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โครงการววจยบ
ปป 2539-2541 การทดลองใชมปยป อามร-อามรกบช กลมวยหอมทอง ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากบรรษทช อายรโนะโมะโตตะประเทศไทย
ปป 2543
โครงการพชฒนาปรรมาณคปณภาพการผลรตและรายไดมของเกษตรกรชาวสวนนมอยหนราในพพนพ ทรจท งช หวชดนครราชสรมา ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทบวง
มหาวรทยาลชย
ปป 2543-2545 การใชมดเร ออนเอกกากชบลชกษณะพชนธปไย มมไทย ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากโครงการอนปรกช ษยพนช ธปกรรมพพชอชนเนพอท งมาจากพระราชดการรสมเดอจพระเทพฯ
ปป 2545-2546 การศศกษาโมเลกปลเครพอท งหมายพพชสมปนไพรและเกอบรชกษาเมลอดพชนธปใย นระยะยาวนานภายใตมสภาวะเยอนยรงท ยวด ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากโครงการวรจยช การ
อนปรกช ษยพนช ธปกรรมพพชและพชฒนาพพชสมปนไพรเพพอท ใชมประโยชนยยงทช ยพน เพพอท สนองพระราชดการรในโค
ปป 2549

การถรายทอดการผลรตไมมผลบางชนรดสรงครชวการบรนไทย ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากบรรษทช การบรนไทย (มหาชน) จกากชด และ มหาวรทยาลชยเกษตรศาสตรย

ปป 2549

การนกาเขมาพชนธปไย มมผลจากตรางประเทศและการทดสอบพชนธปใย นพพนพ ทรมท ลผ นรธโร ครงการหลวง ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมผลนรธโร ครงการหลวง

ปป 2549

การปรชบปรปงพชนธปมย ะละกอผลเลอกเพพอท การคมา ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมผลนรธโร ครงการหลวง

ปป 2549-2550 การสรมางกระบวนการผลรตทรเท ปปนหลชกประกชนคปณภาพและปรรมาณของอปปทานผลไมมประเภททรไท ดมรบช การคชดเลพอกจากโครงการ Branding Project Thai
Produce and grain : กรณรกลมวยไขร ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากสกานชกงานคณะกรรมการวรจยช แหรงชาตร
ปป 2546-2551 โครงการวรจยช และถรายทอดงานวรจยช สผเร กษตรกรในเขตอรสานตอนบน ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวรจยช มก.
ปป 2550

การจชดการองคยความรผดม าม นหญมาแฝกของมหาวรทยาลชยเกษตรศาสตรยดวม ยระบบเทคโนโลยรสารสนเทศ ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวรจยช มก.

ปป 2549-2550 การนกาเขมาพชนธปไย มมผลจากตรางประเทศและการทดสอบพชนธปใย นพพนพ ทรมท ลผ นรธโร ครงการหลวง ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมผลนรธโร ครงการหลวง
ปป 2549-2550 การปรชบปรปงพชนธปมย ะละกอผลเลอกเพพอท การคมา ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมผลนรธโร ครงการหลวง
ปป 2549-2552 การปรชบปรปงพชนธปมย ะละกอผลเลอกเพพอท การคมา ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมผลนรธโร ครงการหลวง
ปป 2551-2555 การศศกษาเทคโนโลยรการผลรตองปนร ไรมเมลอดภายใตมสภาพโรงเรพอนพลาสตรก ณ พระตกาหนชกสวนปทปม ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวรจยช มก.
ปป 2551-2552 การปรชบปรปงพชนธปมย ะละกอผลเลอกเพพอท การคมา ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมผลนรธโร ครงการหลวง
ปป 2551-2552 เทคโนโลยรการผลรตองปนร ไรมเมลอดภายใตมสภาพ โรงเรพอนพลาสตรก ณ พระตกาหนชกสวนปทปม ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากสกานชกงานคณะกรรมการวรจยช แหรงชาตร
ปป 2552
โครงการวรจยช และพชฒนากระบวนการจชดการหลชงการเกอบเกรยท วพพชผชก ผลไมม และสมปนไพร โครงการยรอยทรท 4 การพชฒนาเทคโนโลยรการบรมและยพดอายปการเกอบรชกษา
อะโวกาโด ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากสถาบชนวรจยช และพชฒนาพพนพ ทรสท งผ (องคยการมหาชน)
ปป 2553-2555 การประเมรนพชนธปแย ละพชฒนาการขยายพชนธปกย ลมวยนพาก วมาเพพอท การคมา ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวรจยช มก.
ปป 2554

การพชฒนาพชนธปย และคชดเลพอกพชนธปอย ะโวคาโดเพพอท บรรโภคผลสด ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวรจยช มก.

ปป 2560
โครงการรวบรวมสายพชนธปมย ะมรวงพพนพ เมพองไทยเพพอท การอนปรกช ษยและใชมประโยชนยทางเศรษฐกรจ ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากสกานชกงานพชฒนาเศรษฐกรจจากฐาน
ชรวภาพ (องคยการมหาชน)
ปป 2560-2561 ศศกษาลชกษณะสชณฐานวรทยา การเจรรญเตรบโต และผลผลรตของมะมรวงกลปมร อรนเดรย ในระบบทรงพปมร เตรยพ ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมผลนรธโร ครงการหลวง
ปป 2561-2562 ศศกษาลชกษณะสชณฐานวรทยา การเจรรญเตรบโต และผลผลรตของมะมรวงกลปมร อรนเดรย ในระบบทรงพปมร เตรยพ ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมผลนรธโร ครงการหลวง
ปป 2562-2564 การเพรมท ศชกยภาพดมานการผลรตและการตลาดของมะมรวง ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวรจยช มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
พรมพยครชงพ ลราสปดเมพอท 24/7/64
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planting date on yield and andrographolide contents of Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall.ex Nees", การประชปมวรชาการ ครชงพ ทร4ท 4 มหาวรทยาลชย
เกษตรศาสตรย (2006)
- เทรดศชกดรด โทณลชกษณย, Benchamas Silayoi, Chalongchai Babpraserth, Yingyong Paisooksantivatana, "Studies on seed morphology of bananas", การประชปม
ทางวรชาการของมหาวรทยาลชยเกษตรศาสตรย ครชงพ ทรท 46 (2008)
- ดารรนทรย แซรตงพช , Sombun Techapinyawat, Chalongchai Babpraserth, Amara Thongpan, "Using vetiver for dairy wastewater treatment at Kasetsart
University", การประชปมทางวรชาการของมหาวรทยาลชยเกษตรศาสตรย ครชงพ ทรท 46 (2008)
- Chalongchai Babpraserth, "การศศกษาและพชฒนาระบบการจชดทรงตมนและการตชดแตรงกรงท องปนร ", การประชปมวรชาการมผลนรธโร ครงการหลวง ประจกาปป 2551 (2008)
- Chalongchai Babpraserth, "อรทธรพลของสารสกชดสาหรรายทะเลตรอผลสกาเรอจในการตรอกรงท อะโวคาโด", การประชปมวรชาการมผลนรธโร ครงการหลวง ประจกาปป 2551 (2008)
- Chalongchai Babpraserth, "การรวบรวมอะโวคาโดสายพชนธปย Hass 4 สายพชนธปย เพพอท ทกาแปลงแมรพนช ธป"ย , การประชปมวรชาการมผลนรธโร ครงการหลวง ประจกาปป 2551 (2008)
- Chalongchai Babpraserth, "อะโวคาโดพชนธปใย หมรของมผลนรธโร ครงการหลวง", การประชปมวรชาการมผลนรธโร ครงการหลวง ประจกาปป 2551 (2008)
- Usuma Paimoonpiam, Chalongchai Babpraserth, Chinawat Yapwattanaphun, Suthep Thongpae, "Effects of nitrogen and potassium fertilizers on
growth and fruit quality of Annona hybrid (Annona cherimola Mill. X Annona squamosa Linn.) cv. Petch Pakchong", การประชปมทางวรชาการของมหาวรทยาลชย
เกษตรศาสตรย ครชงพ ทรท 47 (2009)
- Nongnuch Soontornrujanawong, Vanee Chonhenchob, Chalongchai Babpraserth, Jitiporn Kruenate, "Effects of preharvest bagging on growth and
quality of pitaya (Hylocereus undatus and Hylocereus polyrhizus) fruits after harvest", การประชปมวรชาการ ครชงพ ทรท 47 มหาวรทยาลชยเกษตรศาสตรย (2009)
ระดชบนานาชาตร
- Chalongchai Babpraserth, "Tropical Fruit Crops at Royal Project Foundation", South Subtropical Crops Research Institute Chinese Academy of Tropical
Agricultural Science (2007)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- ผลงานวรจยช ทรสท รมางผลกระทบเชรงพาณรชยย ประจกาปป 2556 เรพอท ง "นมอยหนราลผกผสมพชนธปเย พชรปากชรอง" จาก ม. เกษตรศาสตรย
ผลงานวรจยช นรเพ ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2539 - 24 กรกฎาคม 2564

พรมพยครชงพ ลราสปดเมพอท 24/7/64

หนมา 2 จาก 2

