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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

จจลชพวววทยาของดวน (Soil microbiology ), ปจยป ชพวภาพ (biofertilizer )

โครงการววจยบ
ปป 2545-2547 การพชฒนาปจยป อวนทรพยจย ากวชสดจเหลลอทวงท ของโรงงานผงชชรส ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากบรวษทช ราชาชชรส จกากชด
ปป 2546-2551 การใชนปยปจ เคมพ ปจยป ชพวภาพ และปจยป อวนทรพยเย พลอพ เพวมพ ผลผลวตขนาวโพดและรชกษาสมบชตตว าต ง ๆ ของดวน ( หชวหนนาโครงการยตอย ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2549
การศศกษาประเมวนศชกยภาพเพลอพ การววจยช และพชฒนาทรชพยากรชพวภาพเชวงเกษตรนวเวศววทยาเขตกกาแพงแสน สกาหรชบการเรพยนรชแน ละการทตองเทพยพ ว ( หชวหนนาโครงการ
) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2550-2553 การศศกษาการผลวตขนาวโพดหวานและขนาวโพดฝฝกอตอนเกษตรอวนทรพยโย ดยการประยจกตยเชลอท จจลนว ทรพยทย เพ ปปนประโยชนยและอวนทรพยวชตถจชนวดตตาง ๆ แบบบชรณาการ (
หชวหนนาโครงการยตอย ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2550-2553 งานววจยช และพชฒนาการจชดการดวน สกาหรชบการผลวตขนาวโพดแบบเกษตรอวนทรพยย ( ผชรน วต มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2551

งานววจยช ในศชกยภาพการบชรณาการขนาวโพดหวานโดยไมตไถพรวนในดวนบางชจดของประเทศไทย ( หชวหนนาโครงการยตอย ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.

ปป 2551
การใชนประโยชนยวสช ดจเหลลอใชนจากบรวษทช เอสซพจเพ ปเปอรย จกากชด (มหาชน) เพลอพ ประโยชนยทางดนานการเกษตรในเขตภาคตะวชนตกของประเทศไทย ( ผชรน วต มโครงการ )
ไดนรบช ทจนจากบรวษทช เอสซพจเพ ปเปอรย จกากชด (มหาชน)
ปป 2551

การพชฒนาระบบการตรวจสอบและควบคจมคจณภาพของปจยป อวนทรพยเย ชวงการคนา ( ผชรน วต มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากบรวษทช ปจยป อวนทรพยเย กษตรไทย จกากชด

ปป 2551-2552 การควบคจมคจณภาพและการปรชบปรจงกระบวนการผลวตปจยป อวนทรพยชย นวดเมมดในกลจมต เกษตรกร ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากโครงการความรตวมมลอระหวตาง
มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย - ธนาคารเพลอพ การเกษตรและสหกรณยการเกษตร
ปป 2551-2552 ผลของปจยป อวนทรพยจย ากกากตะกอนบตอไบโอแกกสทพมพ ตพ อต การเจรวญเตวบโตและการใหนผลผลวตของขนาวและขนาวโพด ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากฟารยมเลพยท งไกตไขต
และสจกร บนานนา
ปป 2552
The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (first crop) ( ผชน
รตวมโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากNippon Steel Corporation, Japan and Sumitomo Corporation Japan
ปป 2552-2553 The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (second crop
( ผชรน วต มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากNippon Steel Corporation, Japan and Sumitomo Corporation, Japan
ปป 2553
การพชฒนาขชนท ตอนการผลวตปจยป อวนทรพยชย นวดเมมดเพลอพ เพวมพ ประสวทธวภาพของปจยป และระบบการตลาด ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากธนาคารเพลอพ การเกษตรและ
สหกรณยการเกษตร
ปป 2553

การถตายทอดการพชฒนาการใชนชวพ มวลจจลนว ทรพยคย วบคจมโรคพลชและในรชปปจยป ชพวภาพทดแทนการใชนปยปจ เคมพ ( ผชรน วต มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.

ปป 2553-2556 การจชดการธาตจอาหารพลชทพเพ หมาะสมตตอการเจรวญเตวบโตและผลผลวตของขนาวโพดและผลกระทบตตอสมบชตขว องดวนโดยการประยจกตยใชนปยปจ ชพวภาพ ปจยป อวนทรพยย ปจยป
อวนทรพย-ย เคมพ และปจยป เคมพเพลอพ ระบบเกษตรยชงพ ยลน ( หชวหนนาโครงการยตอย ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2554

การถตายทอดการพชฒนาการใชนชวพ มวลจจลนว ทรพยคย วบคจมโรคพลชและเพวมพ ผลผลวตพลชในรชปปจยป ชพวภาพ ( ผชรน วต มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.

ปป 2553-2556 การผลวตขนาวโพดและขนาวฟฟางเพลอพ คจณภาพชพวตว และสวงพ แวดลนอมทพดพ ขพ นทศ ( ผชรน วต มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2556-2559 ศชกยภาพปจยป ซวลคว อนเพลอพ ยกระดชบคจณภาพผลผลวตและการเจรวญเตวบโตของพลชเศรษฐกวจและผชกบางชนวดในประเทศไทย ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากบรวษทช
เจพยไตต จกากชด
ปป 2556-2559 การปรชบปรจงพชนธจย การผลวตและการใชนประโยชนยขาน วโพดและขนาวฟฟางเพลอพ ความมชนพ คงทางดนานอาหาร ( ผชรน วต มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
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ปป 2557-2560 การใชนเชลอท ราอาบชสคชลารยไมคอรยไรซาเพลอพ ยกระดชบความเปปนประโยชนยของฟอสฟอรชสในดวนทพปพ ลชกกาแฟ ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากสกานชกงานพชฒนาการ
ววจยช การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 ศชกยภาพของชนวดปจยป ไนโตรเจนละลายชนาตตอการสตงเสรวมการเจรวญเตวบโต คจณภาพผลผลวตของผชกและหญนาสนามกอลยฟภายใตนสภาพแวดลนอมดวนทพแพ ตกตตางกชน
และผลของปจยป Easystart TE-Max+BS ตตอการยชบยชงท เชลอท สาเหตจโรคพลชและความหลากหลายของเชลอท ในดวนเขตรนอนชลนท ของประเทศไทย ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทจน
จากCOMPO EXPERT Asia Pacific, Malaysia and Germany
ปป 2560
ผลของการใสตผงเชลอท แบคทพเรพยยตอยสลายเซลลชโลสทนอจณหภชมสว งช เรตงการยตอยสลายปจยป หมชกตตอความอจดมสมบชรณยของยพนไนโตรจพเนส รพดกช เทส ( ผชรน วต มโครงการ ) ไดน
รชบทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.
ปป 2561

ผลของวชสดจปลชกทพมพ ตพ อต การเจรวญเตวบโตและการใหนผลผลวตของแตงเทศสายพชนธจตย าต งๆ ( ผชรน วต มโครงการ ) ไดนรบช ทจนจากทจนอจดหนจนววจยช มก.

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดชบชาตว
- Thongchai Mala, "Nitrification inhibiting ability of Ethiopian medicinal herbs as affected by soil types", วารสารกกาแพงแสน 4 (1) (2006) 61-73
- Thongchai Mala, Jirawat Phumpet, Mrs.wantanee Phuengsaeng, Jarong Rungchuang, "Effects of Temperatures and Storage Times on the Viability of
Pelleted Inoculum of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal Fungus", ววทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศวกรรมศาสตรย 6 (2) (2008)
- สจกานดา ศวลปชชย, Thongchai Mala, ถวชลยยศกช ดวด เผตาสชงขย, "Effect of Glomus aggregatum, Organic and Phosphorus Fertilizers on the Second Year Growth and
Yield of Physic Nut (Jatropha curcas L.) cv. India", ววทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศวกรรมศาสตรย 7 (1) (2009) 10-24
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Yield of Head Lettuce", ววทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศวกรรมศาสตรย 8 (2) (2010) 35-44
- ชรวนทรย พจกเกษม, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "Screening of Pure Isolates for Azospirillum that is efficient in Nitrogen Fixation, Auxin Production
and Phosphate Solubilization", ววทยาสารกกาแพงแสน 9 (2) (2011) 1-16
- กวตตวพฒ
ช นย ใจซลอพ , Tosapon Pornprom, Thongchai Mala, "Screening for Bacteria Aare Able to Degrade Diuron", ววทยาสารกกาแพงแสน 9 (2) (2011) 17-36
- ไชยา บจญเลวศ, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "Effect of Slow Release Fertilizer on the Growth of Asparagus (Asparagus officinalis L.)", ววทยาสาร
กกาแพงแสน 9 (2) (2011) 37-52
- Thongchai Mala, Audthasit Wongmaneeroj, Suphachai Amkha, Sirinapa Chungopast, ดจสตว จวตตนชนทย, ไชยา บจญเลวศ, "The Effect of Slow Release N
Fertilizer on Some Soil Properties and Growth of Tomato Seedling", แกตนเกษตร 41 (2) (2013) 121-134
- Thongchai Mala, "The Effects of Azospirillum Inoculation as Alternative Nitrogen Sourcefor Sweet Corn Growth Promotion in Kamphaengsaen Soil
Series", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย 2 (2) (2013) 25-45
- Thongchai Mala, "The Effects of Slow Releasing N-Fertilizer and Inhibited Nitrification N-Fertilizer on the Growth of Sweet Pepper (Capsicum annuum
L.) and Inorganic Nitrogen in Kamphaengsaen Soil Series", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ มหาววทยาลชยเกษตรศาตรย 2 (2) (2013) 45-63
- Thanapat Pluemphuak, Thongchai Mala, Arunsiri Kumlung, "Cadmium Contents in Rice Grown in Cd Contaminated Paddy Fields in Mae Tao
Floodplains Tak Province Thailand", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ 3 (2) (2014) 26-38
- สจรชชย พวรยว ววรตจ มย, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, "Effect of Calcium Silicate fertilizer for Improve Seed Germination
and Seedling Production of Melon", แกตนเกษตร 43 (1(พวเศษ)) (2015) 349-353
- พงศกร นวตยยม,พ Pornpairin Rungcharoenthong, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "Effects of Seed Coating with Calcium Silicate and Soil drench on
Seedling Growth of Field Corn", แกตนเกษตร 43 (1(พวเศษ)) (2015) 76-82
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- Thanapat Pluemphuak, Janjarus Verasan, Arunsiri Kumlung, Thongchai Mala, "Cadmium Contaminated in Paddy Soils and Rice Yields in Mae Tao and
Phra That Pha Daeng Subdistrict, Mae Sot District Tak Province", วารสารเกษตรพระวรจณ 12 (1) (2015)
- นางสาวกมลวรรณ คงสจดรช,น Suphachai Amkha, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, "Utilization of Calcium Silicate Fertilizer on Tomato
Seedling Production", เกษตรพระจอมเกลนา 33 (พวเศษ(1)) (2015) 642-652
- นางสาวรชงสวนพ ประเสรวฐวชฒนะ, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, "Effects of Seed Coating with Fertilizer Application
Methods by Calcium Silicate On Radish Seedling Production", เกษตรพระจอมเกลนา 33 (พวเศษ(1)) (2015) 653-666
- นางสาวสจวรชตนย กรรมการ, Pornpairin Rungcharoenthong, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "Seed priming with calcium silicates on seed quality and
seed storage of lettuce (Lettuca sativa)", เกษตรพระจอมเกลนา 33 (พวเศษ(1)) (2015) 297-302
- นางสาวกมลวรรณ คงสจดรช,น Suphachai Amkha, KANOKKORN SINMA, Thongchai Mala, "Utilization of Calcium Silicate Fertilizer on Tomato Seedling
Production in Pakchong Soil Series", แกตนเกษตร 44 (พวเศษ 1) (2016) 246-251
- นายเอกรวนทรย สจขแกนว, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, Pornpairin Rungcharoenthong, "Method and Application Rate of Calcium Silicate on Pepper
Seedling Production", แกตนเกษตร 44 (พวเศษ1) (2016) 850-855
- สจวรชตนย กรรมการ, Pornpairin Rungcharoenthong, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, "Effect of calcium silicate on seeding production of lettuce", แกตนแก
ษตร 44 (พวเศษ1) (2016) 160-166
- อาภาพร ขชนตพ, Sirinapa Chungopast, Thongchai Mala, "Phosphatase activity amendment and N-mineralization in soil as influenced from mycorrhiza
associated maize and the different levels paper sludge compost", วารสารดวนและปจยป 38 (1-4) (2016) 2-22
- สจพชว ญา เหลลองธนวชฒนย, Suphachai Amkha, Thongchai Mala, กษวดเดว ดช ธพรนวตยาธาร, "The utilization of chitosan on growth and flower quality of marigold",
แกตนเกษตร 45 (พวเศษ 1) (2017) 411-418
- นายภคพล สจราจร, Pornpairin Rungcharoenthong, Thongchai Mala, Suphachai Amkha, "Available phosphorus in soil and growth of arabica coffee by
arbuscular mycorrhizal fungi application with the different rates of rock phosphate", แกตนเกษตร 46 (พวเศษ 1) (2018) 315-321
ระดชบนานาชาตว
- Worku Burayu, Sombat Chinawong, Thongchai Mala, Sunanta Juntakool, "Tillage System and Fertilizer Rate Effects on Sorghum Productivity in the
Central Rift Valley of Oromiya, Ethiopia.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (1) (2006) 1-10
- Wassie Haile, Thongchai Mala, Yongyuth Osotsapar, Visoot Verasan, "Screening of Ethiopian Traditional Medicinal Herbs for their Nitrification Inhibiting
Ability.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (1) (2006) 74-82
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