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โครงการววจยบ
ปป 2539-2540 การศศกษาปปจจลยบางประการทญมญ ผญ ลตตอการเกวดดอก และบทบาทของแสง, อพณหภภมว และนนาก ตาลทญมญ ผญ ลตตอการพลฒนาของดอกมะลวลาในฤดภหนาว ( ผภรม วต มโครงการ
) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานคณะกรรมการววจยล แหตงชาตว
ปป 2540

การศศกษาสาเหตพและแนวทางแกมไขปปญหาการออกดอกและตลดผลไมมสมญาก เสมอของมะมตวง ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล

ปป 2540-2542 การศศกษาสาเหตพและแนวทางแกมไขปปญหาการออกดอกและตวดผลไมตสมญาก เสมอของมะมตวง ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล
ปป 2544

การผลวตมะมตวงนอกฤดภในเขตจลงหวลดประจวบคญรขญ นล ธต ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานคณะกรรมการการอพดมศศกษา

ปป 2544-2546 โครงการสตงเสรวมกลพมต ววจยล และพลฒนาไมมผลเขตหนาวเพพอญ สลงคมและเศรษฐกวจแบบยลงญ ยพนบนทญสญ งภ ทางภาคเหนพอของประเทศไทย ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจาก
สกานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล
ปป 2546-2547 การเพวมญ การตวดผลในพลลบโดยการผสมเกสรการใชมแควเซญยม-โบรอน (Ca-B) และการปลวดดอกและผล ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2548

การควบคพมการเจรวญเตวบโตของตมนไมมทปญ ลภกบรวเวณใตมสายไฟ ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากการไฟฟฟานครหลวง

ปป 2548

การตรวจสอบปรวมาณธาตพอาหารตตาง ๆ ในตมนพลลบพลนธพต Fuyu ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2548

การเพวมญ การตวดผลในพลลบโดยการผสมเกสรการใชมแคลเซญยม-โบรอน (Ca-B) และการปลวดดอกและผล ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2548

การศศกษาการเจรวญเตวบโตของพลลบบางพลนธพต (พลนธพฟต ยภ )พ ทญตญ อต บนตมนตอชนวดตตาง ๆ ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2549

การตรวจสอบปรวมาณธาตพอาหารตตาง ๆ ในตมนพลลบพลนธพต Fuyu ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2549-2550 การตรวจสอบปรวมาณธาตพอาหารตตาง ๆ ในตมนพลลบพลนธพต P2 และ Fuyu ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2550
โครงการความสลมพลนธตระหวตางปรวมาณคารตโบไฮเดรตและการออกดอกของสมมโอพลนธพทต องดญและขาวนนาก ผศงน ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบ
สนพนการววจยล
ปป 2550-2551 ความสลมพลนธตระหวตางปรวมาณคารตโบไฮเดรตและคการออกดอกของสมมโอพลนธพทต องดญและขาวนนาก ผศงน ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบสนพน
การววจยล
ปป 2551-2552 ผลของปพยป แคลเซญยมตตอการตวดผลและคพณภาพของผลพลลบ ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2551-2554 การเจรวญเตวบโตและคพณภาพผลของฝรลงญ พลนธพกต ารคมาบนตมนตอทนทานไสมเดพอนฝอยรากปม ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.
ปป 2552-2554 การชลกนกาการออกดอกของสมมโอพลนธพทต องดญและขาวนนาก ผศงน ดมวยสารพาโคลบววทราโซล ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล
ปป 2551-2552 ผลของปพยป แคลเซญยมตตอการตวดผลและคพรภาพของผลพลลบ ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2551-2552 เทคโนโลยญทเญ หมาะสมในการปลภกพลลบบนทญสญ งภ ของประเทศไทย ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2552-2553 การตรวจวลดความฝาดของพลลบแบบไมตทาก ลายดมวยเทคนวคสเปกโทรสโกปปอนว ฟราเรด ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2552-2553 เทคโนโลยญทเญ หมาะสมในการปลภกพลลบบนทญสญ งภ ของประเทศไทย ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2553-2554 เทคโนโลยญทเญ หมาะสมในการปลภกพลลบบนทญสญ งภ ของประเทศไทย ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2554

การศศกษาตมนตอของสมมโอ ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากทพนอพดหนพนววจยล มก.

ปป 2554-2556 การพลฒนาคพณภาพและศลกยภาพการผลวตกลมวยไมมของไทยเพพอญ การแขตงขลนในตลาดโลก ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานคณะกรรมการววจยล แหตงชาตว
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ปป 2555-2557 การพลฒนาววธกญ ารผลวตหนตอพลนธพสต บล ปะรดผลสดเพพอญ การสตงออก ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานพลฒนาการววจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2557 โครงการการพลฒนาววธกญ ารผลวตหนตอพลนธพสต บล ปะรดเพพอญ การสตงออก ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานพลฒนาการววจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2554-2555 เทคโนโลยญทเญ หมาะสมในการปลภกพลลบบนทญสญ งภ ของประเทศไทย ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2555-2558 การพลฒนาศลกยภาพการผลวตมะพรมาวอตอน เพพอญ การสตงออกครบวงจร ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล
ปป 2555-2558 การพลฒนาศลกยภาพการผลวตมะพรมาวอตอนเพพอญ การสตองออกครบวงจร ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล (สกว.)
ปป 2555-2558 การศศกษาการเปลญยญ นแปลงทางสรญรววทยาระหวตางการพลฒนาผล และการสรมางสารใหมความหอมในมะพรมาวอตอนนนาก หอม ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลก
งานกองทพนสนลบสนพนการววจยล
ปป 2555-2558 การศศกษาเรพอญ งการออกดอกและตวดผลของมะพรมาวอตอนนนาก หอม ( หลวหนมาโครงการยตอย ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล (สกว.)
ปป 2556

ผลของการควลนญ กวงญ และปลวดผลตตอการตวดผลและคพณภาพของผลพลลบพลนธพต P2 ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2556-2557 การปรลบการออกดอกของสมมโอเพพอญ ตอบสนองความตมองการของตลาดสตงออก ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล
ปป 2555-2557 ผลของ BA และ Pacrobutrazol ตตอการออกดอกและปรวมาณผลผลวตของสบภดต าก ในแปลงเพาะปลภก อ.กกาแพงแสน จ.นครปฐม ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพน
จากบรวษทล ปตท. จกากลด (มหาชน)
ปป 2557

การปรลบการออกดอกของสมมโอเพพอญ ตอบสนองความตมองการของตลาด ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล

ปป 2557

ผลของไฮโดรเจนไซยานาไมดตตอต การแตกตาของพลลบพลนธพฟต ยภ พ ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2557-2558 การสการวจคพณภาพของมะพรมาวนนาก หอมจากแหลตงตตาง ๆ ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากเงวนรายไดมของหนตวยงาน
ปป 2557-2558 ผลของสารเคมญบางชนวดทญมญ ตญ อต การแตกตาของพลลบพลนธพฟต ยภ ทภ ปญ ลภกในประเทศไทย ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรต
ปป 2558-2560 การผลวตมะพรมาวอตอนในสภาพภภมอว ากาศทญกญ าก ลลงเปลญยญ นแปลง ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล
ปป 2558-2560 การพลฒนาคตามาตรฐานความเขมมขมนของธาตพอาหารในใบมะพรมาวนนาก หอม ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบสนพนการววจยล
ปป 2558-2560 การศศกษาการสรมางและพลฒนาตาดอก การตวดผล และววธกญ ารเพวมญ การตวดผลในมะพรมาวนนาก หอม ( หลวหนมาโครงการยตอย ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานกองทพนสนลบ
สนพนการววจยล
ปป 2559
โครงการรวบรวมสายพลนธพมต ะพรมาวพพนน เมพองไทยเพพอญ การอนพรกล ษตและใชมประโยชนตทางเศรษฐกวจ ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐาน
ชญวภาพ (องคตการมหาชน)
ปป 2559-2561 การพลฒนาคพณภาพผลผลวตและการยพดอายพการวางจกาหนตายพลลบพลนธพฟต ยภ โพ ดยการใหมแคลเซญยม โบรอน รตวมกลบการใชม GA3 และสาร 1-methylcyclopropene (
หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากมภลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2560
การรวบรวมรลกษาสายพลนธพมต ะพรมาวและพลฒนาฐานขมอมภลรหลสพลนธพกรรมมะพรมาวพพนน เมพองไทย ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐาน
ชญวภาพ (องคตการมหาชน)
ปป 2561

โครงการรวบรวมและอนพรกล ษตมะพรมาวพพนน เมพองไทย ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชญวภาพ (องคตการมหาชน)

ปป 2561-2562 โครงการการพลฒนาเทคนวคในการขยายพลนธมะพรม
ธต
าวนนาก หอม ( หลวหนมาโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานพลฒนาการววจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562

โครงการพลฒนาการเกกบรลกษาทรลพยากรพลนธพกรรมรภปแบบแปลงปลภกมะพรมาวไทย ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานพลฒนาการววจยล การเกษตร (สวก.)

ปป 2562-2563 การลดผลกระทบจากสภาพอากาศและการจลดสวนมะพรมาวนนาก หอมใหมมผญ ลผลวตสมญาก เสมอตลอดทลงน ปป ( ผภรม วต มโครงการ ) ไดมรบล ทพนจากสกานลกงานคณะกรรมการสตง
เสรวมววทยาศาสตรต ววจยล และนวลตกรรม (สกสว.)
ปป 2562-2563 ธทธว
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ระดลบชาตว
- Krisana Krisanapook, "Bud Dormancy Breaking in Kiwifruit Grown in Thailand by Hydrogen Cyanamide", วารสารววทยาศาสตรตเกษตร ปปทญ 36 (5-6) : 13-16 36
(5-6) (2002) 13-16
- Krisana Krisanapook, "Effects of Storage Temperautures on Pollen Gemination in Wax-apple Cultivars 'Toonklao' 'Tubtimjan' 'Phetchchampoo' and
'Seednark'", วารสารววทยาศาสตรตเกษตร ปปทญ 36 (5-6) : 227-230 36 (5-6) (2002) 227-230
- Krisana Krisanapook, "Off-season Vegetative and enerative Shoot Development of 'Nom Dok Mai' Mango Terminal Buds as Effected by Nitrogen
Application before Flowering", วารสารววทยาศาสตรตเกษตร ปปทญ 36 (5-6 : 358-361 36 (5-6) (2002) 358-361
- Krisana Krisanapook, ศวรส ทองเชพอน , Sasiya Siriphanich, "ไมมมงคลสกาหรลบงานจลดสวนในคตวความเชพอญ ของไทยและจญน", Agricultural Science Journal (วารสารววทยา
ศาสตรตเกษตร) 40 (3) (2009) 453
- กรรณวการต แกมวสตองแสง, ลวขตว เมฆขยาย, Parson Saradhuldhat, Krisana Krisanapook, "Flowering inhibition by paclobutrazol application in pineapple", วารสาร
ววทยาศาสตรตเกษตร 42 (3/1) (2011) 27-30
- Krisana Krisanapook, Lop Phavaphutanon, สวรมว าส วงศตสบพ รรณ, "Estimation of Chlorophyll and Nitrogen Levels in Pummelo Leaves by Chlorophyll
Meter", วารสารววทยาศาสตรตและเทคโนโลยญ 1 (3) (2012) 40-50
- มนตรญ ธนสมบลต,ว เจษฎา ศววบพรนว ทมวตร, พงศตการ พงศตพฒ
ล นะนพกลพ , Krisana Krisanapook, Sermsiri Chanprame, "The Use of NAA and IBA to Promote Rooting in
Honolulu Rose(Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb.) Cutting", วารสารเกษตรพระจอมเกลมา 31 (1) (2013) 17-25
- Parson Saradhuldhat, ศรลนยา คพมม ปลญ, Krisana Krisanapook, "CPPU application for shoot multiplication by stem cutting in 'MD2' pineapple", แกตนเกษตร 42
(1 Spc) (2014) 646-651
- Parson Saradhuldhat, กรรณวการต แกมวสตองแสง, Krisana Krisanapook, "Influence of paclobutrazol on natural flowering inhibition in 'Pattavia' pineapple",
แกตนเกษตร 42 (1 Spc) (2014) 658-664
- Lop Phavaphutanon, Krisana Krisanapook, นายรชต สวนธนะโยธวน, "Effects of rooting media on rhizome and adventitious root formation of Zamioculcas
zamiifolia (Lodd.) Engl. leaf blade cuttings", วารสารววทยาศาสตรตและเทคโนโลยญ 3 (1) (2014) 17-25
- ภานพวฒ
ล นต เนญยมสพวรรณ, Krisana Krisanapook, Parson Saradhuldhat, Supatida Abdullakasim, Lop Phavaphutanon, "Some Soil Properties and Leaf
Macro-nutrient Concentrations of 3 Year Old Non-bearing Aromatic Coconut", วารสารพพชศาสตรตสงขลานครวนทรต 3 (suppl) (2016) M08/10-14
- นายณลฐชนนทต มณญรตล นต, Krisana Krisanapook, Wachiraya Imsabai, "Effect of Watering on Fruit Cracking of Young Aromatic Coconut", วารสารพพชศาสตรตสงขลา
นครวนทรต ฉบลบพวเศษ 3 (1 (M04)) (2016) 32-37
- วนาลญ ตรพดไทย, Kietsuda Luengwilai, Lop Phavaphutanon, Krisana Krisanapook, "Fruit Drop of Aromatic Coconut and Macronutrient and Boron content
in the Fruit", วารสารพพชศาสตรตสงขลานครวนทรต 3 (พวเศษ1) (2016) 81-86
- ปปยวรรณ ชะนะ, Issaya Namiki, Weerasri Mektrong, Jenjira Chumpookam, Krisana Krisanapook, "Effects of 1-Methylcyclopropene and Low Temperature
on Postharvest Quality of ‘Fuyu’ Persimmon", ววทยาศาสตรตเกษตร 48 (3 ) (2017) 169-172
- สายนมาผศงน เหลาพะวลง, Jenjira Chumpookam, Issaya Namiki, Weerasri Mektrong, Krisana Krisanapook, "Effects of Calcium Boron and Gibberellic Acid on
Quality Improvement of ‘Fuyu’ Persimmon", Thai Journal of Science and Technology 8 (1) (2019) 10-19
ระดลบนานาชาตว
- Kanapol Jutamanee, Krisana Krisanapook, Lop Phavaphutanon, "Anther dehiscence, pollen viability and pollen germination of three mango cultivars
with different fruit set characters", Acta Horticulturae (2000) 553-558
- Kanapol Jutamanee, Krisana Krisanapook, Lop Phavaphutanon, "Effects of calcium, boron and sorbitol on pollination and fruit set in mango cv.
Namdokmai", Acta Horticulturae 575 (2002) 829-834
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- Nopporn Jaroonchon, Krisana Krisanapook, Lop Phavaphutanon, "Correlation between Pummelo Leaf Nitrogen Concentrations Determined by
Combustion Method and Kjeldahl Method and their Relationship with SPAD Values from Portable Chlorophyll Meter", Kasetsart Journal (Natural
Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรต สาขาววทยาศาสตรต) 44 (5) (2010) 800-807
- Krisana Krisanapook, Lop Phavaphutanon, Nopporn Charoonchon, "Correlation between Pummelo leaf nitrogen concentrations determined by
combustion method and kjeldahl method and their relationship with SPAD values from portable chlorophyll mether.", Nasetsar J.(Nat.Sci.) 44 (5) (2010)
800-807
- ทววาพร ผดพง, Krisana Krisanapook, Lop Phavaphutanon, "Paclobutrazol, Water Stress and Nitrogen Induced Flowering in ‘Khao Nam Phueng’ Pummelo",
KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 45 (2) (2011) 189-200
- Sukhawat Tongleaw, Krisana Krisanapook, Lop Phavaphutanon, "Analysis of ‘Khao Yai’ Pummelo Fruit to Estimate Nutrient Losses Through Crop
Removal", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46 (6) (2012) 827-836
- Krisana Krisanapook, Jatipong Fujarern, Lop Phavaphutanon, "Annual Changes of Leaf Nutrient Concentrations in 'Fuyu' Persimmon Grown in
Thailand", Acta Horticulturae 940 (-) (2012) 105-112
- Boonanunt, S, Krisana Krisanapook, Unaroj Boonprakob, Pichakum, A, Lop Phavaphutanon, "Suitable criteria for drought-tolerant peach rootstocks
grown in northern Thailand", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 8 (2) (2014) 190-197
- Sirinad Noypitak, Anupun Terdwongworakul, Krisana Krisanapook, Sumaporn Kasemsumran, "Evaluation of Astringency and Tannin Content in ‘Xichu’
Persimmons Using Near Infrared Spectroscopy", International Journal of Food Properties 18 (5) (2015) 1014-1028
- นายจญรายพทธ หงษตเวญยงจลนทรต, Anupun Terdwongworakul, Krisana Krisanapook, "Evaluation of pomelo maturity based on acoustic response and peel
properties", International Journal of Food Science and Technology 50 (3) (2015) 782-789
- นายนพพร จรภญชนมต, Wachiraya Imsabai, Krisana Krisanapook, "Comparison of RNA extraction methods in Thai aromatic coconut water", Songklanakarin
Journal of Science and Technology 37 (5) (2015) 533-537
- Krisana Krisanapook, Jaroonchon, N., Wachiraya Imsabai, "Physiological Traits and 2-Acetyl-1-Pyrroline Development of Aromatic Coconut Fruit", Acta
Horticulturae 2016 (1129) (2016) 79-84
- Jaroonchon, N., Krisana Krisanapook, Wachiraya Imsabai, "The development of 2 acetyl-1-pyrroline (2-AP)in Thai aromatic coconut", Songklanakarin
Journal of Science and Technology 39 (2) (2017) 179-183
- น.ส.กลญญาณลฐ นวคนธา, Krisana Krisanapook, Wachiraya Imsabai, "Fruit growth, endocarp lignification, and boron and calcium concentrations in nam hom
(aromatic) coconut during fruit development", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (J. ISSAAS) 25 (1) (2019)
21-31
- Krisana Krisanapook, Sasiya Siriphanich, Tee Havananda, "Ornamental plants for Thai gardening based on Thai beliefs", Acta Horticulturae 1240 (-)
(2019) 33-38
- Krisana Krisanapook, Pattamawan Anusornpornpong, Tee Havananda, Kietsuda Luengwilai, "Inflorescence and flower development in Thai aromatic
coconut", Journal of Applied Horticulture 21 (1) (2019) 3-12
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตว
- สวรมว าศ วงศตสบพ รรณ, Lop Phavaphutanon, Krisana Krisanapook, Chaisit Thongjoo, "การเปลญยญ นแปลงความเขมมขมนของไนโตรเจนในใบในรอบปปและความสลมพลนธต
ระหวตางคตาความเขญยวใบกลบปรวมาณไนโตรเจนในใบสมมโอพลนธพทต องดญ", การประชพมววชาการพพชสวนแหตงชาตวครลงน ทญญ 7 “ พพชสวนไทยใตมรมต พระบารมญ ” (2008)
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- สวรมว าศ วงศตสบพ รรณ, Krisana Krisanapook, Lop Phavaphutanon, Chaisit Thongjoo, "ผลของพาโคลบววทราโซลตตอการเจรวญเตวบโตของประดภบต าม น", การประชพมววชาการ
พพชสวนแหตงชาตวครลงน ทญญ 7 “ พพชสวนไทยใตมรมต พระบารมญ ” (2008)
- นพพร จรภญชนมต, Lop Phavaphutanon, Krisana Krisanapook, Chaisit Thongjoo, "การเปลญยญ นแปลงความเขมมขมนของธาตพอาหารหลลกในใบสมมโอพลนธพขต าวนนาก ผศงน ", การ
ประชพมววชาการพพชสวนแหตงชาตวครลงน ทญญ 7 “ พพชสวนไทยใตมรมต พระบารมญ ” (2008)
- Lop Phavaphutanon, Krisana Krisanapook, แคทลญยา พรมแสง, ววนตว ตรา อลศวกวจเจรวญกพล, "ความสลมพลนธตระหวตางลลกษณะทางกายภาพของผลและปรวมาณไนโตรเจนใน
เนพอน กลบอาการเนพอน ขมาวสารของสมมโอ", การประชพมววชาการพพชสวนแหตงชาตวครลงน ทญญ 7 “ พพชสวนไทยใตมรมต พระบารมญ ” (2008)
- Buppa Kongsamai, อรรถพล วลฒนปาน, Krisana Krisanapook, "ผลการเสญยบยอดตตอการเจรวญเตวบโตและการตวดผลของสบภดต าก ", การประชพมววชาการ มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรต ววทยาเขตกกาแพงแสน ครลงน ทญญ 8 (2011)
- Parson Saradhuldhat, ศรลนยา คพมม ปลญ, Krisana Krisanapook, "CPPU application for shoot multiplication by stem cutting in ‘MD2’ pineapple", การประชพม
ววชาการเกษตร ครลงน ทญญ 15 (2014)
- Parson Saradhuldhat, กรรณวการต แกมวสตองแสง, Krisana Krisanapook, "Influence of paclobutrazol on natural flowering inhibition in ‘Pattavia’ pineapple",
การประชพมววชาการเกษตร ครลงน ทญญ 15 (2014)
- กลญญาณลฐ นวคนธา, Krisana Krisanapook, Wachiraya Imsabai, "Study on Lignin, Calcium, and Boron Contents in during Fruit Development of Young
Aromatic Coconut", การประชพมพพชสวนแหตงชาตว ครลงน ทญญ 14 (2015)
- เมษา เกพอน คลลง, Krisana Krisanapook, Parson Saradhuldhat, Supatida Abdullakasim, Lop Phavaphutanon, "Some Orchard Soil Properties in Major
Aromatic Coconut Production Areas of Thailand and Leaf Macro-nutrient Concentrations", การประชพมววชการพพชสวนแหตงชาตว ครลงน ทญ1ญ 5 (2016)
- ภานพวฒ
ล นต เนญยมสพวรรณ, Krisana Krisanapook, Parson Saradhuldhat, Supatida Abdullakasim, Lop Phavaphutanon, "Some Soil Properties and Leaf
Macro-nutrient Concentration of 3 Year-old Non-bearing Aromatic Coconut", การประชพมววชาการพพชสวนแหตงชาตว ครลงน ทญ1ญ 5 (2016)
- Weerasri Mektrong, Krisana Krisanapook, Jenjira Chumpookam, Veerayut Saenyakul, "Effects of some Chemicals on Breaking Bud Dormancyin
Persimmon( Diospyros kaki L.) cv Fuyu Grown in Thailand", การประชพมทางววชาการ ครลงน ทญญ 54 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรต (2016)
- ปปยวรรณ ชะนะ, Issaya Namiki, Weerasri Mektrong, Jenjira Chumpookam, Krisana Krisanapook, "Effects of 1-Methylcyclopropene and Low Temperature
on Postharvest Quality of ‘Fuyu’ Persimmon", การประชพมววชาการววทยาการหลลงการเกกบเกญยวแหตงชาตว ครลงน ทญญ 15 (2017)
ระดลบนานาชาตว
- Kanapol Jutamanee, วรชาตว ดพลยเสถญยร, Unaroj Boonprakob, Krisana Krisanapook, "INCREASING FRUIT SET IN ‘KHIEW SAWOEY’ MANGO BY POLLINATION
WITH OTHERS STAMEN.", 4th International on tropical and subtropical fruits (2008)
- Lop Phavaphutanon, Krisana Krisanapook, Pornpimol, "Influences of Tube Container Volumes and Storage Duration prior Planting on Growth of
Eucalyptus Liners after Transplanting into the Field for One Year", The ISSAAS International Congress 2008 (2009)
- Issara Pangsee, Intira seedama, Krisana Krisanapook, Lop Phavaphutanon, "Effect of Container Volumes on Growth of Nursery Grown Eucalyptus
Liners and their Initial Growth Potential after Transplanting", The ISSAAS International Congress 2008 (2009)
- Kanapol Jutamanee, Krisana Krisanapook, "Seasonal Changes in Nonstructural Carbohydrates in Jasmine (Jasminums sambac Ait) Flowers and Roles
of Photoperiods and Temperatures on Its Quality", The ISSAAS International Congress 2008 (2009)
- Krisana Krisanapook, Jatupong Jujarern, Lop Phavaphutanon, "Annual Changes of Leaf Nutrient Concentrations in 'Fuyu' Persimmon in Thailand", 28th
International Horticultural Congress (2010)
- Lop Phavaphutanon, Sirimas Wongsuban, Nopporn Charoonchon, Sukawat Thongliew, Krisana Krisanapook, "DISTRIBUTION OF DRY MASS, NITROGEN,
PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN THAI PUMMELO FRUITS", ISSAAS INTERNATIONAL CONGRESS 2010 (2010)
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- K. Kaewsongsang, Parson Saradhuldhat, L. Mekkayai, Krisana Krisanapook, Lop Phavaphutanon, "Effect of paclobutrazol on flowering and fruiting in
‘Pattawia’ pineapple", The International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits: Royal Flora Ratchaphruek 2011 (2011)
- Krisana Krisanapook, นต ายนพพร จรภญชนมต, Wachiraya Imsabai, "Physiological traits and 2-acetyl-1-pyroline development of aromatic coconut fruit", 29th
International Horticultural Congress (2014)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- บพคลากรดญเดตนสายววชาการดมานกาววจยล และนวลตกรรม ประจกาปป 2557 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรต ววทยาเขตกกาแพงแสน
- ผภมม ผญ ลงานววจยล ตญพมว พตระดลบนานาชาตว ประจกาปปพทพ ธศลกราช 2559 ประจกาปป 2560 จาก คณะเกษตร กกาแพงแสน
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวลลการนกาเสนอแบบโปสเตอรตระดลบชมเชย ประจกาปป 2557 เรพอญ ง "การใชม CPPU เพพอญ ชลกนกาหนตอใหมตจากลกาตมนตลดชกาของสลบปะรด ‘MD2’" จาก คณะเกษตรศาสตรต ม.
ขอนแกตน
ผลงานววจยล นญเน ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2540 - 23 กลนยายน 2563
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