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เทคโนโลยลชวล ภาพและสรลรววทยาของพพช

โครงการววจยบ
ปป 2540
ดสารว (กปร.)

การคลดเลพอกและขยายพลนธปหย ญญาแฝกทนเคคม ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานในโครงการอลนเนพอญ งมาจากพระราช

ปป 2540
การสรญางสายพลนธปหย ญญาแฝกตญานทานสารสกลดวลชพพช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานในโครงการอลนเนพอญ งมาจาก
พระราชดสารว (กปร.)
ปป 2540
การอนปรกล ษยและขยายพลนธปพย ชพ เอกลลกษณยในพระบรมมหาราชวลง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากโครงการอนปรกล ษยพนล ธปกรรมพพชในพระราชดสารวสมเดคจพระเทพรลตน
ราชสปดา สยามบรมราชกปมารลฯ
ปป 2541
ดสารว

การคลดเลพอกและขยายพลนธปหย ญญาแฝกทนเคคม ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานโครงการอลนเนพอญ งมาจากพระราช

ปป 2541
การคลดเลพอกสายพลนธปหย ญญาแฝกทนทานสารกสาจลดวลชพพช ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานโครงการอลนเนพอญ งมาจาก
พระราชดสารว
ปป 2541
การศศกษาความแปรปรวนของการพลฒนาและการเจรวญเตวบโตของหญญาแฝก ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงาน
โครงการอลนเนพอญ งมาจากพระราชดสารว
ปป 2542
Effect of Greening on the Ecological Environment of Greening Technology in the Tropical Saline Soil. ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงาน
คณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานโครงการอลนเนพอญ งมาจากพระราชดสารว
ปป 2542
ดสารว

การคลดเลพอกและขยายพลนธปหย ญญาแฝกทนเคคม ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานโครงการอลนเนพอญ งมาจากพระราช

ปป 2542
การศศกษาความแปรปรวนของการพลฒนาและการเจรวญเตวบโตของหญญาแฝก ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงาน
โครงการอลนเนพอญ งมาจากพระราชดสารว
ปป 2544-2546 การทดสอบปลผกและคลดเลพอกแฝกทนเคคมในสภาพแปลงทดลอง ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานโครงการอลน
เนพอญ งมาจากพระราชดสารว (สสานลกงาน กปร.)
ปป 2545-2547 สลณฐานววทยาและกายววภาคของกลญชาพพชเศรษฐกวจชนวดใหมร ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากโครงการพระราชดสารวในสมเดคจพระนางเจญาพระบรมราชวนนล าถ
ปป 2547
การขยายพลนธปหย ญญาแฝกโดยการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ เพพอญ สนลบสนปนการปลผกหญญาแฝกเพพอญ การอนปรกล ษยดนว และนลาส (กรปงเทพฯ) ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลก
งานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานโครงการอลนเนพอญ งมาจากพระราชดสารว (สสานลกงาน กปร.)
ปป 2548
การขยายพลนธปหย ญญาแฝกโดยการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ เพพอญ สนลบสนปนการปลผกหญญาแฝกเพพอญ การอนปรกล ษยดนว และนลาส
(กรปงเทพฯ)
( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานโครงการอลนเนพอญ งมาจากพระราชดสารว
ปป 2549
การขยายพลนธปหย ญญาแฝกโดยการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ เพพอญ สนลบสนปนการปลผกหญญาแฝกเพพอญ การอนปรกล ษยดนว และนลาส (กรปงเทพฯ) ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจาก
โครงการพลฒนาและรณรงคยการใชญหญญาแฝกอลนเนพอญ งมาจากพระราชดสารว
ปป 2546-2552 การผลวตสารธรรมชาตวทมญล ฤล ทธวตธ อร พพชทลไญ ดญจากพพชวงศยทานตะวลน (Asteraceae) ดญวยเทคนวคการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปน
ววจยล มก.
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ปป 2546-2552 การววเคราะหยทางพฤกษเคมลและการทดสอบววเคราะหยโดยชลวววธเล พพอญ หาสารกสาจลดวลชพพชทลมญ าจากพพชวงศยทานตะวลน (Asteraceaea) และสาหรรายสลเขลยวแกม
นลาส เงวน Hapalosiphon sp. ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2546-2552 ผลของสารอลลลลโลเคมวคอลทลสญ กลดจากสาหรรายสลเขลยวแกมนลาส เงวน Hapalosiphon sp. ตรอความแปรปรวนของพลฒนาการและการเตวบโตของพพชบางชนวด ( ผผรญ วร ม
โครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2546-2552 ศลกยภาพของสารสกลดจากสาหรรายสลเขลยวแกมนลาส เงวน Hapalosiphon sp. และพพชชลนล สผงบางชนวดเพพอญ ใชญเปปนสารกสาจลดวลชพพช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปน
อปดหนปนววจยล มก.
ปป 2548-2550 การอนปรกล ษยและขยายพลนธปพย รรณไมญนาสล หายากบางชนวดในวงศยบวล (Nymphaeceae) เพพอญ พลฒนาสผกร ารสรงออก ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล
มก.
ปป 2548-2551 การขยายพลนธปไย มญปาป หายากบางชนวดโดยการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ เพพอญ การอนปรกล ษยพนล ธปกรรมและการใชญประโยชนยอยรางยลงญ ยพน ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปน
อปดหนปนววจยล มก.
ปป 2546-2551 ชลวววทยาของกลญชงพพชเศรษฐกวจชนวดใหมร ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2549-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธวทธ างชลวภาพทลสญ กลดจากสาหรรายสลเขลยวแกมนลาส เงวน Hapalosiphon sp. ตรอกระบวนการทางสรลรววทยาของพพชในสภาพแปลง
ทดลอง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2549-2555 ความแปรปรวนทางฟปโนไทปปของลลกษณะทางสรลรววทยาเพพอญ ใชญคดล เลพอกพลนธปสย บผดร าส ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2550

การใชญเทคโนโลยลชวล ภาพพลฒนาพพชสกปลโคลงเคลง (Melastoma) ใหญเปปนพพชเศรษฐกวจ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.

ปป 2550-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธวทธ างชลวภาพทลสญ กลดจากสาหรรายสลเขลยวแกมนลาส เงวน Fischerella sp. ตรอกระบวนการทางสรลรววทยาของพพช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญ
รลบทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2550-2553 การอนปรกล ษยกลญวยไมญรองเทญานารลบางชนวดโดยการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ พพชและการผลวตเมลคดเทลยม ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2549-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธวทธ างชลวภาพทลสญ กลดจากสาหรรายสลเขลยวแกมนลาส เงวน Hapalosiphon sp. ตรอกระบวนการทางสรลรววทยาของพพชในสภาพไรร ( ผผรญ วร ม
โครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2549-2552 การศศกษาเรณผและโครโมโซมของบลวในประเทศไทย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2546-2552 การผลวตสารธรรมชาตวทมญล ฤล ทธวตธ อร พพชทลไญ ดญจากพพชในวงศยทานตะวลน (Asteraceae) ดญวยเทคนวคการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปน
ววจยล มก.
ปป 2549-2551 ผลของสารแมกนลเซลยมคลอไรดยตอร กวจกรรมเอคนไซมย Phosphoenolenolpyruvate carboxylase การเคลพอญ นยญายอวเลคตรอนบนเมมเบรนของคลอโรพลาสทย
และคปณภาพผลผลวตของขญาวโพด ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2546-2552 การววเคราะหยทางพฤกษเคมลและการสอบววเคราะหยโดยชลวววธเล พพอญ หาสารกสาจลดวลชพพชทลมญ าจากพพชวงศยทานตะวลน (Asteraceaea) ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจาก
ทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2550-2552 การคลดเลพอกหญญารผซทญล นทานตรอสภาพแลญงโดยใชญสาร polycthyleve glycol (PEG) ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2546-2552 การศศกษาปปจจลยทลเญ หมาะสมในการเจรวญเตวบโตและสรญางสารออกฤทธวทธ างชลวภาพของสาหรรายสลเขลยวแกมนลาส เงวน Hapalosiphon sp. ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล
ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2551-2554 การขยายพลนธปไย มญปาป หายากและใกลญสญ
ผ พลนธปบย างชนวด โดยการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ เพพอญ การอนปรกล ษยพนล ธปกรรมและการใชญประโยชนยอยรางยลงญ ยพน ( หลวหนญาโครงการ )
ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2551-2555 ปปจจลยทลมญ ผล ลตรอการใหญผลผลวตและคปณภาพเสญนใยของกลญชง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2551-2555 ลลกษณะทางสรลรววทยาและพลฒนาการของถลวญ เหลพองสายพลนธปดย เล ดรนตรอการใหญผลผลวต ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
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ปป 2552
การขยายพลนธปหย มญอขญาวหมญอแกงลวงโดยการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ เพพอญ การอนปรกล ษยพนล ธปกรรมและการใชญประโยชนยอยรางยลงญ ยพน ( หลวหนญาโครงการยรอย ) ไดญรบล ทปนจากทปน
อปดหนปนววจยล มก.
ปป 2552-2555 ศลกยภาพของสารออกฤทธวทธ างชลวภาพจากฟางขญาวเพพอญ เปปนสารกสาจลดวลชพพชชลวภาพ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2551-2555 การประเมวนศลกยภาพของถลวญ เหลพองสายพลนธปดย เล ดรนของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยเพพอญ พพนล ทลภญ าคกลาง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2551-2552 การตรวจสอบความทนเคคมในสภาพแปลงทดลองของหญญาแฝกทลผญ าร นการเหนลยญ วนสาดญวยโคลชวซนล ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากมหาววทยาลลยเทคโนโลยลราช
มงคล กรปงเทพ
ปป 2552-2555 โครงการจลดทสาฐานขญอมผลพลนธปหย ญญาแฝก ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ การประสานงานโครงการอลนเนพอญ งมาจากพระราช
ดสารว
ปป 2553-2556 กลไกการทสาลายของสารออกฤทธวทธ างชลวภาพจากไซยาโนแบคทลเรลย ตรอ กระบวนการทางสรลรววทยาของพพช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2553-2556 กลไกลการทสาลายพพชและผลของสารสกลดหยาบจากไซยาโนแบคทลเรลยตรอการเจรวญเตวบโตของพพช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2553-2556 ผลของสารออกฤทธวทธ างชลวภาพของสารสกลดจากไซยาโนแบคทลเรลยตรอการเตวบโตและพลฒนาการของพพช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2554-2557 ผลของบราสวโนสเตลยรอยดยแอนลอกตรอการเจรวญเตวบโตของพพชและศลกยภาพในการประยปกตยใชญทางการเกษตร : โครงการยรอยทลญ 3 ผลของบราสวโนสเตลยรอยดยแอ
นลอกตรอการเจรวญเตวบโตของมลนสสาปะหลลงและขญาว ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานกองทปนสนลบสนปนการววจยล
ปป 2555-2556 การขยายพลนธปหย ญญาแฝกปรวมาณมากโดยการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานโครงการอลน
เนพอญ งมาจากพระราชดสารว
ปป 2555-2556 การเหนลยญ วนสาและคลดเลพอกแฝกพอลวพลอยดยทนเคคมและการเกคบรลกษาพลนธปใย นสภาวะเยคนยวงญ ยวด ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษ
เพพอญ ประสานงานโครงการอลนเนพอญ งมาจากพระราชดสารว
ปป 2555-2557 การคลดเลพอกและขยายพลนธปถย วญล อาหารสลตวยทนเคคมบางชนวดในสภาพปลอดเชพอล เพพอญ การนสาไปใชญประโยชนยในพพนล ทลดญ นว เคคมภาคตะวลนออกเฉลยงเหนพอของประเทศ
ไทย ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2555-2557 พลฒนาการและการออกดอกของขญาวสายพลนธปแย ทญเพพอญ การผลวตขญาวลผกผสม ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากทปนอปดหนปนววจยล มก.
ปป 2556-2557 การขยายพลนธปหย ญญาแฝกปรวมาณมากโดยการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานโครงการอลน
เนพอญ งมาจากพระราชดสารว (กปร.)
ปป 2556-2557 การเหนลยญ วนสาและคลดเลพอกแฝกพอลวพลอยดยทนเคคมและการเกคบรลกษาพลนธปใย นสภาพเยคนยวงญ ยวด ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทปนจากสสานลกงานคณะกรรมการพวเศษ
เพพอญ ประสานงานโครงการอลนเนพอญ งมาจากพระราชดสารว (กปร.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตว
- Malee Na-nakorn, Kamolpan Namwongprom, Sureeya Tantiviwat, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Sumon Masuthon, วรรลตนย บปญสนองสปภา, "Tissue
Culture of Cratoxylum formosum ssp. pruniforum", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 23 (2-3) (2005) 74-82
- Lily Kaveeta, Yupadee Paopun, Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, วลระชลย ณ นคร, "Morphological and Anatomical Characteristics of Hemp
(Cannabis sativa L.) in THailand", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 37 (4) (2006) 293-302
- นวยมศรล ศรลคณ
ป , Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, "Colchicine induced Polyploidy in Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (red form) in vitro", วารสาร
พฤกษศาสตรยไทย 1 (2) (2009) 71-80
ระดลบนานาชาตว
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- Rachada Chaicharoen, Chalermchai Wongwattana, Katsuichiro Kobayashi, Kenjin Usui, Malee Na-nakorn, "In vitro determination of salt tolerance at
callus and seed germinating stage of Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.", The Journal of International Society of Southeast Asian Agricultural
Sciences 11 (2005) 0-0
- Chalermchai Wongwattana, Shim Ie Sung, Malee Na-nakorn, "Comparative Physiology of Normal and Salt Tolerant Selected Line of Dactyloctenium
aegyptium (L.) P. Beauv.under Salt Stress", Thai Journal of Agricultural Science 38 (2005) 0-0
- Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Rungsarid Kaveeta, "Effects of Bioactive Compounds from Hapalosiphon sp.
on Growth of Some Weeds and Crops.", J. Weed Sci. Tech. 51 (Sup.) (2006) 128-129
- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Tosapon Pornprom, "Allelochemical potential from cyanbacteria as
herbicide", J. Weed Sci. Tech 45 (Supplement) (2006) 20-21
- Sarathum, S, Hegele, M, Sureeya Tantiviwat, Malee Na-nakorn, "Effect of Concentration and Duration of Colchicine Treatment on Polyploidy Induction
in Dendrobium scabrilingue L.", EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE 75 (3) (2010) 123-127
- วราพร วลระพลากร, Malee Na-nakorn, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Ian James Bennett, "Variation and long term regenerative capacity of two
important tropical forage legumes: Cavalcade (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) and Stylo 184 (Stylosanthes guianensis CIAT184) in vitro",
African Journal of Biotechnology 11 (-) (2012) 15843-15851
- วราพร วลระพลากร, Malee Na-nakorn, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Ian James Bennett, "Variation in ion accumulation as a measure of salt
tolerance in seedling and callus of Stylosanthes guianenesis.", Theoretical and Experimental Plant Physiology 25 (2) (2013) 106-115
- วราพร วลระพลากร, Malee Na-nakorn, Ian James Bennett, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, "Antioxidant Enzyme Activity in Salt Tolerant Selected
Clones of Stylo 184 (Stylosanthes guianensis CIAT 184), an Important Forage Legume", KU. J. (Nat. Sci.) 47 (4) (2013) 516-257
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตว
- นางสางปปณรสล สนวทวงศย ณ อยปธยา, Srisom Suwanwong, Malee Na-nakorn, Kamolpan Namwongprom, "การศศกษาความทนทานของหญญาแฝกตรอสารกสาจลดวลชพพชไกล
ฟอเสทโดยววธกล ารเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ ", การประชปมทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 38 (2000)
- นางสาวววชชยา ครองยปต,ว Srisom Suwanwong, Nuttha Sanevas, Malee Na-nakorn, Vilai Santisopasri, "ผลของสารสกลดจากสาหรรายสลเขลยวแกมนลาส เงวน Fischerella
muscicola (Thuret) Gomont ตรอการเคลพอญ นยญายอวเลคกตรอนในกระบวนการสลงเคราะหยแสง", การประชปมทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 42 (2004)
- วรรลตนย บปญสนองสปภา, Malee Na-nakorn, Kamolpan Namwongprom, Lily Kaveeta, Sureeya Tantiviwat, Srisom Suwanwong, "In vitro shoot multiplication
and prevention of leaf abscission of some Uvaria spp.", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 44 (2006)
- Malee Na-nakorn, วรรลตนย, "In Vitro Culture of Styrax benzoides Craib", การประชปมววชาการพพชสวนแหรงชาตว ครลงล ทลญ 6 (2006)
- วราพร วลระพลากร, Malee Na-nakorn, Tanaporn Kajonphol, "In Vitro Culture of Mao Luang (Antidesma puncticulatum Miq.)", การประชปมววชาการพพชสวนแหรง
ชาตว ครลงล ทลญ 6 (2006)
- Malee Na-nakorn, พรทวพยย บปญมหามงคล, Srisom Suwanwong, Sureeya Tantiviwat, Lily Kaveeta, "Propagation of Gardedia obtusifolia Roxb. through
tissue culture", การประชปมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 45 (2007)
- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, ภววนทย พานวชพรพลนธป,ย ณรงคย วงศยกนล ทรากร, Malee Na-nakorn, Nuttha Sanevas, "Rice straw for algal control in collection
and cultured tank", IWGS Annual Symposium 2007 (2007)
- Sureeya Tantiviwat, Malee Na-nakorn, "การศศกษานวเวศววทยาวลฒนธรรมของบลวหลวงในประเพณลงานรลบบลว", IWGS Annual Symposium 2007 (2007)
- Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, Arunee Wongpiyasatid, วลนเพคญ กลวนญ ละออง, "Effects of Gamma Radiation on Leaf Morphology and Growth of
Lotus (Nelumbo nuciffera Gaertn.).", The Proceeding of IWGS Annual Symposium 2007 (2007)
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- สปพตล รา สระธรรม, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, "Effect of concentration and duration of colchicine treatment on polyploidy induction in
Dendrobium scabriligue Linld. in vitro", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 46 (2008)
- สปภาพร เจรวญจวตตย, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, "In vitro culture of Wrightia sirikitiae D.J. Middleton and Santisuk", การประชปมทางววชาการ
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 46 (2008)
- ฐวตมว า ธาราวปฒ,ว Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, ดนลย สรรพศรล, "In Vitro Culture of Bauhinia siamensis K.&S.S. Larsen", การประชปมทางววชาการ
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 46 (2008)
- สาววนล ลายทอง, Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, "Shoot multiplication of Afgekia mahidoliae B.L.Burtt & Chermsir. and A. sericea Craib", การประชปม
ววชาการพฤกษศาสตรยแหรงชาตว ครลงล ทลญ 3 (2009)
- Malee Na-nakorn, วราพงษย เสนะวลระกปล, Minta Chaiprasongsuk, ดนลย สรรพศรล, "Propagation of Nepenthes “Viking” through tissue culture", การประชปมพฤกษ
ศาสตรยแหรงประเทศไทย ครลงล ทลญ 3 (2009)
- Juthamas Neetiwatanapong, Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, "Effects of cytokinin on in vitro shoot multiplication of Cinnamomum porrectum
(Roxb.) Kosterm", การประชปมทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 47 (2009)
- Kanapol Jutamanee, Suntaree Yingjajaval, Malee Na-nakorn, "Transpiration Rate of Shaded and Non-shaded Mangosteen (Garcinia mangostana L.)
Fruits", การประชปมววชาการพฤกษศาสตรยแหรงประเทศไทย ครลงล ทลญ 3 (2009)
- บรรณฑวรรณ มญาเฉลยญ ว, เจจะฮาซลน เจจะอปบง, Malee Na-nakorn, สวทธวรกล ษย รอยตระกผล, Ratree Wongpanya, Amornrat Promboon, "SCREENING OF SALT
TOLERANT MULBERRY, Morus spp., IN THAILAND", การประชปมววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยลแหรงประเทศไทย ครลงล ทลญ 35 (วทท 35) (2009)
- เจจะฮาซลน เจจะอปบง, บรรณฑวรรณ มญาเฉลยญ ว, สวทธวรกล ษย รอยตระกผล, Malee Na-nakorn, Ratree Wongpanya, Amornrat Promboon, "Differential Protein Expression of
Salt Tolerant and Salt Sensitive Mulberry Varieties under Salt Stress", การประชปมววชาการพฤกษศาสตรยแหรงประเทศไทย ครลงล ทลญ 4 (2010)
- ววภาพรรณ ชนะภลกดวธ , Lily Kaveeta, Malee Na-nakorn, Rungsarid Kaveeta, "Physiological Characteristics Related to Productivity of Elite Soybean Lines",
การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 48 (2010)
- อรรถพล รปกขพลนธย, Lily Kaveeta, Malee Na-nakorn, Rungsarid Kaveeta, "Relationships of Some Growth Characteristics on Yield of Physic Nut(Jatropha
curcas L.) Elite Clones", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 48 (2010)
- เมทวนล มรรคยาธร, Sureeya Tantiviwat, Malee Na-nakorn, "Effect of BA on shoot Multiplication and IBA on Root Induction of Butea monosperma (Lam.)
Taub. ", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 48 (2010)
- Malee Na-nakorn, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, นส.วราพร วลระพลากร, "In vitro micropropagation of cavalcade (Centrosema pascuorum cv.
Cavalcade)
", การประชปมววชาการพฤกษศาสตรยแหรงประเทศไทยครลงล ทลญ 4 (2010)
- Malee Na-nakorn, นส. นวยมศรล ศรลคณ
ป , Sureeya Tantiviwat, "Induction of tetraploid in Krachaidaeng (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (red form) via in
vitro colchicine treatment", การประชปมววชาการพฤกษศาสตรยแหรงประเทศไทย ครลงล ทลญ 4 (2010)
- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Nuttha Sanevas, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Narong Wongkantrakorn, "Growth Inhibition of
Bloom-forming Algae and Cyanobacteria by Rice Straw", การประชปมววชาการระดลบปรวญญาตรล ครลงล ทลญ 2 คณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2010)
- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Srunya Vajrodaya, Nuttha Sanevas, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Narong Wongkantrakorn, "Effects of rice
straw extracts on seed germination, seedling growth and lipid peroxidationin giant mimosa (Mimosa pigra L.)", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ครลงล ทลญ 48 (2010)
- มลทนภรณย ใหมรคามว, Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, "Appropriate factors in electrolyte leakage measurement of ruzi grass
(Urochloa ruziziensis (R. Germ. & C.M. Evrard) Crins) under drought stress", การประชปมทางววชาการเสนอผลงานววจยล ระดลบบลณฑวตศศกษา ครลงล ทลญ 11 (2010)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.มาลล ณ นคร

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

สบงกบด

ภาคววชาพฤกษศาสตรย คณะววทยาศาสตรย บางเขน

- มลทนภรณย ใหมรคามว, Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, "Relation of relative water content and electrolyte leakage of ruzi grass Urochloa ruziziensis
(R.Gem & C.M. Evrard) Crins) under drought stress", การประชปมววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยลเพพอญ เยาวชน ครลงล ทลญ 5 (2010)
- วราพงษย เสนะวลระกปล, Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, "Changes in malondialdehyde and total soluble sugar contents induced by
polyethylene glycol in two clones of ruzi grass (Urochloa ruziziensis (R.Germ.
& C.M.Evrard)) with different drought tolerance", การประชปมทางววชาการเสนอผลงานววจยล ระดลบบลณฑวตศศกษา ครลงล ทลญ 11 (2010)
- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Nuttha Sanevas, น.ส.ศวรพว รรณ สปขขลง, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Narong Wongkantrakorn, "Effect of Crude
Extract from Cyanobacterium Hapalosiphon sp. on Ammonia Accumulation in Some Plants", การประชปมววชาการพฤกษศาสตรยแหรงประเทศไทย ครลงล ทลญ 4 (2010)
- Malee Na-nakorn, Narong Wongkantrakorn, ดนลย สรรพศรล, อรพรรณ ปฐมวงศยกลป , "Shoot multiplication of Dracaena cochinchinensis (Lour) S.C. through
tissue culture", การประชปมววชาการพฤกษศาสตรยแหรงประเทศไทย ครลงล ทลญ 6 (2012)
- จตปรงคย สปขเกษม, Malee Na-nakorn, Lily Kaveeta, "Effects of Brassinosteroid Mimics on Seed Germination and Seedling Growth of 'KDML 105' Rice (Oryza
sativa L.) under Salt Stress", การประชปมววชาการพฤกษศาสตรยแหรงประเทศไทย ครลงล ทลญ 7 (2013)
ระดลบนานาชาตว
- Lily Kaveeta, Rungsarid Kaveeta, Malee Na-nakorn, รลชนล โสภา, "Proceedings of the Second International Conference on Vetiver,", Proceedings of the
Second International Conference on Vetiver, (2002)
- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Tosapon Pornprom, "Allelochemical Potential from Cyannobacteria as
Herbicide", The 45th Conference of Weed Science Society of Japan [The University of Tsukuba Japan] (2006)
- Malee Na-nakorn, "Physiological Changes under Salt Stress of Some Grasses", The 45th Conference of Weed Science Society of Japan [The University
of Tsukuba Japan] (2006)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวลลดลเดรนอลนดลบ 3 ประจสาปป 2551 เรพอญ ง "การคลดเลพอกหมรอนสายพลนธปทย นเคคมโดยใชญดนว เปปนวลสดปปลผก" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลชนะเลวศการนสาเสนอผลงานภาคโปสเตอรย - ประจสาปป 2555 เรพอญ ง "การเพวมญ ปรวมาณยอดจลนทนยผา (Dracaena cochinchinensis (Lour) S.C.) โดยการเพาะเลลยล งเนพอล เยพอญ "
จาก ภาคววชาชลวววทยา มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรย ในการประชปมววชาการพฤกษศาสตรยแหรงประเทศไทย ครลงล ทลญ 6
ผลงานววจยล นลเล ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2540 - 11 กรกฎาคม 2563
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