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โครงการววจยบ
ปป 2548
คคณภาพนพาน ฝนในพพนพ ททปท ฏนบตล กน ารฝนหลวงในลคมล นพาน ภาคกลางของประเทศไทย ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากสนานลกฝนหลวงและการบนนเกษตร สนานลกงานปลลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2548
โครงการพลฒนาเกณฑยการตลดสนนใจในการปฏนบตล กน ารเพนมท เตนมนพาน ฝน เพพอท การทนาฝนใหผแกลผใผ ชผนานพ ในลคมล นพาน ของประเทศไทยตอนบน ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจาก
สนานลกฝนหลวงและการบนนเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2551
การพลฒนาประสนทธนภาพการปฏนบตล กน ารฝนหลวงในพพนพ ททลท มลค นพาน วนกฤต กรณทศกศ ษา: ภาคตะวลนออกเฉทยงเหนพอ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากสนานลกงานฝนหลวง
และการบนนเกษตร
ปป 2551-2552 โครงการวนจยล เรทอท งการพลฒนาประสนทธนภาพการปฏนบตล กน ารฝนหลวงในพพนพ ททลท มลค นพาน วนกฤต กรณทศกศ ษา:ลคมล นพาน ภาคกลาง ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากสนานลกฝน
หลวงและการบนนเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2551

การปนเปปอป นของบทสฟปนอล-เอ จากนพาน ชะมผลฝอยหลคมฝฝงกลบในเขตกรคงเทพมหานครและพพนพ ททใท กลผเคทยง ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากทคนอคดหนคนวนจยล มก.

ปป 2551
การวนเคราะหยศกล ยภาพทรลพยากรธรรมชาตน และสถานภาพสนงท แวดลผอมเพพอท การวางแผนการใชผประโยชนยทดท นน อยลางยลงท ยพน บรนเวณสถานทวจน ยล เพชรบผรณย ( ผผรผ วล ม
โครงการ ) ไดผรบล ทคนจากทคนอคดหนคนวนจยล มก.
ปป 2551-2553 การพลฒนาการวนเคราะหยองคยประกอบของนพาน สผมควลนไมผ ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากทคนอคดหนคนวนจยล มก.
ปป 2552-2553 การพลฒนาระบบพยากรณยอากาศและโอกาสความสนาเรรจในการปฏนบตล กน ารฝนหลวง กรณทศกศ ษา: แบบจนาลองการตลดสนนใจเชนงบผรณาการในการทนาฝนบรนเวณ
ประเทศไทยตอนบน ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากสนานลกฝนหลวงและการบนนเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2553-2554 โครงการวนจยล เชนงปฏนบตล กน ารเพพอท ปปองกลนการกลดเซาะชายฝฝงฝ เพนมท การทลบถมของตะกอนและความอคดมสมบผรณยของสลตวยนานพ โดยภผมปน ญ
ฝ ญาชาวบผานและการมทสวล น
รลวมของชคมชนบรนเวณจลงหวลดสมคทรสาคร-สมคทรสงคราม ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากสนานลกงานคณะกรรมการวนจยล แหลงชาตน
ปป 2553-2554 สถานภาพคคณภาพนพาน ดนนตะกอน ทรลพยากรสลตวยนานพ และการปนเปปอป นของสารมลพนษ บรนเวณททมท กท ารปปองกลนการกลดเซาะชายฝฝงฝ จลงหวลดสมคทรสาครสมคทรสงคราม ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากสนานลกงานคณะกรรมการวนจยล แหลงชาตน
ปป 2554

การศศกษาศลกยภาพและสถานภาพเพพอท การพลฒนาแหลลงนพาน พครอผ นในภาคตะวลนตกของประเทศไทย ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากทคนอคดหนคนวนจยล มก.

ปป 2555-2556 การวนจยล เชนงปฏนบตล กน ารแบบมทสวล นรลวมของชคมชนเพพอท พลฒนาการทลองเททยท วแหลลงนพาน พครอผ นในภาคตะวลนตกของประเทศไทย ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากสนานลก
งานกองทคนสนลบสนคนการวนจยล
ปป 2555-2556 สถานภาพคคณภาพนพาน ดนนตะกอน ทรลพยากรสลตวยนานพ และการปนเปปอป นของสารมลพนษบรนเวณททมท กท ารปปองกลนการกลดเซาะชายฝฝงฝ จลงหวลดสมคทรสาครสมคทรสงคราม ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากสนานลกงานคณะกรรมการวนจยล แหลงชาตน
ปป 2556

แบบจนาลองการเคลพอท นททขท องบทสฟปนอล-เอในนพาน ใตผดนน จากหลคมฝฝงกลบ ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากทคนอคดหนคนวนจยล มก.

ปป 2558
การแพรลกระจายของสารพอลนไซคลนกอะโรมาตนกไฮโดรคารยบอนในสนงท แวดลผอมบรนเวณหลคมฝฝงกลบขยะเทศบาลนครขอนแกลน ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากทคนอคด
หนคนวนจยล มก.
ปป 2560

แบบจนาลองการแพรลกระจายของโลหะหนลกในสนงท แวดลผอมบรนเวณหลคมฝฝงกลบขยะเทศบาลนครขอนแกลน ( ผผรผ วล มโครงการ ) ไดผรบล ทคนจากทคนอคดหนคนวนจยล มก.
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