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โครงการววจยบ
ปป 2540
ความสวมพวนธนของจบลนภ ทรชยแน ละการนนามาใชชประโยชนนในรากหญชาแฝก ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากสนานวกงานคณะกรรมการพภเศษเพพอพ ประสานงานใน
โครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดนารภ (กปร.)
ปป 2541
ความสวมพวนธนของจบลนภ ทรชยแน ละการนนามาใชชประโยชนนในรากหญชาแฝก ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากสนานวกงานคณะกรรมการพภเศษเพพอพ ประสานงานโครงการ
อวนเนพอพ งมาจากพระราชดนารภ
ปป 2542
ความสวมพวนธนของจบลนภ ทรชยแน ละการนนามาใชชประโยชนนในรากหญชาแฝก ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากสนานวกงานคณะกรรมการพภเศษเพพอพ ประสานงานโครงการ
อวนเนพอพ งมาจากพระราชดนารภ
ปป 2547
การใชชหญชาแฝกดดดซวบมลสาร สารพภษและบนาบวดนนาน เสชยในแหลลงชบมชน (กรบงเทพฯ) ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากสนานวกงานคณะกรรมการพภเศษเพพอพ ประสาน
งานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดนารภ (สนานวกงาน กปร.)
ปป 2547
การใชชหญชาแฝกรลวมกวบจบลนภ ทรชยเน พพอพ เพภมพ ความอบดมสมบดรณนของดภนและเพภมพ ผลผลภตพพชไรล พพชสวน (จวงหววดฉะเชภงเทรา) ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากสนานวกงาน
คณะกรรมการพภเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดนารภ (สนานวกงาน กปร.)
ปป 2548
การใชชหญชาแฝกดดดซวบมลสาร สารพภษ และบนาบวดนนาน เสชยในแหลลงชบมชน (กรบงเทพฯ) ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากสนานวกงานคณะกรรมการพภเศษเพพอพ ประสาน
งานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดนารภ
ปป 2548
การใชชหญชาแฝกรลวมกวบจบลนภ ทรชยเน พพอพ เพภมพ ความอบดมสมบดรณนของดภนและเพภมพ ผลผลภตพพชไรล พพชสวน (จวงหววดฉะเชภงเทรา) ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากสนานวกงาน
คณะกรรมการพภเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดนารภ
ปป 2549
การใชชหญชาแฝกดดดซวบมลสาร สารพภษและบนาบวดนนาน เสชยในแหลลงชบมชน ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากโครงการพวฒนาและรณรงคนการใชชหญชาแฝกอวนเนพอพ งมา
จากพระราชดนารภ
ปป 2549
การใชชหญชาแฝกรลวมกวบจบลนภ ทรชยเน พพอพ เพภมพ ความอบดมสมบดรณนของดภนและเพภมพ ผลผลภตพพชไรล พพชสวน ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากโครงการพวฒนาและรณรงคนการ
ใชชหญชาแฝกอวนเนพอพ งมาจากพระราชดนารภ
ปป 2519-2553 การเพภมพ ศวกยภาพการผลภตและการใชชประโยชนนจากขชาวโพดและขชาวฟฟาง ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2548-2550 ผลของไคโตซานทชตพ ดว พอลภเมอรนดวช ยรวงสชตอล สรชรวภทยา การเจรภญเตภบโตและผลผลภตของขชาวฟฟาง ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2548-2551 การศศกษาปปจจวยการผลภตเมลลดพวนธบขน าช วโพดลดกผสมเดชยพ วทชตพ นช พลอและแมลออกดอกไมลพรชอมกวนเพพอพ ประสภทธภภาพในการผสมเกสรใหชไดชผลผลภตและคบณภาพสดงและ
ศศกษาวภธวช ดว ความแขลงแรงของเมลลดพวนธบขน าช วโพดเพพอพ ประเมภนความงอกในสภาพไรล ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2548-2553 การศศกษาวภธวช ดว ความแขลงแรงของเมลลดพวนธบขน าช วโพด เพพอพ ประเมภนความงอกในสภาพไรลและศศกษาการใชชสารอภนทรชยคน ลบกเมลลดพวนธบใน นการเกลบรวกษา ( ผดรช วล ม
โครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2519-2553 การผลภตขชาวโพดและขชาวฟฟางเพพอพ คบณภาพชชวตภ และสภงพ แวดลชอมทชดพ ช ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2551-2552 อภทธภพลของความเขชมแสงและชลวงแสงทชมพ ตช อล การออกดอกของแกชวมวงกรสายพวนธบเน บอรน 100 ในสภาพววนสวนน ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากสนานวกงานคณะ
กรรมการวภจยว แหลงชาตภ
ปป 2551-2553 การประยบกตนใชชแรลอตบ สาหกรรมเพพอพ การเกษตรและสภงพ แวดลชอม ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
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ปป 2551-2553 การศศกษาวภธวช ดว ความแขลงแรงของเมลลดพวนธบขน าช วโพดเพพอพ ประเมภนความงอกในสภาพไรล และการศศกษาการใชชสารอภนทรชยคน ลบกเมลลดพวนธบใน นการเกลบรวกษา ( ผดรช วล ม
โครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2551-2553 อภทธภพลของความเขชมแสงและชลวงแสงทชมพ ตช อล การออกดอกของแกชวมวงกรสายพวนธบเน บอรน 100 ในสภาพววนสวนน ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2551-2554 การสะสมมวลสารและโลหะหนวกบางชนภดของบววหลวงทชปพ ลดกในนนาน ทภงน ( หววหนชาโครงการยลอย ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2551-2554 โครงการรวกษาและปรวบปรบงฐานทรวพยากรและความสมดบลของระบบนภเวศของบววหลวงในประเทศไทย ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2551-2552 โครงการการประเมภนสมดบลรวงสชดวงอาทภตยน อวนเนพอพ งมาจากการเปลชยพ นแปลงสภาพสภงพ ปกคลบมผภวดภนในจวงหววดเพชรบบรแช ละพพนน ทชทพ สพช มว พวนธนกนว ( ผดรช วล มโครงการ )
ไดชรบว ทบนจากสนานวกงานคณะกรรมการวภจยว แหลงชาตภ
ปป 2551-2554 โครงการวภจยว เพภมพ ผลผลภตของตชนสบดดล าน เพพอพ เปปนพลวงงานทดแทนในอนาคต ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากบรภษทว ปตท. จนากวด (มหาชน)
ปป 2552-2554 การฟฟนฟ ฟดนาน ทภงน ของมหาวภทยาลวยเกษตรศาสตรนวทภ ยาเขตศรชราชา ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากสนานวกงานคณะกรรมการพภเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอวน
เนพอพ งมาจากพระราชดนารภ
ปป 2552-2555 การฟฟนฟ ฟดนาน ทภงน ในพพนน ทชมพ หาวภทยาลวยเกษตรศาสตรนวทภ ยาเขตศรชราชา จวงหววดชลบบรช ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากสนานวกงานคณะกรรมการพภเศษเพพอพ การ
ประสานงานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดนารภ
ปป 2552-2555 อภทธภพลหญชาแฝกรลวมกวบการปลดกพพชคลบมดภนทชมพ ตช อล การอนบรกว ษนดนภ และนนาน ในแปลงไมชผลของสถานชวจภ ยว เขาหภนซชอน ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากสนานวกงาน
คณะกรรมการพภเศษเพพอพ การประสานงานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดนารภ
ปป 2552-2554 ผลของสารอวลลภโลเคมศจากเสมลดตลอการเจรภญเตภบโตของววชพพชในแปลง ขชาวโพด ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2552-2555 การศศกษาประสภทธภภาพการยวบยวงน การเจรภญเตภบโตของจบลนภ ทรชยใน นสารสกวดจากขชเน ลพอพ ยไมชแดง (Xylia xylocarpa) เพพอพ การประยบกตนใชชในการรวกษาเนพอน ไมชและไมช
แปรรดป ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2553-2555 การใชช Ethephon, Salicylic acid และ Maleic Hydrazide ในการชวกนนาการเกภด Cytoplasmic Male Sterility ของขชาว (Oryza sativa L.) เพพอพ การผลภต
ขชาวลดกผสม ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2553-2555 การเพภมพ ประสภทธภภาพการผลภตมวนสนาปะหลวงโดยวภธใช หชนาน ( ผดรช วล มโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
ปป 2552-2554 ผลของสารอวลลภโลเคมชจากเสมลดตลอการเจรภญเตภบโตของววชพพชในแปลง ขชาวโพด ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยว มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบชาตภ
- อาทภตยา จภตรนเอพอน เฟฟอฟ , Sombun Techapinyawat, Pongprapan Pongsophon, suradet sritha, "การสนารวจแนวคภดกลอนเรชยนในเรพอพ งการตอบสนองของพพชของนวกเรชยนชวนน
มวธยมศศกษาปปทพช 6", วารสารสงขลานครภนทรน ฉบวบสวงคมศาสตรนและมนบษยศาสตรน 16 (4) (2010) 629-642
ระดวบนานาชาตภ
- Pattarawadee Sumthong Nakmee, Sombun Techapinyawat, Poonpilai Suwanarit, Pannee Pakkong, "Selection of effective vescicular-arbuscular
mycorrhizal fungi on growth and nutrient uptake of vetiver", Thai Journal of Agricultural Science 34 (1-2) (2000) 91-99
- Pattarawadee Sumthong Nakmee, Sombun Techapinyawat, Pannee Pakkong, Poonpilai Suwanarit, "Effects of Arbuscular Mycorrhiza and Phosphate
Fertilizer on
Phosphorus Uptake of Vetiver Using Nuclear Technique", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวภทยาสารเกษตรศาสตรน สาขาวภทยาศาสตรน) 36 (4) (2002)
381-391
- Boonyapookana, B, Parkplan, P, Sombun Techapinyawat, DeLaune, RD, Jugsujinda, A, "Phytoaccumulation of lead by sunflower (Helianthus annuus),
tobacco (Nicotiana tabacum), and vetiver (Vetiveria zizanioides)", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS
SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING 40 (1) (2005) 117-137
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- Pattarawadee Sumthong Nakmee, Sombun Techapinyawat, Dr. Supranee Ngamprasitthi, "Melaleuca cajuputi leaf and branch extracts decreased
weeds growth and weeds density in corn field.", Asia Pacific Journal of Sustainable Agriculture, Food and Energy 2 (3) (2014) 22-26
- Pongpadung, Piyawat, Liu, Jianguo, Yokthongwattana, Kittisak, Sombun Techapinyawat, Niran Juntawong, "Screening for hydrogen-producing strains of
green microalgae in phosphorus or sulphur deprived medium under nitrogen limitation", SCIENCEASIA 41 (2) (2015) 97-107
- Pattarawadee Sumthong Nakmee, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Sombun Techapinyawat, "Comparative potentials of native arbuscular mycorrhizal
fungi to improve nutrient uptake and biomass of Sorghum bicolor Linn.", Agricultural and Natural Resources 50 (3) (2016) 173-178
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดวบชาตภ
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