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ว ย
ล
ปป 2551-2552

โครงการยศวหมอดวน สสวท. ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสถาบลนสนงเสรวมการสอนววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ

ปป 2551-2554 สภาวะธาตศอาหารพชชและปปจจลยทางดวนเพชอ
ช การฟฟน
ฟ ฟมทรลพ ยากรดวนและการใชขประโยชนยทด
ชพ น
ว อยนางยลงช ยชนในพชน
พ ทพเช กษตรกรรมโครงการหลวง ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากมมล นวธโว ครงการหลวง และกรมพลฒนาทพด
ช น
ว
ปป 2552
The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (first crop) (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากNippon Steel Corporation, Japan and Sumitomo Corporation Japan
ปป 2552-2553 การพลฒนาระบบคตาแนะนตาการใชขปย
ปศ เคมพเพชอ
ช ยกระดลบการใหขผลผลวต อขอย : การทดสอบความแมนนยตาของระบบคตาแนะนตาปศย
ป จากผลการววเคราะหยด น
ว (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและนพาต ตาลทราย กระทรวงอศต สาหกรรม
ปป 2551-2552

การสะสมคารยบอนในพชน
พ ทพป
ช าฝ ไมข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนวนตลว

ปป 2553
การจลด การการเพาะปลมก และการนตาของเหลชอใชขจากการเกษตรกรรมมาใชขประโยชนยเพชอ
ช ลดปปญหาโลกรขอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด
หนศนววจย
ล มก.
ปป 2553
การผลวต เอทานอลจากวลส ดศเศษเหลชอลวก โนเซลลมโลสดขวยกระบวนการยนอยเปปนนพาต ตาลและหมลก พรขอมกลนโดยใชขก ารทตางานรนวมกลนของเซลลยตรศงรมป
Zymmonas mobilis และ Saccharomyces diastaticus และการประยศก ตยใ ชขใ นถลงหมลก ชพวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
พวมพยครลงพ ลนาสศด เมชอ
ช 6/7/63
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ปป 2552-2553 โครงการสภาวะธาตศอาหารพชชและปปจจลยทางดวนเพชอ
ช การฟฟน
ฟ ฟมทรลพ ยากรดวนและการใชขประโยชนยทด
ชพ น
ว อยนางยลงช ยชนในพชน
พ ทพเช กษตรกรรมโครงการ
หลวง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสถาบลนววจย
ล และพลฒนาพชน
พ ทพส
ช งม (องคยก ารมหาชน)
ปป 2552-2553 ผลการใหขธาตศส งล กะสพตอ
น ผลผลวต และคศณภาพของกพวฟ
พ รมท
ข และพลลบ ในสถานพเกษตรหลวงอนางขาง จลงหวลด เชพยงใหมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศน
จากมมล นวธโว ครงการหลวง
ปป 2552-2553 ผลการใหขธาตศส งล กะสพตอ
น ผลผลวต และคศณภาพขององศน
น รลบประทานผลสดในศมนยยพฒ
ล นาโครงการหลวงหนองหอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจาก
มมล นวธโว ครงการหลวง
ปป 2553-2554 โครงการหลลก :โครงการความรนวมมชอระหวนาง บรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)และมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ในการววจย
ล เพวม
ช ผลผลวต ของตขนสบมด
น าต เพชอ
ช
เปปนพลลงงานทดแทนในอนาคตโครงการยนอย 1.16: การจลด การธาตศอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรลส และโพแทสเซพยม เฉพาะพชน
พ ทพส
ช าต หรลบสบมด
น าต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทศนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)
ปป 2552-2553 The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (second
crop ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากNippon Steel Corporation, Japan and Sumitomo Corporation, Japan
ปป 2553-2556 ผลของการใชขปย
ปศ อวนทรพยแ
ย ละการลดการไถพรวนตนอการเปลพย
ช นแปลงธาตศคารยบอนในพชน
พ ทพเช พาะปลมก ขขาวในเขตภาคกลาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2553-2554 ผลระยะยาวของการใหขธาตศส งล กะสพตอ
น เนชอ
ช งกลนตนอผลผลวต และคศณภาพของพลลบและกพวฟ
พ รมท
ข ในสถานพเกษตรหลวงอนางขาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทศนจากมมล นวธโว ครงการหลวง
ปป 2553-2554 ผลระยะยาวของการใหขธาตศส งล กะสพตอ
น เนชอ
ช งกลนตนอผลผลวต และคศณภาพขององศน
น รลบประทานผลสดในศมนยยพฒ
ล นาโครงการหลวงหนองหอย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากมมล นวธโว ครงการหลวง
ปป 2554
โครงการการตวด ตามตรวจสอบคศณภาพสวงช แวดลขอมดขานทรลพ ยากรดวน โรงไฟฟฟาราชบศร พ ปป 2554 (EGAT ratchaburi 2554) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทศนจากการไฟฟฟาฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย
ปป 2554-2555

การจลด การธาตศไ นโตรเจน ฟอสฟอรลส และโพแทสเซพยมตนอการเจรวญเตวบโตและผลผลวต ของสบมด
น าต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากปตท.

ปป 2554-2555 การววเคราะหยขอ
ข มมล ภาวะการขาดสารไอโอดพนและการเกวด ภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกวด ในประเทศไทย ปป พ.ศ.2553 ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากกรมววทยาศาสตรยก ารแพทยย
ปป 2553-2554

การจลด การธาตศอาหารพชชตามคนาววเคราะหยด น
ว ตนอผลผลวต และคศณภาพพรวก หวาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากมมล นวธโว ครงการหลวง

ปป 2553-2554

โครงการยศวหมอดวน สสวท ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสถาบลนสนงเสรวมการสอนววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ

ปป 2553-2554 โครงการววจย
ล สภาวะธาตศอาหารพชชและปปจจลยทางดวนเพชอ
ช การฟฟน
ฟ ฟมทรลพ ยากรดวนและการใชขประโยชนยทด
ชพ น
ว อยนางยลงช ยชนในพชน
พ ทพเช กษตรกรรมโครงการ
หลวง ปปพ .ศ.2554 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสถาบลนววจย
ล และพลฒนาพชน
พ ทพส
ช งม (องคยก ารมหาชน)
ปป 2554-2555 ควมสลมพลนธยร ะหวนางความอศด มสมบมร ณยของดวน สมดศล คารยบอนในดวน และความหลากหลายของจศล น
ว ทรพยด
ย น
ว ในระบบนวเวศปฝาไมขธรรมชาตวและระบบ
นวเวศเกษตรลศม
น นพาต แมนก ลอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2553-2556 การจลด การธาตศอาหารพชชทพเช หมาะสมตนอการเจรวญเตวบโตและผลผลวต ของขขาวโพดและผลกระทบตนอสมบลตข
ว องดวนโดยการประยศก ตยใ ชขปย
ปศ ชพวภาพ ปศย
ป
อวนทรพยย ปศย
ป อวนทรพย-ย เคมพ และปศย
ป เคมพเพชอ
ช ระบบเกษตรยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2554-2555 โครงการตวด ตามตรวจสอบคศณภาพสวงช แวดลขอมดขานทรลพ ยากรดวน เหมชองลวก ไนตยแมนเมาะ ปป 2554 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากการไฟฟฟาฝฝาย
ผลวต แหนงประเทศไทย
ปป 2555

โครงการตวด ตามตรวจสอบผลกระทบตนอสวงช แวดลขอมดขานดวน โรงไฟฟฟาราชบศร พ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากการไฟฟฟาฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย

ปป 2555
โครงการววเคราะหยขอ
ข มมล ภาวะการขาดสารไอโอดพนและการเกวด ภาวะ พรนองไทรอยดยฮอรยโมนแตนก าต เนวด ของทารกแรกเกวด ในประเทศไทย ปปพ.ศ.2554 (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากกรมววทยาศาสตรยก ารแพทยย กระทรวงสาธารณสศข
ปป 2555
โครงการววจย
ล สภาวะธาตศอาหารพชชและปปจจลยทางดวนเพชอ
ช การฟฟน
ฟ ฟมทรลพ ยากรดวน และการใชขประโยชนยทด
ชพ น
ว อยนางยลงช ยชนในพชน
พ ทพเช กษตรกรรมโครงการ
หลวง (สะโงกะ หขวยแลขง ผาตลงพ หขวยนพาต ขศน
น ปปงคนา ปางอศงอ แมนโถ แมนส ะเรพยง แมนล านขอย แมนปน
ม หลวง) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากมมล นวธโว ครงการหลวง
ปป 2555-2556

โครงการยศวหมอดวน สสวท. ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสถาบลนสนงเสรวมการสอนววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ

ปป 2554-2555 การศศก ษาแหลนงของเชชอ
พ อะโซโตแบคเตอรยทม
ชพ ป
พ ระสวทธวภาพการตรศงไนโตรเจนสมงในพชน
พ ทพป
ช ลมก พชชของโครงการหลวง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศน
จากมมล นวธโว ครงการหลวง
ปป 2555-2556 ศศก ษาสถานะธาตศอาหารพชชในดวนตนอการสะสมธาตศอาหารพชชในใบองศน
น ผลผลวต และคศณภาพผลผลวต ขององศน
น รลบประทานสดพลนธศย Beauty
Seedless ทพส
ช ถานพเกษตรหลวงอวนทนนทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากมมล นวธโว ครงการหลวง
ปป 2555-2558 การใชขประโยชนยของวลส ดศเหลชอใชขจากโรงงานนพาต ตาลเพชอ
ช ผลวต ปศย
ป อวนทรพยต
ย ามมาตรฐานของกรมววชาการเกษตร สตาหรลบปรลบปรศงดวน และเพวม
ช ผลผลวต
ของอขอย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากบรวษท
ล ประจวบอศต สาหกรรม จตากลด
ปป 2556
การดตาเนวนงานตวด ตามตรวจสอบคศณภาพสวงช แวดลขอม ดขานทรลพ ยากรดวน โรงไฟฟฟาราชบศร พ ปป 2556 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากการไฟฟฟาฝฝาย
ผลวต แหนงประเทศไทย
ปป 2556
โครงการววเคราะหยขอ
ข มมล ภาวะการขาดสารไอโอดพนและการเกวด ภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกวด ในประเทศไทย ปป พ.ศ.2555 ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากกรมววทยาศาสตรยก ารแพทยย กระทรวงสาธารณสศข
ปป 2556-2557 ประสวทธวภาพของการใชขปย
ปศ ยมเรพยชนวด ตนางๆทพม
ช ต
พ อ
น การเจรวญเตวบโตและองคยประกอบผลผลวต ของอขอย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากบรวษท
ล พารว
ชเฟอทวไ ลเซอรย จตากลด
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ปป 2556-2558 ผลของสมต รปศย
ป เคมพทแ
ชพ ตกตนางกลนตนอการเจรวญเตวบโต ผลผลวต และประสวทธวภาพการใชขปย
ปศ ในผลก คะนขาและผลก กาดกวางตศงข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทศนจากบรวบท
ล ไทยเซซนทรลล เคมพ จตากลด (มหาชน)
ปป 2556-2559 ศลก ยภาพปศย
ป ซวล ค
ว อนเพชอ
ช ยกระดลบคศณภาพผลผลวต และการเจรวญเตวบโตของพชชเศรษฐกวจและผลก บางชนวด ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทศนจากบรวษท
ล เจพยไตอ จตากลด
ปป 2556-2557 การพลฒนางานววจย
ล ววทยาศาสตรยทางดวนระหวนางนลก ววทยาศาสตรยร ว
น มกลบครมและนลก เรพยน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสถาบลนสนงเสรวมการสอน
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ (สสวท.)
ปป 2557-2558
จตากลด

การศศก ษาและพลฒนาสมบลต ว EcoStone เพชอ
ช นตาไปประยศก ตยใ ชขใ นอศต สาหกรรมเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากบรวษท
ล ไทยเทคโนกลาส

ปป 2557-2558

ผลของการใชขปย
ปศ เคมพร ว
น มกลบสาร P-Power ตนอการเพวม
ช ผลผลวต ของขขาวโพดเลพย
พ งสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากบรวษท
ล วลงเคมพ จตากลด

ปป 2557-2560 การใชขเชชอ
พ ราอาบลส คมล ารยไ มคอรยไ รซาเพชอ
ช ยกระดลบความเปปนประโยชนยของฟอสฟอรลส ในดวนทพป
ช ลมก กาแฟ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งาน
พลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2558
พลฒนางานววจย
ล ววทยาศาสตรยทางดวนระหวนางนลก ววทยาศาสตรยร ว
น มกลบครมและนลก เรพยน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสถาบลนสนงเสรวมการสอนววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยพ (สสวท.)
ปป 2558-2559 ประสวทธวภาพของการใชขปย
ปศ ยมเรพยชนวด ตนางๆทพม
ช ต
พ อ
น การเจรวญเตวบโตและองคยประกอบผลผลวต ของขขาวโพดเลพย
พ งสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศน
จากบรวษท
ล พารวชเฟอทวไ ลเซอรย จตากลด
ปป 2558-2559 ผลของการใหขไ อโอดพนทางใบและทางดวนตนอการเจรวญเตวบโตและปรวมาณไอโอดพนสะสมในขขาวโพดฝปก อนอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนสนลบ
สนศนการววจย
ล จากมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2558-2559 โครงการ พลฒนางานววจย
ล ววทยาศาสตรยทางดวนระหวนางนลก ววทยาศาสตรยร ว
น มกลบครมและนลก เรพยน ปป2559 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสถาบลนสนง
เสรวมการสอนววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ
ปป 2559-2560 การพลฒนางานววจย
ล ววทยาศาสตรยทางดวนระหวนางนลก ววทยาศาสตรยร ว
น มกลบครมและนลก เรพยน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสถาบลนสนงเสรวมการสอน
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ
ปป 2559-2560 โครงการสนงเสรวมการเรพยนรมข ตรวจวลด สวงช แวดลขอมตามววธข
พ อง GLOBE Protocol และสรขางงานววจย
ล ววทยาศาสตรยร ะดลบประถมศศก ษา ในรมปแบบ
STEM EDUCATION ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสถาบลนสนงเสรวมการสอนววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ
ปป 2560-2561 การพลฒนาผลวต ภลณฑยก ลศม
น สารไคโตโอลวโกแซคคาไรดยเพชอ
ช ยกระดลบคศณภาพผลผลวต และสารสตาคลญในใบกะเพรา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศน
จากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐานนวลต กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2563 ผลของสมต รปศย
ป เคมพทแ
ชพ ตกตนางกลนตนอการเจรวญเตวบโตและคศณภาพผลผลวต ของผลก ขศน
พ ฉนายและผลก กาดขาวปลพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากบรวษท
ล
ไทยเซซนทรลล เคมพ จตากลด (มหาชน)
ปป 2560-2561 การพลฒนางานววจย
ล ววทยาศาสตรย โดยใชขวธ
ว ก
พ ารตรวจวลด ตาม GLOBE Protocol ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสถาบลนสนงเสรวมการสอนววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยพ (สสวท.)
ปป 2561-2563 การแจกกระจาย และรมปฟอรยมของซพล เพ นพยมในพชน
พ ทพเช กษตรกรรมบรวเวณภาคกลางและภาคตะวลนตกของประเทศไทย และการประยศก ตยใชขประโยชนย
ของซพล เพ นพยมตนอการเจรวญเตวบโตและคศณภาพผลผลวต ในผลก กาดหอม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2562
การประยศก ตยใ ชขวส
ล ดศเชวงประกอบพอลวเมอรยชว
พ ภาพและสารกระตศน
ข เชวงแสงในรมปแบบของเมซด สารไฮโดรเจลสตาหรลบการผลวต ปศย
ป ควบคศมการปลดปลนอย (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2562
บทบาทดขานการศศก ษาของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยภายใตข “เกษตรศาสตรย สรขางคน พลฒนาชาตว อยนางยลงช ยชน” ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด
หนศนววจย
ล มก.
ปป 2561-2563

โครงการววจย
ล ทดสอบปศย
ป ในนาขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากบรวษท
ล เทอราโกร เฟอรยตไ
ว ลเซอรย

ปป 2562-2563 ผลของการใสน ZnO ตนอการเตวบโตและผลผลวต ของขขาว พรวก ขพห
พ นม และการควบคศมโรคแคงเกอรยของพชชตระกมล สขม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศน
จากบรวษท
ล ไออารยพซ
พ พ จตากลด (มหาชน)
ปป 2562-2563

สนงเสรวมการเรพยนรมส
ข งชว แวดลขอมผนานการตรวจวลด สวงช แวดลขอมตาม GLOBE Protocol และการทตางานววจย
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสสวท.

ปป 2563
ววธก
พ ารเลชอกสตาหรลบควบคศมเพลพย
พ แปฟงมลนสตาปะหลลงโดยใชขส ารกระตขน
ต เชวงแสงในการยนอยสลายเสขนแปฟงและไขแปฟง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจาก
สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2563-2564

การใชขยานบวนไรขคนขลบประเมวนการใสนปย
ปศ แตนงหนขาไนโตรเจนในการผลวต อขอย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)

ปป 2563-2564 ผลของการทดสอบประสวทธวภาพของชนวด ปศย
ป สลงกะสพตอ
น การเจรวญเตวบโตและผลผลวต ของขขาว ขขาวโพดฝปก อนอน และอขอยในสภาพแปลง ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากบรวษท
ล ไออารยพซ
พ พ จตากลด (มหาชน)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- พวมพยชนก นราศรพ, Chaisit Thongjoo, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "The Efficiency of Pelleted Organic Fertilizer and Azotobacter on the
Growth and Yield of Head Lettuce", ววทยาสารกตาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 8 (2) (2010) 35-44
- Kruamas Smakgahn, นางสาวววไ ล เสาธงนขอย, Suphachai Amkha, "Potential of soil carbon stock as a result of dried rice straw and rice straw
ashapplication in rice soil", Veridian E-Journal 4 (2) (2011) 931-941
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- ชรวนทรย พศก เกษม, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "Screening of Pure Isolates for Azospirillum that is efficient in Nitrogen Fixation, Auxin
Production and Phosphate Solubilization", ววทยาสารกตาแพงแสน 9 (2) (2011) 1-16
- ไชยา บศญเลวศ , Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "Effect of Slow Release Fertilizer on the Growth of Asparagus (Asparagus officinalis L.)", ววทยา
สารกตาแพงแสน 9 (2) (2011) 37-52
- ธนศมณทย กศล การลณยยเลวศ , Chaisit Thongjoo, Suphachai Amkha, "Effects of by-Product of Monosodium Glutamate (Ami-ami) Mixed with Fly Ash on the
Growth and Yield Components of Maize (Zea mays L.) cv. Pacific 999", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ 1 (1) (2012) 29-41
- Thongchai Mala, Audthasit Wongmaneeroj, Suphachai Amkha, Sirinapa Chungopast, ดศส ต
ว จวต ตนมนทย, ไชยา บศญเลวศ , "The Effect of Slow Release N
Fertilizer on Some Soil Properties and Growth of Tomato Seedling", แกนนเกษตร 41 (2) (2013) 121-134
- Suphachai Amkha, นางสาวเฉลวมขวลญ มศส ก
ว ทอง, Pornpairin Rungcharoenthong, "Effect of ammonium and nitrate ratio of chemical fertilizer grade
15-15-15 on growth rate, yield and some soil properties inkale plantation", แกนนเกษตร 42 (พวเศษ 3) (2014) 899-905
- สศร ชลย พวร ย
ว ววร ต
ศ มย, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, "Effect of Calcium Silicate fertilizer for Improve Seed
Germination and Seedling Production of Melon", แกนนเกษตร 43 (1(พวเศษ)) (2015) 349-353
- พงศกร นวต ยยม,พ Pornpairin Rungcharoenthong, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "Effects of Seed Coating with Calcium Silicate and Soil drench on
Seedling Growth of Field Corn", แกนนเกษตร 43 (1(พวเศษ)) (2015) 76-82
- นางสาวกมลวรรณ คงสศด รม,ข Suphachai Amkha, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, "Utilization of Calcium Silicate Fertilizer on Tomato
Seedling Production", เกษตรพระจอมเกลขา 33 (พวเศษ(1)) (2015) 642-652
- นางสาวรลงสวนพ ประเสรวฐวลฒนะ, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, "Effects of Seed Coating with Fertilizer Application
Methods by Calcium Silicate On Radish Seedling Production", เกษตรพระจอมเกลขา 33 (พวเศษ(1)) (2015) 653-666
- นางสาวสศวรลต นย กรรมการ, Pornpairin Rungcharoenthong, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "Seed priming with calcium silicates on seed quality
and seed storage of lettuce (Lettuca sativa)", เกษตรพระจอมเกลขา 33 (พวเศษ(1)) (2015) 297-302
- นางสาวกมลวรรณ คงสศด รม,ข Suphachai Amkha, KANOKKORN SINMA, Thongchai Mala, "Utilization of Calcium Silicate Fertilizer on Tomato Seedling
Production in Pakchong Soil Series", แกนนเกษตร 44 (พวเศษ 1) (2016) 246-251
- นายเอกรวนทรย สศขแกขว, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, "Method and Application Rate of Calcium Silicate on
Pepper Seedling Production", แกนนเกษตร 44 (พวเศษ1) (2016) 850-855
- นางสาวชลธวชา เสนาพลนธย, Pornpairin Rungcharoenthong, นางสาวภลณฑวร า คชวลฒนย, Suphachai Amkha, "Effect of calcium silicate on growth and leaves
morphological characteristic in tomato", แกนนเกษตร 44 (พวเศษ1) (2016) 153-159
- สศวรลต นย กรรมการ, Pornpairin Rungcharoenthong, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "Effect of calcium silicate on seeding production of lettuce",
แกนนแกษตร 44 (พวเศษ1) (2016) 160-166
- บลงอร อศบล, Chaisit Thongjoo, Jutamas Romkaew, Suphachai Amkha, "Effects of Rice Straw Management with Land Preparations and Fertilizer
Types on Rice Growth, Yield and Some Soil Properties", วารสารพชชศาสตรยส งขลานครวนทรย 3 (2) (2016) 39-59
- ชลธวชา เสนาพลนธย, Suphachai Amkha, Pornpairin Rungcharoenthong, "Effect of chitosan on seed germination and yield in rice", วารสาร ววทยาศาสตรย
เกษตร 47 (2) (2016) 553-556
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พ ภาพ (2013)
- นฤพน รลก ขยลน, Chaisit Thongjoo, Suphachai Amkha, Jutamas Romkaew, ศวร ส
ว ด
ศ า บศต รเพชร, "Utilization of Waste Materials from Ethanol Factory for
Increasing Yield of Rice(Oryza sativa L.)", การประชศมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงพ ทพช 10 สาขาพชชและเทคโนโลยพชว
พ ภาพ
(2013)
- นางสาวเฉลวมขวลญ มศส ก
ว ทอง, Suphachai Amkha, "Effect of ammonium and nitrate ratio of chemical fertilizer on plant growth and yield of Chinese kale",
การประชศมววชาการแหนงชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครล งข ทพช 10
(2013)
- กศล น
ว ดา แทนนจลนทรย, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, "Effect of Calcium Silicate on Seed Priming and Seedling
Production of Sweet Pepper", การประชศมววชาการแหนงชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครล งข ทพช 10
(2013)
- นางสาวกศล น
ว ดา แทนนจลนทรย, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, Suphachai Amkha, "Utilization of calcium silicate on growth and yield
quality of sweet pepper in hydroponics system", ประชศมววชาการพชชสวนแหนงชาตวครลงพ ทพช 13 (2014)
- ปปยวรรณ พศม
น พวง, Chaisit Thongjoo, รศ.ดร.ธงชลย มาลา, Suphachai Amkha, Wipawan Thaymuang, นางสาวชาลวนพ คงสศด , นายธพร ยศทธ คลพาต ชชน
ช , นายปปยพงศย
เขตปปยรลต นย, นางสาวศวร ส
ว ด
ศ า บศต รเพชร, "Efficient of Using Different Forms of Urea on Growth and Yield Components of Sugarcane", การประชศมววชาการ
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงพ ทพช 11 สาขาพชชและเทคโนโลยพชว
พ ภาพ (2014)
- สวปปวชญว ป
ย ญ
ป ญาตศย
ข , Thongchai Mala, Suphachai Amkha, "The Effect of Calcium Silicate on Seed Germination and Seedling Growth of Khao Dawk
Mali 105 Rice", การประชศมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษาแหนงชาตว ครลงพ ทพช 34 (The 34th National Graduate Research Conference) (2015)
- วลชรพลนธย พวทก
ล ษยภากร, KANOKKORN SINMA, Suphachai Amkha, Chaisit Thongjoo, ชาลวนพ คงสศด , ธพร ยศทธ คลพาต ชชน
ช , ปปยพงศย เขตปปยรลต นย, ธนศมณทย กศล
การลณยยเลวศ , อศไ รวรรณ ไอยสศวรรณย, ศวร ส
ว ด
ศ า บศต รเพชร, "Nitrogen Fertilizer Influenced on Decomposition of Sugarcane Leaf Residues under Aerobic and
Submerged Conditions in Kamphaeng Saen Soil Series", การประชศมววชาการดวนและปศย
ป แหนงชาตวครลงพ ทพช 4 “ธรรมชาตวของดวนและความจรวงของปศย
ป เพชอ
ช การเกษตร
อยนางยลงช ยชน” (2015)
- บลงอร อศบล, Chaisit Thongjoo, Jutamas Romkaew, Suphachai Amkha, "Effects of rice straw management with land preparations and fertilizer types
on rice growth, yield and some soil properties", การประชศมววชาการดวนและปศย
ป แหนงชาตวครลงพ ทพช 4 “ธรรมชาตวของดวนและความจรวงของปศย
ป เพชอ
ช การเกษตรอยนางยลงช ยชน”
(2015)
- จารศทรรศนย งามเนตรย, Wipawan Thaymuang, Suphachai Amkha, "Effects of Calcium Silicate Fertilizer on Yield of Rice and Some Soil Properties in
Acid Soils", การประชศมววชาการระดลบชาตว ครลงพ ทพช 13 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน วลนทพช 8-9 ธลนวาคม 2559 (2016)
- นางสาวจวร าภรณย การศณ, นางสาวบลงอร อศบล, Sunchai Phungern, Suphachai Amkha, "The ratio of fine texture soil mixed with sponge stone fertilizer
types on growth, nutrient accumulation and some soil properties in marigold plantation", การประชศมววชาการดวนและปศย
ป แหนงชาตว ครลงพ ทพช 5 (2017)
- นายรศจก
ว ร ศรพแมขนมนวง, Chaisit Thongjoo, Suphachai Amkha, Tawatchai Inboonchuay, KANOKKORN SINMA, Sirinapa Chungopast, Kavalin Srichan,
Aunthicha Phommuangkhuk, Suchada Karuna, Sirisuda Bootpetch, Tiwa Pakoktom, Jiraporn Chaugool, Chalinee Khongsud, Thamthawat
Saengngam, ดร.ธพร ยศทธ คลพาต ชชน
ช , "Effects of Organic Mixture Material (OMM) from Ethanol Factory on Yield of Maize and Soil Properties", การประชศม
ววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงพ ทพช 16 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Suphachai Amkha, Kazuyuki INUBUSHI, "Effects of Controlled-release Fertilizer Application with Cow Manure on Yield (Brassica napa L),Drainage
Water Quality and N2O Emission", International Plant Nutrition Colloquium(University of California, Davis) (2009)
- Kruamas Smakgahn, นางสาวปวพณส
ก ด
ศ า รามนลฎ, นางสาวววไ ล เสาธงนขอย, Suphachai Amkha, "Recycling of rice straw to improve soil fertility and rice
yield", EnvironmentAsia Conference 2011 (2011)
- จวต รลดา โชคอตานวย, ปวพณส
ย ด
ศ า รามนลฎ, ววไ ล เสาธงนขอย, Suphachai Amkha, Kruamas Smakgahn, "Yield stability of rice under high temperature", The
Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment (acsee2011) (2011)
- Foyfa Shutidamrong, Suphachai Amkha, Sirinapa Chungopast, Thian Wittayawarakul, นส. ธารพร ต
ล นย ชชน
ช ชมแสง, "Effects of Land Use Changes from
Natural Forests to Agro-ecosystems on Soil Quality and Soil Microbial Diversity", The 5th International Congress on Environmental Research.
(2012)
- Thareerat Chuenchomsang, Foyfa Shutidamrong, Suphachai Amkha, "Comparison of Soil Carbon Balance Between Organic and Chemical
Orchard Systems", The 5th International Congress on Environmental Research. (2012)
- นางสาวทวพ วรรณ แกขวหนม, Chaisit Thongjoo, รศ.ดร.ธงชลย มาลา, Suphachai Amkha, Wipawan Thaymuang, นางสาวชาลวนพ คงสศด , นายธพร ยศทธ คลพาต ชชน
ช , นาย
ปปยพงศย เขตปปยรลต นย, นางสาวศวร ส
ว ด
ศ า บศต รเพชร, "Effects of Organic Mixture Material from Yeast Cake and Vinasses Effluent on Growth and Yield of
Cassava", การประชศมววชาการ ระดลบนานาชาตว ครลงพ ทพช 11 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน สาขาพชชและเทคโนโลยพชว
พ ภาพ (2014)
- นายสลนตวภาพ ทองอศน
น , Chaisit Thongjoo, รศ.ดร. ธงชลย มาลา, Suphachai Amkha, Wipawan Thaymuang, นางสาวชาลวนพ คงสศด , นายธพร ยศทธ คลพาต ชชน
ช , นาย
ปปยพงศย เขตปปยรลต นย, นางสาวศวร ส
ว ด
ศ า บศต รเพชร, "Effects of Organic Mixture Material from Yeast Cake and Vinasses Effluent on Growth and Yield of First
Ratoon Cane", การประชศมววชาการ ระดลบนานาชาตว ครลงพ ทพช 11 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน สาขาพชชและเทคโนโลยพชว
พ ภาพ (2014)
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายศศภชลย อตาคา

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาปฐพพวท
ว ยา คณะเกษตร กตาแพงแสน

- นายภาณศพ งศย ชลชลา, Chaisit Thongjoo, รศ.ดร.ธงชลย มาลา, Suphachai Amkha, Wipawan Thaymuang, นางสาวชาลวนพ คงสศด , นายธพร ยศทธ คลพาต ชชน
ช , นาย
ปปยพงศย เขตปปยรลต นย, นางสาวศวร ส
ว ด
ศ า บศต รเพชร, "Effects of by-Product of Monosodium Glutamate (ami-ami) Application on Growth and Yield of Cassava",
การประชศมววชาการ ระดลบนานาชาตว ครลงพ ทพช 11 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน สาขาพชชและเทคโนโลยพชว
พ ภาพ (2014)
- ภาณศพ รรณ สระกอบแกขว, Chaisit Thongjoo, รศ.ดร.ธงชลย มาลา, Suphachai Amkha, Wipawan Thaymuang, นางสาวชาลวนพ คงสศด , นายธพร ยศทธ คลพาต ชชน
ช , นาย
ปปยพงศย เขตปปยรลต นย, นางสาวศวร ส
ว ด
ศ า บศต รเพชร, "Efficient of Using Different Forms of Urea on Growth and Yield Components of Rice", การประชศมววชาการ
ระดลบนานาชาตว ครลงพ ทพช 11 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน สาขาพชชและเทคโนโลยพชว
พ ภาพ (2014)
- กศล น
ว ดา แทนนจลนทรย, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, Suphachai Amkha, "Effects of Silicon Fertilizer with Iron and Zinc Deficiency in
Hydroponic System on Growth and Yield of Sweet Pepper", การประชศมววชาการนานาชาตว ครลงพ ทพช 11 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย กตาแพงแสน (2014)
- พรทวพ ยย จลนทรยบต
ศ รย, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, "Utilization of Calcium Silicate for Improvement Germination
and Quality in Rice Seed", การประชศมววชาการนานาชาตว ครลงพ ทพช 11 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย กตาแพงแสน (2014)
- สศภาพรรณ ตลงพ ใจ, Chaisit Thongjoo, Suphachai Amkha, "Effects of Crop Residue Management with Chemical Fertilizer and Organic Fertilizer
Application onGrowth, Yield and Carbon Accumulation in Pathumthani 1 Rice Production", การประชศมววชาการนานาชาตว ครลงพ ทพช 11 มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย กตาแพงแสน (2014)
- พงษกร นวต ยยม,พ Pornpairin Rungcharoenthong, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "The Effects of Calcium Silicate on Density of Trichomes in Field
Corn", 2nd International Symposium on Agriculture Technology (ISTA2015) Globol Agriculture Trends in Sustainbility (2015)
- นายเอกรวนทรย สศขแกขว, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, "Utilization of Calcium Silicate Application on Pepper
Seedling Production", 2nd International Symposium on Agricultural Technology (ISAT2015) (2015)
- Suphachai Amkha, Saengkai, K., Pornpairin Rungcharoenthong, "Gibberellin application and potash fertilizer on yield and quality of 'White Malaga'
grape", Acta Horticulturae (2018)
- Buppa Kongsamai, Sukanya Rattanatabtimtong, Ornprapun Songserm, Suphachai Amkha, "Iodine Biofortification of Babycorn through Soil and
Foliar Application", ISSAAS International Congress 2018 under the theme of Industry 4.0:Agriculture Technologies Advancement (2018)
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- โครงการววจย
ล เดนนมมล นวธโว ครงการหลวง ประจตาปปพ .ศ.2553 ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง "โครงการววจย
ล สภาวะธาตศอาหารพชชและปปจจลยทางดวนเพชอ
ช การฟฟน
ฟ ฟมทรลพยากรดวน
และการใชขประโยชนยทด
ชพ น
ว อยนางยลงช ยชนในพชน
พ ทพเช กษตรกรรมโครงการหลวง" จาก มมล นวธโว ครงการหลวง
- Silver Prize ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง ""AOMSIN" NANO BENEFICIAL ELEMENTS FOR PLANT IMMUNE" จาก Korea Invention Promotion Association
- Special Award Potential to improve the quality of family life ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง ""AOMSIN" NANO BENEFICIAL ELEMENTS FOR PLANT IMMUNE"
จาก Taiwan Invention Association
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชศม ว ช
ว าก าร
- ผลงานววจย
ล ไดขร บ
ล รางวลล ยอดเยพย
ช ม ดขานพชชผลก ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "การใชขประโยชนยของแคลเซพยมซวล เว กตตนอการเจรวญเตวบโตและคศณภาพผลผลวต ของพรวก หวาน
ในระบบไฮโดรโปนวก สย" จาก สมาคมพชชสวนแหนงชาตว และคณะเกษตรศาสตรย มหาววทยาลลยขอนแกนน
- 1st Prize Poster presentation award ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "The Effects of Calcium Silicate on Density of Trichomes in Field Corn" จาก The 2rd
International Symposium on Agriculture Technology (ISAT2015)"Global Ggriculture trend in Sustainability"
- รางวลล ผลงานววจย
ล ระดลบดพมาก ววทยาศาตรยชว
พ ภาพและเกษตรศาตรย ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "ประสวทธวภาพของเชชอ
พ รา Trichoderma asperellum CBPin01 และ
แคลเซพยมซวล เว กตตนอการงอกและควบคศมโรคโคนเนนาจากเชชอ
พ รา Selerotium rolfsii ในพรวก มลนบางชขาง" จาก การประชศมววชาการระดลบชาตวมหาววทยาลลยทลก ษวณ ครลงพ ทพช
27 ประจตาปป 2560

ผลงานววจย
ล นพเพ ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2551 - 6 กรกฎาคม 2563
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