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เทคโนโลยยเมลลดพจนธธแร ละววทยาการหลจงการเกลบเกยยก ว

โครงการววจยบ
ปป 2541
กวจกรรมการปนเปปอป นสารพวษอะฟลาททอกซวนในถจวก ลวสงหลจงการเกลบเกยยก วและระหวรางการเกลบรจกษาและการนนาไปใชชประโยชนรทางการเกษตร ( หจวหนชาโครงการ )
ไดชรบจ ทธนจากสนานจกงานมาตรฐานผลวตภจณฑรสนว คชาอธตสาหกรรม กระทรวงอธตสาหกรรม
ปป 2542
การปนเปปอป นสารพวษอะฟลาททอกซวนในถจวก ลวสงหลจงการเกลบเกยยก วและระหวรางการเกลบรจกษาและการนนาไปใชชประโยชนรทางการเกษตร ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทธน
จากสนานจกงานมาตรฐานผลวตภจณฑรอตธ สาหกรรม กระทรวงอธตสาหกรรม
ปป 2546-2552 บบรณาการเชวงระบบเพพอก สรชางทางเลพอกและแนวทางการใชชทดกย นว และการจจดการทรจพยากรธรรมชาตวอยรางยจงก ยพนในเขตปปาภบหลวง-วจงนนาน เขยยว ( หจวหนชาโครงการ )
ไดชรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2549-2552 การศศกษารบปแบบของระบบการปลบกพพชทยเก หมาะสมกจบปปจจจยทางเดวนและสภาพการจจดการการผลวตของเกษตรกรในพพนน ทยอก าน เภอวจงนนาน เขยยว จจงหวจดนครราชสยมา
( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2551-2553 การใชชประโยชนรจากเมลลดถจวก ลวสงทยปก นเปปอป นสารพวษอะฟลาทอกซวนไปใชช ปลบกทนาพจนธธร ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2551-2555 การประเมวนคธณภาพเมลลดพจนธธถร วกจ เหลพองสายพจนธธดร เย ดรนของโครงการปรจบปรธงพจนธธถร วกจ เหลพองของมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากทธน
อธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2548-2552 พจฒนาการดชานการสพบพจนธธขร องไมชกฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex. Lec.) ( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2551-2555 การประเมวนศจกยภาพของถจวก เหลพองสายพจนธธดร เย ดรนของมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรเพพอก พพนน ทยภก าคกลาง ( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2552

การประเมวนคธณภาพเมลลดงาเพพอก ใชชเปปนเมลลดพจนธธแร ละสนาหรจบการบรวโภค ( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.

ปป 2553
การประเมวนคธณภาพเมลลดพจนธธแร ละองครประกอบทางเคมยของเมลลดพจนธธงร าฝปกไมรแตกทยมก ปย รวมาณลวกแนนสบงของโครงการปรจบปรธงพจนธธงร าของมหาววทยาลจย
เกษตรศาสตรร ( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2553-2556 ศศกษากลไกและการลดความเสยยหายจากการเสพอก มสภาพของเมลลดพจนธธขร าช วโพดระหวรางการเกลบรจกษา ( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2552-2553 โครงการสรงเสรวมและเพวมก ประสวทธวภาพการผลวตถจวก ลวสงในเขตภาคตะวจนออกเฉยยงเหนพอ ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากบรวษทจ โรงงานแมรรวย (โกกแกร) จนากจด
ปป 2553-2554 โครงการสรงเสรวมและเพวมก ประสวทธวภาพการผลวตถจวก ลวงในภาคตะวจนออกเฉยยงเหนพอปปท2ย ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากบรวษทจ โรงงานแมรรวย จนากจด
ปป 2554
ผลของการใชชเมลลดถจวก ลวสงทยปก นเปปอป นสารพวษอะฟลาทอกซวนไปปลบกทนาพจนธธร ทยมก ตย อร การเจรวญเตวบโต การใหชผลผลวตของถจวก ลวสงเมลลดโต และการปนเปปอป นอะฟลาทอก
ซวนในผลผลวตและในแปลงปลบก ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2555

ศจกยภาพและสมรรถนะการผสมของพจนธธถร วกจ ลวสงในประเทศไทย ( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.

ปป 2554-2555 การสรงเสรวมและเพวมก ประสวทธวภาพการผลวตถจวก ลวสงในเขตภาคตะวจนออกเฉยยงเหนพอ ปปทกย 3 ( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากบรวษทจ โรงงานแมรรวยจนากจด
ปป 2558-2559 การสรงเสรวมและเพวมก ประสวทธวภาพการผลวตถจวก ลวสงในเขตภาคตะวจนออกเฉยยงเหนพอปปทกย 7 ( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากบรวษทจ โรงงานแมรรวย จนากจด
ปป 2559-2560 การสรงเสรวมและเพวมก ประสวทธวภาพการผลวตถจวก ลวสงในเขตภาคตะวจนออกเฉยยงเหนพอปปทกย 8 ( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากโรงงานแมรรวย จนากจด
ปป 2560-2562 การผลวตเมลลดพจนธธคร ดจ และประเมวนผลผลวตถจวก ลวสงสายพจนธธดร เย ดรนในหลายพพนน ทยปก ลบกเพพอก การขอขศนน ทะเบยยนพจนธธพร ชพ ( ผบรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ทธนจากทธนอธดหนธน
ววจยจ มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
พวมพรครจงน ลราสธดเมพอก 26/11/63
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ระดจบชาตว
- Aung Kyaw Phyo, Jaungjun Duangpatra, Wanchai Chanprasert, Rungsarid Kaveeta, "Storage Potential of Three Different Types of In-shell Peanut Seeds
under Ambient and Cold Room Conditions
", KASETSART JOURNAL : NATURAL SCIENCE 38 (1) (2004) 21-30
- วาสวฏฐย เปปาเลชง, Jaungjun Duangpatra, "Influence of Aflatoxin Contamination on Peanut Seed Germination,Vigor and Field Emergence after Storage at
Controlled and Ambient Conditions.", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรรเกษตร) 40 (2) (2009) 245-256
- กวงก คา มณววงศร, Bancha Kwanyuen, Jaungjun Duangpatra, "Analysies of the Policy and Laws Relating to Water Resources Management in Lao People ’s
Democratic Republic", ววทยาสารกนาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศวกรรมศาสตรร 8 (3) (2010) 13-25
ระดจบนานาชาตว
- Parichart Promchote, Jaungjun Duangpatra, Wanchai Chanprasert, "Seed Composition and Physiological Changes in Thai Peanut cv. Kaset 1 and
Tainan 9 during Maturation", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาววทยาศาสตรร) 42 (3) (2008) 407-416
- Khin Hnin Thant, Jaungjun Duangpatra, Jutamas Romkaew, "Appropriate Temperature and Time for an Accelerated Aging Vigor Test in Sesame
(Sesamum indicum L.) Seed", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาววทยาศาสตรร) 44 (1) (2010) 10-16
- ภารวณย เจยยมเมพองปปกษร, Parichart Promchote, Jaungjun Duangpatra, Tanapon Chaisan, Damrongvudhi Onwimol, Craig K. Kvien, "Enhancement of Tainan 9
Peanut Seed Storability and Germination under Low Temperature", International Journal of Agronomy 2020 (-) (2020) 8813285-1-8
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบชาตว
- Wanchai Chanprasert, ธยรศจกดวด ประทยป ณ ถลาง, สวจสดวด หาญปราบ, Jaungjun Duangpatra, "Effect of paraquat and ethephon to accelerate harvest and drying
method on seed quality of soybean", การประชธมทางววชาการของมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ครจงน ทยก 38 (2000)
- อจมพร แซรเอยยว, Penkwan Chompreeda, Jaungjun Duangpatra, Anuvat Jangchud, "Nutritive value of germinated grains and their flours", การประชธมทาง
ววชาการของมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ครจงน ทยก 39 (2001)
- Wanchai Chanprasert, Jaungjun Duangpatra, Somsiri Sangchote, "Effect of Ozonated Water Followed by Hot Water Treatment on Seed Germination
and
Seed-borne Fungi of Mungbean and Black Gram
", การประชธมววชาการและเสนอผลงานววจยจ พพชเขตรชอนและกศงก รชอนครจงน ทยก 2 (2008)
- Wanchai Chanprasert, Jaungjun Duangpatra, Sombun Techapinyawat, "Seed Damage Affecting Bean Sprout Yield of Mungbean (Vigna radiate (L.)
Wilzcek)
", การประชธมววชาการและเสนอผลงานววจยจ พพชเขตรชอนและกศงก รชอนครจงน ทยก 2 (2008)
- ภารวณย เจยยมเมพองปปกษร, Jaungjun Duangpatra, Sarawut Rungmekarat, Chalermpol Phumichai, "Effect of Seed Coating on Tainan 9 Peanut Seed Quality",
การประชธมววชาการเมลลดพจนธธพร ชพ แหรงชาตว ครจงน ทยก 8 (2011)
- ณจฐพล วธฒจว นจ ทรร, Jaungjun Duangpatra, วจชระ เสพอดย, "FACTORS AFFECTING FARMER' PARTICIPATION ON IRRIGATION MANAGEMENT OF BANKAI WEIR,
RAYONG IRRIGATION PROJECT", การประชธมววชาการ ววสวกรรมแหลรงนนาน แงชาตว ครจงน ทยก 4 (2011)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวจล Asian Seed Award 2009 ประจนาปป 2551 จาก คณะกรรมการ Asia And pacieic Seed Association (APSA)
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