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นายพมนพวภพ เกษมทรลพ ยย
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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559
ก.พ. 2558 - ส.ค. 2558
มด.ค. 2556 - ก.พ. 2558
ต.ค. 2555 - ก.พ. 2556
ต.ค. 2555 - ก.พ. 2556
ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2554
พ.ค. 2550 - พ.ค. 2554
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชสวน คณะเกษตร

รองอธวก ารบดดฝาฝ ยววเทศสลมพลนธย( รลก ษาการแทน)
รองอธวก ารบดดวท
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รองอธวก ารบดดฝาฝ ยววเทศสลมพลนธย
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หลวหนขาภาคววชาพชชสวน คณะเกษตร
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ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การผลวต และสรดวท
ว ยาพชช, สรดร ววทยาดขานพชชสวน

งานส อน
Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.
Advanced Physiology of Horticultural Crops
Advanced Research Methods in Horticulture
Basic Research Methods in Horticulture
Environmental Horticulture
Overview in Agriculture
Physio.of Horticultural Plants Under Stress
Physiology of Horticultural Crops
Plant Growth Regulators in Horticulture
Principles of Horticulture
Research Methods in Horticulture
Selected Topics in Horticulture
Seminar
Thesis
ววทยานวพ นธย
สรดร ววทยาขลน
ข สมงของพชชสวน
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2537-2539 การพลฒนาศลก ยภาพในการแขนงขลนและกายภาพของระบบการผลวต พชชทดม
ช ฝ
ด าฝ ยเปปนพชชหลลก ในประเทศไทย และอวนโดจดน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากองคยก าร CIRAD (รลฐบาลไทย-ฝรลงช เศส)
ปป 2537-2540

โครงการการศศก ษาการสลงเคราะหยแสงของฝฝาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากEuropean Economic Community STD-III

ปป 2537-2551

การศศก ษาสรดร ววทยาของการผลวต ชดวมวลของอขอยเพชอ
ช พลลงงาน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2537-2553

โครงการววจย
ล และพลฒนาระบบการผลวต ฝฝายและผลวต ภลณฑยจากฝฝายในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2541-2551

การศศก ษาสรดร ววทยาของการผลวต ฝฝาย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2541-2553

การปรลบปรทงพลนธทฝ
ย าฝ ยเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต และคทณภาพเสขนใย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2543-2550

ลลก ษณะเรชอนพทม
น กลบการรลบแสงของยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2543-2554

กระบวนการสรขางและสลายสารประกอบคารยบอนของยางพารา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2543-2554

สรดร ววทยาการผลวต ยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2544-2553

การพลฒนาผลวต ภลณฑยจากฝฝายสด ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2544-2553

การววเคราะหยคณ
ท สมบลตท
ว างกายภาพของเสขนใยฝฝายปรลบปรทงพลนธทแ
ย ละฝฝายสด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2545-2550

พลนธทศ าสตรยและพลฒนาการเปรดยบเทดยบของมะกอกโอลดฟ และมะกอกไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2545-2553

การววจย
ล เพชอ
ช พลฒนาการผลวต และการใชขประโยชนยมะกอกโอลดฟ และมะกอกของไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2545-2553

การศศก ษาสรดร ววทยาของมะกอกโอลดฟ เพชอ
ช การจลด การไวขผลทดด
ช ด ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2545-2553

นวเวศววทยา การเจรวญเตวบโตและการใหขผลผลวต ของมะกอกโอลดฟ ในเขตรขอนชชน
ข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2546-2550

การพลฒนาแบบจตาลองโครงสรขางของตขนยางพาราเชวงสามมวต ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2546-2551

โครงการววจย
ล ความสามารถของพชชในการชนวยปรลบปรทงคทณภาพอากาศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

พวมพยครลงข ลนาสทด เมชอ
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชสวน คณะเกษตร

ปป 2546-2551 โครงการววจย
ล ผลกระทบของกกาซออกไซดยของไนโตรเจนและกกาซซลล เฟอรยไ ดออกไซดยตอ
น พชชและการประเมวนความเสดยหายทางเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2546-2551
มก.

โครงการววจย
ล ผลกระทบของแกกส โอโซนตนอพชชและการประเมวนความเสดยหายทางเศรษฐกวจ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล

ปป 2546-2551
มก.

โครงการววจย
ล ผลกระทบของมลพวษทางอากาศตนอพชชและการประเมวนความเสดยหายทางเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล

ปป 2545-2553

การววจย
ล เพชอ
ช พลฒนาการผลวต และการใชขประโยชนยมกกอกโอลดฟ และมะกอกของไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2549-2551

โครงการววจย
ล ผนลงสดเขดยว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550

คทณภาพของกลขวยไมขก ระถางเพชอ
ช สนงออกทดไ
ช ดขร บ
ล สารมลพวษทางอากาศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550

โครงการผลกระทบของมลพวษตนอดวนและพชช และการประเมวนความเสดยหายทางเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550
โครงการววจย
ล ผลกระทบของแกกซ ออกไซดยของไนโตรเจนและแกกซ ซลล เฟอรยไ ดออกไซดยตอ
น พชชและะการประะเมวนความเสดยหายทางเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550

โครงการววจย
ล ผลกระทบของแกกซ โอโซนตนอพชช และะการประเมวนความเสดยหายทางเศรษฐกวจ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550

ศลก ยภาพไมขก ระถางเพชอ
ช ปรลบปรทงสภาพอากาศภายในอาคาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550-2553

การศศก ษาการผลวต มวลรวมชดวภาพของมะกอกโอลดฟ ในเขตรขอนชชน
ข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550-2554
หนทนววจย
ล มก.

การพลฒนาววธก
ด ารประเมวนลลก ษณะเรชอนพทม
น และการสลงเคราะหยด ว
ข ยแสงของเรชอนพทม
น ยางพาราอยนางรวดเรรว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด

ปป 2550-2554

การพลฒนาอทปกรณยวเว คราะหยนาตข ยางพาราสตาหรลบใชขงานในสวนยางพารา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550-2554 การศศก ษาดขานสรดร ววทยาและพลนธทศ าสตรยของคทณสมบลตข
ว องนขาต ยางทดส
ช ม
ล พลนธยก บ
ล ปรวมาณและคทณภาพผผลวต ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททน
อทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550-2554

สมดทล นขาต และพลลงงานในระดลบแปลงปลมก ยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550-2555 การปรลบปรทงพลนธทป
ย าลยมนขาต มลนลมก ผสมเทเนอรา (D x P) และการถนายทอดเทคโนโลยด การผลวต ปาลยมนขาต มลนทดเช หมาะสมแกนเกษตรกร ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2549-2553

สรดร ววทยาการผลวต ยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2535-2555

โครงการววจย
ล และพลฒนาอขอยและนขาต ตาล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2551

การจลด ตลงข ศมนยยวจ
ว ย
ล ธ.ก.ส. (BAAC Research Center) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกรณยก ารเกษตร

ปป 2551
โครงการววจย
ล และพลฒนาเกษตรยลงช ยชนตามแนวเศรษฐกวจพอเพดยง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยประสานงานเพชอ
ช การพลฒนาขดด ความสามารถใน
การแขนงขลนและแกขไ ขปปญหาความยากจน
ปป 2551
ชทด โครงการสรขางองคยความรมแ
ข ละพลฒนาดขานอขอย
โครงการยนอยทดช 2.5 การพลฒนา Simulation Model ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและนขาต ตาลทราย กระทรวงอทต สาหกรรม
ปป 2551
การใชขแบคทดเรดยปฏวปก
ป ษย และสารสกลด คขางคาวดตา และการปรลบปรทงธาตทอาหารพชช เพชอ
ช ควบคทมโรค และแมลงสตาคลญของพชชตระกมล กะหลชาต ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2551
ปป 2551-2555

การศศก ษาผลกระทบของสภาวะโลกรขอนตนอระบบนวเวศปฝาไมขและพชชเศรษฐกวจ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
การเพวม
ช ประสวทธวภาพในการขยายพลนธทก
ย ลขวยไมขใ นสภาพปลอดเชชอ
ข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2552
ผลของการใชขวส
ล ดทเคลชอบใบ เพชอ
ช ลด photoinhibition ภายใตขส ภาวะโลกรขอน และคทณภาพผลผลวต ของมะมนวงพลนธทม
ย หาชนก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2552-2556

การใชขคณ
ท สมบลตแ
ว สงของพชชในการตรวจตวด ตามสถานะของไมขผล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2552-2556
ววจย
ล มก.

การศศก ษาสรดร ววทยาการสรขางชดวมวลและผลผลวต ของไมขผลเศรษฐกวจเพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทน

ปป 2552-2556

พชน
ข ทดใ
ช บและการกระจายของพชน
ข ทดใ
ช บในไมขผลเขตรขอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2552-2556

สภาพแวดลขอมแสงและแบบจตาลองการสลงเคราะหยด ว
ข ยแสงของเรชอนพทม
น ไมขผล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2552-2556

สรดร ววทยาการสรขางชดวมวลของไมขผล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2551-2552 พลฒนาระบบการผลวต สวนคขาเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพชอ
ช การยอมรลบทลงข ในประเทศและสากล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งาน
มาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว
ปป 2551-2554 การศศก ษาสรดร ววทยาการสรขางชดวมวลและผลผลวต ของไมขผลเศรษฐกวจ เพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2551-2554

การศศก ษาสรดร ววทยาของกลขวยไมขก ระถางสกทล หวายเพชอ
ช เพวม
ช คทณภาพการสนงออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
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ปป 2552-2553
อทต สาหกรรม

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชสวน คณะเกษตร

การศศก ษาความตของการใชขนาตข ของพชน
ข ทดป
ช ลมก อขอย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและนขาต ตาลทราย กระทรวง

ปป 2552-2553 การศศก ษาความสลมพลนธยร ะหวนางอลต ราการสลงเคราะหยด ว
ข ยแสงสททธวและศลก ยยของนขาต ในใบอขอยเพชอ
ช หาคนาสอบเทดยบแบบจตาลองมวลชดวภาพของอขอย ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและนขาต ตาลทราย กระทรวงอทต สาหกรรม
ปป 2553-2554 การววจย
ล ผลกระทบของกกาซซลล เฟอรยไ ดออกไซดย ออกไซดยของไนโตรเจน และโอโซนตนอพชชเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากการไฟฟฝา
ฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย
ปป 2553

การศศก ษาความสามารถในการตรศงคารยบอนของสบมด
น าต ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2553

โครงการการพลฒนาเทคโนโลยดก ารผลวต ยางธรรมชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2548-2558

เคยม- ไบโอดดเซล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2553-2554
(ส.ป.ก.)

บรวหารจลด การทรลพ ยากรนขาต เพชอ
ช การพลฒนาอยนางยลงช ยชนในเขตปฏวร ป
ม ทดด
ช ด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานการปฏวร ป
ม ทดด
ช น
ว เพชอ
ช เกษตรกรรม

ปป 2554-2557 โครงการการพลฒนาพลนธทข
ย าข วเพชอ
ช ลดผลกระทบของสภาวะโลกรขอนในระยะสชบพลนธทแ
ย ละใหขผลผลวต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งาน
พลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2554-2557

การควบคทมการเจรวญเตวบโตและการออกดอกของกลขวยไมขส กทล หวายตลด ดอกเพชอ
ช การสนงออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2555
ประสวทธวภาพการสลงเคราะหยแสงของคลขา ภายใตขก ารจลด การนขาต และสภาวะความเขขมแสงทดแ
ช ตกตนางกลน เพชอ
ช การผลวต เปปนไมขใ บประดลบเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2555-2559

การศศก ษาการเจรวญเตวบโตของรากยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2555-2559

การศศก ษาการสรขางชดวมวลของสนวนเหนชอดวนในระบบนวเวศยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2555-2559

การศศก ษาสรดร ววทยาการหายใจของรากและดวน ในระบบนวเวศยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2555-2559

สรดร ววทยาการผลวต ยางพารา : การศศก ษาระดลบแปลงใหญน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2555-2556 การศศก ษาสมดทล คารยบอนและนขา เพชอ
ช ใชขเปปนขขอมมล จลด ทาคารยบอนฟทต ปรวน
ข ตยและวอเตอรยฟต
ท ปรวน
ข ตยของสวนยางพารา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2555-2558

การววจย
ล และพลฒนาดขานสรดร ววทยาและสลณฐานววทยาเพชอ
ช ปรลบปรทงยางพาราใหขทนแลขง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากกรมววชาการเกษตร

ปป 2556-2557 การศศก ษาสมดทล คารยบอนและนขาต เพชอ
ช ใชขเปปนขขอมมล จลด ทตาคารยบอนฟทต ปรวน
ข ตยและวอเตอรยฟต
ท ปรวน
ข ตยของสวนยางพารา : ระยะทดช 2 ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2553-2557 การววจย
ล และพลฒนาเพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพระบบการปลมก ยางพารา การผลวต นขาต ยางพาราและการใชขประโยชนยจากไมขยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553-2557 การศศก ษาการเพวม
ช ผลผลวต ยางพาราโดยการใชขเฟฟนชายผขาสดด าเปปนรนมกลนฝนทดม
ช ช
ด ว
ด ต
ว สตาหรลบการกรดด ยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททน
อทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557-2558 การศศก ษาสมดทล คารยบอนและนขาต เพชอ
ช ใชขเปปนขขอมมล จลด ทตาคารยบอนฟทต ปรวน
ข ตยและวอเตอรยฟต
ท ปรวน
ข ตยของสวนยางพารา : ระยะทดช 3 ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2558-2559 การศศก ษาสมดทล คารยบอนและนขาต เพชอ
ช ใชขเปปนขขอมมล จลด ทตาคารยบอนฟทต ปรวน
ข ตยและวอเตอรยฟต
ท ปรวน
ข ตยของสวนยางพารา: ระยะทด4
ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2557-2559

การศศก ษาสมดทล คารยบอนและความตของการใชขนาตข ของยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2560-2562
มก.

การจลด การธาตทอาหารพชชและการใชขส ารเรนงเอทธวฟ อนตนอผลผลวต และคทณภาพของยางธรรมชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล

ปป 2560-2562 ผลกระทบของการเปลดย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอผลผลวต และการจลด การกลขวยไมขส กทล หวายและสกทล แวนดขาเพชอ
ช การคขา: กรณดศ ก
ศ ษาผลกระทบ
จากความเครมของนขาต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2559-2562

การพลฒนาระบบทตาความเยรนผลผลวต การเกษตรดขวยสมญญากาศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากHorticulture Innovation Lab Regional Center

ปป 2559-2562

การพลฒนาระบบทตาแหขงผลผลวต เกษตรดขวยสมญญากาศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากHorticulture Innovation Lab Regional Center

ปป 2560-2561 การพลฒนาเครชอ
ช งหมายโมเลกทล สตาหรลบใชขใ นการปรลบปรทงพลนธทข
ย าข วพวษณทโลก 2 และปททมธานด 1 ใหขทนทานตนออทณหภมมส
ว งม ในชนวงเจรวญพลนธทย (ปปทชด 2) (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561
อทด มศศก ษา

โครงการศลก ยภาพและความพรขอมดขานอาหารและการเกษตรของกลทม
น ประเทศ CLMV ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการการ

ปป 2561-2562
สนทนการววจย
ล

การศศก ษาสมดทล คารยบอน เพชอ
ช ใชขเปปนขขอมมล จลด ทตาคารยบอนฟทต พรวน
ข ทยของสวนยางพารา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบ

ปป 2561

การศศก ษาสถาปปต ยกรรมของรากตขนอนอนพรวก เพชอ
ช ใชขใ นการปรลบปรทงพลนธทต
ย าข นทานโรคของราก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2561-2563 คารยบอนไอโซโทปในตขนยางพารา: กทญแจทดน
ช าต ไปสมก
น ารเชชอ
ช มโยงของกระบวนการการผลวต นขาต ยางและสรดร ววทยาของตขนยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชสวน คณะเกษตร

ปป 2562
การพลฒนาเทคนวคสตาหรลบการตวด ตามตรวจสอบความเครดยดจากการขาดนขาต ของคะนขา (Brassica oleracea) ดขวยดลชนดส เปกตรลม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2563
การแกขปญ
ป หาภาวะภลยแลขงอยนางยลงช ยชน โดยมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย : ตขนแบบการบรวหารจลด การนขาต แบบพศงช พาตนเอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
ททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2563-2564 การใชขเนดยรยอน
ว ฟาเรดสเปกโตรสโคปปและการสะทขอนเชวงสเปกตรลมเพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการจลด การธาตทอาหารเฉพาะพชน
ข ทดส
ช าต หรลบขขาวขาวดอกมะลว
105 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 การบมร ณาการองคยความรขด
ร าข นการสตารวจระยะไกลและ Eddy Covariance เพชอ
ช พลฒนานวลต กรรมสตาหรลบใชขใ นการตรวจตวด ตามการใชขนาตข และ
ความเครดยดของขขาวทดเช กวด จากปปจจลยแวดลขอมในระดลบแปลงปลมก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Poonpipope Kasemsap, "การศศก ษาคนา stomatal conductance ในใบยางพารา", วารสารววชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal) 21 (3)
(2003) 0-0
- Poonpipope Kasemsap, "การศศก ษาอลต ราการสลงเคราะหยแสงสททธวของใบกลขวยไมขส กทล หวายพลนธทบ
ย อมโจในสภาพแปลงปลมก ", ว. ววทย. กษ. 34 (1-3(พวเศษ))
(2003) 79-82
- Poonpipope Kasemsap, "ผลของความเขขมแสงและความเขขมขขนของ CO2 ตนออลต ราการสลงเคราะหยด ว
ข ยแสงสททธวของใบกลขวยไมขส กทล หวายตลด ดอก", ว. ววทย. กษ
34 (1-3(พวเศษ)) (2003) 83-86
- Poonpipope Kasemsap, "Respiration Rate and a Two-component Model of Growth and Maintenance Respiration in Leaves of Rubber (Hevea
brasiliensis Muell. Arg.).", Kasetsart Journal 38 (3) (2004) 311-319
- Poonpipope Kasemsap, "Photosynthetic capacity and effect of drought on leaf gas exchange in two rubber (Hevea brasiliensis) clones.",
Kasetsart Journal 38 (1) (2004) 111-122
- ประนอม สวมละคร, chatcharee naritoom, Poonpipope Kasemsap, Supattra Srisuwan, "Tapping TECHNOLOGY Applications and Tapping Panel
Damage Condition of Completed Replanting Program Rubber Plantation at Satuek District,Buriram Province", Agricultural Science Journal (วารสาร
ววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3) (2008) 293-302
- นางสาวอวศ รา แพงสด, Nath Pichakum, Poonpipope Kasemsap, "Ability of Decorative Gardens on Carbon Dioxide Absorption", Agricultural Science
Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (2) (2009) 209-218
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พวเศษ)) (2011) 111-114
- Jessada Phattaralerphong, Poonpipope Kasemsap, Sornprach Thanisawanyangkura, Jate SATHORNKICH, "Simple Leaf Area Equation of some
Tropical Fruit Trees", แกนนเกษตร 42 (พวเศษ3) (2014) 63-68
- Jessada Phattaralerphong, Poonpipope Kasemsap, Duangrat Satakhun, DOKKEAW CHURA, ORNUMA DUANGNGAM, "Single Leaf
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พวเศษ 1) (2015) 265-273
- นางสาวนภสร เชดย
ช วชมก ล
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- เอกนรด ขลนทอง, Patchareeya Boonkorkaew, Poonpipope Kasemsap, "Growth and Photosynthetic Parameters of Vanilla tahitensis‘Haapape’ and
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- Krissada Sangsing, Poonpipope Kasemsap, Sornprach Thanisawanyangkura, Kumut Sangkhasila, Eric Gohet, P Thaler, Herve Cochard, "Xylem
embolism and stomatal regulation in two rubber clones (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)", Trees : Structure and Function 18 (2004) 109-114
- Silpi, U, Thaler, P, Poonpipope Kasemsap, Lacointe, A, Chantuma, A, Adam, B, Gohet, E, Sornprach Thanisawanyangkura, Ameglio, T, "Effect of
tapping activity on the dynamics of radial growth of Hevea brasiliensis trees", TREE PHYSIOLOGY 26 (12) (2006) 1579-1587
- Poonpipope Kasemsap, "Sucrose and Metabolism Distribution Patterns in the Latex of Three Hevea brasiliensis Clones: Effects of Tapping and
Stimulation on a Trunk Scale", J Rubber Research 9 (2) (2006) 115-131
- Sornprach Thanisawanyangkura, Poonpipope Kasemsap, Pisamai Chantuma, "Distribution Patterns of Latex Sucrose Content and
ConcurrentMetabolic Activity at the Trunk Level with Different TappingSystems and in Latex Production Bark of Hevea brasiliensis", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (3) (2006) 634-642
- Simmons, HG, Alisara Menakanit, Wannakrairoj, S, Poonpipope Kasemsap, "Evaluating low light level effects on chlorophyll content and commercial
quality in several species of bambuseae", HORTSCIENCE 41 (4) (2006) 1037-1037
- Pisamai Chantuma, Sornprach Thanisawanyangkura, Poonpipope Kasemsap, Phillipe Thaler, Eric Gohet, "Increase in Carbohydrate Status in the
Wood and Bark Tissues of
Hevea brasiliensis by Double-cut Alternative Tapping System", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย)
41 (3) (2007) 442-450
- Poonpipope Kasemsap, "Site presentation: Rubber flux, CO2, water and energy budget of rubber plantations in Thailand", AsiaFlux newsletter
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ววทยาศาสตรย) 42 (2) (2008) 226-237
- Tiwa Pakoktom, Masatoshi Aoki, Poonpipope Kasemsap, Samakkee Boonyawat, Pedram Attarod, "CO2 and H2O Fluxes Ratio in Paddy Fields of
Thailand and Japan", Hydrological Research Letter 3 (-) (2009) 10-13
- Herve' Sinoquet, Sylvain Pincebourde, Boris Adam, Nicolas Done's, Jessada Phattaralerphong, Didier Combes, Ste'phane Ploquin, กฤษดา แสงสวงหย,
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scale", Ecology 90 (1) (2009) 283-283
- Kositsup, B, Montpied, P, Poonpipope Kasemsap, Thaler, P, Ameglio, T, Dreyer, E, "Photosynthetic capacity and temperature responses of
photosynthesis of rubber trees (Hevea brasiliensis Mull. Arg.) acclimate to changes in ambient temperatures", TREES-STRUCTURE AND
FUNCTION 23 (2) (2009) 357-365
- Mai, J, Herbette, S, Vandame, M, Kositsup, B, Poonpipope Kasemsap, Cavaloc, E, Julien, JL, Ameglio, T, Roeckel-Drevet, P, "Effect of chilling on
photosynthesis and antioxidant enzymes in Hevea brasiliensis Muell. Arg.", TREES-STRUCTURE AND FUNCTION 23 (4) (2009) 863-874
- Chantuma, P, Lacointe, A, Poonpipope Kasemsap, Sornprach Thanisawanyangkura, Gohet, E, Clement, A, Guilliot, A, Ameglio, T, Thaler, P,
"Carbohydrate storage in wood and bark of rubber trees submitted to different level of C demand induced by latex tapping", TREE PHYSIOLOGY 29
(8) (2009) 1021-1031
- Kositsup, B, Poonpipope Kasemsap, Sornprach Thanisawanyangkura, Chairungsee, N, Duangrat Satakhun, Teerawatanasuk, K, Ameglio, T,
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trees", PHOTOSYNTHETICA 48 (1) (2010) 67-78
- Sriphadet, S, Poonpipope Kasemsap, Peerasak Srinives, "Effect of leaflet size and number on agronomic and physiological traits of mungbean",
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 148 (-) (2010) 353-361
- Rathmuny Then, Jonaliza L. Siangliw, Apichart Vanavichit, Poonpipope Kasemsap, Shu Fukai, Theerayut Toojinda, "Effects of Drought Tolerant
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- Phunsup Seubma, Poonpipope Kasemsap, Mr.Olaf van Kooten, Mr.Jeremy Harbinson, "Effects of High Temperature Exposure on Chlorophyll
Fluorescence of Phalaenopsis Leaves", C.M.U.J.Nat.Sci.Special Issue on Agricultural & Natural Resources 11 (1) (2012) 409-420
- Thwe, A.A., Vercambre, G., Gautier, H., Pagรจs, L., Jourdan, C., Gay, F., Poonpipope Kasemsap, "Dynamic shoot and root growth at different
developmental stages of tomato (Solanum lycopersicum Mill.) under acute ozone stress", Scientia Horticulturae 150 (-) (2013) 317-325
- ธกร ารลต นย แชนมชลยพร, Kanapol Jutamanee, Poonpipope Kasemsap, Pilanee Vaithanomsat, "Selection of the Most Appropriate Coating Particle Film for
Improving Photosynthesis in Mango", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 (3) (2013) 323-332
- Chamchaiyaporn, T., Kanapol Jutamanee, Poonpipope Kasemsap, Pilanee Vaithanomsat, Henpitak, C., "Effects of kaolin clay coating on mango
leaf gas exchange, fruit yield and quality", Kasetsart Journal - Natural Science 47 (4) (2013) 479-491
- Duangrat Satakhun, Gay, F., Chairungsee, N., Poonpipope Kasemsap, Chantuma, P., Sornprach Thanisawanyangkura, Thaler, P., Epron, D., "Soil
CO2 efflux and soil carbon balance of a tropical rubber plantation", Ecological Research 28 (6) (2013) 969-979
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and Stomatal Conductance in Rubber (Hevea brasilliensis Muell. Arg.)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 47 (5) (2013) 648-662
- Ketkakomol, S., Lerksomlan, T., Clรฉment-Vidal, A., Chantuma, P., Klanarong Sriroth, Siriluck Liengprayoon, Thaler, P., Drevet, P., Poonpipope
Kasemsap, Kuakoon Piyachomkwan, Gohet, E., Lacote, R., "Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex
production, (1) methodological approach", Advanced Materials Research 844 (-) (2013) 15-19
- Azhar, A., Jate SATHORNKICH, Rattanawong, R., Poonpipope Kasemsap, "Responses of chlorophyll fluorescence, stomatal conductance, and
net photosynthesis rates of four rubber (Hevea brasiliensis) genotypes to drought", Advanced Materials Research 844 (-) (2013) 11-14
- Thwe, A.A., Vercambre, G., Gautier, H., Gay, F., Jessada Phattaralerphong, Poonpipope Kasemsap, "Response of photosynthesis and
chlorophyll fluorescence to acute ozone stress in tomato (Solanum lycopersicum Mill.)", Photosynthetica 52 (1) (2014) 105-116
- Sornpoon, W, Bonnet, S, Poonpipope Kasemsap, Prasertsak, P, Garivait, S, "Estimation of Emissions from Sugarcane Field Burning in Thailand
Using Bottom-Up Country-Specific Activity Data", ATMOSPHERE 5 (3) (2014) 669-685
- Kumut Sangkhasila, Philippe Thaler, Poonpipope Kasemsap, Pisamai Chuntuma, Sumit Kunjet, "Modeling for Radial Distribution of Sap Flow in
Rubber (Hevea Brasiliensis Muell. Arg.) Trees", Kasetsart Journal (Nat. Sci) 48 (4) (2014) 534-539
- Thwe, Aye Aye, Vercambre, Gilles, Gautier, Helene, Gay, Frederic, Jessada Phattaralerphong, Poonpipope Kasemsap, "Effects of acute ozone
stress on reproductive traits of tomato, fruit yield and fruit composition", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 95 (3)
(2015) 614-620
- Kumagai, Tomo'omi, Mudd, Ryan G., Giambelluca, Thomas W., Kobayashi, Nakako, Miyazawa, Yoshiyuki, Lim, Tiva Khan, Liu, Wen, Huang,
Maoyi, Fox, Jefferson M., Ziegler, Alan D., Yin, Song, Mak, Sophea Veasna, Poonpipope Kasemsap, "How do rubber (Hevea brasiliensis) plantations
behave under seasonal water stress in northeastern Thailand and central Cambodia?", AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 213
(2015) 10-22
- Kanpanon, Nicha, Poonpipope Kasemsap, Thaler, Philippe, Kositsup, Boonthida, Gay, Frederic, Lacote, Regis, Epron, Daniel, "Carbon isotope
composition of latex does not reflect temporal variations of photosynthetic carbon isotope discrimination in rubber trees (Hevea brasiliensis)", TREE
PHYSIOLOGY 35 (11) (2015) 1166-1175
- Giambelluca, Thomas W., Mudd, Ryan G., Liu, Wen, Ziegler, Alan D., Kobayashi, Nakako, Kumagai, Tomo'omi, Miyazawa, Yoshiyuki, Lim, Tiva
Khan, Huang, Maoyi, Fox, Jefferson, Yin, Song, Mak, Sophea Veasna, Poonpipope Kasemsap, "Evapotranspiration of rubber (Hevea brasiliensis)
cultivated at two plantation sites in Southeast Asia", WATER RESOURCES RESEARCH 52 (2) (2016) 660-679
- N. Kanpanon, Poonpipope Kasemsap, P. Thaler, B. Kositsup, R. Rattanawong, D. Epron, "Large variation in carbon isotope composition of bulk leaf
material of rubber trees from a germplasm collection: An opportunity for improving water use efficiency in breeding programs", Journal of Rubber
Research 20 (1) (2017) 58-70
- ดร.ดวงพร บทญชลย, Patchareeya Boonkorkaew, Poonpipope Kasemsap, "The Correlation between CO2 Uptake of CAM Dendrobium Hybrid and
Environmental Factors under Shade Net House Conditions", Thai Journal of Agricultural Science 50 (1) (2017) 26-35
- ดร.ดวงพร บทญชลย, Patchareeya Boonkorkaew, Poonpipope Kasemsap, "Diurnal Photosynthesis and Metabolic Activity Year-round in Two
Dendrobium Orchids Cultivars", Thai Journal of Agricultural Science 50 (1) (2017) 15-25
- Isarangkool Na Ayutthaya, S., Rattanawong, R., Meetha, S., Puttaporn S., Poonpipope Kasemsap, "Xylem sap flow and trunk growth of 5 hybrid
rubber tree clones", Acta Horticulturae 1197 (-) (2018) 1-6
- Rungwattana, K, Poonpipope Kasemsap, Phumichai, T, Kanpanon, N, Rattanawong, R, Hietz, P, "Trait evolution in tropical rubber (Hevea
brasiliensis) trees is related to dry season intensity", FUNCTIONAL ECOLOGY 32 (12) (2018) 2638-2651
- Chompunut Chayawat, Duangrat Satakhun, Poonpipope Kasemsap, Jate SATHORNKICH, Jessada Phattaralerphong, "Environmental controls on
net CO 2 exchange over a young rubber plantation in Northeastern Thailand", ScienceAsia 45 (1) (2019) 50-59
- สทไ ลมาน เจกอาบม, ณลฏฐย พานวชวงษย, ปรวศ นา รลต นเมตตา, บทญธง วสทร ย
ด ,ย Poonpipope Kasemsap, Siwaret Arikit, Apichart Vanavichit, Chanate Malumpong,
"Screening for Spikelet Fertility and Validation of Heat Tolerance in a Large Rice Mutant Population", Rice Science 26 (4) (2019) 229-238
- นางสาวหทลยรลต นย จวนดามล, Poonpipope Kasemsap, Patchareeya Boonkorkaew, "Water use and photosynthesis of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’
under water deficit stress", Agriculture and Natural Resources 53 (1) (2019) 61-65
- ORNUMA DUANGNGAM, Desalme, D., Thaler, P., Poonpipope Kasemsap, Jate SATHORNKICH, Duangrat Satakhun, Chompunut Chayawat,
Angeli, N., Chantuma, P., Epron, D., "In situ 13CO2 labelling of rubber trees reveals a seasonal shift in the contribution of the carbon sources
involved in latex regeneration", Journal of experimental botany 71 (6) (2020) 2028-2039
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- Poonpipope Kasemsap, "Carbohydrate status in the Wood and Bark Tissues of Hevea brasiliensis", KU Conference (2005)
- Poonpipope Kasemsap, "Distribution Pattern of Latex Sucrose Content and Concurrent Metabolic Activity at the Trunk Level on Different Tapping
Systems and in Latex Production Bark of Hevea brasiliensis.", KU conference (2005)
- Poonpipope Kasemsap, "การประเมวนพชน
ข ทดใ
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ช บทลงข ตขนของไทรยขอยใบดนาง เหลชองปรดด ย
ด าธร และพญาสลต บรรณดขวยภาพถนายดวจต
ว อลและซอฟตยแวรย Tree
Analyser", การประชทมพชชสวนแหนงชาตว (2005)
- Poonpipope Kasemsap, "การเปรดยบเทดยบผลผลวต ฝฝายสดนาตข ตาล 19 สายพลนธท"ย , การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2005)
- Thaler P, M. Verdier, O. Roupsard, A. Chantuma, P. Siripornpakdeekul, Poonpipope Kasemsap, Kumut Sangkhasila, "Partitioning of water flux in
rubber plantations. Estimation of tree transpiration by sap flow measurement", AsiaFlux Workshop 2006 (2006)
- Chantuma P., Thaler P., Poonpipope Kasemsap, Sornprach Thanisawanyangkura, Lacointe A., "Dynamics of carbohydrate reserves in trunk of
rubber trees as related to tapping", Thai-French Rubber seminar (2006)
- Phunsup Seubma, Poonpipope Kasemsap, รทงข ตะวลน ศรดพ ฤกษย, โอภาส พทม
น พลนธทว
ย งศย, สทมาลด สชอ
ช สวลส ดวว
ด นวชยย, อลมพา เปปย
ป มทอง, จรวยา นวยมพานวช, สทภาภรณย แกนน
จลนทรย, "การแลกเปลดย
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น ของเฟฟนบอสตลน สาวนขอยประแปฝงจลนทรยก ระจนาง วาสนาอธวษฐาน พลมด าน ง และเดหลดใ บมลน", การประชทม
ววชาการพชชสวนครลงข ทดช 6 (2006)
- Kumut Sangkhasila, ภวญโญ ยลธรรมยธรรม, สทชาดา ศวร พ
ว น
ล ธท,ย Poonpipope Kasemsap, "Mathematical Model of Sugarcane Growth and Development",
การประชทมววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงประเทศไทย ครลงข ทดช 35 (2009)
- นายศทภชาตว ธรรมนวตเว วทยย, Patchareeya Boonkorkaew, Poonpipope Kasemsap, Prasart Kermanee, "Study on Photosynthetic Capacity and Pigment
Contents of Different Aglaonema Leaf Color Varieties", การประชทมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงข ทดช 7 (2010)
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