สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายพพบลบ ยย กกงแฮ

ตตาแหนหง

ผบชผ วช ยศาสตราจารยย

การศศกษา

สบงกบด

ภาควพชาปฐพพวทพ ยา คณะเกษตร บางเขน

วท.บ.(เกษตรศาสตรย), มหาวพทยาลกยเกษตรศาสตรย, ไทย,
วท.ม.(เกษตรศาสตรย), มหาวพทยาลกยเกษตรศาสตรย, ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

Soil Survey, Genesis and Classification , การสสารวจและจสาแนกดพน, การจกดการทรกพยากรดพนและการประเมพนคคณภาพดพน

โครงการววจยบ
ปป 2552

การจกดการธาตคอาหารเฉพาะพพนพ ทพเท พพอท การผลพตมกนสสาปะหลกงอยชางมพประสพทธพภาพ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบก ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยก มก.

ปป 2551-2554 สภาวะธาตคอาหารพพชและปปจจกยทางดพนเพพอท การฟฟนฟ ฟบทรกพยากรดพนและการใชผประโยชนยทดทพ นพ อยชางยกงท ยพนในพพนพ ทพเท กษตรกรรมโครงการหลวง ( ผบรผ วช มโครงการ )
ไดผรบก ทคนจากมบลนพธโพ ครงการหลวง และกรมพกฒนาทพดท นพ
ปป 2552-2553 โครงการสภาวะธาตคอาหารพพชและปปจจกยทางดพนเพพอท การฟฟนฟ ฟบทรกพยากรดพนและการใชผประโยชนยทดทพ นพ อยชางยกงท ยพนในพพนพ ทพเท กษตรกรรมโครงการ
รชวมโครงการ ) ไดผรบก ทคนจากสถาบกนวพจยก และพกฒนาพพนพ ทพสท งบ (องคยการมหาชน)

หลวง ( ผบผ

ปป 2553
การพกฒนาและสชงเสรพมระบบการผลพตขผาวโพดหลกงนาของวพสาหกพจชคมชนผบปผ ลบกขผาวโพดเลพยพ งสกตวย ตสาบลคคมผ เกชา อสาเภอเขาวง จกงหวกดกาฬสพนธคย ( หกวหนผาโครงการ )
ไดผรบก ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยก มก.
ปป 2553-2555 แนวทางการปรกบตกวเชพงบบรณาการจากความแปรปรวนสภาพภบมอพ ากาศตชอศกกยภาพการผลพตภาคการเกษตรในภาคตะวกนออกของประเทศไทย ( ผบรผ วช มโครงการ )
ไดผรบก ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยก มก.
ปป 2553-2555 ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภบมอพ ากาศตชอการออกดอกของไมผผลเศรษฐกพจ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบก ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยก มก.
ปป 2553-2557 โครงการรชวมมพอและพกฒนาพกนธคพย ชพ เศษฐกพจ:ถกวท เขพยว ถกวท เหลพอง และสบบดช าส ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบก ทคนจากสสานกกงานคณะกรรมการวพจยก แหชงชาตพ
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดกบชาตพ
- Punyisa Trakoonyingcharoen, Piboon Kunghae, วกนเพพญ วพรยพ ะกพจนทพกลค , "Effects of some soil amendments on changes in some soil properties and head
lettuce yield in highland agricultural system", การประชคมวพชาการดพนและปคยป แหชงชาตพ ครกงพ ทพท 1 (2009)
- Punyisa Trakoonyingcharoen, Piboon Kunghae, ดร.วกนเพพญ วพรยพ ะกพจนทพกลค , "Effects of some soil amendments on changes in some soil properties and
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", ผลงานวพจยก และพกฒนาพพนพ ทพสท งบ ภาคเหนพอของประเทศไทย เนพอท งในโอกาศครบรอบ40ปป มบลนพธโพ ครงการหลวง (2010)
- Pongsant Srijantr, Punyisa Trakoonyingcharoen, Napaporn Phankamolsil, Suphachai Amkha, Foyfa Shutidamrong, Piboon Kunghae, Suchada Karuna,
Thian Wittayawarakul, "Plant nutrient status and pedological factors for remediation of soil resource and sustainable land use in the Royal Project ’s
agricultural areas, Year 2010", การประชคมวพชาการสถาบกนวพจยก และพกฒนาพพนพ ทพสท งบ (องคยการมหาชน)ประจสาปปพ.ศ.2553 (2010)
- Pongsant Srijantr, Suphachai Amkha, Thian Wittayawarakul, Suchada Karuna, Napaporn Phankamolsil, Foyfa Shutidamrong, Punyisa
Trakoonyingcharoen, Piboon Kunghae, "ดพนดอยโครงการหลวง : ความทผาทายและภกยคคกคาม", การประชคมวพชาการมบลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป พ.ศ.2553 (2010)
- วพศกก ดพด อารมณยสวะ, ROONGROJ PITAKDANTHAM, ศคภากร ดวนใหญช, Wutthida Rattanapichai, วพภาพร เกพยรตพนตพ ปพ ระวกต,พ Piboon Kunghae, "Effects of organic
fertilizer and cultivar application on maize yield in paddy fieldafter rice harvesting in the irrigated area of the royal-initiated upper Lam Phayangriver basin
development project, Khao Wong district, Kalasin province", การประชคมวพชาการนานาชาตพวทพ ยาศาสตรยและเทคโนโลยพทางการเกษตร ครกงพ ทพท 1
(2011)
- วพภาพร เกพยรตพนตพ ปพ ระวกต,พ ROONGROJ PITAKDANTHAM, raksak sermsak, Wutthida Rattanapichai, Supaporn Lertsiri, Paweena Thongluang, Parpitchaya
Chintapitaksakul, Pichai Tongdeelert, Piboon Kunghae, "Effects of open-pollinated and hybrid maize varieties and rates of organic fertilizer on yields and
net profits of maize production in paddy field after rice harvesting", การประชคมการเสนอผลงานวพจยก แหชงชาตพ ครกงพ ทพท 22 (2011)
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