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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การเพาะเลณยล งเนรอล เยรอร พรช, การอนนรกร ษยพนร ธนพย ชร ในสภาพปลอดเชรอล , การเกกบรรกษาพรนธนพย ชร ในสภาวะเยกนอยหางยรงร ยวด

โครงการววจยบ
ปป 2538-2543 โครงการวรจยร เพรอร พรฒนาประสรทธรภาพการใชชประโยชนยผลรตผลทางการเกษตรและปฝาไมชในประเทศไทย โครงการยหอยทณร 2 การรวมตรวและการถหายยณนเขชาสสโห ป
รโตพลาสตยของปอสา ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากสถาบรนวรจยร และพรฒนาแหหง มก.
ปป 2540-2541 โครงการเกกบรรกษาเชรอล พรนธนกรรมมรนสชาปะหลรงในสภาพปลอดเชรอล ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากสชานรกงานคณะกรรมการการอนดมศศกษา
ปป 2546
โครงการผลรตตชนพรนธนมย นร สชาปะหลรงเพรอร ศศกษาและรวบรวมขชอมสลลรกษณะประจชาพรนธนย ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากมสลนรธสร ถาบรนพรฒนามรนสชาปะหลรงแหหง
ประเทศไทย
ปป 2549-2555 การพรฒนาวรธกณ ารเกกบรรกษาพรนธนสย บสดห าช (Jatropha curcas L.) ในสภาพปลอดเชรอล : การอนนรกร ษยพนร ธนเย พรอร การพรฒนาอยหางยรงร ยรน ( หรวหนชาโครงการยหอย ) ไดชรบร
ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2545-2551 การเกกบรรกษาพรนธนเย จตมสลเพลรงแดงในสภาพปลอดเชรอล ( หรวหนชาโครงการยหอย ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2545-2551 โครงการวรจยร เพรอร พรฒนาศรกยภาพการผลรตและการใชชประโยชนยเจตมสลเพลรงแดงในเชรงการคชาและอนตสาหกรรม ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร
มก.
ปป 2548-2551 การศศกษาศรกยภาพของพรชสมนนไพรพรนล บชานเพรอร ประโยชนยทางการแพทยยและการเกษตร ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2548-2551 การศศกษาศรกยภาพในการผลรตพรชสมนนไพรปปองกรนกชาจรดศรตรสพชร ดชวยเทคนรคการเพาะเลณยล งเนรอล เยรอร : เนระพสสไณ ทย และ ปาหมณ ( หรวหนชาโครงการยหอย ) ไดชรบร ทนน
จากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2548-2551 ศรกยภาพของ Tacca chantrieri, Linostroma pauciflorum และ Elettariopsis curtisii ในการตหอตชานเชรอล สาเหตนโรคพรช ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนน
อนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2550-2552 การขยายพรนธนตย นช Tea Tree โดยวรธกณ ารเพาะเลณยล งเนรอล เยรอร ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2551-2554 การปรรบปรนงพรนธนยย คส าลรปตรสเพรอร ปลสกในพรนล ทณภร าคตะวรนออกเฉณยงเหนรอของประเทศไทย โดยการฉายรรงสณแกมมารหวมกรบเทคนรคการเพาะเลณยร งเนรอล เยรอร พรช ( ผสรช วห ม
โครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2553
การพรฒนาวรธกณ ารขยายพรนธนแย ละเกกบรรกษาพรนธนพย ชร สกนลเรหวในสภาพปลอดเชรอล : การขยายพรนธนแย ละอนนรกร ษยพนร ธนพย ชร เพรอร การพรฒนาอยหางยรงร ยรน ( หรวหนชาโครงการ
ยหอย ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2553

ฤทธรตธ าช นจนลนร ทรณยขย องพรชชนรดตหาง ๆ ในสกนล Amomum ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.

ปป 2548-2558 เคยส-ไบโอดณเซล ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2555-2556 การเหนณยร วนชาและครดเลรอกแฝกพอลรพลอยดยทนเคกมและการเกกบรรกษาพรนธนใย นสภาวะเยกนยรงร ยวด ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากสชานรกงานคณะกรรมการพรเศษ
เพรอร ประสานงานโครงการอรนเนรอร งมาจากพระราชดชารร
ปป 2556-2557 การเหนณยร วนชาและครดเลรอกแฝกพอลรพลอยดยทนเคกมและการเกกบรรกษาพรนธนใย นสภาพเยกนยรงร ยวด ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากสชานรกงานคณะกรรมการพรเศษ
เพรอร ประสานงานโครงการอรนเนรอร งมาจากพระราชดชารร (กปร.)
ปป 2557-2558 การเกกบรรกษาพรนธนพย ชร ตระกสลสชมในสภาพปลอดเชรอล เพรอร การอนนรกร ษยพนร ธนอย ยหางยรงร ยรน ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากสถาบรนวรจยร พรชสวน กรมวรชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณยการเกษตร
ปป 2557-2558 การนชาเขชาเชรอล พรนธนตย าช นทานตหอโรคและแมลง รวมถศงมณคณ
น ลรกษณะเฉพาะ เพรอร พรฒนาสายพรนธนทย มรณ ศณ กร ยภาพไวชใชชในการปรรบปรนงพรนธนมย นร สชาปะหลรง ( ผสรช วห ม
โครงการ ) ไดชรบร ทนนจากสชานรกงานพรฒนาวรทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหหงชาตร (สวทช.)
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ปป 2557-2560 เทคนรคการผลรตกลชาพลรบพลศงธารคนณภาพเพรอร การฟฟนฟ ฟส ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากสชานรกงานคณะกรรมการวรจยร แหหงชาตร
ปป 2558-2561 การอนนรกร ษยและฟฟนฟ ฟสพลรบพลศงธารในแหลหงธรรมชาตรโดยใชชเทคนรคตหาง ๆ ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2559-2561 การพรฒนากระบวนการเกกบรรกษาตชนพะยสงปลอดเชรอล ในสภาพเยรอกแขกงเพรอร การเกกบรรกษาสายพรนธนพย ะยสงในระยะยาว ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากสชานรกงาน
คณะกรรมการวรจยร แหหงชาตร
ปป 2560
การประเมรนและการเพรมร ประสรทธรภาพในการใชชเชรอล พรนธนกรรมมรนสชาปะหลรงเพรอร เพรมร ความกชาวหนชาของการปรรบพรนธยธมรนสชาปะหลรง ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจาก
สชานรกงานพรฒนาวรทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหหงชาตร
ปป 2559-2561 การเพาะเลณยล งเนรอล เยรอร มะพลรบทองเพรอร การอนนรกร ษย ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2560
การใชชถาห นกรมมรนตยจากวรสดนเหลรอทรงล ทางการเกษตรทดแทนการใชชถาห นกรมมรนตยนาช เขชาจากตหางประเทศในอาหารเลณยล งเนรอล เยรอร พรชเพรอร สรชางมสลคหาเพรมร และลดตชนทนน
การผลรตตชนพรนธนพย ชร ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2560-2563 การขยายพรนธนมย ะพลรบเจชาคนณ (Diospyros winitii Fletch.) ดชวยการเพาะเลณยล งเนรอล เยรอร ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2561
การขยายพรนธนแย ละอนนรกร ษยพนร ธนตย นช เขชาพรรษา (Smithatris supraneanae W.J. Kress & K. Larsen) ในสภาพปลอดเชรอล ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนน
อนดหนนนวรจยร มก.
ปป 2560-2562 การขยายพรนธนมย ะพลรบเจชาคนณ (Diospyros winitii Fletch.) ดชวยการเพาะเลณยล งเนรอล เยรอร ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบร ทนนจากทนนอนดหนนนวรจยร มก.
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vitrification.", Cryopreservation of Tropical Germplasm, Japanese International Research Center for Agricultural Science, Tsukuba. (1998)
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