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โครงการววจยบ
ปป 2549

ฐานขขอมมลพพชสมสนไพรไทย ( หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรยและเทคโนโลยร

ปป 2549-2551 ผลของสารแมกนรเซรยมคลอไรดยตอต กวจกรรมเออนไซมย Phosphoenolenolpyruvate carboxylase การเคลพอล นยขายอวเลคตรอนบนเมมเบรนของคลอโรพลาสทย
และคสณภาพผลผลวตของขขาวโพด ( หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากทสนอสดหนสนววจยว มก.
ปป 2551

การจวดการนนาค ภายหลวงการตวดผล เพพอล หลรกเลรยล งปปญหาอาการเนพอน แกขวของผลมวงคสด ( ผมรข วต มโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากทสนอสดหนสนววจยว มก.

ปป 2551
ศวกยภาพของมวนสคาปะหลวงเมพอล ไดขรบว แมกนรเซรยมคลอไรดยตอต การเปลรยล นแปลงทางกวจกรรมการสวงเคราะหยแสง การสรขางผลผลวตและสารสรเพพอล การสรขางมมลคตาเพวมล (
หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากทสนอสดหนสนววจยว มก.
ปป 2551
การพวฒนาผลวตภวณฑยจากใบมวนสคาปะหลวง : แทนนวน ( หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากสคานวกงานพวฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหตงชาตว และ บ รวษทว กวตตว
รวตนพรรณ จคากวด
ปป 2551

การศศกษาแนวทางเพวมล ความสามารถในการผสมเกสรเพพอล เพวมล การตวดผลในพพชกลสมต สขม ( ผมรข วต มโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากมมลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2552-2553 การผลวตปสยป อวนทรรยจย ากใบมวนสคาปะหลวง
( หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากศมนยยพนว ธสวศว วกรรมและเทคโนโลยรชวร ภาพหตงชาตว สคานวกงานพวฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหตงชาตว
ปป 2552-2553 การพวฒนาสารสกวดแทนนวนจากใบมวนสคาปะหลวง เพพอล การควบคสมแมลงศวตรมพชพ ( หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากศมนยยพนว ธสวศว วกรรมและเทคโนโลยรชวร ภาพหตง
ชาตว สคานวกงานพวฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหตงชาตว
ปป 2552-2554 การศศกษาความหลากหลายของทรวพยากรธรรมชาตวดาข นพพชพรรณ
ในพพนน ทรศล นม ยยภฟม าฟ พวฒนาฯ อ.บตอเกลพอ จ.นตาน
( ผมรข วต มโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากBiodiversity Research and Training Program - สคานวกงานพวฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหตงชาตว
ปป 2552-2554 โครงการววจยว การศศกษาความหลากหลายของทรวพยากรธรรมชาตวดาข นพพชพรรณในพพนน ทรศล นม ยยภฟม าฟ พวฒนา อ.บตอเกลพอ จ.นตาน ( ผมรข วต มโครงการ ) ไดขรบว ทสนจาก
สคานวกงานพวฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหตงชาตว
ปป 2552-2554 ผลของแมกนรเซรยมคลอไรดยตอต กวจกรรมของเอนไซมย Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปรวมาณแทนนวนในใบสบมดต าค และคารยโรทรนอยดยในนนาค มวนไบ
โอดรเซลจากผลสบมดต าค ( หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากทสนอสดหนสนววจยว มก.
ปป 2553
ผลของการใชขวสว ดสเคลพอบใบตตอการเพวมล ผลผลวตและคารยโบไฮเดรตทรใล ชขประโยชนยไดขของมะมตวงพวนธสนย าคน ดอกไมขภายใตขสภาพอสณหภมมแว ละความเขขมแสงสมง ( ผมรข วต ม
โครงการ ) ไดขรบว ทสนจากทสนอสดหนสนววจยว มก.
ปป 2554-2555 โครงการเพวมล รายไดขและชตองทางการจคาหนตายขขาวใหขเกษตรกรในระดวบตคาบลกวจกรรม: การศศกษาการยกระดวบราคาและประกวนรายไดขสนว คขาเกษตร ( หววหนขา
โครงการ ) ไดขรบว ทสนจากกระทรวงพาณวชยย
ปป 2554

การพวฒนาโรงงานตขนแบบเพพอล สกวดสารแทนนวนจากใบมวนสคาปะหลวง ( หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากสคานวกงานคณะกรรมการววจยว แหตงชาตว

ปป 2554-2555 การพวฒนาโรงงานตขนแบบเพพอล สกวดสารแทนนวนจากใบมวนสคาปะหลวง ( หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากสคานวกงานคณะกรรมการววจยว แหตงชาตว (วช.)
ปป 2554-2555 การพวฒนาโรงงานตขนแบบเพพอล สกวดสารแทนนวนจากววสดสเหลพอใชขทางการเกษตร ( หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากสคานวกงานพวฒนาการววจยว การเกษตร (สวก.)
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ปป 2555
ศวกยภาพการใชขประโยชนยทรวพยากรธรรมชาตวดาข นพพชพรรณของชสมชนเกษตรกรรมเพพอล พวฒนาเปปนผลวตภวณฑยชมส ชน กรณรศกศ ษา ต.วขงดขง อ.เมพอง จ.กาญจนบสรร ( ผมข
รตวมโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากทสนอสดหนสนววจยว มก.
ปป 2556-2557 โครงการศศกษายกระดวบมาตรฐานสวนคขามวนสคาปะหลวง ( หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสนจากกรมการคขาภายใน กระทรวงพาณวชยย
ปป 2559-2560 การววเคราะหยและทดสอบประสวทธวภาพการใชขงาน และการยอมรวบของเกษตรกรตตอสารสกวดแทนนวนจากเปลพอกตขนยมคาลวปตวส” ( หววหนขาโครงการ ) ไดขรบว ทสน
จากPhoenix Pulp and Paper Co.Ltd.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบชาตว
- Theeraporn Chuenpee, KRIT WON-IN, Somruedee Sakkaravej, Wallop Arirop, สสรพล นาถะพวนธส, Prof. Dr. Isao Takashima, "Archaeometallurgical study at
Ban Khao Din Tai Archaeological Site, Buriram Province", วารสารววชาการโรงเรรยนนายรขอยพระจสลจอมเกลขา 11 (1) (2013) 91-99
- Juthamanee Sangsawang, Onanong Phewnil, Kasem Chankao, Paiboon Prabuddham, Sarunya Khunadilok, Wallop Arirop, "Formulating of Fruit
Coating Wax by UsingFat fromPalm Oil Industrial Wastewateras Raw Materials", วารสารววจยว มหาววทยาลวยเทคโนโลยรราชมงคลศรรวชว ยว 11 (2) (2019) 366-385
ระดวบนานาชาตว
- 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)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยา
ศาสตรย) 41 (2) (2007) 205-212
- Wallop Arirop, Insung, A., Pumnuan, J., KRIT WON-IN, Dararutana, P., "Investigation of tannin crude extract from cassava leaves for mealy bug control",
Advanced Science Letters 19 (12) (2013) 3579-3581
- Zhe Wu, Rokeya Akter, Wallop Arirop, Niran Juntawong, Chunhong Ma, Promchup Duangmanee, "Effects of light intensity and the remaining nitrate
concentration on the beta-carotene accumulation of a wild Dunaliella salina strain isolated from the saline soil", Microbiology Research 6 (1) (2015)
6-10
- Wu Zhe, Wipawee Dejtisakdi, Prasart Kermanee, Chunhong Ma, Wallop Arirop, Ramaraj Sathasivam, Niran Juntawong, "Outdoor cultivation of
Dunaliella salina KU 11 using brine and saline lake water with raceway ponds in northeastern Thailand", Biotechnology and Applied Biochemistry 00 (0)
(2017) 1-6
- สสรรร ตว นย นามวงศย, Vittaya Punsuvon, Wallop Arirop, "Process Optimization of Ethyl Ester Biodiesel Production from Used Vegetable Oil under Sodium
Methoxide Catalyst and its Purification by Ion Exchange Resin", Applied Mechanics and Materials 873 (-) (2017) 89-94
- วรรศวกดวด โซตเงวน, Vittaya Punsuvon, Wallop Arirop, Athitan Timyamprasert, "Production of Biodiesel from Palm Stearin Using Solid Catalyst Assisted with
Co-Solvent", Applied Mechanics and Materials 876 (-) (2017) 9-14
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดวบชาตว
- ววภาวร เดชตวศกว ดว,ด Wallop Arirop, Sumon Masuthon, ธววชชวย สวนตวสขส , สวรวว ฒ
ว นย วงษยศรว ,ว "พพชอาหารชวนโรง (Trigona collina Smith) บรวเวณปปาผลวดใบ เขตพพนน ทรอล งคยการสวน
พฤกษศาสตรยสมเดอจพระนางเจขาสวรกว ตว ย อคาเภอแมตรมว จวงหววดเชรยงใหมต", การประชสมววชาการของมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงน ทรล 43 (2005)
- Sombun Techapinyawat, Pannee Pakkong, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Amara Thongpan, Wallop Arirop, "Effects of irradiated-depolymerized chitosan
on seed germination and seedling growth of sorghum", การประชสมววชาการ ครวงน ทร4ล 4 มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย (2006)
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- Wallop Arirop, Kanapol Jutamanee, Poontariga Harinasut, "Effects of Magnesium chloride on Ribulose bis Phosphate Carboxylase Activity and
Total Soluble Sugar Content in Rice (Oryza sativa L) cv. Hom Supanburi Leaves
", ประชสมววชาการมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงน ทรล 45 (2007)
- Paweena Sungsri-in, Wallop Arirop, Nipon Tungkananuruk, Naruchit Dumpin, Sudchai Kumnermanee, "Improvement slaughterhouse wastewater of
Suphanburi municipal in alternated flooding and drying soil and plant system using cattail plants", การประชสมววชาการ ครวงน ทรล 47 มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย
(2009)
- Rayakorn Nokkaew, Wallop Arirop, Vittaya Punsuvon, "Drying Process Improvement of Small Crude Palm Oil Mill for DOBI Increasing toMeet the
Standard Requirement", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงน ทรล 54 สาขาอสตสาหกรรมเกษตร (2016)
ลวขสวทธวธ
- ลวขสวทธวงด านววจยว ปป 2555 เรพอล ง "เครพอล งมพอตขนแบบสกวดสารแทนนวน" จาก สคานวกงานพวฒนาการววจยว การเกษตร รวมกวบ มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย
ผลงานววจยว นรเน ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2548 - 10 กรกฎาคม 2563
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