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โครงการววจยบ
ปป 2548-2551 อนทธนพลของกรดแอบไซซนกตตอการแสดงออกของยชนทนแลลงและการสรงเคราะหรสายดชเอนเอ และการถตายฝากยชนเพพอพ การปรรบปรกงพรนธกขร าล วโพด (Zea mays L.)
( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากสสานรกงานคณะกรรมการวนจยร แหตงชาตน
ปป 2519-2553 การเพนมพ ศรกยภาพการผลนตและการใชลประโยชนรจากขลาวโพดและขลาวฟฟาง ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2545-2551 การเปลชยพ นแปลงทางสรญฐานวนทยา สรชรวนทยา ชชวเคมช และการศศกษายชนทนแลลงในขลาวโพด (Zea mays L.) ( หรวหนลาโครงการยตอย ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกน
วนจยร มก.
ปป 2548-2550 ชชววนทยาและสรชรวนทยาการเจรนญพรนธกขร องสบผดต าส (Jatropha curcas L.) ( หรวหนลาโครงการยตอย ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2548-2551 การเพนมพ ประสนทธนภาพการถตายฝากยชนในกลลวยไมลสกกลหวายโดยใชลเครพอพ งยนงอนกภาค ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2548-2552 การตรวจสอบการปลอมปนของเมลลดพรนธกขร าล วโพดลผกผสมเดชยพ วโดยใชลเครพอพ งหมายดชเอนเอ ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2549

การจสาแนกสายพรนธกหร มตอนในประเทศไทยในระดรบ species ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.

ปป 2549-2551 ผลของสารแมกนชเซชยมคลอไรดรตอต กนจกรรมเอลนไซมร Phosphoenolenolpyruvate carboxylase การเคลพอพ นยลายอนเลคตรอนบนเมมเบรนของคลอโรพลาสทร
และคกณภาพผลผลนตของขลาวโพด ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2549-2552 ผลของฮอรรโมนจนบเบอเรลลนนและคอลซนซนน กรบสบผดต าส เพพอพ การเพนมพ ผลผลนต ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2548-2551 การโคลนนนงพ และหาลสาดรบเบสของยชน phytoene synthase ในการควบคกมการสรงเคราะหรคาโรทชนอยดรในผลสรบปะรดพรนธกปร ตป ตาเวชย (Ananas comosus (L.)
Merr. cv. Pattavia) ทชเพ รตงการสกกแกตดวล ยฮอรรโมนเอทชลนช ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากสสานรกงานคณะกรรมการวนจยร แหตงชาตน
ปป 2519-2553 การผลนตขลาวโพดและขลาวฟฟางเพพอพ คกณภาพชชวตน และสนงพ แวดลลอมทชดพ ช ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2550-2553 การโคลนนนงพ และหาลสาดรบเบสของยชน phytoene synthase ในการควบคกมการสรงเคราะหรคาโรทชนอยดรในผลสรบปะรดพรนธกปร ตป ตาเวชย (Ananas comosus (L.)
Merr. cv. Pattavia) ทชเพ รตงการสกกแกตดวล ยฮอรรโมนเอทชลนช ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2550-2553 อนทธนพลของกรดแอบไซซนกตตอการแสดงออกของยชนทนแลลงและการสรงเคราะหรสายดชเอลนเอ และการถตายฝากยชนเพพอพ การปรรบปรกงพรนธกขร าล วโพด (Zea mays L.) (
หรวหนลาโครงการยตอย ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2548-2552 การตรวจสอบความเปปนลผกผสมและการตรวจสอบปลอมปนของเมลลดพรนธกขร าล วโพดลผกผสมเดชยพ วโดยใชลเครพอพ งหมายดชเอนเอ ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกด
หนกนวนจยร มก.
ปป 2548-2552 สรชรวนทยาการเจรนญพรนธกขร องฟฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata) ( หรวหนลาโครงการยตอย ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2548-2554 การผลนตไฮโดรเจนโดยสาหรตายสชเขชยวในประเทศไทย ( หรวหนลาโครงการยตอย ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2548-2554 การพรฒนาพลรงงานทดแทน : การผลนตไฮโดรเจนและการใชลประโยชนรในการผลนตไฟฟฟา ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2549-2552 โครงการรรกษาและปรรบปรกงฐานทรรพยากรและความสมดกลของระบบนนเวศของบรวหลวงในประเทศไทย ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากสสานรกงานคณะ
กรรมการวนจยร แหตงชาตน
ปป 2550-2551 ศรกยภาพการใชลปยปก อนนทรชยทร ดแทนปกยป เคมชในการผลนตบรวหลวง ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากสสานรกงานคณะกรรมการวนจยร แหตงชาตน
ปป 2551-2554 การพรฒนาเครพอพ งหมายโมเลกกลประเภท Codominant markers สสาหรรบยชนจสาเพาะในบรวหลวงเพพอพ การระบกความจสาเพาะของพรนธกร ตรวจสอบลผกผสม และ
วนเคราะหรคณ
ก ลรกษณะยชน ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2551-2554 การสะสมมวลสารและโลหะหนรกบางชนนดของบรวหลวงทชปพ ลผกในนนาส ทนงน ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
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ปป 2551-2554 โครงการรรกษาและปรรบปรกงฐานทรรพยากรและความสมดกลของระบบนนเวศของบรวหลวงในประเทศไทย ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2550-2553 อนทธนพลของกรดแอบไซซนกตตอการแสดงออกของยชนทนแลลงและการสรงเคราะหรสายดชเอลนเอและการถตายฝากยชนเพพอพ การปรรบปรกงพรนธกขร าล วโพด (Zea mays L.) (
หรวหนลาโครงการยตอย ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2551

การจรดการนนาส ภายหลรงการตนดผล เพพอพ หลชกเลชยพ งปปญหาอาการเนพอน แกลวของผลมรงคกด ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.

ปป 2551-2554 การชรกนสาการออกของบรวหลวงจชน (Nelumbo nucifera Gaertn.) ดลวยชตวงแสงและการตอบสนองของการเจรนญเตนบโตและผลผลนตเมลลดตตอชตวงแสงธรรมชาตน
ของลผกผสมพรนธกไร ทยผสมจชน ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2553-2555 การใชล Ethephon, Salicylic acid และ Maleic Hydrazide ในการชรกนสาการเกนด Cytoplasmic Male Sterility ของขลาว (Oryza sativa L.) เพพอพ การผลนต
ขลาวลผกผสม ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2553-2556 การตอบสนองของขลาวโพดสายพรนธกแร ทลและสายพรนธกลร กผ ผสมตตอการเจรนญเตนบโตของราก และ การสรงเคราะหรกรดแอบไซซนคภายใตลสภาวะเครชยดนนาส และ การ
พรฒนาเครพอพ งหมาย ดชเอนเอในการตรวจสอบยชนควบคกมการสรงเคราะหรกรดแอบไซซนคเพพอพ ใชลในการปรรบปรกงพรนธกร ( หรวหนลาโครงการยตอย ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2554-2555 การพรฒนาระบบการเลชยน งสาหรตายดผนาลนเอลลตาในบตอดนนเกลพอสนนเธาวรเพพอพ การผลนตเบตลาแคโรทชน ( หรวหนลาโครงการยตอย ) ไดลรบร ทกนจากสสานรกงานคณะกรรมการ
วนจยร แหตงชาตน
ปป 2554-2555 การพรฒนาสาหรตายดผนาลนเอลลตาในการผลนตเบตลาแคโรทชนเพพอพ สตงเสรนมการใชลประโยชนรจากพพนน ทชดพ นน เคลมในภาคตะวรนออกเฉชยงเหนพอ ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร
ทกนจากสสานรกงานคณะกรรมการวนจยร แหตงชาตน
ปป 2553-2556 การผลนตขลาวโพดและขลาวฟฟางเพพอพ คกณภาพชชวตน และสนงพ แวดลลอมทชดพ ขช นนศ ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2556-2559 การปรรบปรกงพรนธกร การผลนตและการใชลประโยชนรขาล วโพดและขลาวฟฟางเพพอพ ความมรนพ คงทางดลานอาหาร ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2556-2559 ความหลากหลายของสาหรตายดผนาลนเอลลตาจากแหลตงดนนเกลพอสนนเธาวรในภาคตะวรนออกเฉชยงเหนพอและการปรรบสภาวะทชเพ หมาะสมในการเลชยน งเพพอพ ผลนตไบโอ
ดชเซล ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากทกนอกดหนกนวนจยร มก.
ปป 2558-2559 กระบวนการตลนแบบในการผลนตและการใชลเบตลาแคโรทชนจากสาหรตายดผนาลนเอลลตาเปปนสตวนประกอบของเครพอพ งสสาอาง ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากสสานรก
งานพรฒนาการวนจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 การพรฒนาถรงบตมและการปรรบสภาวะทชเพ หมาะสมสสาหรรบเลชยน งสาหรตายดผนาลนเอลลตาเพพอพ ผลนตเบตลาแคโรทชน ( หรวหนลาโครงการยตอย ) ไดลรบร ทกนจากสสานรกงาน
พรฒนาการวนจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การเกลบเกชยพ วสาหรตายขนาดเลลกดผนาลนเอลลตาสสาหรรบการผลนตเบตลาแคโรทชน ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทกนจากสสานรกงานพรฒนาการวนจยร การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
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Gaertn. var. Sattabhud) Flower for Vase Life Period", วารสารเกษตรนเรศวร 12 (พนเศษ) (2009) 248-253
ระดรบนานาชาตน
- Ngarmnij Chuenboonngarm, Niran Juntawong, Arunee Engkagul, Wallop Arirop, Surin Peyachoknakul, "Changing in TSS, TA and Sugar Contents and
Sucrose Synthase Activity in Ethephon-Treated ‘Pattavia’ Pineapple Fruit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวนทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวนทยา
ศาสตรร) 41 (2) (2007) 205-212
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570-575

พนมพรครรงน ลตาสกดเมพอพ 18/9/63

หนลา 2 จาก 5

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.นนรนร ดรร จรนทวงศร

ตตาแหนหง รองศาสตราจารยร
สบงกบด ภาควนชาพฤกษศาสตรร คณะวนทยาศาสตรร บางเขน
- Niran Juntawong, นายคงเอก ศนรงน าม, นายสกรยน นร ชะอกมต , นายเฉลนมพล เกนดมณช, "Relationships between Sodium Ion Accumulation and Physiological
Characteristics in Rice (Oryza sativa L. spp. indica) Seedlings Grown under Iso-osmotic Salinity Stress", Pakistan Journal of Botany 41 (4) (2009)
1837-1850
- Cha-um, S, Siringam, K, Niran Juntawong, Kirdmanee, C, "Water relations, pigment stabilization, photosynthetic abilities and growth improvement in
salt stressed rice plants treated with exogenous potassium nitrate application", INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION 4 (3) (2010)
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(2011) 1340-1346
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