and Plant Analysis "The Year of
Soils: Stewardship through Analysis" (2015)
สท
ว ธวบ ต
ล ร
- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2553 เรชอ
ช ง "มลนสตาปะหลลงพลนธลห
ย ว
ข ยบง 80" จาก ภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- ผลงานววจย
ล ดดเดนน มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ดขานเทคโนโลยด ประจตาปป 2546 เรชอ
ช ง "มลนสตาปะหลลงพลนธลใ
ย หมน หขวยบง 60" จาก สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตดพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว และผลงานววจย
ล ทดส
ช รขางผลกระทบ มก. ปป 2556 เกษตรศาสตรย ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Effects of Chicken Manure and
Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รวงทองเกดยรตวคณ
ล ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "มลนสตาปะหลลงพลนธลย เกษตรศาสตรย 72" จาก คณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตบางเขน
- รางวลล “นวลต กรรมมลงน เปปา: มลนสตาปะหลลง ” ดดเดนน เกษตรศาสตรย ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "มลนสตาปะหลลงพลนธลย เกษตรศาสตรย 72" จาก สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนง
ชาตว
- มลนสตาปะหลลงคลณภาพสมง เปอรยเซอนตยแปปงสมง - ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "มลนสตาปะหลลง พลนธลย เคยม- โคราช" จาก กระทรวงเกษตร และสหกรณย, สมาคมพนอคขามลนสตาปะหลลง
และ มหาววทยาลลยเทคโนโลยดส รล นารด
- มลนสตาปะหลลงแปปงสมง - ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "มลนสตาปะหลลงพลนธลเย กษตรศาสตรย 72" จาก จลงหวลด ลพบลร ด
- มลนสตาปะหลลงคลณภาพสมง เปอรยเซอนตยแปปงสมง - ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "มลนสตาปะหลลงพลนธลย เคยม- โคราช" จาก สตานลก งานเกษตรอตาเภอครบลร ด กระทรวงเกษตร และสหกรณย
และ อตาเภอครบลร ด
- รางวลล ผลงานววจย
ล ทดส
ช รขางผลกระทบมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2559 ระดลบ Silver เกษตร ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "มลนสตาปะหลลงพลนธลย “เกษตรศาสตรย ๗๒”" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นดเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2546 - 11 กรกฎาคม 2563

พวมพยครลงช ลนาสลด เมชอ
ช 11/7/63
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