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โครงการววจยบ
ปป 2535-2536 การใชมหญมาแฝกเพลอช การอนบรกน ษยดนร และนนาก ในเขตเกษตรวรกฤตร ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากกปร.
ปป 2541
ผลของการใชมมงมบ เสมนใยสนงเคราะหยทมช คช วามถชรช ะดนบตรางๆ ตรอการเจรรญเตรบโตและผลผลรตในสภาพปลอดภนยจากสารเคมชของผนกคะนมา ผนกกวางตบงม และแคนตาลศป ( ผศม
รรวมโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากบรรษทน Hana Polytech
ปป 2542-2552 โครงการวรจยน เพลอช พนฒนาเศรษฐกรจ สนงคม และสรงช แวดลมอมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวรจยน มก.
ปป 2549-2552 การทดสอบพนนธบแย ละการเขตกรรมสบศดร าก ทชวช ทร ยาเขตลพบบรช ( หนวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวรจยน มก.
ปป 2550-2555 การปรนบปรบงพนนธบปย าลยมนนาก มนนลศกผสมเทเนอรา (D x P) และการถรายทอดเทคโนโลยช การผลรตปาลยมนนาก มนนทชเช หมาะสมแกรเกษตรกร ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทบน
จากทบนอบดหนบนวรจยน มก.
ปป 2551
วรจยน มก.

การตรดตามประเมรนผลทรนพยากรหลนงการฟฟนฟ ฟศทรนพยากรปปาไมมชายฝฝงฝ บรรเวณสถานชวจร ยน ทรนพยากรชายฝฝงฝ จนงหวนดระนอง ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากทบนอบดหนบน

ปป 2551

รศปแบบการจนดการและการใชมประโยชนยจากทรนพยากรชายฝฝงฝ เพลอช การฟฟนฟ ฟศทรนพยากรโดยมชสวร นรรวม ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวรจยน มก.

ปป 2551-2554 การวรจยน เพลอช คนดเลลอกสายพนนธบมย ะขามปปอมและการพนฒนาการปลศกเลชยน ง เพลอช สนนบสนบนโครงการภศฟาป พนฒนา ในพระราชดการรสมเดดจพระเทพรนตนราชสบดาฯสยาม
บรมราชกบมารช ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากสกานนกงานคณะกรรมการวรจยน แหรงชาตร
ปป 2551-2552 การศศกษาการคนดเลลอกพนนธบแย ละการผลรตมะขามปปอม (Phyllanthus embica L.) เพลอช อบตสาหกรรม ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากมหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรย
(เงรนงบประมาณผลงานวรจยน เพลอช ถรายทอดเทคโนโลยช กองแผนงาน)
ปป 2553-2556 การสการวจ รวบรวมและวรเคราะหยคณ
บ ภาพพนนธบกรรมมะขามปปอมทมองถรนช ของประเทศไทย เพลอช การพนฒนาและปรนบปรบงพนนธบสย าก หรนบอบตสาหกรรม ( หนวหนมา
โครงการ ) ไดมรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวรจยน มก.
ปป 2552-2554 อรทธรพลของระบบการปลศกพลชทชมช ผช ลตรอรายไดม ความอบดมสมบศรณยของดรน การเจรรญเตรบโตของยางพารา ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวรจยน มก.
ปป 2553

การทดสอบพนนธบขย าม วฟปางหวานในพลนน ทชตช าร งระดนบ ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวรจยน มก.

ปป 2553-2556 การวรจยน เพลอช พนฒนาวรธกช ารผลรตกลมายางพาราคบณภาพเพลอช สนนบสนบนการเพรมช ศนกยภาพการผลรตยางพาราของประเทศ ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากทบนอบดหนบน
วรจยน มก.
ปป 2553-2556 การวรจยน เพลอช พนฒนาวรธกช ารผลรตกลมายางพาราคบณภาพเพลอช สนนบสนบนการเพรมช ศนกยภาพการผลรตยางพาราของประเทศ ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากทบนอบดหนบน
วรจยน มก.
ปป 2554
ผลของกระบวนการแปรรศปและการเกดบรนกษาตรอปรรมาณวรตามรนซช สารประกอบฟปนอลรกและสมบนตกร ารตมานอนบมลศ อรสระในนนาก มะขามปปอม ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน
ทบนจากทบนอบดหนบนวรจยน มก.
ปป 2553-2554 การวรจยน เพลอช คนดเลลอกสายพนนธบมย ะขามปปอมและการพนฒนาการปลศกเลชยน งเพลอช สนนบสนบนโครงการภศฟาป พนฒนาในพระราชดการรสมเดดจพระเทพรนตนราชสบดาฯสยาม
บรมราชกบมารช ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากสกานนกงานคณะกรรมการวรจยน แหรงชาตร
ปป 2555
การประยบกตยงานวรจยน เกชยช วกนบอบตสาหกรรมการเกษตรสศภร าคโรงงานอบตสาหกรรม เรลอช ง การพนฒนาผลรตภนณฑยเครลอช งสกาอางทชมช สช วร นผสมจากสารสกนดจากมะขามปปอม
จากแหลรงปลศกทชผช าร นการคนดเลลอกสศกร ารผลรตในเชรงอบตสาหกรรม (ธบรกรจเครลอช งสกาอางจากผลมะขามปปอม) ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากสถาบนนพนฒนาวรสาหกรจขนาดกลางและ
ขนาดยรอม (SMEs)
ปป 2556-2558 การจนดการทางเขตกรรมทชเช หมาะสมสกาหรนบการปลศกมะขามปปอมเปปนการคมาบนพลนน ทชสช งศ ของจนงหวนดนราน ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทบนจากสกานนกงานคณะกรรมการ
วรจยน แหรงชาตร
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