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โครงการววจยบ
ปป 2538-2539 การศศกษาความเหมาะสมและผลกระทบของการใชชเครรอร งตรดอชอยในประเทศไทย ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสถาบรนวกจยร และพรฒนาแหรง มก.
ปป 2540-2541 การออกแบบและพรฒนาเครรอร งปลผกอชอยแบบไมรเตรรยมดกน แบบ กว.44 (วช.-มก.) ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการวกจยร แหรงชาตก
ปป 2543-2544 การวกจยร และพรฒนาเครรอร งตรดอชอยเพรอร ใชชประโยชนศในเชกงพาณกชยศ ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากศผนยศพฒ
ร นาและถรายทอดเทคโนโลยรรฐร รรวมเอกชน มก.
ปป 2544-2546 ชทดโครงการวกจยร และพรฒนาเครรอร งจรกรกลเกษตรในไรรออช ยเพรอร เพกมร ประสกทธกภาพการผลกต ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการวกจยร แหรงชาตก
ปป 2549-2551 การออกแบบเครรอร งใสรปยปท อชอยชนกดปรรบปรกมาณปทยป ตามปรกมาณธาตทปยปท หลรกทรมร อร ยผใร นดกน ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากททนอทดหนทนวกจยร มก.
ปป 2535-2555 โครงการวกจยร และพรฒนาอชอยและนตาก ตาล ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากททนอทดหนทนวกจยร มก.
ปป 2551

การออกแบบและพรฒนาอทปกรณศกาก หนดและจรายเมลลดพรชแบบลมดผดอรตโนมรตก ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากททนอทดหนทนวกจยร มก.

ปป 2551-2553 การวกจยร ประสกทธกภาพการใชชทอร นพรนธทอศ อช ยจากรถตรดอชอยและประสกทธกภาพในการปลผกอชอยโดยใชชเครรอร งปลผกอชอยชนกดใชชทอร นพรนธทจศ ากรถตรดอชอย ( หรวหนชา
โครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากททนอทดหนทนวกจยร มก.
ปป 2551
การศศกษาวกจยร ความรทดช าช นการจรดการผลกตอชอยใหชเหมาะสมกรบพรนต ทรร ชรวงเวลา และปปจจรยพรนต ฐานทรเร กษตรกรมรอยทร เพรอร พรฒนาเปปนระบบจรดการทรเร หมาะสมและพรฒนา
ระบบการจรดการแบบ On-line ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย กระทรวงอทตสาหกรรม
ปป 2551
ชทดโครงการสรชางองคศความรผแช ละพรฒนาดชานอชอย
โครงการยรอยทรร 3.2 ออกแบบและพรฒนาเครรอร งฉรดพรนสารกกาจรดวรชพรชแบบอรจฉรกยะเพรอร ใชชประโยชนศเชกงพาณกชยศ ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอย
และนตาก ตาลทราย กระทรวงอทตสาหกรรม
ปป 2551-2552 การศศกษาวกจยร ผลกระทบของการใชชเครรอร งจรกรกลเกษตร ระบบขนสรงในแปลงอชอย และรถตรดอชอยตรอการอรดแนรนตรวของดกน ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจาก
สกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย กระทรวงอทตสาหกรรม
ปป 2552-2553 การทดสอบประสกทธกภาพและจรดทกาฐานขชอมผลเครรอร งจรกรกลการเกษตรในไรรออช ย ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
กระทรวงอทตสาหกรรม
ปป 2552

การออกแบบและพรฒนาไถระเบกดดกนดานชนกดสรนร สะเทรอนตกดทชายรถแทรกเตอรศขนาดเลลก ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากททนอทดหนทนวกจยร มก.

ปป 2553

การพรฒนารผปแบบการปลผกอชอยโดยใชชเครรอร งมรอตกดทชายรถไถเดกนตามสกาหรรบเกษตรกรรายเลลก ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากททนอทดหนทนวกจยร มก.

ปป 2552-2553 การพรฒนาระบบวกเคราะหศและออกแบบเครรอร งผสมปทยป เคมรแบบอรตโนมรตรก ะบบสมองกลฝปงตรวในการควบคทมการทกางาน ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรก
งานพรฒนาวกทยาศาสตรศและเทคโนโลยรแหรงชาตก
ปป 2553
การเปรรยบเทรยบคทณภาพอชอยทรเร ขชาสผโร รงงานนตาก ตาลทรมร วร ธก กร ารเกลบเกรยร วทรแร ตกตรางกรน (กรณรศกศ ษาโรงงานนตาก ตาลนครเพชร โรงงานนตาก ตาลกกาแพงเพชร และโรงงาน
นตาก ตาลพกษณทโลก) ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากโรงงานนตาก ตาลนครเพชร โรงงานนตาก ตาลทรายกกาแพงเพชร และโรงงานนตาก ตาลพกษณทโลก
ปป 2553-2554 โครงการพรฒนาวกธกร ารตรดและครบอชอยของรถครบอชอยอยรางมรประสกทธกภาพเพรอร เพกมร คทณภาพอชอยและลดสกงร ปนเปปอป นทรตร ดก มากรบอชอย ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททน
จากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย กระทรวงอทตสาหกรรม
ปป 2554

การพรฒนาเครรอร งมรอตรวจเชลคการอรดแนรนตรวของดกนในไรรสปร ปะรด ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากททนอทดหนทนวกจยร มก.

ปป 2554

ไมรจดร สรร-การปรรบปรทงอทปกรณศลาก เลรยงและจรายทรอนพรนธทอศ อช ยของเครรอร งปลผกอชอยแบบใชชทอร นพรนธทศ ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากททนอทดหนทนวกจยร มก.

ปป 2555-2559 การออกแบบและพรฒนาอทปกรณศตดก ทชายรถไถเดกนตามเพรอร การเขตกรรมในไรรออช ย ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากททนอทดหนทนวกจยร มก.
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ปป 2554-2555 การศศกษาความเปปนไปไดชเชกงเทคนกคเบรอต งตชนในการประเมกนปรกมาณนตาก มรนใน ทะลายปาลศม ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานพรฒนาวกทยาศาสตรศและ
เทคโนโลยรแหรงชาตก
ปป 2555
การจรดทกาแผนยททธศาสตรศของกลทมร จรงหวรดฯ ใหชสอดคลชองกรบโอกาสหรรอผลกระทบทรเร กกดขศนต จากกรณรการกรอสรชางและการดกาเนกนงานของโครงการนกคม
อทตสาหกรรม และทราเรรอนตาก ลศกทวาย สหภาพพมรา ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1
ปป 2555
การพรฒนารผปแบบการจรดการครบอชอยและชทดหรวครบอชอยเพรอร ลดสกงร ปนเปปอป นเขชาโรงงานนตาก ตาล ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและ
นตาก ตาลทราย
ปป 2555
โครงการศศกษาการเตรรยมความพรชอมของกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1 ตรอโอกาสและผลกระทบของโครงการนกคมอทตสาหกรรม และทราเรรอนตาก ลศกทวาย สหภาพ
พมรา ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1
ปป 2555
ศศกษาผลกระทบทางดชานเศรษฐกกจ ดชานสรงคม ดชานความมรนร คง ดชานสกงร แวดลชอม และดชานทรองเทรยร ว ทรจร ะเกกดกรบกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง ๑ จากกรณรการกรอ
สรชางและการดกาเนกนงานของโครงการนกคมอทตสาหกรรม และทราเรรอนตาก ลศกทวาย สหภาพพมรา ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1
ปป 2555-2556 การวกจยร ออกแบบโรงเรรอนขนาดเลลกสกาหรรบดผแลพรนธทอศ อช ยปลอดโรค ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ททนจากบรกษทร บทรรร มร ยศวจก ยร และพรฒนาอชอย จกากรด
ปป 2555-2556 การศศกษารผปแบบการใชชงานเครรอร งจรกรกลเกษตรในนา และความเปปนไปไดชในการนการถไถเดกนตามทรผร ลกตโดยโรงงานของคนไทยเขชาไปใชชงานในการทกานาใน
ประเทศพมรา ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ททนจากบรกษทร ตรงต เซรยะปปงโลหะกกจ
ปป 2555-2557 โครงการพรฒนาและขยายอชอยพรนธทดศ ร ปป 2556 ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2555-2557 จรดทการะบบฐานขชอมผลเพรอร สนรบสนทนการปรรบปรทงพรนธทแศ ละครดเลรอกพรนธทอศ อช ย ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2555-2557 วกจยร และพรฒนาโครงสรชางพรนต ฐานเพรอร การปรรบปรทงพรนธทอศ อช ยพรนธทดศ ร ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 การจรดทกาแผนแมรบทเพรอร พรฒนาศผนยศกลางระเบรยงเศรษฐกกจภาคตะวรนตกของกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลรางทรร 1 ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากกลทมร
จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1
ปป 2556-2557 การพรฒนาบทคลากรภาครรฐทรมร ภร าระหนชาทรทร เร กรยร วขชองกรบการดกาเนกนโครงการพรฒนาศผนยศกลางระเบรยงเศรษฐกกจภาคตะวรนตกของกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง
๑ ใหชมคร วามรผคช วามเขชาใจและมรความพรชอมรองรรบตรอการพรฒนาศผนยศกลางระเบรยงเศรษฐกกจภาคตะวรนตกของจรงหวรดกาญจนบทรร ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากกลทมร จรงหวรด
ภาคกลางตอนลราง 1
ปป 2556-2557 โครงการจรดทกาแผนแมรบทเพรอร พรฒนาศผนยศกลางระเบรยงเศรษฐกกจภาคตะวรนตกเพรอร รองรรบโครงการนกคมอทตสาหกรรมและทราเรรอนตาก ลศกทวาย ( ผผรช วร มโครงการ )
ไดชรบร ททนจากกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1
ปป 2556-2557 โครงการพรฒนาเครรอร งจรกรกลการเกษตรสกาหรรบการปลผกอชอย “การพรฒนารผปแบบเครรอร งปลผกอชอยเพรอร ลดตชนททนการปลผกอชอย” ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจาก
สกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 โครงการพรฒนาและขยายอชอยพรนธทดศ ใร นเขตพรนต ทรภร าคกลางและภาคตะวรนออก ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 โครงการพรฒนาและขยายอชอยพรนธทดศ ใร นเขตพรนต ทรภร าคตะวรนออกเฉรยงเหนรอ ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 โครงการพรฒนาและขยายอชอยพรนธทดศ ใร นเขตพรนต ทรภร าคเหนรอ ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2557
การศศกษาและวกเคราะหศขอช มผลศรกยภาพกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1 ทรเร กรยร วขชองกรบ AC เพรอร การเตรรยมความพรชอมและจรดทกาแผนเตรรยมความพรชอมธทรกกจ
ROADMAP ทรงต เชกงรทก – เชกงรรบ และผลกระทบ ใหชแกรกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1 ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1
ปป 2557
โครงการพรฒนาบทคลากรและเพกมร ศรกยภาพของกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1 เพรอร รองรรบประชาคมอาเซรยน ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากกลทมร จรงหวรดภาค
กลางตอนลราง 1
ปป 2557-2558 โครงการเตรรยมความพรชอมเพรอร การแขรงขรนสกนคชาเกษตรเขชาสผปร ระชาคมเศรษฐกกจอาเซรยน ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานเกษตรและสหกรณศจงร หวรด
นครปฐม กลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1
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ปป 2556-2557 การพรฒนาระบบเครรอขรายการครดเลรอกพรนธทโศ ดยนกาเทคโนโลยรสารสนเทศ และระบบเครรอขรายเขชามาสนรบสนทนการปรรบปรทงและครดเลรอกพรนธทอศ อช ย ( หรวหนชา
โครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 การพรฒนาระบบจรดการความรผดช าช นโรคใบขาวผรานระบบโทรศรพทศมอร ถรออรจฉรกยะ ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 การพรฒนาระบบฐานขชอมผลเพรอร สนรบสนทนการปรรบปรทงพรนธทอศ อช ย ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2556-2557 การออกแบบและพรฒนาเครรอร งเกลบผลปาลศมรรวง ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานพรฒนาวกทยาศาสตรศและเทคโนโลยรแหรงชาตก (สวทช.)
ปป 2557-2558 ศศกษาผลกระทบของการเขชาสผร AEC ตรอภาคการผลกตและการตลาดสกนคชาเกษตรของกลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1 ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงาน
เกษตรและสหกรณศจงร หวรดนครปฐม กลทมร จรงหวรดภาคกลางตอนลราง 1
ปป 2557-2558 โครงการพรฒนาและขยายอชอยพรนธทดศ ร ปป 2558 ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2557-2558 พรฒนาตชนแบบธนาคารเมลลดพรนธทอศ อช ย (Dehumidify) ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2557-2558 พรฒนาตชนแบบโรงเรรอนผสมพรนธทอศ อช ย ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2558-2559 โครงการพรฒนาและขยายอชอยพรนธทดศ ร ปปงบประมาณ พ.ศ.2559 ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2558-2559 พรฒนาระบบฐานขชอมผลเพรอร สนรบสนทนการครดเลรอกพรนธทอศ อช ย ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2558-2559 พรฒนาระบบฐานขชอมผลเพรอร สนรบสนทนการปรรบปรทงพรนธทอศ อช ย ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2558-2559 พรฒนาระบบเทคโนโลยรสารสนเทศเพรอร พรฒนาเครรอขรายการครดเลรอกพรนธทอศ อช ย ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2558-2559 ศศกษาพรฒนาวกจยร ระบบและแผนการทดลองอชอยแปลงทดสอบใหชสอดคลชองกรบการใชชเครรอร งจรกรกลเพรอร ทดแทนแรงงาน ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจาก
สกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2559-2561 โครงการพรฒนาเพรอร ปรรบปรทงโครงสรชางการปรรบปรทงพรนธทอศ อช ยและพรฒนาระบบการบรกหารจรดการผลกตอชอยอยรางครบวงจร (ตรอเนรอร งจากโครงการพรฒนาและ
ขยายอชอยพรนธทดศ ร ปป 2559) ปปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2560-2561 โครงการพรฒนาเพรอร ปรรบโครงสรชางการปรรบปรทงพรนธทอศ อช ยและพรฒนาระบบการบรกหารจรดการผลกตอชอยอยรางครบวงจร ปปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( หรวหนชา
โครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2560-2561 โครงการพรฒนาระบบสารสนเทศเกษตรอทตสาหกรรม เพรอร เพกมร ศรกยภาพการแขรงขรนทางการคชาในระดรบสากล ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานเกษตร
และสหกรณศจงร หวรดนครปฐม
ปป 2561-2562 โครงการการปฏกบตร งก านทางดชานชรวโมเลกทล เพรอร เพกมร ประสกทธกภาพการปรรบปรทงพรนธทอศ อช ยและการ ครดเลรอกพรนธทอศ อช ย ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากสกานรก
งานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2561-2562 โครงการการศศกษาวกจยร และทดสอบระดรบความตชานทานโรคของเชรอต พรนธทกรรมอชอย และโคลนอชอยลผกผสม ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะ
กรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2561-2562 โครงการทดสอบสภาพแวดลชอมทรเร หมาะสมสกาหรรบการควบคทมการออกดอก และการจรบคผผร สมพรนธทอศ อช ย และเพกมร ผลผลกตภาพพรนต ทรแร ปลงปลผกอชอย เพรอร ยกระดรบ
ความสามารถในการวกจยร และพรฒนาพรนธทอศ อช ย ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2561-2562 โครงการพรฒนานวรตกรรมเพรอร การวกจยร และพรฒนาพรนธทอศ อช ย ในกระบวนการจรดทกาแปลงธนาคารเชรอต พรนธทกรรมอชอย การจรบคผผร สมพรนธทอศ อช ย และการยชายปลผกอชอย
ลผกผสมขรนต ทรร 1 (1st Selection) ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการอชอยและนตาก ตาลทราย
ปป 2561-2562 โครงการสรชางนวรตกรรมเพรอร การผลกตอชอยพรนธทดศ แร ละสรงเสรกมอชอยพรนธทใศ หมร ปปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการ
อชอยและนตาก ตาลทราย
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตก
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- Sombat Khawprateep, Ratana Tangwongkit, Pongsak Chontanaswat, Chuti Moungprasert, Nonthawat Chainarong, Somwang Leekar, "Sugarcane
billet length measuring device from a chopper harvester", แกรนเกษตร 46 (พกเศษ 2) (2018) 249-256
- Sombat Khawprateep, Ratana Tangwongkit, Pongsak Chontanaswat, Chuti Moungprasert, Nonthawat Chainarong, ทศพร เชาวศวเก ศษ, "The study of
determining ability of a cane billet measuring board from a chopper harvester", วารสารสจล.ชทมพรเขตรอทดมศรกดกด ฉบรบวกทยาศาสตรศและเทคโนโลยร 2 (1) (2019)
30-35
- Sanon Boonmee, Pongsak Chontanaswat, Ratana Tangwongkit, "Automatic Control Systems for the Growing of Plants in a Controlled-Environment
System", วารสารสจล. ชทมพร เขตรอทดมศรกดกด ฉบรบวกทยาศาสตรศและเทคโนโลยร 2 (1) (2019) 15-24
- Pongsak Chontanaswat, ผศ.ดร.สมพกนจก เหมรองทอง, Chuti Moungprasert, Ratana Tangwongkit, "Solar Energy Drip Irrigation System for Sugarcane
Plantation", วารสารวกทยาศาสตรศเกษตรและการจรดการ 3 (1) (2020) 64-72
ระดรบนานาชาตก
- Borpit Tangwongkit, Ratana Tangwongkit, Prof. Dr. V.M. Salokhe, Assoc.prof. Dr. H.P.W.Jayasuriyu, Dr.Hiroshi Nakashima, "Field evaluation of a variable
rate herbicide application", Agricultural Information Research (www.jstage.jst.go.jp/)
17 (1) (2007) 1-5
- Somying Thainimit, อภกมขท เมรองเกษม, Rachaporn Keinprasit, Thanika Duangtanoo, Ratana Tangwongkit, Tsuyoshi Issiki, "Real-time Selective Herbicide
Applicator for Field Sugarcane", Kasetsart Journal (Natural Science) 046 (6) (2012) 955-965
- นางสาวสทณกร ฐา อรฐฐกศลก ปปเวท, Ratana Tangwongkit, Borpit Tangwongkit, Pongsak Chontanaswat, Lop Phavaphutanon, "Smartphone Application
Development for the First Generation Selection of Sugarcane Clones", AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 52 (4) (2021)
6ท 0-69
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตก
- Ratana Tangwongkit, Borpit Tangwongkit, "Developement of A Small Soybean Harvester", การประชทมทางวกชาการมหาวกทยาลรยเกษตรศาสตรศ ครรงต ทรร 35 (1997)
- Borpit Tangwongkit, Pulprasert Piya-anant, Ratana Tangwongkit, "การพรฒนาเครรอร งปลผกอชอยเพรอร การอนทรกร ษศดนก และนตาก . ", การประชทมทางวกชาการมหาวกทยาลรย
เกษตรศาสตรศ ครรงต ทรร 35 (1997)
- Borpit Tangwongkit, Ratana Tangwongkit, Nonthawat Chainarong, Pongsak Chontanaswat, "Development of a sugarcane weeding-fertilizing machine",
International Agricultural Engineering confernce (2005)
- Borpit Tangwongkit, Ratana Tangwongkit, ประสกทธกด โพธกย,ร บทญสรง หนองนา, "Machinery Management in Pangola Grass Production in Chainat in 2005", การ
ประชทมทางวกชาการของมหาวกทยาลรยเกษตรศาสตรศ ครรงต ทรร 45 (2007)
- Borpit Tangwongkit, Ratana Tangwongkit, Pongsak Chontanaswat, "Development of MIS and GIS data recording programe of GAP shrimp farm on
pocket PC", International Agricultural Engineering (IAEC) (2007)
- Pongsak Chontanaswat, Borpit Tangwongkit, Ratana Tangwongkit, Chuti Moungprasert, "Effect of cooling method and storage temperature on
qualities of Sauropus androgynus", การประชทมวกชาการพรชสวนแหรงชาตกครรงต ทรร 7 “ พรชสวนไทยใตชรมร พระบารมร ” (2008)
- Pongsak Chontanaswat, Borpit Tangwongkit, Ratana Tangwongkit, Pojana Simantara, "Efficiency and cost study of Bio-diesel production from
vegetable oils.", การประชทมวกชาการ งานเกษตรแหรงชาตก ประจกาปป 2551 (2008)
- Borpit Tangwongkit, Ratana Tangwongkit, "Situation of Sugarcane Mechanization in Thailand", 2009 ISSCT Agricultural Engineering workshop (2009)
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- Borpit Tangwongkit, Ratana Tangwongkit, Sombat Khawprateep, Nonthawat Chainarong, Pongsak Chontanaswat, "Improvement of sugarcane
chopper harvester for sugarcane seed cutting", การประชทมทางวกชาการของมหาวกทยาลรยเกษตรศาสตรศ ครรงต ทรร 47 (2009)
- Pongsak Chontanaswat, Borpit Tangwongkit, Ratana Tangwongkit, Sombat Khawprateep, "Assessment of Efficiency and Cost of Surface Drip Irrigation
with Drip Line Setup in all Furrows and in Alternative Furrows on Sugarcane", การประชทมทางวกชาการงานเกษตรนเรศวร ครรงต ทรร 7 (2009)
- Pongsak Chontanaswat, Chuti Moungprasert, Borpit Tangwongkit, Ratana Tangwongkit, Pojana Simantara, "A Study of Rice Seeding Optimized Depth
for Design and Development of Rice Seed Drill", การประชทมวกชาการ งานเกษตรนเรศวร ครรงต ทรร 8 (2010)
- Nonthawat Chainarong, Ratana Tangwongkit, Borpit Tangwongkit, Sombat Khawprateep, Pongsak Chontanaswat, Sanon Boonmee, Pathompong
Khumpol, สมหวรง หลรคาช , "Research on sugarcane seed usage efficiency from sugarcane chopper and sugarcane planting efficiency by billet planter type",
การประชทมวกชาการสมาคมวกศวกรรมเกษตรแหรงประเทศไทยครรงต ทรร 11 ประจกาปป 2553 (2010)
- Pongsak Chontanaswat, Chuti Moungprasert, Ratana Tangwongkit, Borpit Tangwongkit, สมชาย หลรอมหรทธนกทล, "Increasing of Irrigation Water Use
Efficiency in Rice Production.", การประชทมวกชาการสมาคมวกศวกรรมเกษตรแหรงประเทศไทย ครรงต ทรร 13 (2012)
- Nonthawat Chainarong, Ratana Tangwongkit, Borpit Tangwongkit, Pathompong Khumpol, "Development of Sugarcane Planting Using Implements
Attached to Walking Tractor for Small Scale Cane Grower", The International conference of the Thai Society of Agricultural Engineering 2012 (2012)
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