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โครงการววจยบ
ปป 2542
Water Management, Land Management and Economic Deversification in South Asian Detas : Changes in the Land Use Pattern and
Diversification in Poldered Raised-bed System. ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากThe European Union (EU)
ปป 2545
การวตเคราะหษแบบปฏตสมส พสนธษหลากหลายเปปาหมายสกาหรสบการจสดการทรสพยากรนนาก และดตน กรณสศกศ ษาลทมช แมชนากน แมชกลอง ประเทศไทย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททน
จากสกานสกงานกองททนสนสบสนทนการวตจยส และ IWMI
ปป 2546-2548 การใชผทดรส นต และการจสดการทรสพยากรธรรมชาตตอยชางยสงร ยยนในเขตปปาเขาภผหลวง วสงนนาก เขสยว โครงการยชอยทสร 1 การจสดทกาฐานขผอมผลระบบสารสนเทศภผมศต าสตรษใน
เขตพยนน ทสปร าป ภผหลวง วสงนนาก เขสยว ( ผผรผ วช มโครงการ )
ปป 2549-2550 การจสดทกาแผนทสแร ละวตเคราะหษขอผ มผลภาวะการขาดสารไอโอดสนและการเกตดภาวะ Congenital Hypo thyroidism ของทารกแรกเกตดในประเทศไทยปป
พ.ศ.2548 ดผวยระบบสารสนเทศภผมศต าสตรษ ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากสถาบสนวตจยส วตทยาศาสตรษสาธารณสทข กรมวตทยาศาสตรษการแพทยษ
ปป 2546-2551 โครงการวตจยส พสฒนาและถชายทอดเทคโนโลยสเพยอร การพสฒนาคทณภาพชสวตต ประชาชนในโครงการพระราชดการตสมเดดจพระเทพรสตนราชสทดาฯ สยามบรมราชกทมารส (
ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากททนอทดหนทนวตจยส มก.
ปป 2546-2552 บผรณาการเชตงระบบเพยอร สรผางทางเลยอกและแนวทางการใชผทดรส นต และการจสดการทรสพยากรธรรมชาตตอยชางยสงร ยยนในเขตปปาภผหลวง-วสงนนาก เขสยว ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผ
รสบททนจากททนอทดหนทนวตจยส มก.
ปป 2549-2552 การศศกษารผปแบบของระบบการปลผกพยชทสเร หมาะสมกสบปปจจสยทางเดตนและสภาพการจสดการการผลตตของเกษตรกรในพยนน ทสอร าก เภอวสงนนาก เขสยว จสงหวสดนครราชสสมา
( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากททนอทดหนทนวตจยส มก.
ปป 2550
การตตดตามตรวจสอบผลกระทบสตงร แวดลผอมดผานทรสพยากรดตนโรงไฟฟปาราชบทรส ปปพ.ศ.2550 (EGAT Ratchaburi_2550) ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากการ
ไฟฟปาฝปายผลตตแหชงประเทศไทย
ปป 2550-2551 การจสดทกาแผนทสแร ละวตเคราะหษขอผ มผลภาวะการขาดสารไอโอดสนและการเกตดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกตดในประเทศไทย ปป พ.ศ.
2549 ดผวยระบบสารสนเทศภผมศต าสตรษ (GIS&IDD-2549) ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากสถาบสนวตจยส วตทยาศาสตรษสาธารณสทข กรมวตทยาศาสตรษการแพทยษ
ปป 2551
การตตดตามตรวจสอบผลกระทบสตงร แวดลผอมดผานทรสพยากรดตนโรงไฟฟปาราชบทรส ปปพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551) ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากการ
ไฟฟปาฝปายผลตตแหชงประเทศไทย
ปป 2551

การศศกษาสผตรปทยป ทสเร หมาะสมเฉพาะพยนน ทสกร บส นาขผาว ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากThai Central Chemical Public Co., Ltd.

ปป 2551-2552 การจสดทกาแผนทสแร ละวตเคราะหษขอผ มผลภาวะการขาดสารไอโอดสนและการเกตดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกตดในประเทศไทย ปป
พ.ศ.2550 ดผวยระบบสารสนเทศภผมศต าสตรษ (GIS&IDD_2550) ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากสถาบสนวตจยส วตทยาศาสตรษสาธารณสทข กรมวตทยาศาสตรษการแพทยษ
ปป 2551-2552 โครงการยทวหมอดตน สสวท. ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากสถาบสนสชงเสรตมการสอนวตทยาศาสตรษและเทคโนโลยส
ปป 2551-2552 โครงการวตจยส นการชอง: นวสตกรรมแกผปญ
ป หาโรคเอออและภาวะการขาดสารไอโอดสนในพยนน ทสอร ยชางยสงร ยยน A PILOT STUDY OF A SUSTAINABLE INNOVATION
PROGRAMME FOR SOLVING IODINE DEFICIENCY DISORDERS IN IODINE DEFICIENCY ENDEMIC AREAS ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากสถาบสนวตจยส วตทยาศาสตรษ
สาธารณสทข กรมวตทยาศาสตรษการแพทยษ
ปป 2551-2554 สภาวะธาตทอาหารพยชและปปจจสยทางดตนเพยอร การฟฟนฟ ฟผทรสพยากรดตนและการใชผประโยชนษทดรส นต อยชางยสงร ยยนในพยนน ทสเร กษตรกรรมโครงการหลวง ( หสวหนผาโครงการ )
ไดผรบส ททนจากมผลนตธโต ครงการหลวง และกรมพสฒนาทสดร นต
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ปป 2552-2553 การจสดทกาแผนทสแร ละวตเคราะหษขอผ มผลภาวะการขาดสารไอโอดสนและการเกตดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกตดในประเทศไทย ปป
พ.ศ.2551 ดผวยระบบสารสนเทศภผมศต าสตรษ (GIS&IDD_2551) ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากสถาบสนวตจยส วตทยาศาสตรษสาธารณสทข กรมวตทยาศาสตรษการแพทยษ
ปป 2552-2553 การศศกษาการเปลสยร นเเปลงความชยนน ในดตนทสเร ปปนเนยอน ดตนหลสกทสใร ชผปลผกอผอยเมยอร ไดผรบส นนาก ฝนในปรตมาณตชางๆ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากสกานสกงานคณะ
กรรมการอผอยและนนาก ตาลทราย กระทรวงอทตสาหกรรม
ปป 2552-2553 โครงการตตดตามตรวจสอบผลกระทบสตงร แวดลผอม ดผานทรสพยากรดตน โรงไฟฟปาราชบทรส ปปพ.ศ.2552 (EGAT_ratchaburi 2552) ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททน
จากการไฟฟปาฝปายผลตตแหชงประเทสไทย
ปป 2552-2553 โครงการสภาวะธาตทอาหารพยชและปปจจสยทางดตนเพยอร การฟฟนฟ ฟผทรสพยากรดตนและการใชผประโยชนษทดรส นต อยชางยสงร ยยนในพยนน ทสเร กษตรกรรมโครงการ
หนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากสถาบสนวตจยส และพสฒนาพยนน ทสสร งผ (องคษการมหาชน)

หลวง ( หสว

ปป 2552-2553 ผลการใหผธาตทสงส กะสสตอช ผลผลตตและคทณภาพของกสวฟส รผทผ และพลสบ ในสถานสเกษตรหลวงอชางขาง จสงหวสดเชสยงใหมช ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากมผลนตธโต ครงการ
หลวง
ปป 2552-2553 ผลการใหผธาตทสงส กะสสตอช ผลผลตตและคทณภาพขององทนช รสบประทานผลสดในศผนยษพฒ
ส นาโครงการหลวงหนองหอย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากมผลนตธโต ครงการ
หลวง
ปป 2553-2554 การวตเคราะหษขอผ มผลภาวะการขาดสารไอโอดสนและการเกตดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกตดในประเทศไทย ปป พ.ศ.2552 ( หสวหนผา
โครงการ ) ไดผรบส ททนจากกรมวตทยาศาสตรษการแพทยษ กระทรวงสาธารณสทข
ปป 2553-2554 โครงการยทวหมอดตน สสวท ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากสถาบสนสชงเสรตมการสอนวตทยาศาสตรษและเทคโนโลยส
ปป 2553-2554 โครงการวตจยส สภาวะธาตทอาหารพยชและปปจจสยทางดตนเพยอร การฟฟนฟ ฟผทรสพยากรดตนและการใชผประโยชนษทดรส นต อยชางยสงร ยยนในพยนน ทสเร กษตรกรรมโครงการหลวง ปป
พ.ศ.2554 ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากสถาบสนวตจยส และพสฒนาพยนน ทสสร งผ (องคษการมหาชน)
ปป 2553-2554 ผลระยะยาวของการใหผธาตทสงส กะสสตอช เนยอร งกสนตชอผลผลตตและคทณภาพของพลสบและกสวฟส รผทผ ในสถานสเกษตรหลวงอชางขาง ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากมผลนตธต
โครงการหลวง
ปป 2553-2554 ผลระยะยาวของการใหผธาตทสงส กะสสตอช เนยอร งกสนตชอผลผลตตและคทณภาพขององทนช รสบประทานผลสดในศผนยษพฒ
ส นาโครงการหลวงหนองหอย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผ
รสบททนจากมผลนตธโต ครงการหลวง
ปป 2554
โครงการการตตดตามตรวจสอบคทณภาพสตงร แวดลผอมดผานทรสพยากรดตน โรงไฟฟปาราชบทรส ปป 2554 (EGAT ratchaburi 2554) ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากการ
ไฟฟปาฝปายผลตตแหชงประเทศไทย
ปป 2554-2555 การวตเคราะหษขอผ มผลภาวะการขาดสารไอโอดสนและการเกตดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกตดในประเทศไทย ปป พ.ศ.2553 ( หสวหนผา
โครงการ ) ไดผรบส ททนจากกรมวตทยาศาสตรษการแพทยษ
ปป 2553-2554 การจสดการธาตทอาหารพยชตามคชาวตเคราะหษดนต ตชอผลผลตตและคทณภาพพรตกหวาน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากมผลนตธโต ครงการหลวง
ปป 2554-2555 โครงการตตดตามตรวจสอบคทณภาพสตงร แวดลผอมดผานทรสพยากรดตน เหมยองลตกไนตษแมชเมาะ ปป 2554 ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากการไฟฟปาฝปายผลตตแหชง
ประเทศไทย
ปป 2555

โครงการตตดตามตรวจสอบผลกระทบตชอสตงร แวดลผอมดผานดตน โรงไฟฟปาราชบทรส ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากการไฟฟปาฝปายผลตตแหชงประเทศไทย

ปป 2555
โครงการวตเคราะหษขอผ มผลภาวะการขาดสารไอโอดสนและการเกตดภาวะ พรชองไทรอยดษฮอรษโมนแตชกาก เนตดของทารกแรกเกตดในประเทศไทย ปปพ.ศ.2554 ( หสวหนผา
โครงการ ) ไดผรบส ททนจากกรมวตทยาศาสตรษการแพทยษ กระทรวงสาธารณสทข
ปป 2555
โครงการวตจยส สภาวะธาตทอาหารพยชและปปจจสยทางดตนเพยอร การฟฟนฟ ฟผทรสพยากรดตน และการใชผประโยชนษทดรส นต อยชางยสงร ยยนในพยนน ทสเร กษตรกรรมโครงการหลวง (สะโงงะ
หผวยแลผง ผาตสงน หผวยนนาก ขทนช ปปงคชา ปางอทงอ แมชโถ แมชสะเรสยง แมชลานผอย แมชปนผ หลวง) ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ททนจากมผลนตธโต ครงการหลวง
ปป 2555-2556 โครงการยทวหมอดตน สสวท. ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากสถาบสนสชงเสรตมการสอนวตทยาศาสตรษและเทคโนโลยส
ปป 2556
ไทย

การดกาเนตนงานตตดตามตรวจสอบคทณภาพสตงร แวดลผอม ดผานทรสพยากรดตน โรงไฟฟปาราชบทรส ปป 2556 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากการไฟฟปาฝปายผลตตแหชงประเทศ
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ปป 2556
โครงการวตเคราะหษขอผ มผลภาวะการขาดสารไอโอดสนและการเกตดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกตดในประเทศไทย ปป พ.ศ.2555 ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบส ททนจากกรมวตทยาศาสตรษการแพทยษ กระทรวงสาธารณสทข
ปป 2557
ไทย

การดกาเนตนงานตตดตามตรวจสอบคทณภาพสตงร แวดลผอม ดผานทรสพยากรดตน โรงไฟฟปาราชบทรส ปป 2557 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ททนจากการไฟฟปาฝปายผลตตแหชงประเทศ
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- โครงการวตจยส เดชนมผลนตธโต ครงการหลวง ประจกาปปพ.ศ.2553 ประจกาปป 2553 เรยอร ง "โครงการวตจยส สภาวะธาตทอาหารพยชและปปจจสยทางดตนเพยอร การฟฟนฟ ฟผทรสพยากรดตนและการใชผ
ประโยชนษทดรส นต อยชางยสงร ยยนในพยนน ทสเร กษตรกรรมโครงการหลวง" จาก มผลนตธโต ครงการหลวง
ผลงานวตจยส นสเน ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2542 - 13 สตงหาคม 2563
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