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โครงการววจยบ
ปป 2540
ดสารล (กปร.)

การคลดเลพอกและขยายพลนธธหย ญญาแฝกทนเคคม ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลเศษเพพอล ประสานงานในโครงการอลนเนพอล งมาจากพระราช

ปป 2540
การสรญางสายพลนธธหย ญญาแฝกตญานทานสารสกลดวลชพพช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลเศษเพพอล ประสานงานในโครงการอลนเนพอล งมาจาก
พระราชดสารล (กปร.)
ปป 2541

การคลดเลพอกและขยายพลนธธหย ญญาแฝกทนเคคม ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลเศษเพพอล ประสานงานโครงการอลนเนพอล งมาจากพระราชดสารล

ปป 2541
การคลดเลพอกสายพลนธธหย ญญาแฝกทนทานสารกสาจลดวลชพพช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลเศษเพพอล ประสานงานโครงการอลนเนพอล งมาจาก
พระราชดสารล
ปป 2541
การศศกษาความแปรปรวนของการพลฒนาและการเจรลญเตลบโตของหญญาแฝก ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลเศษเพพอล ประสานงาน
โครงการอลนเนพอล งมาจากพระราชดสารล
ปป 2542
Effect of Greening on the Ecological Environment of Greening Technology in the Tropical Saline Soil. ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงาน
คณะกรรมการพลเศษเพพอล ประสานงานโครงการอลนเนพอล งมาจากพระราชดสารล
ปป 2542

การคลดเลพอกและขยายพลนธธหย ญญาแฝกทนเคคม ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลเศษเพพอล ประสานงานโครงการอลนเนพอล งมาจากพระราชดสารล

ปป 2542
การศศกษาความแปรปรวนของการพลฒนาและการเจรลญเตลบโตของหญญาแฝก ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลเศษเพพอล ประสานงาน
โครงการอลนเนพอล งมาจากพระราชดสารล
ปป 2544

เทคนลคการลดตญนทธนการผลลตขญาวหอมมะลล 105 โดยวลธผล สมผสาน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการการอธดมศศกษา

ปป 2544-2546 การทดสอบปลผกและคลดเลพอกแฝกทนเคคมในสภาพแปลงทดลอง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลเศษเพพอล ประสานงานโครงการอลน
เนพอล งมาจากพระราชดสารล (สสานลกงาน กปร.)
ปป 2545-2547 สลณฐานวลทยาและกายวลภาคของกลญชาพพชเศรษฐกลจชนลดใหมร ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากโครงการพระราชดสารลในสมเดคจพระนางเจญาพระบรมราชลนนล าถ
ปป 2514-2554 การปรลบปรธงพลนธธถย วล เหลพองและถลวล เขลยว ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2546-2551 ชลววลทยาของกลญชงพพชเศรษฐกลจชนลดใหมร ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2546-2552 การวลเคราะหยทางพฤกษเคมลและการทดสอบวลเคราะหยโดยชลววลธเล พพอล หาสารกสาจลดวลชพพชทลมล าจากพพชวงศยทานตะวลน (Asteraceaea) และสาหรรายสลเขลยวแกม
นนาส เงลน Hapalosiphon sp. ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2546-2552 ผลของสารอลลลลโลเคมลคอลทลสล กลดจากสาหรรายสลเขลยวแกมนนาส เงลน Hapalosiphon sp. ตรอความแปรปรวนของพลฒนาการและการเตลบโตของพพชบางชนลด ( หลว
หนญาโครงการยรอย ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2546-2552 ศลกยภาพของสารสกลดจากสาหรรายสลเขลยวแกมนนาส เงลน Hapalosiphon sp. และพพชชลนน สผงบางชนลดเพพอล ใชญเปปนสารกสาจลดวลชพพช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธน
อธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2548-2551 การขยายพลนธธไย มญปาป หายากบางชนลดโดยการเพาะเลลยน งเนพอน เยพอล เพพอล การอนธรกล ษยพนล ธธกรรมและการใชญประโยชนยอยรางยลงล ยพน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธน
อธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2549-2552 การฟฟนฟ ฟผ จลดการและใชญประโยชนยพนล ธธพย ชพ ทญองถลนล เพพอล การใชญประโยชนยทดล นล และการจลดการทรลพยากรธรรมชาตลอยรางยลงล ยพนในลธมร นนาส ลสาพระเพลลง ( ผผรญ วร ม
โครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
พลมพยครลงน ลราสธดเมพอล 2/10/63
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ปป 2549-2555 ความแปรปรวนทางฟปโนไทปปของลลกษณะทางสรลรวลทยาเพพอล ใชญคดล เลพอกพลนธธสย บผดร าส ( หลวหนญาโครงการยรอย ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2549-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธลทธ างชลวภาพทลสล กลดจากสาหรรายสลเขลยวแกมนนาส เงลน Hapalosiphon sp. ตรอกระบวนการทางสรลรวลทยาของพพชในสภาพแปลง
ทดลอง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2549-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธลทธ างชลวภาพทลสล กลดจากสาหรรายสลเขลยวแกมนนาส เงลน Hapalosiphon sp. ตรอกระบวนการทางสรลรวลทยาของพพชในสภาพไรร ( ผผรญ วร ม
โครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2549-2552 การปรลบปรธงพลนธธถย วล เขลยวใหญเหมาะสมกลบระบบปลผกพพชในเขตภาคกลางตอนบน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2550-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธลทธ างชลวภาพทลสล กลดจากสาหรรายสลเขลยวแกมนนาส เงลน Fischerella sp. ตรอกระบวนการทางสรลรวลทยาของพพช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญ
รลบทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2546-2552 การวลเคราะหยทางพฤกษเคมลและการสอบวลเคราะหยโดยชลววลธเล พพอล หาสารกสาจลดวลชพพชทลมล าจากพพชวงศยทานตะวลน (Asteraceaea) ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจาก
ทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2546-2552 การศศกษาปปจจลยทลเล หมาะสมในการเจรลญเตลบโตและสรญางสารออกฤทธลทธ างชลวภาพของสาหรรายสลเขลยวแกมนนาส เงลน Hapalosiphon sp. ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล
ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2548-2552 การวลจยล และพลฒนาเทคนลคการขยายพลนธธกย ลญาไมญกฤษณาในสถานลวจล ยล วนเกษตรตราด ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2548-2552 เทคโนโลยลการจลดการไมญกฤษณาเพพอล พลฒนาเศรษฐกลจชธมชนอยรางยลงล ยพน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2548-2552 พลฒนาการดญานการสพบพลนธธขย องไมญกฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex. Lec.) ( หลวหนญาโครงการยรอย ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2551-2553 การประเมลนศลกยภาพสายพลนธธถย วล เหลพองดลเดรนของโครงการปรลบปรธงพลนธธถย วล เหลพองดลเดรนของโครงการปรลบปรธงพลนธธถย วล เหลพองของมหาวลทยาลลยเกษตรศาสตรยใน
ไรรนาเกษตรกรพพนน ทลภล าคกลาง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2551-2554 การขยายพลนธธไย มญปาป หายากและใกลญสญ
ผ พลนธธบย างชนลด โดยการเพาะเลลยน งเนพอน เยพอล เพพอล การอนธรกล ษยพนล ธธกรรมและการใชญประโยชนยอยรางยลงล ยพน ( ผผรญ วร มโครงการ )
ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2551-2554 การศศกษาเปรลยบเทลยบการเจรลญและการเตลบโตของบลวหลวงในนาบลวเขตพพนน ทลภล าคตะวลนออกเฉลยงเหนพอ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2551-2555 การประเมลนศลกยภาพของถลวล เหลพองสายพลนธธดย เล ดรนของมหาวลทยาลลยเกษตรศาสตรยเพพอล พพนน ทลภล าคกลาง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2551-2555 ปปจจลยทลมล ผล ลตรอการใหญผลผลลตและคธณภาพเสญนใยของกลญชง ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2551-2555 ลลกษณะทางสรลรวลทยาและพลฒนาการของถลวล เหลพองสายพลนธธดย เล ดรนตรอการใหญผลผลลต ( หลวหนญาโครงการยรอย ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2552
การขยายพลนธธหย มญอขญาวหมญอแกงลลงโดยการเพาะเลลยน งเนพอน เยพอล เพพอล การอนธรกล ษยพนล ธธกรรมและการใชญประโยชนยอยรางยลงล ยพน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธด
หนธนวลจยล มก.
ปป 2552-2555 ความหลากหลายทางชลวภาพในพพนน ทลนล าอลนทรลยแย ละผลกระทบตรอวลถชล วล ตล ของชาวนา ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2552-2555 ศลกยภาพของสารออกฤทธลทธ างชลวภาพจากฟางขญาวเพพอล เปปนสารกสาจลดวลชพพชชลวภาพ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2553
วลจยล มก.

การศศกษากลจกรรมของเอนไซมยตาญ นสารอนธมลผ อลสระในรากพพชทลไล ดญรบล สารสกลดจากไซยาโนแบคทลเรลยHapalosiphon sp ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธน

ปป 2553-2556 กลไกการทสาลายของสารออกฤทธลทธ างชลวภาพจากไซยาโนแบคทลเรลย ตรอ กระบวนการทางสรลรวลทยาของพพช ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2553-2556 กลไกลการทสาลายพพชและผลของสารสกลดหยาบจากไซยาโนแบคทลเรลยตรอการเจรลญเตลบโตของพพช ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2553-2556 ผลของสารออกฤทธลทธ างชลวภาพของสารสกลดจากไซยาโนแบคทลเรลยตรอการเตลบโตและพลฒนาการของพพช ( หลวหนญาโครงการยรอย ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล
มก.
ปป 2548-2558 เคยผ-ไบโอดลเซล ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
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ปป 2554-2558 การปรลบปรธงพลนธธถย วล เหลพองและถลวล เขลยวเพพอล ใหญเหมาะสมกลบระบบการปลผกพพชในเขตพพนน ทลภล าคกลาง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2554-2556 การวลเคราะหยทางพฤกษเคมลเพพอล หาสารควบคธมวลชพพชทลมล าจากไซยาโนแบคทลเรลย Hapalosiphon spp. ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2554-2556 กลจกรรมของเอนไซมยตาญ นสารอนธมลผ อลสระ ลลกษณะทางกายวลภาค
และสลณฐานวลทยาของรากพพชทลไล ดญรบล สารสกลดจากไซยาโนแบคทลเรลย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2554-2556 ผลของบราสสลโนสเตลยรอยดยแอนาลอกตรออลตราการสลงเคราะหยแสง การงอกของละอองเรณผ การตลดเมลคด และผลผลลตของขญาวพลนธธปย ทธมธานล 1 ( ผผรญ วร มโครงการ )
ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานกองทธนสนลบสนธนการวลจยล
ปป 2554-2557 ผลของบราสลโนสเตลยรอยดยแอนลอกตรอการเจรลญเตลบโตของพพชและศลกยภาพในการประยธกตยใชญทางการเกษตร : โครงการยรอยทลล 3 ผลของบราสลโนสเตลยรอยดยแอ
นลอกตรอการเจรลญเตลบโตของมลนสสาปะหลลงและขญาว ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานกองทธนสนลบสนธนการวลจยล
ปป 2555-2556 การพลฒนาขญาวสายพลนธธย TGMS เพพอล การผลลตขญาวลผกผสมแบบ 2 สายพลนธธย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการวลจยล แหรงชาตล
ปป 2555-2556 การเหนลยล วนสาและคลดเลพอกแฝกพอลลพลอยดยทนเคคมและการเกคบรลกษาพลนธธใย นสภาวะเยคนยลงล ยวด ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลเศษ
เพพอล ประสานงานโครงการอลนเนพอล งมาจากพระราชดสารล
ปป 2554-2556 กลจกรรมของเอนไซมยตาญ นสารอนธมลผ อลสระ ลลกษณะทางกายวลภาคและสลณฐานวลทยาของรากพพชทลไล ดญรบล สารสกลดจากไซยาโนแบคทลเรลย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล
ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2555

สรลรวลทยาดญานการเตลบโตและพลฒนาของสบผดร าส เพพอล การเพลมล ผลผลลตและการปรลบปรธงพลนธธย ( หลวหนญาโครงการยรอย ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.

ปป 2555-2557 การคลดเลพอกและขยายพลนธธถย วล อาหารสลตวยทนเคคมบางชนลดในสภาพปลอดเชพอน เพพอล การนสาไปใชญประโยชนยในพพนน ทลดล นล เคคมภาคตะวลนออกเฉลยงเหนพอของประเทศ
ไทย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2555-2557 พลฒนาการและการออกดอกของขญาวสายพลนธธแย ทญเพพอล การผลลตขญาวลผกผสม ( หลวหนญาโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2556-2557 การผลลตเมลคดพลนธธขย าญ วลผกผสมเชลงการคญาในระบบ 3 สายพลนธธแย ละการประเมลนศลกยภาพในการใหญผลผลลตของขญาวลผกผสม KUH1 และ KUH2 ( ผผรญ วร มโครงการ )
ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวลจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 การพลฒนาสายพลนธธย TGMS เพพอล การผลลตขญาวลผกผสมระบบ 2 สายพลนธธย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวลจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 การเหนลยล วนสาและคลดเลพอกแฝกพอลลพลอยดยทนเคคมและการเกคบรลกษาพลนธธใย นสภาพเยคนยลงล ยวด ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลเศษ
เพพอล ประสานงานโครงการอลนเนพอล งมาจากพระราชดสารล (กปร.)
ปป 2556-2559 การผลลตเมลคดพลนธธขย าญ วลผกผสมเชลงการคญาในระบบ 3 สายพลนธธแย ละการประเมลนศลกยภาพในการใหญผลผลลตของขญาวลผกผสม KUH1 และ KUH2 ( ผผรญ วร มโครงการ )
ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวลจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2559 การพลฒนาสายพลนธธย TGMS เพพอล การผลลตขญาวลผกผสมระบบ 2 สายพลนธธย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวลจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 การผลลตเมลคดพลนธธขย าญ วลผกผสมเชลงการคญาในระบบ 3 สายพลนธธย และการประเมลนศลกยภาพในการใหญผลผลลตของขญาวลผกผสม KUH1 และ KUH2 ( ผผรญ วร มโครงการ )
ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวลจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 การพลฒนาสายพลนธธย TGMS เพพอล การผลลตขญาวลผกผสมระบบ 2 สายพลนธธย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวลจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557
การคลดเลพอกและขยายเมลคดพลนธธคย ดล (breeder seed) จากถลวล เหลพองสายพลนธธดย เล ดรนเพพอล การทดสอบพลนธธใย นระดลบทญองถลนล ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธด
หนธนวลจยล มก.
ปป 2557
ผลของบราสสลโนสเตอรอยดยแอนาลอกตรออลตราการสลงเคราะหยดวญ ยแสง กลจกรรมของเอนไซมยตาญ นอนธมลผ อลสระบางชนลด และผลผลลตของขญาวพลนธธปย ทธมธานล 1 ภายใตญ
ภาวะเครลยดจากความรญอน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2557-2559 การศศกษาคธณภาพเสญนใยกลญชงไทยทลปล ลผกบนพพนน ทลสล งผ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2558-2559 การปรลบปรธงพลนธธขย าญ วลผกผสมเพพอล เพลมล ผลผลลตและคธณภาพสสาหรลบการแปรรผปเชลงอธตสาหกรรม ระยะทลล 2 ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการ
วลจยล การเกษตร (สวก.)
พลมพยครลงน ลราสธดเมพอล 2/10/63
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ปป 2558-2559 การพลฒนาสายพลนธธพย อร แมรทดล สล าส หรลบการผลลตขญาวลผกผสมระบบ 3 และ 2 สายพลนธธย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวลจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การพลฒนาสายพลนธธพย อร แมรทดล สล าส หรลบการผลลตขญาวลผกผสมระบบ 3 และ 2 สายพลนธธธ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวลจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2563
การสลงเคราะหยนาโนเซลลผโลสทลมล กล ารปรลบแตรงพพนน ผลวเพพอล ดลกจลบฝธนป ละอองขนาดเลคกและการประยธกตยใชญในการกรอง PM2.5 ของแผรนกรองอากาศ ( ผผรญ วร มโครงการ
) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2563
โครงการวลจยล แผนแมรบทโครงการอนธรกล ษยพนล ธธกรรมพพชอลนเนพอล งมาจากพระราชดสารล สมเดคจพระเทพรลตนราชสธดาฯ สยามบรมราชกธมารล (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปปทเล จคด (
ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
ปป 2563
สลณฐานวลทยา การกระจายพลนธธย และนลเวศวลทยาของพะวา (Garcinia celebica L.) ในภาคเหนพอและภาคตะวลนออกเฉลยงเหนพอของประเทศไทย ( หลวหนญาโครงการ
ยรอย ) ไดญรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวลจยล มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตล
- Malee Na-nakorn, Kamolpan Namwongprom, Sureeya Tantiviwat, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Sumon Masuthon, วรรลตนย บธญสนองสธภา, "Tissue
Culture of Cratoxylum formosum ssp. pruniforum", Agricultural Science Journal (วารสารวลทยาศาสตรยเกษตร) 23 (2-3) (2005) 74-82
- Lily Kaveeta, Yupadee Paopun, Malee Na-nakorn, Srisom Suwanwong, วลระชลย ณ นคร, "Morphological and Anatomical Characteristics of Hemp
(Cannabis sativa L.) in THailand", Agricultural Science Journal (วารสารวลทยาศาสตรยเกษตร) 37 (4) (2006) 293-302
- Thiprada Poonsawat, Lily Kaveeta, วลระชลย ณ นคร, "Effect of Sowing Date on Growth and Development of Thai Hemp (Cannabis sativa)", Kasetsart
Journal (Natural Science) 43 (3) (2009) 423-431
- นางสาวศลรพล รรณ สธขขลง, Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Nuttha Sanevas, "Effect of crude extract from cyanobacteria Hapalosiphon sp. on ammonia
assimilation in some plants", วารสารพฤกษศาสตรยไทย 2 (special is) (2010) 115-122
- Weerasin Sonjaroon, Kanapol Jutamanee, Lily Kaveeta, Witith Chai-arree, ศ.ดร.อภลชาต สธขสสาราญ, ธลรพลฒนย เทพแกญว, "Effect of brassinosteroid on
photosynthesis and lipid peroxidation of Oryza sativa L. cv. Pathum Thani 1 under heat stress", วารสารพฤกษศาสตรยไทย 5 (ฉบลบพลเศษ) (2013) 183-190
ระดลบนานาชาตล
- Lily Kaveeta, "DNA Methylation Differences in the Genes Responded to Photoperiod in Rice Cultivar KDML 105", Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวลทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวลทยาศาสตรย) 39 (4) (2005) 689-694
- Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Rungsarid Kaveeta, "Effects of Bioactive Compounds from Hapalosiphon sp.
on Growth of Some Weeds and Crops.", J. Weed Sci. Tech. 51 (Sup.) (2006) 128-129
- Peerapat Roongsattham , Pradit Pongtongkam, Amara Thongpan, Lily Kaveeta, Poontariga Harinasut, Surin Peyachoknakul, "Hd1, Hd3a and Hd6
genes: possible DNA methylation roles in photoperiod sensitive gene regulation of rice KDML 105 (Oryza sativa L.). ", Kasetsart Journal (Natural Science)
(วารสารวลทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวลทยาศาสตรย) 40 (-) (2006) 462-471
- Theerachai thanananta, Pradit Pongtongkam, Amara Thongpan, Lily Kaveeta, Surin Peyachoknakul, "Effect of short day photoperiod on DNA
methylation and expression of a gene in rice KDML 105.", Afr. J. Biotechnol. 5: 1375-1382. 5 (2006) 1375-1382
- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Tosapon Pornprom, "Allelochemical potential from cyanbacteria as
herbicide", J. Weed Sci. Tech 45 (Supplement) (2006) 20-21
- Thiprada Poonsawat, Lily Kaveeta, Joerg Muessig, "Physical properties of traditional Thai hemp fiber (Cannabis sativa L.)", Journal of Industrial Hemp
13 (1) (2008) 20-36
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- ฐลตวล รา เสคงหลวง, Lily Kaveeta, Weerachai Nanakorn, "Effect of Sowing Date on Growth and Development of Thai Hemp (Cannabis sativa L.)", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารวลทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวลทยาศาสตรย) 43 (3) (2009) 423-431
- วราพร วลระพลากร, Malee Na-nakorn, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Ian James Bennett, "Variation and long term regenerative capacity of two
important tropical forage legumes: Cavalcade (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) and Stylo 184 (Stylosanthes guianensis CIAT184) in vitro",
African Journal of Biotechnology 11 (-) (2012) 15843-15851
- Kanapol Jutamanee, Lily Kaveeta, Witith Chai-arree, Pankean, P., Suksamrarn, A., Jutiporn Thussagunpanit, "Effects of a brassinosteroid and an
ecdysone analogue on pollen germination of rice under heat stress", Journal of Pesticide Science 38 (3) (2013) 105-111
- วราพร วลระพลากร, Malee Na-nakorn, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Ian James Bennett, "Variation in ion accumulation as a measure of salt
tolerance in seedling and callus of Stylosanthes guianenesis.", Theoretical and Experimental Plant Physiology 25 (2) (2013) 106-115
- วราพร วลระพลากร, Malee Na-nakorn, Ian James Bennett, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, "Antioxidant Enzyme Activity in Salt Tolerant Selected
Clones of Stylo 184 (Stylosanthes guianensis CIAT 184), an Important Forage Legume", KU. J. (Nat. Sci.) 47 (4) (2013) 516-257
- Lily Kaveeta, Usanee Wongpatsa, Tanee Sreewongchai, Ornusa Khamsuk, "Effects of Temperature on Male Sterility of Two Inbred Linesof Hybrid
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