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โครงการววจยบ
ปป 2545
การศศกษาววเคราะหนผลกระทบสวงส แวดลลอมโครงการผลวตกระแสไฟฟฟาของบรวษทม ไทย คารนบอน แบลลค จนากมด (มหาชน) จนากด ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากบรวษทม
ไทย คารนบอน (มหาชน) จนากมด
ปป 2546
การววเคราะหนผลกระทบสวงส แวดลลอม โครงการระบบสลงไฟฟฟา 230 เควค จมนทบบร-ค ระยอง 2 ชลวงทคผส าล นพพนน ทคปส าป เพพอส การอนบรกม ษนเพวมส เตวม ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบน
จากการไฟฟฟาฝปายผลวตแหลงประเทศไทย
ปป 2547
โครงการการศศกษาผลกระทบสวงส แวดลลอมโครงการการปรมบปรบงสายสลงไฟฟฟา 230 เควค สระบบร-ค นครราชสคมา ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากการไฟฟฟาฝปายผลวต
แหลงประเทศไทย
ปป 2547
โครงการประเมวนผลกระทบสวงส แวดลลอมปรมบปรบงทลาเทคยบเรพอเอนกประสงคนระนอง จมงหวมดระนอง ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากการไฟฟฟาฝปายผลวตแหลง
ประเทศไทย
ปป 2547

โครงการศศกษาผลกระทบสวงส แวดลลอมโครงการกลอสรลางโรงไฟฟฟา Co-Generation ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากบรวษทม โรงไฟฟฟา Co-Generation

ปป 2547
โครงการศศกษาผลกระทบสวงส แวดลลอมโครงการกลอสรลางสายสลงไฟฟฟา 115 เควค ระนอง-หลมงสวน จมงหวมดชบมพรและระนอง ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากการ
ไฟฟฟาฝปายผลวตแหลงประเทศไทย
ปป 2548
การพมฒนาระบบชลวยตมดสวนใจแบบบผรณาการโดยมคมตว กว ารมคสวล นรลวมของชบมชนและกรอบชบมชนเปปนศผนยน
กลางบนฐานของแบบจนาลองทคไส ดลจากโครงการววจยม GAME-T/GAME-C เพพอส การจมดการทรมพยากรในลบมล นนาน
เจลาพระยาอยลางยมงส ยพน
( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากสนานมกงานคณะกรรมการววจยม แหลงชาตว
ปป 2548
โครงการยลอย 2 โครงการการจมดทนาแผนแมลบทชบมชนและระบบฐานขลอมผลนวมตกรรมและภผมปว ญ
ป ญาเพพอส การ
จมดการทรมพยากรแบบมคสวล นรลวมในพพนน ทคลส มลบ นนาน เจลาพระยา
( หมวหนลาโครงการยลอย ) ไดลรบม ทบนจากสนานมกงานคณะกรรมการววจยม แหลงชาตว
ปป 2548-2550 การศศกษาผลกระทบสวงส แวดลลอม (EIA) โครงการนวธนว นม ทนคอนโดมวเนคยม คอมเพลลกซน มาบตาพบด จ.ระยอง ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากบรวษทม พค.ดค.โปรดมกสน
ดคไซนน (ไทยแลนดน) จนากมด
ปป 2549
การพมฒนาระบบชลวยตมดสวนใจแบบบผรณาการโดยการมคสวล นรลวม และชบมชนเปปนศผนยนกลางบนฐานแบบจนาลองทคไส ดลจากโครงการววจยม GAME-T/GAME-C เพพอส การ
จมดการทรมพยากรในลบมล นนาน เจลาพระยาอยลางยมงส ยพน ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากสนานมกงานคณะกรรมการววจยม แหลงชาตว
ปป 2549

โครงการววจยม รลวมกมบประเทศญคปส นปบ ระหวลางคณะวนศาสตรนกบม JST ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากKU-SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY (JST)

ปป 2549
การศศกษาและพมฒนาศมกยภาพอบทยานธรรมชาตววทว ยาปปาเตลงรมงเฉลวมพระเกคยรตว ๗๒ พรรษา บรมราชวนนค าถ มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตเฉลวมพระเกคยรตว
จมงหวมดสกลนคร ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากทบนอบดหนบนววจยม มก.
ปป 2550
การววเคราะหนความเปปนไปไดลในการพมฒนาชบมชนตลนแบบเศรษฐกวจพอเพคยงในเขตพพนน ทคสส ถานควจว ยม ของมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจาก
ทบนอบดหนบนววจยม มก.
ปป 2550

การศศกษาสมตวนทอสค าศมยอยผตล ามธรรมชาตวในวมงสระปทบม ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากทบนอบดหนบนววจยม มก.

ปป 2550

โครงการววจยม รลวมกมบประเทศญคปส นปบ ระหวลางคณะวนศาสตรนกบม JST ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากJapan Science and Technology Agency (JST)
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ปป 2551
การประเมวนผลการดนาเนวนงานของแผนงบประมาณ ผลผลวต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจลายประจนาปปงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พมฒนาการตวดตาม
ประเมวนผลของกรมอบทยานแหลงชาตว สมตวนปาป และพมนธบพน ชพ ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากกรมอบทยานแหลงชาตว สมตวนปาป และพมนธบพน ชพ กระทรวงทรมพยากรธรรมชาตวและสวงส แวดลลอม
ปป 2551
การพมฒนาระบบชลวยตมดสวนใจแบบบผรณาการโดยการมคสวล นรลวมและชบมชนเปปนศผนยนกลางบนฐานของแบบจนาลองทคไส ดลจากโครงการววจยม GAME-T/GAME-C เพพอส
การจมดการทรมพยากรในลบมล นนาน เจลาพระยาอยลางยมงส ยพน ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากสนานมกงานคณะกรรมการววจยม แหลงชาตว
ปป 2551
การววเคราะหนศกม ยภาพทรมพยากรธรรมชาตว และสถานภาพสวงส แวดลลอมเพพอส การวางแผนการใชลประโยชนนทดสค นว อยลางยมงส ยพน บรวเวณสถานควจว ยม เพชรบผรณน ( ผผรล วล ม
โครงการ ) ไดลรบม ทบนจากทบนอบดหนบนววจยม มก.
ปป 2551
ววจยม มก.

การววจยม เชวงปฏวบตม กว ารในการพมฒนาเชวงบผรณาการเพพอส ความยมงส ยพนอยลางพอเพคยงของชบมชนบรวเวณสถานควจว ยม เพชรบผรณน ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากทบนอบดหนบน

ปป 2546-2556 โครงการววจยม สถาบมนเพพอส พมฒนาคบณภาพ ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากทบนอบดหนบนววจยม มก.
ปป 2551-2552 โครงการผลวตอาหารสมตวนโดยใชลมนม เสลนสะอาดและอาหารหมมกสนาหรมบฟฟนฟ ฟผสภาพโคและกระบพอในเขตพพนน ทคบส าล นนกเขาเปลลา ตนาบลเพนคยด อนาเภอโคกสนาโรง
จมงหวมดลพบบรค ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากเงวนรายไดลสวล นกลาง มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน
ปป 2552-2553 การประเมวนผลการดนาเนวนงานของแผนงบประมาณ ผลผลวต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจลายประจนาปปงบประมาณ พ.ศ.2552 ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดล
รมบทบนจากกรมอบทยานแหลงชาตว สมตวนปาป และพมนธบพน ชพ กระทรวงทรมพยากรธรรมชาตวและสวงส แวดลลอม
ปป 2552-2553 โครงการศศกษาการบรวหารจมดการและออกแบบกลอสรลางศผนยนเรคยนรผพล ลมงงานในภผมภว าค จมงหวมดกระบคส ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากสนานมกววชาการพลมงงาน
ภาค 11 สนานมกงานนโยบายและแผนพลมงงาน กระทรวงพลมงงาน
ปป 2553-2554 การศศกษาปรมบปรบงโครงสรลางคณะกรรมการนโยบายพมฒนาไกลไขลและผลวตภมณฑน ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากกรมปศบสตม วน กระทรวงเกษตรและสหกรณน
ปป 2553-2554 โครงการจมดทนาแผนแมลบทการอนบรกม ษนและจมดการพพนน ทคตส นล นนาน ลนาธาร ( หมวหนลาโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากกรมอบทยานแหลงชาตว สมตวนปาป และพมนธบพน ชพ กระทรวง
ทรมพยากรธรรมชาตวและสวงส แวดลลอม
ปป 2553-2554 โครงการผลวตมมนสนาปะหลมงพมนธบดน ขค องมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรนเพพอส ลดปปญหาการขาดแคลนตลนพมนธบแน ละความเสคยหายของพมนธบมน นม สนาปะหลมงจากการระบาด
ของเพลคยน แปฟง ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากเงวนงบประมาณมหาววทยาลมยฯ (โครงการววจยม และพมฒนาเพพอส เพวมส ศมกยภาพเชวงบผรณาการเพพอส การแขลงขมนในการแกลปญ
ป หาความยาก
จนของประชาชนในชาตว)
ปป 2553-2556 แผนงานววจยม และพมฒนามมนสนาปะหลมง ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากทบนอบดหนบนววจยม มก.
ปป 2553-2556 ศมกยภาพและการพมฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เปปนพพชนนาน มมนทดแทนเพพอส ผลวตBiodiesel ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจาก
ทบนอบดหนบนววจยม มก.
ปป 2553-2557 การววจยม และพมฒนาเพพอส เพวมส ประสวทธวภาพระบบการปลผกยางพารา การผลวตนนาน ยางพาราและการใชลประโยชนนจากไมลยางพารา ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจาก
ทบนอบดหนบนววจยม มก.
ปป 2554
การศศกษานวเวศววทยาเพพอส แกลไขความขมดแยลงระหวลางคนกมบชลางปปา บรวเวณเขตรมกษาพมนธบสน ตม วนปาป ภผววม จมงหวมดหนองคาย เขตรมกษาพมนธบสน ตม วนปาป สลมกพระ จมงหวมด
กาญจนบบรค และอบทยานแหลงชาตวกยบ บบรค จมงหวมดประจวบคครขค นม ธน ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากทบนอบดหนบนววจยม มก.
ปป 2554

แผนงานถลายทอดเทคโนโลยค สถาบมนอวนทรคจนม ทรสถวตยนเพพอส การคลนควลาและพมฒนาพพชศาสตรน ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากทบนอบดหนบนววจยม มก.

ปป 2553-2556 การววจยม และพมฒนาพมนธบมน นม สนาปะหลมงเฉพาะเขตสภาพแวดลลอม ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากทบนอบดหนบนววจยม มก.
ปป 2555-2556 การคมดเลพอกพมนธบมน นม สนาปะหลมงใหลเหมาะสมกมบพพนน ทคปส ลผกโดยพวจารณาจากผลผลวตและปรวมาณแปฟงในหมวมมนสด ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากศผนยนพนม ธบ
ววศวกรรมและเทคโนโลยคชวค ภาพหลงชาตว สนานมกงานพมฒนาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยคแหลงชาตว
ปป 2556-2558 การปรมบปรบงพมนธบมน นม สนาปะหลมงเพพอส ทนตลอสภาวะแหลงแลลง และการแพรลระบาดของเพลคยน แปฟง ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากทบนอบดหนบนววจยม มก.
ปป 2556-2558 แผนงานววจยม และพมฒนามมนสนาปะหลมงเพพอส เพวมส ผลผลวต และคบณภาพ ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากทบนอบดหนบนววจยม มก.
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ปป 2557-2558 การคมดเลพอกพมนธบมน นม สนาปะหลมงใหลเหมาะสมกมบพพนน ทคปส ลผกโดยพวจารณาจากผลผลวตและปรวมาณแปฟงในหมวมมนสด ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากสนานมกงานพมฒนา
ววทยาศาสตรนและเทคโนโลยคแหลงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2558 การสรลางความเขลมแขลงชบมชนดลวยงานววจยม ววทยาศาสตรนสงสว แวดลลอมเชวงนวเวศ ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากเงวนรายไดลสวล นกลาง มก.
ปป 2557-2559 การววจยม และพมฒนาการบรวหารจมดการระบบนวเวศลบมล นนาน ภายใตลการเปลคยส นแปลงสภาพภผมอว ากาศ : กรณคศกศ ษาอบทยานสวงส แวดลลอมนานาชาตวสรว นว ธร และพพนน ทคตส อล
เนพอส ง ( ผผรล วล มโครงการ ) ไดลรบม ทบนจากสนานมกงานคณะกรรมการววจยม แหลงชาตว
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดมบนานาชาตว
- Pedram ATTAROD, Masatoshi Aoki, Daisuke KOMORI, Tomoyasu ISHIDA, Kazunari FUKUMURA, Samakkee Boonyawat, Piyapong TONGDEENOK,
Masana YOKOYA, Somnimirt PUNKNGUM, Tiwa Pakoktom, "Estimation of Crop Coefficients and Evapotranspiration by Meteorological Parameters in a
Rain-fed Paddy Rice Field, Cassava and Teak Plantations in Thailand", Journal of Agricultural Meteorology 62 (3) (2006) 93-102
- Yodsa-Nga, P., Samakkee Boonyawat, Udomchoke, V., Aungsuratana, P., "The influence of atmospheric aerosol on solar radiation degradation in each
region of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรน สาขาววทยาศาสตรน) 41 (3) (2007) 601-610
- Masana Yokoya, Daisuke Komori, Pedram Attarod, Masatoshi Aoki, Katsutoshi Horie, Arnon Thansiri, Samakkee Boonyawat, "Estimation of Daily
Evapotranspiration from Irrigated Cabbage Fields in the Mountainous Region of Northern Thailand.", Journal of Agricultural Meteorology 63 (2007) 41-49
- Piyapong Tongdeenok, Samakkee Boonyawat, Kankhajane Chuchip, "Estimating Evapotranspiration of Paddy Field and Teak Plantation Using Remote
Sensing
", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรน สาขาววทยาศาสตรน) 41 (4) (2007) 798-810
- Siriphan Leepipatpaiboon, Samakkee Boonyawat, Ed Sarobol, "Estimation of Solar Radiation Use Efficiency in Paddy and Cassava Fields", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรน สาขาววทยาศาสตรน) 43 (4) (2009) 642-649
- 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
- Watanabe, S., Komori, D., Aoki, M., Kim, W., Samakkee Boonyawat, Piyapong Tongdeenok, Prakarnrat, S., Baimoung, S., "Estimation of daily solar
radiation from sunshine duration in Thailand", Journal of the Meteorological Society of Japan 89 (A) (2011) 355-364
- Wangluk, S., Samakkee Boonyawat, Sapit Diloksumpun, Piyapong Tongdeenok, "Role of soil temperature and moisture on soil respiration in a teak
plantation and mixed deciduous forest in Thailand", Journal of Tropical Forest Science 25 (3) (2013) 339-349
- Kasem Chankao, Nipon Tangtham, Samakkee Boonyawat, Pricha Dhanmanonda, Somnimirt Pukngam, Piyapong Tongdeenok, YUTTHAPHONG
KHEEREEMANGKLA, Chatri Nimpee, Kittichai Duangmal, Pavin Wichittrakarn, Nน OPPAWAN SEMVIMOL, Sakonwan Mokatip, "Influence of Rainfall Distortion
on Hydrograph Lag Time of Naturally Full-Covered Hill-Evergreen Forest Watershed in Mountainous Land", EnvironmentAsia 11 (3) (2018) 45-64
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดมบชาตว
- Sanit Aksornkoae, Samakkee Boonyawat, อานบช แกลววงศน, Pratak Tabthipwon, "Suitable mangrove tree species for planting on the abandoned mining
area, Changwat Ranong", การประชบมทางววชาการของมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน ครมงน ทคส 39 (2001)
- Samakkee Boonyawat, Somnimirt Pukngam, "Actual evapotranspiration characteristic in paddy field during rice planting season, Sukhothai province",
การประชบมววชาการ ครมงน ทค4ส 4 มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน (2006)
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ตตาแหนหง รองศาสตราจารยน
สบงกบด ภาคววชาอนบรกม ษนวทว ยา คณะวนศาสตรน บางเขน
- Somnimirt Pukngam, Samakkee Boonyawat, รมชชนควรรณ ราหบละ, "Soil moisture variation around cassava root zone, changwat Nakhon Ratchasima", การ
ประชบมทางววชาการของมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน ครมงน ทคส 46 (2008)
- ชลาลมย รบงล เรพอง, Samakkee Boonyawat, สบรตม นน บมวเลวศ, Kasem Chankao, "Efficiency of PM sub(10) reduction by high pressure water spraying under the
Bangkok Mass Transit System (BTS) station", การประชบมทางววชาการของมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน ครมงน ทคส 46 (2008)
- จารบวฒ
ม นน พลวงสบข, Samakkee Boonyawat, สบรตม นน บมวเลวศ, Kasem Chankao, "Re-suspension of PM sub(10) after high pressure water spraying under the
station of Bangkok mass transit system", การประชบมทางววชาการของมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน ครมงน ทคส 46 (2008)
- Janon Srigate, Somnimirt Pukngam, Samakkee Boonyawat, Sukhoom Rawchai, "Effects of community activities to water quality in Phetchaburi river,
Phetchaburi province", การประชบมววชาการ ครมงน ทคส 47 มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน (2009)
- Supaporn Seangsoong, Samakkee Boonyawat, Piyapong Tongdeenok, "Variation and correlation between concentration of air pollutants and
meteorological factors at Mae Chang Teak plantation, Mae Mo district, Lampang province", การประชบมววชาการ ครมงน ทคส 47 มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน (2009)
- สบภลมกษณน หาญสผงเนวน, Samakkee Boonyawat, "The Relationship between Atmospheric Aerosol and Meteorological Factor in Thailand : Net Radiation,
Air Temperature, Annual Rainfall, Relative Humidity and Wind Speed", การประชบมทางววชาการของมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน ครมงน ทคส 48 (2010)
- สบมามาศ ไชยวงคน, Samakkee Boonyawat, Veerasak Udomchock, Somnimirt Pukngam, "Analysis on flood induced rainfall characteristics in the upper Nan
watershed", การประชบมทางววชาการของมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน ครมงน ทคส 48 (2010)
- รมชดาภรณน สบขไทย, Onanong Phewnil, Kanita Tungkananuruk, Samakkee Boonyawat, "Nutrient Quantities and Ratios (Nitrogen and Phosphorus)
Contaminated from Point Source along with Tha Chin Riverbanks", การประชบมววชาการบมณฑวตศศกษาระดมบชาตวและนานาชาตว ครมงน ทคน 5 มหาววทยาลมยศวลปากร (2015)
- ทวคพร กมณณคย,น Samakkee Boonyawat, Chucheep Piputsitee, Kasem Chankao, "Financial worthiness analysis of Pla-Som production around Phayao
lake", การประชบมทางววชาการของมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน ครมงน ทคส 55 (2017)
ระดมบนานาชาตว
- Samakkee Boonyawat, "Flux Observation and Evapotranspiration of three Land Use Types in Thailand", International Workshop on Flux Estimation
over Diverse Terrestrial Ecosystems in Asia (AsiaFlux Workshop 2006) (2006)
- พมชรวนทรน โพธนธโสภา , Samakkee Boonyawat, Surat Bualert, "Variations of rainfall in wet period and dry period the Northern Thailand", การประชบมววชาการ
นานาชาตว ครมงน ทคส 11 มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตกนาเเพงเเสน (2014)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวมลผลงานววจยม ตคพมว พนระดมบนานาชาตว และผลงานววจยม ทคสส รลางผลกระทบ มก. ปป 2556 เกษตรศาสตรน ประจนาปป 2556 เรพอส ง "Effects of Chicken Manure and Chemical
Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil" จาก มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรน
ผลงานววจยม นคเน ปปนรายการรวบรวมระหวลางปป 1 มกราคม 2544 - 3 สวงหาคม 2563
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