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ไมมผลเมมองหนาว, พมชสมปนไพรไทยและเทศ ไมมดอกเขตหนาว

โครงการววจยบ
ปป 2541-2542 การพพสจศ นคหาเชมอช Phytoplasma ในตมนสดสตรอเบอรชทช ผช ลแสดงอาหารคลมายเปปนดอกสชเขชยว ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2541-2542 การศศกษาการผลพตตมนไหลทชมช คช ณ
ป ภาพของสตรอเบอรชช ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากศศนยคพนช ธปวศพ วกรรมและเทคโนโลยชชวช ภาพแหถงชาตพ สสานชกงานพชฒนา
วพทยาศาสตรคและเทคโนโลยชแหถงชาตพ
ปป 2544-2546 โครงการสถงเสรพมกลปมถ วพจยช และพชฒนาไมมผลเขตหนาวเพมอช สชงคมและเศรษฐกพจแบบยชงช ยมนบนทชสช งศ ทางภาคเหนมอของประเทศไทย ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจาก
สสานชกงานกองทปนสนชบสนปนการวพจยช
ปป 2545

สภาวะนชาส ในตมนไมมผลสกปล Pronos บางขนพด ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง

ปป 2546

การผสมพชนธปแค ละคชดเลมอกพชนธปสค ตรอเบอรชช ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง

ปป 2546

การศศกษาผลของวพธยช ดม อายปการเกกบรชกษาทชมช ตช อถ คปณภาพหลชงการเกกบเกชยช วสตรอเบอรชช ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง

ปป 2547
การปลศกทดสอบสบศดถ าส ในสภาวะแวดลมอมตถาง ๆ และตมนทปนการผลพต ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากศศนยคพฒ
ช นาและถถายทอดเทคโนโลยชรฐช รถวมเอกชน
มหาวพทยาลชยเกษตรศาสตรค
ปป 2547-2548 การใชมอโป มงคคหลชงคาตชาส ในการผลพตสตรอเบอรชสช าส หรชบความเชมอช มชนช ในการตลาด ( หชวหนมาโครงการยถอย ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2547-2548 การประยปกตคใชมแคลเซชยมและซพลกพ าม ในการพชฒนาคปณภาพผลผลพตสตรอเบอรชช ( หชวหนมาโครงการยถอย ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2547-2548 การเพพมช คปณภาพผลผลพตสตรอเบอรชสช าส หรชบการคมาในเชพงอปตสาหกรรม ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2547-2548 ชปดโครงการ : การเพพมช คปณภาพผลผลพตสตรอเบอรชสช าส หรชบเชพงการคมา ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2547-2548 ผลของการใชมนาสช สมมควชนไมมตอถ การเจรพญเตพบโตของสตรอเบอรชช ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2547-2549 การทดสอบการเจรพญเตพบโตผลผลพตของมะกอกโอลชฟในพมนช ทชรช ะดชบความสศงตถาง ๆ ของมศลนพธโพ ครงการหลวง ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการ
หลวง
ปป 2547-2549 การสถงเสรพมและทดสอบปลศกสตรอเบอรชใช นพมนช ทชบช าม นหมวยเขยถง อสาเภอทองผาภศมพ จชงหวชดกาญจนบปรช ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2548

1. การประยปกตคใชมแคลเซชยช มและซพลกพ าม ในการพชฒนาคปณภาพผลผลพตสตรอเบอรชช ( หชวหนมาโครงการยถอย ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง

ปป 2548

2. การใชมอโป มงคคหลชงคาตชาส ในการผลพตสตรอเบอรชสช าส หรชบความเชมอช มชนช ในการตลาด ( หชวหนมาโครงการยถอย ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง

ปป 2544-2548 Strawberry Research and Development in the RPF Areas ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2549-2550 ชปดโครงการวพจยช การศศกษาการคชดเลมอกและผลพตตมนแมถพนช ธปเค สาวรสทชมช คช ณ
ป ภาพ ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2549

การทดสอบการเจรพญเตพบโตผลผลพตของมะกอกโอลชฟในพมนช ทชรช ะดชบความสศงตถางๆของมศลนพธโพ ครงการหลวง ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง

ปป 2549

การปฏพบตช ใพ นการปลศกสตรอเบอรชตช ามแนวทางเกษตรดชทเช หมาะสมของเกษตรกรมศลนพธโพ ครงการหลวง ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง

ปป 2549
ผลของบรรจปภณ
ช ฑคทเช หมาะสมเชพงการคมาและการลดอปณหภศมดพ วม ยลมเยกนทชมช ผช ลตถอคปณภาพหลชงการเกกบเกชยช วสตรอเบอรชช ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธพ
โครงการหลวง
ปป 2549-2550 - โครงการวพจยช ยถอยทชช 1 : การศศกษาการเจรพญเตพบโตและผลผลพตของมะเดมอช ฝรชงช (Ficus carica LINN.) พชนธปตค าถ ง ๆ ในพมนช ทชขช องมศลนพธโพ ครงการหลวง ( หชวหนมา
โครงการยถอย ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
พพมพคครชงช ลถาสปดเมมอช 8/8/63
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ปป 2549-2550 โครงการวพจยช ยถอยทชช 1: การคชดเลมอกตมนแมถพนช ธปเค สาวรสรชบประทานสดปราศจากไวรชส ( หชวหนมาโครงการยถอย ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2549-2550 ชปดโครงการวพจยช การวพจยช และพชฒนาเทคโนโลยชการปลศกมะเดมอช ฝรชงช ในพมนช ทชมช ลศ นพธโพ ครงการหลวง ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2549-2550 ชปดโครงการวพจยช การวพจยช และพชฒนาเทคโนโลยชการปลศกมะเดมอช ฝรชงช ในพมนช ทชมช ลศ นพธโพ ครงการหลวง โครงการวพจยช ยถอยทชช 1 : การศศกษาการเจรพญเตพบโตและผลผลพต
ของมะเดมอช ฝรชงช (Ficus carica LINN.) พชนธปตค าถ ง ๆ ในพมนช ทชขช องมศลนพธโพ ครงการหลวง ( หชวหนมาโครงการยถอย ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2550

การจชดการองคคความรศดม าม นหญมาแฝกของมหาวพทยาลชยเกษตรศาสตรคดวม ยระบบเทคโนโลยชสารสนเทศ ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.

ปป 2550
การถถายทอดเทคโนโลยชการผลพตและการแปรรศปผลผลพตทางการเกษตรเพมอช สรมางอาชชพและเพพมช รายไดมใหมเกษตรกรในจชงหวชดประจวบคชรขช นช ธค และจชงหวชดชปมพร ( ผศม
รถวมโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2550
การวพเคราะหคความเปปนไปไดมในการพชฒนาชปมชนตมนแบบเศรษฐกพจพอเพชยงในเขตพมนช ทชสช ถานชวจพ ยช ของมหาวพทยาลชยเกษตรศาสตรค ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจาก
ทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2550-2553 โครงการถถายทอดเทคโนโลยชการผลพตตมนไหลและพชฒนาอาชชพการปลศกสตรอเบอรชบช นพมนช ทชสช งศ ของจชงหวชดเพชรบศรณค ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปน
วพจยช มก.
ปป 2550-2554 การวพจยช และพชฒนาการผลพตองปนถ และการทสาไวนคในเชพงการคมา ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2549-2550 ชปดโครงการวพจยช การศศกษาการคชดเลมอกและผลพตตมนแมถพนช ธปเค สาวรสทชมช คช ณ
ป ภาพ โครงการยถอยทช1ช :การคชดเลมอกตมนแมถพนช ธปเค สาวรสรชบประทานสดปราศจากโรค
ไวรชส
( หชวหนมาโครงการยถอย ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2549-2550 ชปดโครงการวพจยช การศศกษาการคชดเลมอกและผลพตตมนแมถพนช ธปเค สาวรสทชมช คช ณ
ป ภาพ
( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2550
การศศกษาการผลพตตมนพชนธปทค มช คช ณ
ป ภาพของราสพคเบอรช
( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากสถาบชนคมนควมาและพชฒนาระบบนพเวศเกษตร มหาวพทยาลชยเกษตรศาสตรค
ปป 2550

การศศกษาการผลพตมชลเบอรชรช บช ประทานสดเพมอช การคมาในพมนช ทชขช องมศลนพธโพ ครงการหลวง ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง

ปป 2550-2551 โครงการพชฒนาและถถายทอดเทคโนโลยชการผลพตสตรอเบอรชคช ณ
ป ภาพเพมอช การสถงออกภายใตมมาตรฐาน EUREPGAP ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธพ
โครงการหลวง
ปป 2550-2553 โครงการนสารถองการผลพตเสาวรสในระดชบฟารคมโดยใชมพนช ธปสค มช วถ งปลอดไวรชส ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากสสานชกงานนวชตกรรมแหถงชาตพ และมศลนพธโพ ครงการ
หลวง
ปป 2551

การศศกษาแนวทางเพพมช ความสามารถในการผสมเกสรเพมอช เพพมช การตพดผลในพมชกลปมถ สมม ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง

ปป 2551
SDN.BHD

ผลของการใชมแผถนชชวมวลตถอการเจรพญเตพบโตของมะเดมอช ฝรชงช เคพกศสเบอรชช และสตรอเบอรชช ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากบรพษทช INFRA DELTA TRADING

ปป 2550-2551 การศศกษาการผลพตมชลเบอรชรช บช ประทานสดเพมอช การคมาในพมนช ทชมช ลศ นพธโพ ครงการหลวง
( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2551-2553 การพชฒนาพลาสตพกคอมโพสพทเพพมช ชถวงแสงสสาหรชบใชมเปปนพลาสตพกคลปมแปลงเพมอช เพพมช คปณภาพของผลผลพตทางการเกษตร ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากสสานชก
งานคณะกรรมการวพจยช แหถงชาตพ
ปป 2551-2552 การศศกษาลชกษณะทางสชณฐานวพทยาของดอก Chinese Tallow Tree (Sapium sebiferum (L) Roxb. ) ในประเทศไทย ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปน
สถวนตชว
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ณรงคคชยช พพพฒ
ช นคธนวงศค

ตตาแหนหง นชกวพจยช เชชยช วชาญ
สบงกบด ศศนยควจพ ยช และถถายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ปป 2551-2552 การศศกษาวพธกช ารขยายพชนธปทค เช หมาะสมและมชศกช ยภาพในการผลพตไมมผลขนาดเลกก
( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2550-2555 การปรชบปรปงพชนธปปค าลคมนชาส มชนลศกผสมเทเนอรา (D x P) และการถถายทอดเทคโนโลยช การผลพตปาลคมนชาส มชนทชเช หมาะสมแกถเกษตรกร ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปน
จากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2551
การศศกษาวชสดปคลปมดพนทชมช อช ทพ ธพพลตถอการเจรพญเตพบโตแบบอาศชยเพศ
และไมถอาศชยเพศของสตรอเบอรช 2 สายพชนธปค ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2551

คปณปศ การของโครงการหลวงทชมช ตช อถ สชงคมไทย ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.

ปป 2551

อพทธพพลของปปยป เคมชและวชสดปปลศกทชมช ผช ลตถอการผลพตกลมายางพาราคปณภาพดช ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.

ปป 2551-2554 อพทธพพลของหญมาแฝกตถอการอนปรกช ษคดนพ และนชาส ในระบบการผลพตมชนสสาปะหลชงภาคตะวชนออก ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2551-2555 การศศกษาเทคโนโลยชการผลพตองปนถ ไรมเมลกดภายใตมสภาพโรงเรมอนพลาสตพก ณ พระตสาหนชกสวนปทปม ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2552
วพจยช มก.

การถถายทอดเทคโนโลยชการใชมสมปนไพรในการปปองกชนกสาจชดศชตรศพชม ใหมแกถเกษตรกรบนพมนช ทชสช งศ ของจชงหวชดเพชรบศรณค ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปน

ปป 2551-2554 โครงการวพจยช และพชฒนาพชนธปเค สาวรสรชบประทานสดและอปตสาหกรรมในเขตพมนช ทชสช งศ ของจชงหวชดเพชรบศรณค ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2551-2552 โครงการผลพตอาหารสชตวคโดยใชมมนช เสมนสะอาดและอาหารหมชกสสาหรชบฟฟนฟ ฟศสภาพโคและกระบมอในเขตพมนช ทชบช าม นนกเขาเปลมา ตสาบลเพนชยด อสาเภอโคกสสาโรง
จชงหวชดลพบปรช ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากเงพนรายไดมสวถ นกลาง มหาวพทยาลชยเกษตรศาสตรค
ปป 2551-2552 เทคโนโลยชการผลพตองปนถ ไรมเมลกดภายใตมสภาพ โรงเรมอนพลาสตพก ณ พระตสาหนชกสวนปทปม ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากสสานชกงานคณะกรรมการวพจยช แหถงชาตพ
ปป 2551-2552 ศศกษาวพธกช ารขยายพชนธปทค เช หมาะสมและมชศกช ยภาพในการผลพตไมมผลขนาดเลกก ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2551-2553 การผสมพชนธปแค ละคชดเลมอกพชนธปเค สาวรส ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2551-2553 การศศกษาการเจรพญเตพบโตและการใหมผลผลพตของราสพคเบอรชใช นพมนช ทชสช งศ ระดชบปานกลาง ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2551-2553 การศศกษารศปแบบและความเปปนไปไดมในการผลพต
สตรอเบอรชดอยเชพงการคมา
( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2551-2553 วพจยช และพชฒนาการปลศกบลศเบอรชช (Vaccinium spp.) เพมอช การคมาในพมนช ทชขช องมศลนพธโพ ครงการหลวง ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2551-2552 การศศกษาผลการใชม MK (ยพบซชมช ) รถวมกชบปปยป เคมชทมช ผช ลตถอผลผลพตมชนสสาปะหลชง
( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากบรพษทช ควอลพตคช อนสตรชคชชนช โปรดชกสค จสากชด (มหาชน)
ปป 2552-2553 การจชดการกถอนและหลชงการเกกบเกชยช วทชเช หมาะสมของมะเดมอช ฝรชงช ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2552-2553 การศศกษารศปแบบและความเปปนไปไดมในการผลพตสตรอเบอรชดช อยเชพงการคมา ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2552-2553 การสสารวจศชกยภาพของพมชพลชงงานทดแทนบนพมนช ทชสช งศ ของประเทศไทยเพมอช สถงเสรพมการผลพตไบโอดชเซลชปมชน ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากสสานชกงานคณะ
กรรมการวพจยช แหถงชาตพ
ปป 2552-2553 ผลการใหมธาตปสงช กะสชตอถ ผลผลพตและคปณภาพขององปนถ รชบประทานผลสดในศศนยคพฒ
ช นาโครงการหลวงหนองหอย ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการ
หลวง
ปป 2552-2555 การทดสอบความแมถนยสาการใชมปยป เคมชสาส หรชบยางพารากถอนเปปดกรชดพชนธปค RRIM 600 ในชปดดพนฝฝงฝ แดง ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2553
โครงการวพจยช และถถายทอดเทคโนโลยชระบบการจชดการคปณภาพ (GAP) พมชผชกเมมองหนาว ใหมแกถเกษตรกรบนพมนช ทชสช งศ ของจชงหวชดเพชรบศรณค ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช
ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
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สบงกบด

ศศนยควจพ ยช และถถายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

ปป 2553-2556 ศชกยภาพและการพชฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เปปนพมชนชาส มชนทดแทนเพมอช ผลพตBiodiesel ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจาก
ทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2553-2557 การวพจยช และพชฒนาเพมอช เพพมช ประสพทธพภาพระบบการปลศกยางพารา การผลพตนชาส ยางพาราและการใชมประโยชนคจากไมมยางพารา ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจาก
ทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2553-2557 การศศกษาการเพพมช ผลผลพตยางพาราโดยการใชมเฟปนชายผมาสชดาเปปนรถมกชนฝนทชมช ชช วช ตพ สสาหรชบการกรชดยางพารา ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2554

โครงการวพจยช และพชฒนาระบบการปลศกสตรอเบอรชเช พมอช เพพมช คปณภาพผลผลพตบนพมนช ทชสช งศ ของจชงหวชดเพชรบศรณค ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.

ปป 2554

ปฝจจชยทชมช ผช ลตถอรสฝาดและขมในนชาส สตรอเบอรชดช อย (Fragaria vesca) เพมอช สปขภาพ ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.

ปป 2553-2554 การจชดการกถอนและหลชงการเกกบเกชยช วทชเช หมาะสมของมะเดมอช ฝรชงช ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2554-2557 การศศกษาระบบการปลศกพมชทชใช หมชวช มวลตถอไรถสงศ เพมอช เปปนพมชพลชงงานทดแทนในประเทศไทย ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2554-2556 การศศกษาระบบการปลศกพมชทชใช หมชวช มวลตถอไรถสงศ เพมอช เปปนพมชพลชงงานทดแทนในประเทศไทย ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2555-2557 การศศกษาการตมานทานโรคและคปณภาพผลผลพตของเสาวรสทชคช ดช เลมอกจากเทคนพค Somaclonal variation ในแปลงปลศก ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธพ
โครงการหลวง
ปป 2557-2559 การประเมพนความเปปนไปไดมในการปลศกควพนวช เชพงการคมาในประเทศไทย ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2557-2558 ผลของปปยป ชชวภาพบางชนพดทชมช ตช อถ การเจรพญเตพบโต ผลผลพตและคปณภาพขององปนถ ไมถมเช มลกดพชนธปค Canadice Seedless ตามระบบเกษตรอพนทรชยค ( ผศรม วถ มโครงการ
) ไดมรบช ทปนจากศศยนค านาชาตพสรพ นพ ธรเพมอช การวพจยช พชฒนาและถถายทอดเทคโนโลยช
ปป 2558-2559 โครงการพชฒนาการผลพตเมลกดพชนธปคค วพนวช คปณภาพดชโดยมชเกษตรกรมชสวถ นรถวม ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากงบประมาณสนชบสนปนการวพจยช ศศนยคนานาชาตพสรพ นพ
ธรเพมอช การวพจยช พชฒนาและถถายทอดเทคโนโลยช
ปป 2558-2560 การศศกษาการเจรพญเตพบโตและผลผลพตของมชบเบอรชสายพชนธปไค ตมหวชนทชไช ดมจากการคชดเลมอกพชนธปโค ดยการเพาะเมลกด ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการ
หลวง
ปป 2558-2559 การใชมดนพ ขาวเคโอลพนเปปนสารเคลมอบผลเพมอช ลดอาการผลไหมม และคปณภาพผลผลพต ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2560-2561 ศศกษาลชกษณะสชณฐานวพทยา การเจรพญเตพบโต และผลผลพตของมะมถวงกลปมถ อพนเดชย ในระบบทรงพปมถ เตชยช ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2559-2560 การศศกษาการเจรพญเตพบโตและผลผลพตของมชบเบอรชสายพชนธปไค ตมหวชนทชไช ดมจากการคชดเลมอกพชนธปโค ดยการเพาะเมลกด ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการ
หลวง
ปป 2560-2563 โครงการวพจยช ศศนยคนานาชาตพสรพ นพ ธรเพมอช การวพจยช พชฒนาและถถายทอดเทคโนโลยช ( หชวหนมาโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2561
การประเมพนศชกยภาพการปรชบตชว ผลผลพต และคปณภาพผลผลพตควพนวช ในเขตพมนช ทชสช งศ ภาคเหนมอตอนบน: การขชบเคลมอช นพมชศชกยภาพใหมถเพมอช ความยชงช ยมนในระบบ
เกษตรบนพมนช ทชสช งศ . ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
ปป 2560-2561 การพชฒนาการปลศกทชบทพมในพมนช ทชกช งชศ รมอน ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2561-2562 ศศกษาลชกษณะสชณฐานวพทยา การเจรพญเตพบโต และผลผลพตของมะมถวงกลปมถ อพนเดชย ในระบบทรงพปมถ เตชยช ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2561-2562 การพชฒนาการปลศกทชบทพมในพมนช ทชกช งชศ รมอน ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2562-2563 การพชฒนาการปลศกทชบทพมในพมนช ทชกช งชศ รมอน ( ผศรม วถ มโครงการ ) ไดมรบช ทปนจากมศลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2563
การประเมพนและจชดกลปมถ โดยใชมลกช ษณะสชณฐานทางการเกษตร คปณภาพและผลผลพตของเชมอช พชนธปกรรมสตรอวคเบอรครเช พมอช ใชมในการปรชบปรปงพชนธปค ( ผศรม วถ มโครงการ )
ไดมรบช ทปนจากทปนอปดหนปนวพจยช มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
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ระดชบชาตพ
- Narongchai Pipattanawong, Mr.WET TECHA, "Factors Affecting Farmers Adoption of Disease – free Mother Stock of Strawberry in Borkeaw Sub –
district, Samoeng District, Chiang Mai Province", Kasetsart Journal สาขาสชงคมศาสตรค 27 (1) (2006) 0-0
- Narongchai Pipattanawong, Mr.WET TECHA, "Factors Affecting Strawberry Practice of Highland Farmers
in Royal Project Foundation", Kasetsart Journal สาขาสชงคมศาสตรค 27 (1) (2006) 0-0
- Narongchai Pipattanawong, "InFluences of Elevation on Growth and Yield of Strawberry in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Sciences) 39 (4) :
535-545 (2005) 39 (4) (2006) 535-545
- Narongchai Pipattanawong, "Effect of High Atmospheric Paessure and Carbondioxide on Shelf-life of Strawberry Fruit cv. No.72", วพทยาศาสตรคเกษตร
(Agricultural Science Journal) ปปทช 37 ฉบชบทชช 5 (พพเศษ) กชนยายน - ตปลาคม 2549 Vol. 37 No. 5 (Suppl.) September - October 2006 : 124-127 37 (5) (2006)
124-127
- Thunya Taychasinpitak, อรปณช วงศคปยป ะสถพตยค, Narongchai Pipattanawong, สปธนา เกตปมาโร, "การเหนชยช วนสาใหมเกพดการกลายพชนธปใค นไผถฟลป ปพ ปปนสคพนช ธปค Friendmanii และ
พชนธปค Bangkok Beauty โดยใชมรงช สชแกมมา", Agricultural Science Journal (วารสารวพทยาศาสตรคเกษตร) 40 (3) (2009) 327-338
- Kittipong Kittiwatsopon, Narongchai Pipattanawong, นายทชศนารถ กระจถางวปฒ,พ "Influence of Maturity and Chitosan Concentration on Growth and Quality
of ‘Canadice Seedless’ grape", วารสารสารเกษตรพระจอมเกลมา 33 (1) (2015) 388-393
- Jenjira Chumpookam, นนทกร พรธนะวชฒนค, ณชฐพงคค จชนจปฬา, Narongchai Pipattanawong, Benjarach Thongyeun, มารพษา สปขปานแกมว, "In Vitro Seed Sowing of
Mulberry", Thai Journal of Science and Technology 5 (3) (2016) 265-272
ระดชบนานาชาตพ
- Srimongkol, K., Narongchai Pipattanawong, Phromtan, U., wisit kijsomporn, Mr.WET TECHA, Wongkiti, S, "Factors affecting strawberry practice of
highland farmers in the Royal Project Foundation",
Kasetsart Journal - Social Sciences
27 (1) (2006) 97-109
- Narongchai Pipattanawong, "Effect of High Atmospheric Paessure and Carbondioxide on Shelf-life of Strawberry Fruit cv. No.72", Acta Horticulture
(2006)
- Narongchai Pipattanawong, Sawitree Tiwong, Benjarach Thongyean, Rungtiwa Darak, Pornprasert Thamin, Wet Techa, "Improvement of Propagation
by Hardwood Cuttings with and without Using Plastic Pavilions in Fig (Ficus carica L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวพทยาสารเกษตรศาสตรค
สาขาวพทยาศาสตรค) 42 (2) (2008) 207-214
- Siripatr Prammanee, Thumjamras, S., Pissawan Chiemsombat, Narongchai Pipattanawong, "Efficient shoot regeneration from direct apical meristem
tissue to produce virus-free purple passion fruit plants", Crop Protection 30 (11) (2011) 1425-1429
- Pissawan Chiemsombat, Siripatr Prammanee, Narongchai Pipattanawong, "Occurrence of Telosma mosaic virus causing passion fruit severe mosaic
disease in Thailand and immunostrip test for rapid virus detection", Crop Protection 63 (September) (2014) 41-47
- Narongchai Pipattanawong, Benjarach Thongyeun, Mr.WET TECHA, นางสาวศพวาภรณค หยองเอถน, นายสราวปธ ศรชวรรณา, "Strawberry Production and the Royal
Project Foundation, Thailand", Journal of Developments in Sustainable Agriculture 10: 15-18 (2015) 10 (1) (2015) 15-18
- P. Kansomjet, Pitipong Thobunluepop, SUKUMARN LERTMONGKOL, Ed Sarobol, P. Kaewsuwan, P. Junhaeng, Narongchai Pipattanawong, M.T. Iv?n,
"Response of Physiological Characteristics, Seed Yield and Seed Quality of Quinoa under Difference of Nitrogen Fertilizer Management", American
Journal of Plant Physiology 12 (1) (2017) 20-27
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดชบชาตพ
- Narongchai Pipattanawong, "Effects of Wood Vinegar on Quality and Yield in Papaya and Passion fruit", งานประชปมวพชาการผลงานวพจยช มศลนพธโพ ครงการหลวง
ประจสาปป 2548 ณ โรงแรมเชชยงใหมถฮลพ ลค 2000 วชนทชช 4 พฤศจพกายน 2548 (2005)
- Narongchai Pipattanawong, "การถถายทอดเทคโนโลยชการผลพตตมนไหลสตรอเบอรชคช ณ
ป ภาพดชดวม ย วพธกช ารผลพตแบบชสาตมน", งานประชปมวพชาการผลงานวพจยช มศลนพธโพ ครงการหลวง
ประจสาปป 2548 ณ โรงแรมเชชยงใหมถฮลพ ลค 2000 วชนทชช 4 พฤศจพกายน 2548 (2005)
- Narongchai Pipattanawong, "ผลของการใชมนาสช สมมไมมตอถ การเจรพญเตพบโตของสตรอเบอรช"ช , งานประชปมวพชาการผลงานวพจยช มศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2548 ณ โรงแรม
เชชยงใหมถฮลพ ลค 2000 วชนทชช 4 พฤศจพกายน 2548 (2005)
- Narongchai Pipattanawong, "ผลของความดชนบรรยากาศสศงและแกกสคารคบอนไดออกไซดคตอถ อายปการเกกบรชกษาสตรอเบอรชพช นช ธปพค ระราชทาน72", งานประชปมวพชาการผลงาน
วพจยช มศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2548 ณ โรงแรมเชชยงใหมถฮลพ ลค 2000 วชนทชช 4 พฤศจพกายน 2548 (2005)
- Narongchai Pipattanawong, "บทบาทแคลเซชยมตถอผลผลพตสตรอเบอรช"ช , งานประชปมวพชาการผลงานวพจยช มศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2548 ณ โรงแรมเชชยงใหมถฮลพ ลค
2000 วชนทชช 4 พฤศจพกายน 2548 (2005)
- Narongchai Pipattanawong, "บทบาทซพลกพ อนตถอผลผลพตสตรอเบอรช"ช , งานประชปมวพชาการผลงานวพจยช มศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2548 ณ โรงแรมเชชยงใหมถฮลพ ลค
2000 วชนทชช 4 พฤศจพกายน 2548 (2005)
- Narongchai Pipattanawong, "การยมดอายปการเกกบรชกษาสตรอเบอรชดช วม ยวพธช Froced-air-cooling", งานประชปมวพชาการผลงานวพจยช มศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2548 ณ
โรงแรมเชชยงใหมถฮลพ ลค 2000 วชนทชช 4 พฤศจพกายน 2548 (2005)
- Narongchai Pipattanawong, "การศศกษาสารตมานของผลสตรอเบอรชช (Fragaria sp.) ในระหวถางการเกกบรชกษาทชอช ณ
ป หภศมตพ าถ งๆ.", งานประชปมวพชาการผลงานวพจยช มศลนพธพ
โครงการหลวง ประจสาปป 2548 ณ โรงแรมเชชยงใหมถฮลพ ลค 2000 วชนทชช 4 พฤศจพกายน 2548 (2005)
- Narongchai Pipattanawong, "บทบาทซพลกพ อนและแคลเซชยมตถอการผลพตสตรอเบอรช"ช , งานประชปมวพชาการผลงานวพจยช มศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2548 ณ โรงแรมเชชยง
ใหมถฮลพ ลค 2000 วชนทชช 4 พฤศจพกายน 2548 (2005)
- Narongchai Pipattanawong, "การเปรชยบเทชยบวพธกช ารผลพตสตรอเบอรชแช บบทชใช ชมและไมถใชมสารเคมชกาส จชดศชตรศพชม .", งานประชปมวพชาการผลงานวพจยช มศลนพธโพ ครงการหลวง
ประจสาปป 2548 ณ โรงแรมเชชยงใหมถฮลพ ลค 2000 วชนทชช 4 พฤศจพกายน 2548 (2005)
- Narongchai Pipattanawong, "การศศกษาผลของนชาส สมมไมมตอถ การปปองกชนกสาจชดโรคและแมลงในพมชพชนธปค TropicBeauty และ EarliGrande", งานประชปมวพชาการผลงานวพจยช
มศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2548 ณ โรงแรมเชชยงใหมถฮลพ ลค 2000 วชนทชช 4 พฤศจพกายน 2548 (2005)
- Narongchai Pipattanawong, Mr.WET TECHA, Hiroshi Akagi, กนกธร วงศคกตพ ,พ สาวพตรช ทพวงศค, "สตรอเบอรชช “พชนธปพค ระราชทาน 60”. ", การประชปมวพชาการมศลนพธโพ ครงการ
หลวง ประจสาปป 2549 (2006)
- Pissawan Chiemsombat, Siripatr Prammanee, Narongchai Pipattanawong, "การทดสอบตมนแมถพนช ธปเค สาวรสรชบประทานสดปราศจากโรคไวรชส.
", การประชปมวพชาการของมศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2549 (2006)
- Mr.WET TECHA, Narongchai Pipattanawong, กฐพน ศรชมงคล, สาวพตรช ทพวงศค, กนกธร วงศคกตพ ,พ "การปฎพบตช ใพ นการปลศกสตรอเบอรชตช ามแนวทางเกษตรทชดช ขช องเกษตรกรมศลนพธพ
โครงการหลวง.", การประชปมวพชาการมศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2549 (2006)
- Narongchai Pipattanawong, Benjarach Thongyeun, นางสาวสาวพตรช ทพวงศค, นางสาวรปงถ ทพวา ดารชกษค, "การพชฒนาการขยายพชนธปโค ดยการปฝกชสากพงช เนมอช แขกงของมะเดมอช ฝรชงช
(Ficus carica L.) ดมวยการใชมและไมถใชมกระโจมพลาสตพก ", การประชปมวพชาการผลงานวพจยช ของมศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2550 เฉลพมพระเกชยรตพเนมอช งในโอกาสมหามงคล
เลพมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธชนวาคม 2550 (2007)
- Narongchai Pipattanawong, นางสาวสาวพตรช ทพวงศค, นายกนกธร วงศคกตพ ตพ, นายพรประเสรพฐ ธรรมอพนทรค, นางสาวรปงถ ทพวา ดารชกษค, "Study on Growth and Yield of Fig
(Ficus carica) in Royal Project Foundation Areas.", การประชปมทางวพชาการ ผลงานวพจยช ของมศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2550 เฉลพมพระเกชยรตพเนมอช งในโอกามหามงคล
เฉลพมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธชนวาคม 2550 (2007)
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- Narongchai Pipattanawong, Mr.WET TECHA, นางสาวอชจฉรา ภาวสปทธพ,ธ นางสาวสาวพตรช ทพวงศค, นายบรรจง ปานดช, นางสาวรปงถ ทพวา ดารชกษค, "Study on Selection of
Good Quality Passion Fruit Cultivar (passiflora eudulis)", การประชปมทางวพชาการ ผลงานวพจยช ของมศลนพธโพ ครงการหลวง ประจสาปป 2550 เฉลพมพระเกชยรตพเนมอช งในโอ
กามหามงคลเฉลพมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธชนวาคม 2550 (2007)
- Prapart Changlek, Narongchai Pipattanawong, Sudprasong Suwonlerd, Sumet Tabngein, Benjarach Thongyeun, Boonruam Chanchuen, Buabang
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