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โครงการววจยบ
ปป 2540

แบบจกาลองความตตองการใชตออกซศเจนของไมตผล ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากไมมระบกแหลมงทกน

ปป 2542

การจสดการทรสพยากรดศนของเขตการสมงเสรศมปลภกอตอยโรงงานนนาก ตาลครบกรพ ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส N.T. Sugar จกากสด

ปป 2545
การวศเคราะหยแบบปฏศสมส พสนธยหลากหลายเปปาหมายสกาหรสบการจสดการทรสพยากรนนาก และดศน กรณพศกศ ษาลกมม แมมนากน แมมกลอง ประเทศไทย ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกน
จากสกานสกงานกองทกนสนสบสนกนการวศจยส และ IWMI
ปป 2545

สภาวะนนาก ในตตนไมตผลสกกล Pronos บางขนศด ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากมภลนศธโศ ครงการหลวง

ปป 2545-2547 การผลศตหนมอไมตฝรสงร แบบครบวงจรเพพอร อกตสาหกรรมเกษตรและการสมงออก ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากสกานสกงานคณะกรรมการวศจยส แหมงชาตศ
ปป 2546-2547 สภาวะนนาก ในตตนไมตผลสกกล Prunus บางชนศด ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากมภลนศธโศ ครงการหลวง
ปป 2548

สภาวะนนาก ในตตนไมตผลสกกล Prunus บางชนศด ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากมภลนศธโศ ครงการหลวง

ปป 2543-2550 สภาวะนนาก ในตตนยางพารา ( หสวหนตาโครงการยมอย ) ไดตรบส ทกนจากทกนอกดหนกนวศจยส มก.
ปป 2543-2554 สรพรวศทยาการผลศตยางพารา ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากทกนอกดหนกนวศจยส มก.
ปป 2546-2551 โครงการวศจยส ผลกระทบของฝนกรดตมอดศนชกดตมางๆ และความเปปนประโยชนยของธาตกอาหารพพช ( หสวหนตาโครงการยมอย ) ไดตรบส ทกนจากทกนอกดหนกนวศจยส มก.
ปป 2546-2551 โครงการวศจยส ผลกระทบของมลพศษทางอากาศตมอพพชและการประเมศนความเสพยหายทางเศรษฐกศจ ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากทกนอกดหนกนวศจยส มก.
ปป 2549-2551 การพสฒนาเกณฑยการออกแบบสระนนาก เพพอร การอกปโภค บรศโภคและการเกษตรกรรม ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากทกนอกดหนกนวศจยส มก.
ปป 2550

โครงการผลกระทบของมลพศษตมอดศนและพพช และการประเมศนความเสพยหายทางเศรษฐกศจ ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากทกนอกดหนกนวศจยส มก.

ปป 2550

พฤตศกรรมการดภดซสบและะการเคลพอร นทพขร องตะกสวร และะแคทเมพยร มในชกดดศนทพพร บในเขตนศคมอกตสาหกรรม ( หสวหนตาโครงการยมอย ) ไดตรบส ทกนจากทกนอกดหนกนวศจยส มก.

ปป 2550-2554 สมดกลนนาก และพลสงงานในระดสบแปลงปลภกยางพารา ( หสวหนตาโครงการยมอย ) ไดตรบส ทกนจากทกนอกดหนกนวศจยส มก.
ปป 2549-2550 ชกดโครงการไมตผลเขตหนาวสกกล Prunus โครงการยมอยทพร 2.2 ตตนตอพพชและเนคทารพนทนแลตงและการตอบสนองทางสรพรวศทยา ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกน
จากมภลนศธโศ ครงการหลวง
ปป 2549-2553 สรพรวศทยาการผลศตยางพารา ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากสกานสกงานคณะกรรมการวศจยส แหมงชาตศ
ปป 2550
ชกดโครงการไมตผลเขตหนาวสกกล Prunus โครงการยมอยทพร 2.1 ผลของอสตราปกยป ทพใร หตไปกสบนนาก และตกาแหนมงทพตร งนส หสวจมายนนาก ตมอประสศทธศภาพการใชตปยปก ของพพช ( หสว
หนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากมภลนศธโศ ครงการหลวง
ปป 2551

การศศกษาสภตรปกยป ทพเร หมาะสมเฉพาะพพนน ทพกร บส นาขตาว ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากThai Central Chemical Public Co., Ltd.

ปป 2551
โครงการพสฒนาอกตสาหกรรมปกยป และเคมพภณ
ส ฑย (ตมอเนพอร ง) ตอน โครงการนการมองพสฒนาอกตสาหกรรมผลศตธาตกอาหารในปกยป ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากกรม
อกตสาหกรรมพพนน ฐานและการเหมพองแรม กระทรวงอกตสาหกรรม
ปป 2551
ชกดโครงการสรตางองคยความรภแต ละพสฒนาดตานอตอย
โครงการยมอยทพร 2.4 การพสฒนาระบบภภมสศ ารสนเทศตตนแบบเพพอร การจสดการใชตนากน ทพเร หมาะสมในระดสบแปลงปลภกทพเร หมาะสมในภภมภศ าค และเพพอร การจสดการใชตปยปก ทพเร หมาะสมใน
ระดสบแปลงปลภกตามชกดดศนทพเร หมาะสมในภภมภศ าค ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากสกานสกงานคณะกรรมการอตอยและนนาก ตาลทราย กระทรวงอกตสาหกรรม
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สบงกบด ภาควศชาปฐพพวทศ ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ปป 2549-2551 ชกดโครงการไมตผลเขตหนาวสกกล Prnus
โครงการยมอยทพร 2.2 ตตนตอพพชและเนคทารพนทนแลตงและการตอบสนองทางสรพรวศทยา ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากมภลนศธโศ ครงการหลวง
ปป 2551

การจสดการดศนและปกยป เคมพเพพอร ยกระดสบการผลศตมสนสกาปะหลสงในภภมภศ าคตะวสนตกของประเทศไทย ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากทกนอกดหนกนวศจยส มก.

ปป 2551-2552 ชกดโครงการไมตผลเขตหนาวสกกล prunus โครงการยมอยทพร 2.2 ตตนตอพพชน และเนคทารพนทนแลตงและการตอบสนองทางสรพรวศทยา ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกน
จากมภลนศธโศ ครงการหลวง
ปป 2552-2553 การศศกษาการเปลพยร นเเปลงความชพนน ในดศนทพเร ปปนเนพอน ดศนหลสกทพใร ชตปลภกอตอยเมพอร ไดตรบส นนาก ฝนในปรศมาณตมางๆ ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากสกานสกงานคณะ
กรรมการอตอยและนนาก ตาลทราย กระทรวงอกตสาหกรรม
ปป 2552-2553 การศศกษาความสสมพสนธยระหวมางอสตราการสสงเคราะหยดวต ยแสงสกทธศและศสกยยของนนาก ในใบอตอยเพพอร หาคมาสอบเทพยบแบบจกาลองมวลชพวภาพของอตอย ( ผภรต วม ม
โครงการ ) ไดตรบส ทกนจากสกานสกงานคณะกรรมการอตอยและนนาก ตาลทราย กระทรวงอกตสาหกรรม
ปป 2553-2554 อศทธศพลของความรตอนสะสมตมอผลผลศตยางพาราและปรศมาณยางแหตง ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากศภนยยความเปปนเลศศทางวศชาการดตานยางพารา
ปป 2554
การทดสอบโปรแกรมระบบภภมสศ ารสนเทศตตนแบบเพพอร การจสดการใชตนากน และปกยป ทพเร หมาะสมในระดสบแปลงปลภก ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากสกานสกงานคณะ
กรรมการอตอยและนนาก ตาลทราย กระทรวงอกตสาหกรรม
ปป 2554-2555 โครงการวศเคราะหยขอต มภลระบบภภมสศ ารสนเทศการผลศตอตอยเพพอร พสฒนาผลผลศตและคกณภาพอตอยทพเร ขตาหพบโรงงานนนาก ตาลเกษตรไทย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกน
จากบรศษทส เกษตรไทยอกตสาหกรรมนนาก ตาล จกากสด
ปป 2555-2556 การวศเคราะหยขอต มภลระบบภภมสศ ารสนเทศเพพอร การจสดการดตานอตอย: โรงงานนนาก ตาลครบกรพ ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส นนาก ตาลครบกรพ จกากสด (มหาชน)
ปป 2555-2556 ปรศมาณการกสกเกกบคารยบอนในเมกดดศนขนาดตมางๆของบางชกดดศนทพใร ชตปลภกยางพาราในภาคใตตของไทย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากศภนยยความเปปนเลศศทาง
วศชาการดตานยางพารา
ปป 2555-2556 วศเคราะหยขอต มภลการผลศตอตอยรายแปลงเพพอร สรตางแผนพสฒนาคกณภาพและผลผลศตอตอยทพเร ขตาหพบโรงงานนนาก ตาลในกลกมม ไทยเอกลสกษณย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส
ทกนจากบรศษทส กลกมม โรงงานนนาก ตาลไทยเอกลสกษณย จ.นครสวรรคย
ปป 2556-2557 การทกาวศจยส พสฒนาระบบงานอตอย: โรงงานนนาก ตาลครบกรพ (RDSPS:KBS) ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส นนาก ตาลครบกรพ จกากสด (มหาขน)
ปป 2556-2557 สมวนผสมของแกลบและทรายกสบดศนชกดสระบกรทพ เรพ หมาะสมตมอการผลศตกตอนอศฐดศนดศบเพพอร ใชตกอม สรตางบตานดศน ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากภาควศชาปฐพพวทศ ยา
คณะเกษตร กกาแพงแสน และทกนสมวนตสว
ปป 2557
วศเคราะหยงานภภมสศ ารสนเทศเพพอร สรตางแผนพสฒนาการผลศตอตอยของกลกมม โรงงานนนาก ตาลเกษตรไทย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากกลกมม โรงงานนนาก ตาลเกษตรไทย
1/1 หมภทม รพ 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลพ จ.นครสวรรคย
ปป 2557-2558 วศเคราะหยขอต มภลสารสนเทศแปลงอตอยเพพอร หาแนวทางทพเร หมาะสมในการเพศมร ผลผลศตอตอย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส โรงงานนนาก ตาลบกรรพ มส ยย จกากสด
ปป 2558

การประเมศนพพนน ทพปร ลภกและผลผลศตปาลยมนนาก มสนในเขตพพนน ทพภร าคใตตตอนบน ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส ชกมพรอกตสาหกรรมนนาก มสนปาลยม จกากสด (มหาชน)

ปป 2558-2559 การใชตขอต มภลภภมสศ ารสนเทศเพพอร ประโยชนยในการสมงเสรศมพสฒนาการผลศตอตอยของชาวไรมกลกมม นนาก ตาลเกษตรไทย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากกลกมม บรศษทส โรง
งานนนาก ตาลเกษตรไทย
ปป 2558-2559 ทดสอบการตอบสนองของรากลกาไยตมอการใชตปยปก ยภเรพยและแคลเซพยมไนเตรต ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส ยารา (ประเทศไทย) จกากสด
ปป 2558-2559 วศเคราะหยขอต มภลสารสนเทศแปลงอตอยเพพอร สรตางแนวทางการเพศมร ผลผลศตและคกณภาพอตอย ปปทรพ 2 ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส โรงงานนนาก ตาลบกรรพ มส ยย
จกากสด
ปป 2558-2559 สมวนผสมของแกลบและทรายกสบดศนชกดปากชมองทพเร หมาะสมตมอการผลศตกตอนอศฐดศนดศบเพพอร ใชตกอม สรตางบตานดศน ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากภาควศชาปฐพพวทศ ยา
ปป 2559-2560 วศเคราะหยขอต มภลภภมสศ ารสนเทศเพพอร สรตางหนมวยสนสบสนกนทางสารสนเทศในการเพศมร ผลผลศตและคกณภาพอตอย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากกลกมม บรศษทส โรงงาน
นนาก ตาลเกษตรไทย
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สบงกบด ภาควศชาปฐพพวทศ ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ปป 2558-2559 การสรตางและประยกกตยฐานขตอมภลภภมอศ ากาศและนนาก ฝนเพพอร การผลศตอตอยและวศจยส ดตานอตอย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส ไทยซภการย มศลเลอรย จกากสด
(TSMC)
ปป 2560-2561 การตอบสนองของออต ยตมอจกลธาตกและไนโตรเจนในรภปอามพนทพปร ลภกในเขตจสงหวสดนครสวรรคย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส เมเจอรฟฟารย คอรปฟอเรชสนร
จกากสด
ปป 2560-2561 การพสฒนาและสรตางเครพอร งจสดเกกบและบสนทศกขตอมภลนนาก ฝนแบบอสตโนมสตตศ นต แบบ ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส นนาก ตาลไทยเอกลสกษณย จกากสด 42/1
ม.8 บตานหาดเสพอเตตน ต.คกงต ตะเภา อ.เมพอง จ.อกตรดศตถย 53000
ปป 2560-2561 การวศเคราะหยขอต มภลสารสนเทศแปลงอตอยเพพอร สรตางแนวทางการเพศมร ผลผลศตและคกณภาพอตอย ปปทรพ 3 ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส นนาก ตาลบกรรพ มส ยย
จกากสด 237หมภม 2 บตานสาวเอต ต. หศนเหลกกไฟ อ. คภเมพอง จ. บกรรพ มส ยย
ปป 2560-2561 การสรตางฐานขตอมภลความตตองการธาตกอาหารปกยป วสสดกอนศ ทรพยย และปภน สกาหรสบแปลงปลภกอตอยทพรร บส การสมงเสรศมจากโรงงานนนาก ตาลสกรนศ ทรยปหป บพ 2560/61 ( ผภรต วม ม
โครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส นนาก ตาลสกรนศ ทรย จกากสด
ปป 2560-2561 วศเคราะหยขอต มภลภภมสศ ารสนเทศเพพอร สรตางหนมวยสนสบสนกนทางสารสนเทศในการเพศมร ผลผลศตและคกณภาพอตอย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากกลกมม บรศษทส โรงงาน
นนาก ตาลเกษตรไทย จกากสด (มหาชน) 1/1 หมภม 14 ต. หนองโพ อ. ตาคลพ จ. นครสวรรคย
ปป 2560-2561 วศเคราะหยขอต มภลภภมสศ ารสนเทศเพพอร สรตางหนมวยสนสบสนกนทางสารสนเทศในการเพศมร ผลผลศตและคกณภาพอตอย ปปทรพ 3 ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากโรงงาน
นนาก ตาลบกรรพ มส ยย จกากสด 237หมภม 2 บตานสาวเอต ต. หศนเหลกกไฟ อ. คภเมพอง จ. บกรรพ มส ยย
ปป 2560-2561 อศทธศพลของสมบสตดศ นศ และสภาพอากาศตมอการผลศตมะเขพอเทศเชอรพร CH 154 ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากเงศนรายไดตภาควศชาปฐพพวทศ ยา คณะเกษตร
มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรย วศทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2561-2562 โปรแกรมคอมพศวเตอรยเพพอร กกาหนดรภปและอสตราปกยป ธาตกอาหารหลสก ธาตกอาหารรองและจกลธาตกสาก หรสบการปลภกอตอยทพใร หตผลผลศตสภง ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกน
จากสกานสกงานกองทกนสนสบสนกนการวศจยส (สกว.)
ปป 2561-2562 วศจยส เพพอร หาขตอมภลคกณลสกษณะของแปลงอตอยใชตวเศ คราะหยเพพอร เพศมร ความหวานของอตอย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส บกรรพ มส ยยวจศ ยส และพสฒนาอตอย จกากสด
ปป 2561

ศสกยภาพของชกดดศนตมางๆตมอปรศมาณสารเบตตาแคโรทพนของขตาวโพดหวานในภภมภศ าคตะวสนตกของประเทศไทย ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากทกนอกดหนกนวศจยส มก.

ปป 2562-2563 การประยกกตยขอต มภลจากแผนทพทดศนเพพอร เพศมร ผลผลศตอตอยดตวยเทคโนโลยพเกษตรแมมนยกา ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากสกานสกงานกองทกนสนสบสนกนการวศจยส (สกว.)
ปป 2562-2563 ทดสอบความเปปนไปไดตการจสดเกกบขตอมภลการปฏศบตส งศ านของพนสกงานสมงเสรศมกศงร ออนไลนยและการใชตประโยชนยขอต มภล: กรณพศกศ ษาโรงงานนนาก ตาลไทยเอกลสกษณย (
หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากโรงงานนนาก ตาลไทยเอกลสกษณย
ปป 2562-2563 โปรแกรมคอมพศวเตอรยกาก หนดปกยป สกาหรสบการปลภกอตอยทพใร หตผลผลศตสภง ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากสกานสกงานกองทกนสนสบสนกนการวศจยส (สกว.)
ปป 2562-2563 วศเคราะหยขอต มภลภภมสศ ารสนเทศในการเพศมร ผลผลศตและคกณภาพอตอย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส บกรรพ มส ยยวจศ ยส และพสฒนาอตอย จกากสด
ปป 2559-2560 ผลของการขาดนนาก ทพชร วม งอายกตาม งๆตมอการเจรศญเตศบโตและปรศมาณเบตตาแคโรทพนในคะนตาฮมองกง ( ผภรต วม มโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากภาควศชาปฐพพวทศ ยา คณะเกษตร
กกาแพงแสน
ปป 2563-2564 ปปจจสยใชตจาก แนกความเหมาะสมสกาหรสบการใชตทดรพ นศ เพพอร ปลภกอตอย: กรณพศกศ ษาโรงงานนนาก ตาลบกรรพ มส ยย ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากบรศษทส บกรรพ มส ยยวจศ ยส และ
พสฒนาอตอย จกากสด
ปป 2564-2565 หาแนวทางการคาดการณยผลผลศตอตอยขณะเกกบเกพยร วจากองคยประกอบผลผลศตตามชมวงอายกออต ยกมอนเกกบเกพยร ว ( หสวหนตาโครงการ ) ไดตรบส ทกนจากโรงงานนนาก ตาล
บกรรพ มส ยย
ปป 2564-2565 การใชตเซนเซอรยวดส ความชพนน ดศนควบคกมระบอบความเปปนประโยชนยของนนาก ในดศนเพพอร เพศมร ประสศทธศภาพการใชตนากน และธาตอาหารของพพชน และเนคทารพน ( หสวหนตา
โครงการ ) ไดตรบส ทกนจากมภลนศธโศ ครงการหลวง
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดสบชาตศ
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- นพดล ทสบทศมทอง, Kumut Sangkhasila, Pongsant Srijantr, "The Magnitude of Daily Changes in the Moisture Contents as Affected by Various Amounts of
Received Water in Sandy Loam Soil During the Growth of Sugarcane", วศทยาสารกกาแพงแสน 9 (3) (2011) 18-28
- Punyisa Trakoonyingcharoen, Kumut Sangkhasila, R.J. Gilkes, "Factors contributing to the clay dispersion and aggregate stability of Thai Oxisols",
Walailak Journal of Science and Technology 9 (1) (2012) 1-12
- Kumut Sangkhasila, Pongsant Srijantr, นายชสยสงคราม ชสยยวงศย, "Land Use Planning for Efficient Agricultural uses in Viengphoukha District, Luangnamtha
Province, Lao PDR", วารสารวศทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรย 1 (1) (2012) 55-73
- Kumut Sangkhasila, Punyisa Trakoonyingcharoen, นายประสศทธศธ สมจศนดา, "Mathematical Model for Predicting the Effects of Air Temperature, Heat
Degree Days, and Amount of Precipitation on Sugar Quality of Milled Canes at Sugar Mills", วารสารวศทยาศาสตรยและเทคโนโลยพ ( e-journal) มหาวศทยาลสย
เกษตรศาสตรย 2 (3) (2013)
- Kumut Sangkhasila, Punyisa Trakoonyingcharoen, นายประสศทธศธ สมจศนดา, "Longitudinal Distribution of Sugarcane Stalk's Brix at Various Age as Affected
by Canopy Temperature and Amount of Water Along Their Growing Period", วารสารวศทยาศาสตรยเกษตร 46 (1) (2015) 83-93
- Punyisa Trakoonyingcharoen, Kumut Sangkhasila, Jirawat Phumpet, นายภภมนศ ทรย ยศมน มศงร , "Some soil properties change in different age of rubber
plantation", วารสารแกมนเกษตร 44 (1) (2016)
- Kumut Sangkhasila, ถกลรสตนย แซมลมนศ , "Effect of sugarcane cutting rates on canopy light interception, yield and yield components of sugarcane
Saccharum officinarum L. var Khon Kaen 3.", แกมนเกษตร 44 (1) (2016) 1-10
- Punyisa Trakoonyingcharoen, นายภภมนศ ทรย ยศมน มศงร , Kumut Sangkhasila, Sirinapa Chungopast, Tawatchai Inboonchuay, "The appropriate mixing of rice husk
and sand with Saraburi series to make adobe brick for earth construction", แกมนเกษตร 44 (2) (2016) 321-326
- ธสชสรสญ หวสงรสตนาเจรศญ, Punyisa Trakoonyingcharoen, Kumut Sangkhasila, Aunthicha Phommuangkhuk, "The appropriate mixing of rice husk and sand
with Pak Chong series to make adobe brick for earth construction", วารสารดศนและปกยป 39 (1) (2017) 15-24
- กาญจนา ชาวบกร,พ Kumut Sangkhasila, Suchada Karuna, Punyisa Trakoonyingcharoen, "Effect of continuous application of organic materials on soil water
retention curve of soils under sugarcane plantation", วารสารดศนและปกยป 39 (1) (2017) 25-34
- Kumut Sangkhasila, Punyisa Trakoonyingcharoen, Suchada Karuna, "Optimal uptakes of nitrogen, sulfur and N:S for plantation of high yielding
sugarcane", แกมนเกษตร 46 (1) (2018) 51-62
- ไอลดา จกาปาทอง, Punyisa Trakoonyingcharoen, Kumut Sangkhasila, "Long term effect of organic materials on aggregate size distribution and organic
matter in soil of sugarcane land use", วารสารดศนและปกยป 40 (1) (2018) 6-16
- ธศยารสตนย ไตรรงคยกอบศศร,ศ Punyisa Trakoonyingcharoen, Kumut Sangkhasila, "Effects of water deficit at various growth stages on growth and ?-carotene in
Kailaan (Brassica oleracea var. alboglara)", แกมนเกษตร 47 (1) (2019) 15-20
- Punyisa Trakoonyingcharoen, ปนศตตา จสนทรยงาม, Kumut Sangkhasila, "Influence of soil properties and weather condition on cherry tomato production
(Lycopersicon esculentum cv. CH 154)", วศทยาศาสตรยเกษตรและการจสดการ 2 (1) (2019) 89-97
- ศศระปรภา แกตวเรพอง, Punyisa Trakoonyingcharoen, Kumut Sangkhasila, "Potential of various soil series on Beta caroteneof sweet corn in western region
of Thailand", วารสารดศนและปกยป 41 (2) (2019) 4-16
- Kumut Sangkhasila, Punyisa Trakoonyingcharoen, "Using Cloud Computing System for Sugarcane Pests Monitoring in Mill Plantation Areas", วศทยา
ศาสตรยเกษตรและการจสดการ 3 (2) (2020) 5-15
- นายอภศวฒ
ส นย เชยสมบสต,ศ Punyisa Trakoonyingcharoen, Kumut Sangkhasila, "Effects of potassium concentration reduction on growth and nutrient
accumulation of Chinese Kale grown in sand culture", วารสารวศทยาศาสตรยเกษตรและการจสดการ 3 (3) (2020) 46-52
ระดสบนานาชาตศ
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- Krissada Sangsing, Herve Cochard, Poonpipope Kasemsap, Sornprach Thanisawanyangkura, Kumut Sangkhasila, Eric Gohet, P Thaler, "Is growth
performance in rubber (Hevea brasiliensis) clones related to xylem hydraulic efficiency?", Canadian Journal of Botany 82 (2004) 886-892
- Krissada Sangsing, Poonpipope Kasemsap, Sornprach Thanisawanyangkura, Kumut Sangkhasila, Eric Gohet, P Thaler, Herve Cochard, "Xylem
embolism and stomatal regulation in two rubber clones (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)", Trees : Structure and Function 18 (2004) 109-114
- Tshering, Unaroj Boonprakob, Kumut Sangkhasila, "Fertilizer Practices Affecting Soil Nutrient Status of Apple Orchards in Bhutan", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารวศทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวศทยาศาสตรย) 45 (5) (2011) 832-840
- Punyisa Trakoonyingcharoen, R.J. Gilkes, Kumut Sangkhasila, "Effects of land use on some physical, chemical, and mineralogical characteristics of
Thai Oxisols", ScienceAsia 38 (1) (2012) 82-89
- Kunjet Sumit, P. Thaler, F. Gay, B. Kositsup, P. Chuntuma, Kumut Sangkhasila, Poonpipope Kasemsap, "Diurnal Dynamics of Stand Transpiration and
Stomatal Conductance in Rubber (Hevea brasilliensis Muell. Arg.)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 47 (5) (2013) 648-662
- Kumut Sangkhasila, "Effects of Drought and Tapping for Latex Production onWater Relations of Hevea brasiliensis Trees", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 (4)
(2013) 506-515
- Kumut Sangkhasila, Philippe Thaler, Poonpipope Kasemsap, Pisamai Chuntuma, Sumit Kunjet, "Modeling for Radial Distribution of Sap Flow in Rubber
(Hevea Brasiliensis Muell. Arg.) Trees", Kasetsart Journal (Nat. Sci) 48 (4) (2014) 534-539
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดสบชาตศ
- Thaler P, M. Verdier, O. Roupsard, A. Chantuma, P. Siripornpakdeekul, Poonpipope Kasemsap, Kumut Sangkhasila, "Partitioning of water flux in rubber
plantations. Estimation of tree transpiration by sap flow measurement", AsiaFlux Workshop 2006 (2006)
- ศศรสศ ดก า บกตรเพชร, Chaisit Thongjoo, Kumut Sangkhasila, Jutamas Romkaew, Suradej Jintakanon, "Chemical Fertilizer Management Following Soil
Analysis for Augmenting the Production of Late Rainy Season Cassava (Manihot esculenta Crantz) Planted in Kamphaeng Sean Soil Series", การประชกม
วศชาการมหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรย วศทยาเขตกกาแพงแสน ครสงน ทพร 6 (2009)
- Kumut Sangkhasila, ภศญโญ ยลธรรมยธรรม, สกชาดา ศศรพศ นส ธก,ย Poonpipope Kasemsap, "Mathematical Model of Sugarcane Growth and Development", การ
ประชกมวศชาการวศทยาศาสตรยและเทคโนโลยพแหมงประเทศไทย ครสงน ทพร 35 (2009)
- ระวศวรรณ โชตศพนส ธย, Chaisit Thongjoo, Kumut Sangkhasila, จกฑามาศ รมมแกตว, สกรเดช จศนตกานนทย, "Chemical Fertilizer Management Following Soil Analysis for
Augmenting the Production of Late Rainy Season Cassava (Manihot esculenta Crantz) Planted in Fang Daeng Series", การประชกมทางวศชาการดศนและปกยป แหมง
ชาตศครสงน ทพร 1 เรพอร ง ดศนและปกยป ในภาวะวศกฤตอาหารและพลสงงาน (2009)
- Kumut Sangkhasila, อสญชกลพ รสตนาภศนนส ทยชยส , "Daily Water Consumptions and Crop Coefficients of Para Rubber Plantation", การประชกมวศชาการมหาวศทยาลสย
เกษตรศาสตรย วศทยาเขตกกาแพงแสน ครสงน ทพร 7 (2010)
- ชสยสงคราม ชสยยวงศย, Kumut Sangkhasila, Pongsant Srijantr, "Finding the Suitable Area for Efficient Major Economic Crops in Viengphoukha District
Luangnamtha Province, Lao PDR", การประชกมวศชาการ มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรย วศทยาเขตกกาแพงแสน ครสงน ทพร 8 (2011)
- นางสาวนฤดพ จกลบกษยย, Kumut Sangkhasila, "Study effect of irrigation and fertilizer with Silicon to yield increase of sugarcane variety khon kaen 3 and their
economic analysis", การประชกมวศชาการระดสบชาตศ มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรย วศทยาเขตกกาแพงแสน ครสงน ทพร 12 (2015)
- นางสาววรศนทร ทองใบ, Kumut Sangkhasila, "Effect of supplemented water and planting density on yield and quality of sugarcane variety Khon Kaen 3",
การประชกมทางวศชาการ ครสงน ทพร 54 ของมหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรย (2016)
- กาญจนา ชาวบกร,พ Kumut Sangkhasila, "effect of continuous duration of organic fertilizer application on pore size distribution of two groups of soil texture
used for sugarcane production", การประชกมวศชาการระดสบชาตศครสงน ทพร 13 มหาวศทยาลสยเกษตรศาสตรย วศทยาเขตกาแพงแสน (2016)
พศมพยครสงน ลมาสกดเมพอร 29/1/65

หนตา 5 จาก 6

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.กกมทก สสงขศศลา

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

สบงกบด

ภาควศชาปฐพพวทศ ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ระดสบนานาชาตศ
- Verdier M., O. Roupsard, P. Thaler, A. Chantuma, P. Siripornpakdeekul, Poonpipope Kasemsap, Kumut Sangkhasila, "Sap flow measurements in an
adult rubber tree plantation adjusting granier’s heat dissipation method to the rubber tree", International Natural Rubber Conference (2006)
- Poonpipope Kasemsap, Kumut Sangkhasila, "Sap flow and water status in adult rubber trees", IRRDB International Natural Rubber Conference (2007)
- Poonpipope Kasemsap, Sornprach Thanisawanyangkura, Kumut Sangkhasila, "Rubber flux. CO2, water and energy budget of rubber plantations in
Thailand", IRRDB International Natural Rubber Conference (2007)
- Punyisa Trakoonyingcharoen, Kumut Sangkhasila, R.J. Gilkes, "The use of Pb labelling and SEM to investigate organic matter in Thai soil
microaggregates", World congress of soil science (2014)
ผลงานวศจยส นพเน ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2540 - 29 มกราคม 2565

พศมพยครสงน ลมาสกดเมพอร 29/1/65

หนตา 6 จาก 6

