สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายประภาส ชชางเหลลก

ตตาแหนหง

นนกววจยน เชชยช วชาญ

สบงกบด

สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ศบนยณวจว ยน และถชายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2545-2547 การพนฒนาปปยป อวนทรชยจณ ากวนสดปเหลลอทวงท ของโรงงานผงชบรส ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากบรวษทน ราชาชบรส จจากนด
ปป 2546
การสชงเสรวมและถชายทอดเทคโนโลยชระบบการผลวตมนนสจาปะหลนงเพลอช ทจาเสผนสะอาดสจาหรนบผสมอาหารเลชยท งโคเนลอท และโคนมในเขตภาคใตผตอนบน ( หนวหนผา
โครงการ ) ไดผรบน ทปนจากสจานนกงานคณะกรรมการการอปดมศศกษา
ปป 2546-2548 การศศกษาผลของยวปซนมช ทชมช ตช อช ผลผลวตหนวสดและปรวมาณแปปงของมนนสจาปะหลนงทชปช ลบกในดวนชปดจตปรสน วารวน
และมอบบอน ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากมบลนวธพว ฒ
น นามนนสจาปะหลนงแหชงประเทศไทย
ปป 2547
การปลบกทดสอบสบบดช าจ ในสภาวะแวดลผอมตชาง ๆ และตผนทปนการผลวต ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากศบนยณพฒ
น นาและถชายทอดเทคโนโลยชรฐน รชวมเอกชน
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ
ปป 2547
สหกรณณ

โครงการศศกษาววธกช ารจนดการดวนทชเช หมาะสมกนบมนนสจาปะหลนงทชปช ลบกในดวนกลปมช ชปดดวนตชางๆ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากกรมพนฒนาทชดช นว กระทรวงเกษตรและ

ปป 2547-2548 การศศกษาผลของยวปซนมช รชวมกนบปปยป มบลไกชและปปยป เคมชทมช ผช ลตชอการผลวตกะหลชาจ ปลชบนพลนท ทชลช าดชนนในจนงหวนด
เพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากบรวษทน ดช เค ทช จจากนด
ปป 2547-2548 ศศกษาการปลบกพนนธปแณ กผวมนงกรผววทองทชรช ะดนบความสบงตชางกนนในจนงหวนดเพชรบบรณณและจนงหวนดเลย ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากศบนยณพนน ธปวศว วกรรมและ
เทคโนโลยชชวช ภาพแหชงชาตว
ปป 2548
การศศกษาการปลบกพนนธปแณ กผวมนงกรผววทองทชรช ะดนบความสบงตชางกนนในจนงหวนดเพชรบบรณณและจนงหวนดเลย ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากศบนยณพนน ธปวศว วกรรมและ
เทคโนโลยชชวช ภาพแหชงชาตว
ปป 2549
การศศกษาการปลบกและตผนทปนการผลวตพลนบ มะคาเดเมชยในเขตพลนท ทชสช งบ เชวงอนปรกน ษณเพลอช ความยนงช ยลนของจนงหวนดเพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากงบ
พนฒนาทชสช งบ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ
ปป 2549

การสชงเสรวมการปลบกหญผาแฝกในแปลงผลวตกะหลชาจ ปลชเพลอช อนปรกน ษณดนว และนทาจ ในพลนท ทชสช งบ และลาดชนน ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากมบลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2549
โครงการศศกษาผลของปปยป พลชสด รชวมกนบการใชผปยป เคมชอตน ราตชาจ ทชมช ตช อช ผลผลวตและปรวมาณแปปงในมนนสจาปะหลนง 4 พนนธปณ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากมบลนวธมว นน
สจาปะหลนงแหชงประเทศไทย
ปป 2547-2549 การศศกษาผลของยวบซนมช รชวมกนบปปยป มบลไกชและปปยป เคมชทมช ผช ลตชอการผลวตกะหลชาจ ปลชบนพลนท ทชลช าดชนนในจนงหวนดเพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากบรวษมน ดช
เค ทช จจากนด
ปป 2547-2549 โครงการศศกษาการปลบกพนนธปแณ กผวมนงกรผววทองทชรช ะดนบความสบงตชางกนนในจนงหวนดเพชรบบรณณ และจนงหวนดเลย ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากศบนยณพนน ธปวศว วกรรม
และเทคโนโลยชชวช ภาพแหชงชาตว สจานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรณและเทคโนโลยชแหชงชาตว
ปป 2526-2555 การปรนบปรปงพนนธปมณ นน สจาปะหลนง ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2550
การเพวมช ศนกยภาพการผลวตนผอยหนชาโดยใชผพนน ธปดณ แช ละการถชายทอด
งานววจยน สบเช กษตรกรผบปผ ลบกนผอยหนชาในเขตจนงหวนดปราจชนบปรช และจนงหวนดสระแกผว ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2550
การเพวมช ศนกยภาพการผลวตมนนสจาปะหลนงทชยช งชน ยลนโดยใชผพนน ธปดณ แช ละถชายทอดเทคโนโลยชในเขตจนงหวนดฉะเชวงเทรา จนงหวนดปราจชนบปรแช ละจนงหวนดสระแกผว ( ผบรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2550
การววเคราะหณความเปปนไปไดผในการพนฒนาชปมชนตผนแบบเศรษฐกวจพอเพชยงในเขตพลนท ทชสช ถานชวจว ยน ของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจาก
ทปนอปดหนปนววจยน มก.
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายประภาส ชชางเหลลก

ตตาแหนหง นนกววจยน เชชยช วชาญ
สบงกบด สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ศบนยณวจว ยน และถชายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ปป 2550
โครงการถชายทอดเทคโนโลยชการปลบกมนนสจาปะหลนงพนนธปใณ หมช (หผวยบง 60) เพลอช สชงเสรวมการผลวตมนนเสผนสะอาดเปปนวนตถปดบว ในอปตสาหกรรมเอทานอล ( หนวหนผา
โครงการยชอย ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2550

โครงการฝฝกอบรมและถชายทอดเทคโนโลยชการทจามนนเสผนสะอาดสจาหรนบผลวตอาหารสนตวณ ( หนวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2550

โครงการเยาวชนชาวไทยภบเขา (เผชามผง)หนวใจเกษตร ( หนวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2550-2552 การประเมวนผลผลวตมนนสจาปะหลนงในจนงหวนดลพบปรช ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2550-2553 การถชายทอดเทคโนโลยชการผลวตและพนฒนาอาชชพใหผกบน เกษตรกรบนพลนท ทชสช งบ ของจนงหวนดเพชรบบรณณ และในบางพลนท ทชขช องสถานชวจว ยน ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน
ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2550-2553 การถชายทอดเทคโนโลยชและแปรรบปผลผลวตทางการเกษตรเพลอช เพวมช รายไดผใหผเกษตรกรในจนงหวนดลพบปรช ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2550-2553 โครงการถชายทอดเทคโนโลยชการผลวตตผนไหลและพนฒนาอาชชพการปลบกสตรอเบอรชบช นพลนท ทชสช งบ ของจนงหวนดเพชรบบรณณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปน
ววจยน มก.
ปป 2550-2553 โครงการถชายทอดเทคโนโลยชทเช หมาะสมในการผลวตขผาวโพดหวานฝฝกสดใหผไดผผลผลวตและคปณภาพสบง ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2550-2554 การศศกษาศนกยภาพการผลวต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2550-2555 การปรนบปรปงพนนธปปณ าลณมนทาจ มนนลบกผสมเทเนอรา (D x P) และการถชายทอดเทคโนโลยช การผลวตปาลณมนทาจ มนนทชเช หมาะสมแกชเกษตรกร ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปน
จากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2550
สหกรณณ

โครงการววจยน และถชายทอดงานววจยน สบปช ระชาชน : โครงการบรรเทาทปกผบปผ ระสบปฝญหาอปทกภนยในปป2549 ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากกระทรวงเกษตรและ

ปป 2550
โครงการววจยน และถชายทอดงานววจยน สบปช ระชาชน : โครงการบรรเทาทปกผบปผ ระสบปฝญหาอปทกภนยในปป2549 โครงการววจยน ทชช 2 โครงการเรชงรนดพนฒนาอาชชพการผลวต
ขผาวโพดหวานฝฝกสดแบบครบวงจรโดยใชผเทคโนโลยชการผลวตทชเช หมาะสม สจาหรนบเกษตรกรผบปผ ระสบอปทกภนยในจนงหวนดพระนครศรชอยปธยา และจนงหวนดสปพรรณบปรช ( หนวหนผาโครงการ
ยชอย ) ไดผรบน ทปนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณณ
ปป 2550
โครงการววจยน และถชายทอดงานววจยน สบปช ระชาชน : โครงการบรรเทาทปกผบปผ ระสบปฝญหาอปทกภนยในปป2549 โครงการววจยน ยชอยทชช 3 โครงการฟฟนฟ ฟบและเพวมช ผลผลวตพลช
เศรษฐกวจของเกษตรกรทชปช ระสบภนยนทาจ ทชวมในเขตจนงหวนดภาคกลาง ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณณ
ปป 2550
โครงการววจยน และถชายทอดงานววจยน สบปช ระชาชน : โครงการบรรเทาทปกผบปผ ระสบปฝญหาอปทกภนยในปป2549 โครงการววจยน ยชอยทชช 4 การจนดการดวนทชเช หมาะสมเพลอช การ
ฟฟนฟ ฟบพนทล ทชกช ารเกษตรทชถช กบ นทาจ ทชวมในเขตจนงหวนดลปมช แมชนาจท เจผาพระยา ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณณ
ปป 2550
โครงการววจยน และถชายทอดงานววจยน สบปช ระชาชน : โครงการบรรเทาทปกผบปผ ระสบปฝญหาอปทกภนยในปป2549 โครงการววจยน ยชอยทช1ช โครงการผลวตอาหารสนตวณโดยใชผมนน
เสผนสะอาดและอาหารหมนกสจาหรนบโคและกระบลอในเขตพลนท ทชนช าจท ทชวม ( หนวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบน ทปนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณณ
ปป 2550-2554 โครงการสชงเสรวมอาชชพการปลบกขผาวไรชปลอดสารพวษบนพลนท ทชสช งบ ของจนงหวนดเพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากBusiness Unit
ปป 2551
มก.

โครงการววจยน และถชายทอดเทคโนโลยชการปลบกและการขยายพนนธปไณ ผชทมช ศช กน ยภาพในพลนท ทชสช งบ ของจนงหวนดเพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากงบพนฒนาทชสช งบ

ปป 2551
การตวดตามผลโครงการถชายทอดเทคโนโลยชการผลวตพลนบบนพลนท ทชสช งบ
ของจนงหวนดเลย จนงหวนดเพชรบบรณณ และจนงหวนดพวษณปโลก ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551
การปลบกทดสอบ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum L.) Roxb.) เปปนพลชนทาจ มนนทดแทนเพลอช ผลวต Biodiesel ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปด
หนปนววจยน มก.
ปป 2551
การฝฝกอบรมผลงานววจยน และถชายทอดเทคโนโลยชการผลวตและแปรรบปผลผลวตทางการเกษตรเพลอช เพวมช รายไดผใหผแกชเกษตรกรในพลนท ทชช 3 จนงหวนดภาคตะวนนออก (
ฉะเชวงเทรา,ปราจชนบปร,ช สระแกผว) ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายประภาส ชชางเหลลก

ตตาแหนหง
ปป 2551
ววจยน มก.

นนกววจยน เชชยช วชาญ
สบงกบด สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ศบนยณวจว ยน และถชายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
การววจยน เชวงปฏวบตน กว ารในการพนฒนาเชวงบบรณาการเพลอช ความยนงช ยลนอยชางพอเพชยงของชปมชนบรวเวณสถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปน

ปป 2551
การศศกษาวนสดปคลปมดวนทชมช อช ทว ธวพลตชอการเจรวญเตวบโตแบบอาศนยเพศ
และไมชอาศนยเพศของสตรอเบอรช 2 สายพนนธปณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2553 การประเมวนเชลอท พนนธปกรรมมนนสจาปะหลนงเพลอช จนดทจาฐานขผอมบลสจาหรนบงานดผานการปรนบปรปงพนนธปณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2553 โครงการถชายทอดเทคโนโลยชการผลวตมนนเสผนสะอาดสจาหรนบผลวตอาหารสนตวณ ( หนวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2553 โครงการถชายทอดเทคโนโลยชการเลชยท งไกชพนทล เมลองเพลอช มบลคชาเพวมช ( หนวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2553 โครงการถชายทอดเทคโนโลยชการเลชยท งหมบปาป ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2553 อวทธวพลของความเขผมแสงและชชวงแสงทชมช ตช อช การออกดอกของแกผวมนงกรสายพนนธปเณ บอรณ 100 ในสภาพวนนสนนท ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2554 การปลบกเปรชยบเทชยบพนนธปแณ ละคนดเลลอกพนนธปทณ เช หมาะสมกนบพลนท ทชปช ลบกเพลอช การนจาไปใชผประโยชนณของพลช Jerusalem Artichoke ( หนวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบน
ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2554 โครงการววจยน และพนฒนาพนนธปเณ สาวรสรนบประทานสดและอปตสาหกรรมในเขตพลนท ทชสช งบ ของจนงหวนดเพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน
มก.
ปป 2551-2554 อวทธวพลของหญผาแฝกตชอการอนปรกน ษณดนว และนทาจ ในระบบการผลวตมนนสจาปะหลนงภาคตะวนนออก ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2555 การศศกษาความสนมพนนธณระหวชางรบปแบบการปลบกพลช
กนบระบบนวเวศเกษตรบนพลนท ทชสช งบ ของจนงหวนดเพชรบบรณณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2552
ววจยน มก.

การถชายทอดเทคโนโลยชการใชผสมปนไพรในการปปองกนนกจาจนดศนตรบพชล ใหผแกชเกษตรกรบนพลนท ทชสช งบ ของจนงหวนดเพชรบบรณณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปน

ปป 2552

การถชายทอดเทคโนโลยชทเช หมาะสมในการผลวตปปยป หมนกคปณภาพ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2552
การเสรวมพลนงการปรนบเปลชยช นววถกช ารผลวตและปรนบปรปงคปณภาพชชวตว เพลอช สรผางชปมชนเขผมแขลงตผนแบบเศรษฐกวจพอเพชยงในเขตสถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการ
ยชอย ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2552-2555 การทดสอบความแมชนยจาการใชผปยป เคมชสาจ หรนบยางพารากชอนเปปดกรชดพนนธปณ RRIM 600 ในชปดดวนฝฝงฝ แดง ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2551-2552 การศศกษาผลการใชผ MK (ยวบซนมช ) รชวมกนบปปยป เคมชทมช ผช ลตชอผลผลวตมนนสจาปะหลนง
( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากบรวษทน ควอลวตคทช อนสตรนคชนนช โปรดนกสณ จจากนด (มหาชน)
ปป 2551-2552 โครงการผลวตอาหารสนตวณโดยใชผมนน เสผนสะอาดและอาหารหมนกสจาหรนบฟฟนฟ ฟบสภาพโคและกระบลอในเขตพลนท ทชบช าผ นนกเขาเปลผา ตจาบลเพนชยด อจาเภอโคกสจาโรง
จนงหวนดลพบปรช ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากเงวนรายไดผสวช นกลาง มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ
ปป 2551-2553 การเพวมช ประสวทธวภาพการผลวตมนนสจาปะหลนงโดยใชผพนน ธปดณ รช วช มกนบเทคโนโลยชการผลวตทชเช หมาะสม ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากโครงการศบนยณความเปปนเลวศทาง
ววชาการ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ
ปป 2551-2554 การสชงเสรวมอาชชพการปลบกขผาวไรชปลอดสารพวษบนพลนท ทชสช งป ของจนงหวนดเพชรบบรณณ สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากโครงการ Business
unit
ปป 2551-2554 โครงการยชอยทชช 2 การศศกษาทรนพยากรชชวภาพในระบบนวเวศเกษตรพลนท ทชสช ถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบน ทปนจากโครงการศบนยณความเปปนเลวศ
ทางววชาการ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ
ปป 2551-2554 ศบนยณสาธวตและสชงเสรวมการปลบกหญผาแฝกเพลอช อนปรกน ษณดนว และนทาจ ในแปลงเกษตรกรในพลนท ทชสช งบ และลาดชนนบรวเวณพลนท ทชสช ถานชวจว ยน เพชรบบรณณ
( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากสจานนกงานคณะกรรมการพวเศษเพลอช การประสานงานโครงการอนนเนลอช งมาจากพระราชดจารว
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ตตาแหนหง นนกววจยน เชชยช วชาญ
สบงกบด สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ศบนยณวจว ยน และถชายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ปป 2551-2556 การปลบกยางพารารชวมกนบสมปนไพรและกาแฟพนนธปอณ ะราบวกาผ ทชมช ศช กน ยภาพในพลนท ทชสช งบ เชวงอนปรกน ษณในสถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจาก
โครงการศบนยณความเปปนเลวศทางววชาการ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ
ปป 2552-2555 อวทธวพลหญผาแฝกรชวมกนบการปลบกพลชคลปมดวนทชมช ตช อช การอนปรกน ษณดนว และนทาจ ในแปลงไมผผลของสถานชวจว ยน เขาหวนซผอน ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากสจานนกงาน
คณะกรรมการพวเศษเพลอช การประสานงานโครงการอนนเนลอช งมาจากพระราชดจารว
ปป 2552-2555 อวทธวพลหญผาแฝกรชวมกนบการปลบกพลชคลปมดวนทชมช ตช อช การอนปรกน ษณดนว และนทาจ ในแปลงไมผผลของสถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบน ทปนจากสจานนก
งานคณะกรรมการพวเศษเพลอช การประสานงานโครงการอนนเนลอช งมาจากพระราชดจารว
ปป 2553
โครงการพนฒนาพนนธปมณ นน สจาปะหลนงและเทคโนโลยชการผลวตมนนสจาปะหลชงเพลอช เพวมช ผลผลวตและคปณภาพ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากมบลนวธสว ถาบนนพนฒนามนน
สจาปะหลนงแหชงประเทศไทย
ปป 2553-2554 โครงการผลวตมนนสจาปะหลนงพนนธปดณ ขช องมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณเพลอช ลดปฝญหาการขาดแคลนตผนพนนธปแณ ละความเสชยหายของพนนธปมณ นน สจาปะหลนงจากการระบาด
ของเพลชยท แปปง ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากเงวนงบประมาณมหาววทยาลนยฯ (โครงการววจยน และพนฒนาเพลอช เพวมช ศนกยภาพเชวงบบรณาการเพลอช การแขชงขนนในการแกผปญ
ฝ หาความยาก
จนของประชาชนในชาตว)
ปป 2552-2553 การบรวหารจนดการพลนท ทชเช พลอช เพวมช ผลผลวตทางการเกษตร
ของเกษตรกรบนพลนท ทชตช นผ นทาจ นทาจ หนาวโดยใชผ
ปรนชญา
เศรษฐกวจพอเพชยง ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากสจานนกงานคณะกรรมการววจยน แหชงชาตว
ปป 2552-2553 การเพวมช ผลผลวตมนนสจาปะหลนงโดยใชผพนน ธปดณ ขช อง มก.(หผวยบง 80) รชวมกนบเทคโนโลยชการผลวตทชเช หมาะสม ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากโครงการศบนยณความเปปน
เลวศทางววชาการ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ
ปป 2552-2555 ศบนยณสาธวตและสชงเสรวมการปลบกหญผาแฝกเพลอช อนปรกน ษณดนว และนทาจ ในแปลงเกษตรกรในพลนท ทชสช งบ และลาดชนนบรวเวณพลนท ทชสช ถานชวจว ยน เพชรบบรณณ
( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากสจานนกงานคณะกรรมการพวเศษเพลอช ประสานงานโครงการอนนเนลอช งมาจากพระราชดจารว
ปป 2553
การใชผปยป มบลโคอนดเมลดและปบนขาวรชวมกนบปปยป เคมชทมช ผช ลตชอการเจรวญเตวบโต และการ ใหผผลผลวตของมนนสจาปะหลนงพนนธปใณ หมช ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปด
หนปนววจยน มก.
ปป 2553
โครงการววจยน และถชายทอดเทคโนโลยชระบบการจนดการคปณภาพ (GAP) พลชผนกเมลองหนาว ใหผแกชเกษตรกรบนพลนท ทชสช งบ ของจนงหวนดเพชรบบรณณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน
ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2553

แผนงานถชายทอดเทคโนโลยชของสถานชวจว ยน ลพบปรช ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2553-2555 การเพวมช ประสวทธวภาพการผลวตมนนสจาปะหลนงโดยววธใช หผนาจท ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2553-2556 การใชผตนผ ตอกลางเพลอช การพนฒนาปรนบปรปงคปณภาพพลนบ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2553-2556 การประเมวนศนกยภาพผลผลวตมนนสจาปะหลนงพนนธปกณ าผ วหนผาในสภาพแวดลผอมทชแช ตกตชางกนน ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2553-2556 การววจยน และพนฒนาพนนธปมณ นน สจาปะหลนงเฉพาะเขตสภาพแวดลผอม ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2553-2556 การศศกษาการเจรวญเตวบโตและผลผลวตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) บนพลนท ทชสช งบ ของจนงหวนดเพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการยชอย
) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2553-2556 ศนกยภาพและการพนฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เปปนพลชนทาจ มนนทดแทนเพลอช ผลวตBiodiesel ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจาก
ทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2554
การถชายทอดเทคโนโลยชการผลวตขผาวโพดเลชยท งสนตวณเพลอช ใหผไดผผลผลวตและคปณภาพlสบงในเขตอจาเภอปากชชอง จนงหวนดนครราชสชมา ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปน
อปดหนปนววจยน มก.
ปป 2554

โครงการฝฝกอบรมเกษตรกร เรลอช งการปลบกปาลณมนทาจ มนนอยชางยนงช ยลน ในพลนท ทชปช ลบกปาลณมใหมชของประเทศไทย ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2554

โครงการววจยน และพนฒนาระบบการปลบกสตรอเบอรชเช พลอช เพวมช คปณภาพผลผลวตบนพลนท ทชสช งบ ของจนงหวนดเพชรบบรณณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายประภาส ชชางเหลลก

ตตาแหนหง นนกววจยน เชชยช วชาญ
สบงกบด สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ศบนยณวจว ยน และถชายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ปป 2553-2554 การปลบกเพลอช ใชผประโยชนณจากพลชแกชนตะวนน (Jerusalem Artichoke) ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากโครงการววจยน สถาบนนเพลอช พนฒนาคปณภาพและโครงการววจยน
และพนฒนาเพลอช เพวมช ศนกยภาพเชวงบบรณาการเพลอช การแขชงขนน
ปป 2553-2554 การปลบกและการใชผประโยชนณจากพลชแกชนตะวนน(Jerusalem Artichoke) ( หนวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบน ทปนจากโครงการววจยน สถาบนนเพลอช พนฒนาคปณภาพและ
โครงการววจยน และพนฒนาเพลอช เพวมช ศนกยภาพเชวงบบรณาการเพลอช การแขชงขนน
ปป 2554-2557 การศศกษาระบบการปลบกพลชทชใช หผชวช มวลตชอไรชสงบ เพลอช เปปนพลชพลนงงานทดแทนในประเทศไทย ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2555-2556 การคนดเลลอกพนนธปมณ นน สจาปะหลนงใหผเหมาะสมกนบพลนท ทชปช ลบกโดยพวจารณาจากผลผลวตและปรวมาณแปปงในหนวมนนสด ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากศบนยณพนน ธป
ววศวกรรมและเทคโนโลยชชวช ภาพหชงชาตว สจานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรณและเทคโนโลยชแหชงชาตว
ปป 2555-2556 การใชผฟลาวมนนสจาปะหลนงเพลอช ผลวตฟปลมณ ยชอยสลายไดผเพลอช การใชผงานทางการเกษตร ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากสจานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรณและเทคโนโลยช
แหชงชาตว
ปป 2555-2556 การนจาเขผาเชลอท พนนธปตณ าผ นทานตชอโรคและแมลง รวมถศงคปณลนกษณะเฉพาะ เพลอช พนฒนาสายพนนธปทณ มช ศช กน ยภาพไวผใชผในโครงการปรนบปรปงพนนธปมณ นน สจาปะหลนง ( ผบรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบน ทปนจากสจานนกงานคณะกรรมการววจยน แหชงชาตว
ปป 2555-2556 การนจาเขผาเชลอท พนนธปตณ าผ นทานโรคและแมลง รวมถศงมชคณ
ป ลนกษณะเฉพาะเพลอช พนฒนาสายพนนธปทณ มช ศช กน ยภาพไวผใชผในการปรนบปรปงพนนธปมณ นน สจาปะหลนง ( ผบรผ วช มโครงการ )
ไดผรบน ทปนจากสจานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรณและเทคโนโลยชแหชงชาตว
ปป 2554-2556 การศศกษาระบบการปลบกพลชทชใช หผชวช มวลตชอไรชสงบ เพลอช เปปนพลชพลนงงานทดแทนในประเทศไทย ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2555-2557 ระดนบความชลนท ในดวนทชเช หมาะสมในการใหผนาจท เสรวม และผลของการใหผนาจท เสรวมตชอคปณภาพและผลผลวตมนนสจาปะหลนง ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปน
ววจยน มก.
ปป 2556
การจจาแนกแกชนตะวนน (Helianthus tuberosus L.) โดยใชผลาจ ดนบเบสของคลอโรพลาสตณดเช อลนเอและนววเคลชยรณดเช อลนเอดผวยเทคนวคพชซอช ารณ – อารณเอฟแอลพช ( ผบรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2556

ผลของการใชผแกชนตะวนน (Helianthus tuberosus) เปปนสารทดแทนไขมนนตชอคปณภาพของไสผกรอกไขมนนตชาจ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2556
ศศกษาผลของไมผบงน รชมทชมช ผช ลตชอการเจรวญเตวบโตและผลผลวตของกาแฟอาราบวกาผ สายพนนธปคณ อตวมอรณบนพลนท ทชสช งบ ของสถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปน
จากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2556-2558 การจนดการธาตปอาหารพลชเฉพาะพลนท ทชเช พลอช การผลวตมนนสจาปะหลนงอยชางยนงช ยลน ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2556-2558 การปรนบปรปงพนนธปมณ นน สจาปะหลนงเพลอช ทนตชอสภาวะแหผงแลผง และการแพรชระบาดของเพลชยท แปปง ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.
ปป 2555-2557 โปรตชนเซลลณเดชยวจากการหมนกหนวพลชแกชนตะวนน (Helianthus tuberosus L.) ดผวยแบคทชเรชยผลวตกรดอะมวโน Corynebacterium glutamicum DS50 สาย
พนนธปทณ ไช วตชอเอนไซมณไลโซไซมณ: คปณคชาทางโภชนาการและการประยปกตณใชผในอาหารสนตวณนาจท เพลอช เปปนแหลชงโปรตชนทดแทนและเสรวมเสผนใยอาหาร ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปน
อปดหนปนววจยน มก.
ปป 2557-2558 การคนดเลลอกพนนธปมณ นน สจาปะหลนงใหผเหมาะสมกนบพลนท ทชปช ลบกโดยพวจารณาจากผลผลวตและปรวมาณแปปงในหนวมนนสด ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากสจานนกงานพนฒนา
ววทยาศาสตรณและเทคโนโลยชแหชงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2558 การเพวมช ผลผลวตและคปณภาพเมลลดกาแฟทชปช ลบกในสถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากเงวนรายไดผสวช นกลาง มก.
ปป 2557

การพนฒนาผลวตภนณฑณแคปซบลแกชนตะวนนสบเช ชวงพาณวชยณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2558

การพนฒนาผลวตภนณฑณนาจท เชลอช มและผงพรชไบโอตวกจากแกชนตะวนนสบเช ชวงพาณวชยณ ( ผบรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากทปนอปดหนปนววจยน มก.

ปป 2560-2561 โครงการผลของการเตรชยมดวนและสารยวปซนมตชอการเกวดชนนท ดานไถพรวนของดวนปลบกมนนสจาปะหลนง ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทปนจากสจานนกงานพนฒนาววทยา
ศาสตรณและเทคโนโลยชแหชงชาตว
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
พวมพณครนงท ลชาสปดเมลอช 3/8/63

หนผา 5 จาก 11

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายประภาส ชชางเหลลก

ตตาแหนหง

นนกววจยน เชชยช วชาญ

สบงกบด

สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ศบนยณวจว ยน และถชายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

- Dr. Supranee Ngamprasitthi, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, "Density on Growth and Tubers Yield of Jerusalem Artichoke on Pakchong Soil
Series", วารสารววทยาศาสตรณเกษตร 42 (3/1) (2011) 91-94
- Sakol Chaisri, ดร.โอภาษ บปญเสลง, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, "Cassava variety
High Yield MKULB 08-2-45", วรสารววทยาศาสตรณเกษตร 43 (2) (2012) 605-608
- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, Ruangsak Komkhuntod, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, "Effects of
Organic Fertilizer, Chemical Fertilizer and Their Combinations on Yield and Quality of Atemoya (Annona atemoya Hort.) cv. Petch Pakchong, Grown on
Map Bon, Coarse-loamy Variant Soil", วารสารววทยาศาสตรณการเกษตร 43 (2) (2012) 289-292
- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, นางสาวกฤษณา ทววาตรช, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek,
NARONGCHAI BOONSRI, Noppong Chulchoho, ดร.นนทฐา ทนกษณรตน นศรนณยณ, "Adding efficiency cassava production by site-specific nutrient management in
Chacheongsao province", แกชนเกษตร 41 (2) (2013) 39-48
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Sarima Sundhrarajun, Sarote Sirisansaneeyakul, Prapart Changlek, "Jerusalem artichoke paper", เคหการเกษตร
37 (-) (2013) 199-208
- Dr. Supranee Ngamprasitthi, Prapart Changlek, "Growth, Yield and Yield Component of Jerusalem Artichoke", ววทยาศาสตรณเกษตร 46 (3 (พวเศษ)) (2015)
541-544
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Kingkan Panitnok, Prapart Changlek, Dr. Supranee Ngamprasitthi, ดร.โอภาษ บปญเสลง, Ed Sarobol, "New Cassava
Variety “Kasetsart 75”", AGRICULTURAL SCIENCE JOURNAL 46 (3) (2015) 817-820
- ธวดารนตนณ เมธาวรากปล, Benya Manochai, Pariyanuj Chulaka, Nath Pichakum, Prapart Changlek, "Effect of Pruning and Fertilizer Applications on Productivity
and Qualityof Arabica Coffee Beans at Phetchabun Research Station", วารสารววทยาศาสตรณเกษตร 48 (2) (2017) 284-296
ระดนบนานาชาตว
- Kingkan Panitnok, Suthep Thongpae, Ed Sarobol, Sakol Chaisri, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Thamrongsilpa Pothisoong, Punyada Chaisrisuriyos,
Prapart Changlek, Paweena Thongluang, NARONGCHAI BOONSRI, "Study on the effects of vetiver grass and green manure management on properties of
Map Bon, coarse-loamy variant soil.", Communications in Soil Science and Plant Analysis 44 (-) (2012) 1-8
- Sakol Chaisri, Kingkan Panitnok, Punyada Chaisrisuriyos, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, Suthep Thongpae, Prapart Changlek, NARONGCHAI
BOONSRI, "Effects of Chicken Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil",
Communications in Soil Science and Plant Analysis 44 (1-4) (2013) 347-355
- Kingkan Panitnok, Suthep Thongpae, Ed Sarobol, Sakol Chaisri, Ngamprasitthi, S., Thamrongsilpa Pothisoong, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart
Changlek, Paweena Thongluang, NARONGCHAI BOONSRI, "Effects of Vetiver Grass and Green Manure Management on Properties of Map Bon,
Coarse-Loamy Variant Soil", Communications in Soil Science and Plant Analysis 44 (1-4) (2013) 158-165
- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Paweena Thongluang, "The
combination effects of Zinc, Magnesium, Sulphur foliar fertilizer management on cassava growth and yieldgrown on Map Bon, coarse-loamy variant
Soil", Procedia - Social and Behavioral Sciences 91 (-) (2013) 288-293
- Kotchakorn Prangviset, Molnapat Songpim, Natthawut Yodsuwan, Siwaporn Wannawilai, Monchai Dejsungkranont, Prapart Changlek, Sarote
Sirisansaneeyakul, "Fructose production from Jerusalem artichoke using mixed inulinases", Agriculture and Natural Resources 52 (2) (2018) 132-139
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายประภาส ชชางเหลลก

ตตาแหนหง นนกววจยน เชชยช วชาญ
สบงกบด สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ศบนยณวจว ยน และถชายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Sudprasong Suwonlerd, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "Effects of formula-9 Organic Fertilizer from
Waste of Food Seasoning Industry on Root Yield and Starch Content of Two Cassava Cultivars (Early Rainy Season)", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 44 (2006)
- Prapart Changlek, "ผลของยวบซนมช ปปยป มบลไกชและปปยป เคมชทมช ตช อช ผลผลวตของมนนสจาปะหลนงพนนธปหณ วผ ยบง 60 และพนนธปรณ ะยอง 72 (ปลายฤดบฝน)", การประชปมววชาการวนนสถาปนา
สถาบนนผลวตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปปและการประชปมทางววชาการครนงท ทชช 3 วนนทชช 8 สวงหาคม 2549 ณ หผองประชปม ชนนท 9 ตศกปฏวบตน กว ารววจยน กลาง มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ
(2006)
- Prapart Changlek, Vichan Vichukit, Ed Sarobol, Chareinsuk Rojanaridpiched, Sumet Tabngein, สปรชนย เนลอช งสวทธว,ธ "Effects of chicken manure, gypsum and
chemical fertilizer (second year) on root yield and starch content of cassava planted on Warin and Mab Bon soil series", การประชปมววชาการ ครนงท ทช4ช 4
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ (2006)
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Sudprasong Suwonlerd, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "Effects of formula 10 organic fertilizer from
waste of food seasoning industry on root yield and starch content of two cassava cultivars (early rainy season)", การประชปมววชาการ ครนงท ทช4ช 4 มหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรณ (2006)
- Prapart Changlek, Vichan Vichukit, Ed Sarobol, Chareinsuk Rojanaridpiched, Jumlong Jiamjumnanja, "Effects of cassava peel and chemical fertilizer on
fresh root yield of Huay Bong 60 cassava variety", การประชปมววชาการ ครนงท ทช4ช 4 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ (2006)
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Sudprasong Suwonlerd, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "Effects of formula-3 organic fertilizer from
waste of food seasoning industry, chicken manure and chemical fertilizer on root yield and starch content of two cassava cultivars (early rainy season)",
การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 44 (2006)
- Prapart Changlek, Narongchai Pipattanawong, Sudprasong Suwonlerd, Sumet Tabngein, Benjarach Thongyeun, Boonruam Chanchuen, Buabang
Ya-oop, "The Regional Varietal Trial of Physic Nut (Jathopha curcas L.) and Cost production", ประชปททางววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 45
(2007)
- Prapart Changlek, Vichan Vichukit, Chareinsuk Rojanaridpiched, Ed Sarobol, Jumlong Jiamjumnanja, "The Effects of Chicken Manure and Low Rate of
Chemical Fertilizer on Fresh Root Yield and Starch Content of Huay Bong 60 Cassava Variety", ประชปมทางววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 45
(2007)
- Prapart Changlek, Vichan Vichukit, Ed Sarobol, Sudprasong Suwonlerd, ปรชชา เพชรประไพ, Sumet Tabngein, "Effects of, Gypsum, Chicken Manure and
Chemical Fertilizer on Root Yield and Starch Content of Kasetsart 50 and Huay Bong 60 Cassava Planted in Late Rainy Season
", ประชปมทางววชาการมหาววทยาลนยเกาตรศาสตรณ ครนงท ทชช 45 (2007)
- Prapart Changlek, Olarn Tuntawiroon, Weerasri Mektrong, wisit kijsomporn, woravit Yeesawat, Benjarach Thongyeun, Buabang Ya-oop, "The Opinion of
Farmer on the Highland of Phetchabun Province
about Strawberry and Persimmon Cultivation
", ประชปมทางววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 45 (2007)
- Prapart Changlek, Vichan Vichukit, Ed Sarobol, Chareinsuk Rojanaridpiched, Sakol Chaisri, สปรชนย เนลอช งสวทธว,ธ "Effects of chicken manure, gypsum and
chemical fertilizer on root yield and starch content of cassava planted on Warin Soil Series (Crop 3)", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท
ทชช 46 (2008)
- Prapart Changlek, Sudprasong Suwonlerd, Olarn Tuntawiroon, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "ผลของปปยป อวนทรชยสณ ตบ ร 3 ทชไช ดผจากวนสดปเหลลอทวงท ของ
โรงงานผงชบรสทชมช ตช อช ผลผลวตหนวสดและปรวมาณแปปงในมนนสจาปะหลนง 2 พนนธปณ (ปลายฤดบฝน)", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 46 (2008)
- Prapart Changlek, Sudprasong Suwonlerd, Olarn Tuntawiroon, Boonruam Chanchuen, Thongchai Mala, "ผลของปปยป อวนทรชยสณ ตบ ร 9 ทชไช ดผจากวนสดปเหลลอทวงท ของ
โรงงานผงชบรสทชมช ตช อช ผลผลวตหนวสดและปรวมาณแปปงในมนนสจาปะหลนง 2 พนนธปณ (ปลายฤดบฝน)", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 46 (2008)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายประภาส ชชางเหลลก

ตตาแหนหง นนกววจยน เชชยช วชาญ
สบงกบด สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ศบนยณวจว ยน และถชายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
- Mr.WET TECHA, Prapart Changlek, Narongchai Pipattanawong, Benjarach Thongyeun, Veerayut Saenyakul, Visan Theansatheanphong, "Study of
strawberry runner production on the highland area of Phetchaboon province", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 47 (2009)
- Olarn Tuntawiroon, Uraiwan Dilokkunanant, UDOMLAK SUKATTA, woravit Yeesawat, Sudprasong Suwonlerd, Prapart Changlek, Weerasri Mektrong,
"Extraction and composition of the essential oil of tea tree (Melaleuca alternifolia) in Thailand", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 47
(2009)
- Sakol Chaisri, Sumet Tabngein, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, "Yield potential of recommend cassava varieties planted on Chachoengsao
province", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 47 (2009)
- Kingkan Panitnok, Sumet Tabngein, Sombun Techapinyawat, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Teera Somwang, Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos,
Prapart Changlek, Somchai Limaroon, Kunlayanee Suvittawat, "Effects of Light Intensity and Photoperiod on Flowering of Dragon Fruit
(Hylocereus undatus (Haw.) Britt). Cv. 100 in Short Day Condition.
", การประชปมววชาการพลชสวนแหชงชาตว ครนงท ทชช 9 (2010)
- Sakol Chaisri, Prapart Changlek, Punyada Chaisrisuriyos, Sumet Tabngein, Sutus Pleangkai, "Yield Potential of Recommend Four Cassava Varieties",
การประชปมทางววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 48 สาขาพลช (2010)
- Prapart Changlek, Sukanya Jattupornpong, Sudprasong Suwonlerd, นายววศลน ยณ เธชยรเสถชยรพงศณ, นายวชระยปทธ แสนยากปล, นายเจระศนกดวธ แซชล,ช Sakol Chaisri,
Chongkonlada Phlaidee, Sutus Pleangkai, "The Farmer’s Opinion to the Transfer of training Technology for animal feeds production on Quality chips and
fermentation feeds for cattle at Panead Sub District Kokcharean District Lopburi Province", การประชปมทางววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 48 สาขาสชง
เสรวมการเกษตรและคหกรรมศาสตรณ (2010)
- Prapart Changlek, รศ.ดร.สนนนช จอกลอย, Olarn Tuntawiroon, Narongchai Pipattanawong, Sudprasong Suwonlerd, Dr. Supranee Ngamprasitthi, นายวชระยปทธ
แสนยากป, นายววศลน เธชยรเสถชยรพงศณ, นายเจรศนกดวธ แซชล,ช Benjarach Thongyeun, "Growth and Yield of Jerusalem Artichoke on Highland Area at Petchabun
Research Station", การประชปมทางววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 48 สาขาพลช (2010)
- Prapart Changlek, Veerayut Saenyakul, ววศลน เธชยรเสถชยรพงศณ, "Comparative of study the growth of macadamia 4 varieties and 3 years old on highland at
Phetchabun province", การประชปมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ครนงท ทชช 48 (2010)
- Kingkan Panitnok, Sombun Techapinyawat, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Teera Somwang, Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek,
Somchai Limaroon, "Effects of Light Intensity and Photoperiod on Flowering of Dragon Fruit(Hylocereus undatus (Haw.) Britt). CV. 100 in Short Day
Condition. (2nd year)", การประชปมววชาการพลชสวนแหชงชาตว ครนงท ทชช 10 (2011)
- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, Suthep Thongpae, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, "Rates of
Chicken Manure, Chemical Fertilizer and their Combinations Affect on Growth and Yield Cassava (Manihot esculenta Crantz) Grown on Map Bon,
coarse-loamy variant", การประชปมดวนและปปยป แหชงชาตว ครนงท ทชช 2 (2011)
- Olarn Tuntawiroon, UDOMLAK SUKATTA, woravit Yeesawat, Prapart Changlek, Veerayut Saenyakul, Weerasri Mektrong, "Month of Harvest on
Coppicing Ability and Yield Production of Tea Tree (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) Grown in Thailand", การประชปมววชาการพลชสวนแหชงชาตว
ครนงท ทชช 10 (2011)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Sarima Sundhrarajun, Sarote Sirisansaneeyakul, Prapart Changlek, "Mechanical property improvement of
Jerusalem artichoke paper by coating with chitosan", การประชปมทางววชาการ ครนงท ทชช 50 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ (2012)
- Sakol Chaisri, ดร.โอภาษ บปญเสลง, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, "Cassava variety
High Yield MKULB 08-2-45", การประชปมววชาการและเสนอผลงานววจยน พลชเขตรผอนและกศงช รผอน ครนงท ทชช 6 (2012)
- Sakol Chaisri, ดร.โอภาษ บปญเสลง, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, นวตยา ดนตรช, นวกร
ตบมสนนเทชยะ, "Outstanding hybrid cassava variety MKULB 08-1-49", การประชปมววชาการครนงท ทชช 9 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตกจาแพงแสน (2012)
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นนกววจยน เชชยช วชาญ

สบงกบด

สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ศบนยณวจว ยน และถชายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, Ruangsak Komkhuntod, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, "Effects of
Organic Fertilizer, Chemical Fertilizer and Their Combinations on Yield and Quality of Atemoya (Annona atemoya Hort.) cv. Petch Pakchong, Grown on
Map Bon, Coarse-loamy Variant Soil", การประชปมววชาการและเสนอผลงานววจยน พลชเขตรผอนและกศงช รผอน ครนงท ทชช 6 (2012)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, ดร.โอภาษ บปญเสลง, "Cassava variety
MKULB 08-2-32", การประชปมทางววชาการ ครนงท ทชช 50 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ (2012)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Ed Sarobol, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Prapart Changlek, "Yield Stability of Recommended
KU Cassava Varieties Grown in Upper North Region of Thailand", การประชปมทางววชาการ ครนงท ทชช 50 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ (2012)
- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, นางสาวกฤษณา ทววาตรช, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek,
NARONGCHAI BOONSRI, Noppong Chulchoho, ดร.นนทฐา ทนกษณรตน นศรนณยณ, "Adding efficiency cassava production by site-specific nutrient management in
Chacheongsao province", การประชปมววชาการดวนและปปยป แหชงชาตว ครนงท ทชช 3 (2013)
- ดร.สปนยช ณ โชตวนรช นาท, ดร.เกลอท กบล ปปยะจอมขวนญ , ดร.จนกรพล สปนทรวราภาส , นายนวตว เตวมเวศชยานนทณ, นายชบเกชยรตว กวจคปณาเสถชยร , Pathama Chatakanonda,
Rattana Tantatherdtam, Prapart Changlek, น.ส.ศรนณยา ศรชรตน นะ , "การใชผฟลาวมนนสจาปะหลนงเพลอช ผลวตฟปลมณ ยชอยสลายไดผเพลอช การใชผงานทางการเกษตร", การประชปม
ววชาการประจจาปป 2556 สวทช. (NAC 2013) ความกผาวหนผาผลการดจาเนวนงานววจยน มปงช เปปาเพลอช ตอบสนองความตผองการของประเทศเรชงดชวนประจจาปปงบประมาณ 2555 (2013)
- Sakol Chaisri, โอภาษ บปญเสลง, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, นวตยา ดนตรช, นวกร ตบม
สนนเทชยะ, "Potential Evaluation of Fresh Root Yield and Starch of Cassava variety Kasetsart 72", การประชปมทางววชาการ ครนงท ทชช 51 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ
(2013)
- Sakol Chaisri, โอภาษ บปญเสลง, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, นวตยา ดนตรช, นวกร ตบม
สนนเทชยะ, "Outstanding hybrid cassava variety MKULB 08-2-45", การประชปมทางววชาการ ครนงท ทชช 51 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ (2013)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, โอภาษ บปญเสลง, "Selection of
cassava varieties for suitable cultivation in term of yield and
starch content in the tuber", การประชปมววชาการประจจาปป 2556 สวทช.
(2013)
- Chanram Roopkham, ดร. นทาจ ผศงท อนปกลบ , Thanapoom Maneeboon, Prapart Changlek, "Genetic Identification of Eight Keantawan Cultivars (Helianthus
tuberosus L.) Based on the Nucleotide Sequences of Four Conserved Regions of Chloroplast DNA and One Conserved Region of Nuclear DNA using PCR
– RFLP", การประชปมทางววชาการ ครนงท ทชช 53 ของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ (2015)
- Dr. Supranee Ngamprasitthi, Prapart Changlek, "Yield and Yield Component of Jerusalem Artichoke", การประชปมววชาการและเสนอผลงานววจยน พลชเขตรผอนและ
กศงช รผอน ครนงท ทชช 9 (2015)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Kingkan Panitnok, Prapart Changlek, Dr. Supranee Ngamprasitthi, ดร.โอภาษ บปญเสลง, Ed Sarobol, "New Cassava
Variety “Kasetsart 75”", การประชปมววชาการและเสนอผลงานววจยน พลชเขตรผอนและกศงช รผอน ครนงท ทชช 9 (2015)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Kingkan Panitnok, Prapart Changlek, สรกฤช เฟฟอฝ งศรช, สาคร เพชงเลลงดช, ดร.โอภาษ บปญเสลง, Ed Sarobol, "Cassava Variety
‘KU-KORAT’ High Starch, Good Yields, and Root Rot Tolerance", การประชปมววชาการและเสนอผลงานววจยน พลชเขตรผอนและกศงช รผอน ครนงท ทชช 10 (2016)
ระดนบนานาชาตว
- wandee sutthinarakorn, Prapart Changlek, Mr.WET TECHA, "Alternative Agriculture for Better Living of Poor Farmers in High Land at Tambon
Lakdan, Amphor Namnao, Phetchaboon Province", Agriculture for Better Living and Global Economy (2010)
- Sakol Chaisri, Kingkan Panitnok, Ed Sarobol, Suthep Thongpae, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, "Effects of
Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", การประชปมววชาการ 12th International
Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania,Greece (2011)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายประภาส ชชางเหลลก

ตตาแหนหง นนกววจยน เชชยช วชาญ
สบงกบด สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ศบนยณวจว ยน และถชายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Ed Sarobol, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Prapart Changlek, "Yield Stability of Recommended
KU Cassava Varieties Grown in Upper North Region of Thailand", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia
for Multiple Uses for Multiple Markets”. in Nanning city, Guangxi province, China. (2011)
- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, Suthep Thongpae, Punyada Chaisrisuriyos, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Prapart Changlek, "The
Combinations of Zinc, Magnesium and Sulphur Foliar Fertilizer Affect on Growth and Yield Cassava (Manihot esculenta Crantz) Grown on Map Bon,
coarse-loamy variant", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in
Nanning city, Guangxi province, China. (2011)
- Kingkan Panitnok, Suthep Thongpae, Ed Sarobol, Sakol Chaisri, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Thamrongsilpa Pothisoong, Punyada Chaisrisuriyos,
Prapart Changlek, Paweena Thongluang, Phakpen Poomipan, "Study on the effects of vetiver grass and green manure management on properties of
Map Bon, coarse-loamy variant soil.", 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania,
Crete, Greece (2011)
- Prapart Changlek, Sakol Chaisri, "Effects of, Gypsum, Chicken Manure and Chemical Fertilizer on Root Yield of Cassava Planted 3 Variety Early Rainy
Season in Mab Bon Soil Series", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple
Markets” in Nanning city, Guangxi province, China. (2011)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Ed Sarobol, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Prapart Changlek, "Yield Potential of KU Cassava
Varieties Grown in Upper Central Part of Thailand", The Global Cassava Partnership for the 21st Century (GCP21)
(2012)
- Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, ดร.โอภาษ บปญเสลง, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, "New Cassava
variety “Kasetsart 72”", 2nd USM- PSU International Conference On Arts And Sciences 2012 (2012)
- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, Nawarat Udomprasert, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Paweena
Thongluang, "Adding Efficiency cassava production by irrigation in Coarse-loamy, mixed, Oxic Paleustults soil", Second Scientific Conference of the
Global Cassava Partnership for the 21st Century (GCP 21) (2012)
- Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, Ed Sarobol, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Paweena Thongluang, "The
Combination Effects of Zinc, Magnesium, Sulphur Foliar Fertilizer Management on Cassava Growth and Yield Grown on Map Bon, coarse-loamy variant
Soil", 2nd USM-PSU International Conference On Arts And Sciences 2012 (ICAS 2012)
(2012)
- Kingkan Panitnok, Ed Sarobol, Sakol Chaisri, Dr. Supranee Ngamprasitthi, A. Kullawon, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Paweena
Thongluang, NARONGCHAI BOONSRI, "Adding Efficiency of Cassava (Manihot esculenta Crantz) Production by Zinc Application on clay loam Soil", The
13th International Symposium on Soil and Plant Analysis (2013)
- Sakol Chaisri, ดร.โอภาษ บปญเสลง , Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Kingkan Panitnok, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, นางนวตยา ดนตรช ,
นายนวกร ตบมสนนเทชยะ, "Kasetsart 72 – a cassava variety suited to theblack clay soils of Th ailand", The 13th International Symposium on Soil and Plant
Analysis (2013)
- Kingkan Panitnok, Sukunya Yampracha, Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Ed Sarobol, "Site-specific
of potassium requirements on cassava production in Thailand", 14th International Symposium on Soil and Plant Analysis "The Year of Soils:
Stewardship through Analysis" (2015)
สวทธวบตบ ร
- สวทธวบตน รงานววจยน ปป 2553 เรลอช ง "มนนสจาปะหลนงพนนธปหณ วผ ยบง 80" จาก ภาคววชาพลชไรชนา คณะเกษตร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ
อนชส ทว ธวบตบ ร
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นายประภาส ชชางเหลลก

ตตาแหนหง

นนกววจยน เชชยช วชาญ

สบงกบด

สถานชวจว ยน เพชรบบรณณ ศบนยณวจว ยน และถชายทอดเทคโนโลยชการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

- อนปสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2553 เรลอช ง "กรรมววธกช ารผลวตฟรปกโทสและอวนโบ ลโอลวโกแซลกคาไรดณจากเยรบซาเลลมอารณทโว ชผค" จาก ภาคววชาเทคโนโลยชชวช ภาพ คณะอปตสาหกรรมเกษตร
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ เขตจตปจกน ร กรปงเทพฯ 10900
- อนปสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2556 เรลอช ง "การผลวตแปปงเยรบซาเลลมอารณทโว ชผค" จาก ภาคววชาเทคโนโลยชชวช ภาพ คณะอปตสาหกรรมเกษตร มก.
- อนปสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2558 เรลอช ง "กรรมววธกช ารผลวตฟรนกโทสและอวนโบ ลโอลวโกแซลกคาไรดณจากแกชนตะวนน (เยรบซาเลลมอารณทโว ชผค)" จาก ภาคววชาเทคโนโลยชชวช ภาพ คณะ
อปตสาหกรรมเกษตร
- อนปสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2558 เรลอช ง "กรรมววธกช ารผลวตฟรปกโทสและอวนโบ ลโอลวโกแซลกคาไรดณจากเยรบซาเลลมอารณทโว ชผค" จาก ภาคววชาเทคโนโลยชชวช ภาพ คณะอปตสาหกรรมเกษตร
มก.
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- ผลงานววจยน ดชเดชน มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ดผานเทคโนโลยช ประจจาปป 2546 เรลอช ง "มนนสจาปะหลนงพนนธปใณ หมช หผวยบง 60" จาก สถาบนนววจยน และพนฒนาแหชงมหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรณ
- รางวนลผลงานววจยน ตชพมว พณระดนบนานาชาตว และผลงานววจยน ทชสช รผางผลกระทบ มก. ปป 2556 เกษตรศาสตรณ ประจจาปป 2556 เรลอช ง "Effects of Chicken Manure and Chemical
Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ
- รวงทองเกชยรตวคณ
ป ประจจาปป 2557 เรลอช ง "มนนสจาปะหลนงพนนธปณ เกษตรศาสตรณ 72" จาก คณะเกษตร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตบางเขน
- รางวนล “นวนตกรรมมปงช เปปา: มนนสจาปะหลนง ” ดชเดชน เกษตรศาสตรณ ประจจาปป 2557 เรลอช ง "มนนสจาปะหลนงพนนธปณ เกษตรศาสตรณ 72" จาก สจานนกงานคณะกรรมการววจยน แหชงชาตว
ผลงานววจยน นชเท ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2545 - 3 สวงหาคม 2563
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