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โครงการววจยบ
ปป 2543-2545 โครงการพศฒนาหชองปฏดบตศ กด ารตรวจสอบคตณภาพเมลลดพศนธตใย หชเปปนมาตรฐานสากลภายใตชการสนศบสนตนของสภาวดจยศ แหมงชาตด ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจาก
สกานศกงานคณะกรรมการวดจยศ แหมงชาตด
ปป 2549
การเพดมพ ศศกยภาพการผลดตพพชเศรษฐกดจดชวยเทคโนโลยยการใชชนากน นชอยแกชปญ
ป หาภศยแลชงในเขตจศงหวศดลพบตรย ( หศวหนชาโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศกงานคณะ
กรรมการอตดมศศกษา
ปป 2549

โครงการทดสอบปตยป นนาก ในการผลดตกลชวยไมชในประเทศไทย ( หศวหนชาโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากบรดษทศ SPI, อดตาลย

ปป 2549

โครงการทดสอบปตยป ละลายชชาในพพชผศกเศรษฐกดจ ( หศวหนชาโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากHAIFA, อดสราเอล

ปป 2550
การเพดมพ ศศกยภาพการผลดตพพชเศรษฐกดจดชวยเทคโนโลยยการใชชนากน นชอยในพพนน ทยเพ สยยพ งภศยแลชงในเขตจศงหวศดลพบตรย (ปปทพย 2) ( หศวหนชาโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศกงาน
คณะกรรมการการอตดมศศกษา (เครพอขมายการวดจยศ ภาคกลางตอนบน)
ปป 2548-2552 ผลของสภาพความชพนน ในดดน แสง และอตณหภลมตด อม การเจรดญเตดบโตและปรดมาณสารออกฤทธดขด องสมตนไพรฟฟาทะลายโจร ( หศวหนชาโครงการยมอย ) ไดชรบศ ทตนจาก
ทตนอตดหนตนวดจยศ มก.
ปป 2550
การวดเคราะหยความเปปนไปไดชในการพศฒนาชตมชนตชนแบบเศรษฐกดจพอเพยยงในเขตพพนน ทยสพ ถานยวจด ยศ ของมหาวดทยาลศยเกษตรศาสตรย ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจาก
ทตนอตดหนตนวดจยศ มก.
ปป 2550

การศศกษาปปจจศยสภาพแวดลชอมทยเพ หมาะสมในการเพดมพ ปรดมาณผลผลดตและคตณภาพของผศกหวานบชาน ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.

ปป 2550-2554 การปรศบปรตงพศนธตพย รดกเพพอพ ปรดมาณสารแคปไซซดนเพพอพ อตตสาหกรรมอาหารและยา และเพพอพ อตตสาหกรรมแปรรลปและผงพรดกสย ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากทตน
อตดหนตนวดจยศ มก.
ปป 2550-2554 การปรศบปรตงพศนธตพย รดกเพพอพ อตตสาหกรรมและการสกศดสารสกาคศญ ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.
ปป 2550-2554 การปรศบปรตงพศนธตพย รดกเลพอน ยและกศงพ เลพอน ยเพพอพ การผลดตภายใตชสภาพโรงเรพอน ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.
ปป 2550-2551 โครงการการพศฒนาการผลดตผศกโดยมาตรฐานการผลดตระบบ GAP เพพอพ สมงครศวการบดนไทย
( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากการบดนไทย
ปป 2551

โครงการทดสอบปตยป ทางใบตมอการเจรดญเตดบโตและผลผลดตกลชวยไมช ( หศวหนชาโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากบรดษทศ S.T.I.Solfotecica Italiana-SpA จากประเทศอดตาลย

ปป 2553-2555 การศศกษาอดทธดพลของธาตตอาหารพพชเพพอพ การควบคตมความเผลดในพรดก ( หศวหนชาโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.
ปป 2554-2556 การพศฒนาคตณภาพและศศกยภาพการผลดตกลชวยไมชของไทยเพพอพ การแขมงขศนในตลาดโลก ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศกงานคณะกรรมการวดจยศ แหมงชาตด
ปป 2555
ผลของอตณหภลมสด งล ในระหวมางการพศฒนาเมลลดตมอการเปลยยพ นแปลงองคยประกอบทางเคมยและกายภาพของเมลลดพศนธตพย รดก ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตด
หนตนวดจยศ มก.
ปป 2555-2558 การพศฒนาศศกยภาพการผลดตมะพรชาวอมอน เพพอพ การสมงออกครบวงจร ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศกงานกองทตนสนศบสนตนการวดจยศ
ปป 2555-2558 การศศกษาความเปปนไปไดชในการพศฒนาวศสดตเพาะกลชาจากเปลพอกมะพรชาวอมอนเหลพอทดงน ( หศวหนชาโครงการยมอย ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศกงานกองทตนสนศบสนตนการวด
จศย
ปป 2555-2557 การจศดการนนาก และธาตตอาหารเพพอพ การผลดตเมลลดพศนธตพย รดกภายใตชสภาวะอตณหภลมสด งล ( หศวหนชาโครงการยมอย ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.
ปป 2555-2557 การผลดตเมลลดพศนธตพย รดกคตณภาพสลงภายใตชสภาวะโลกรชอน ( หศวหนชาโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.
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ปป 2555-2557 การผลดตเมลลดพศนธตพย รดกคตณภาพสลงภายใตชสภาวะอตณหภลมสด งล ( หศวหนชาโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.
ปป 2555-2557 การศศกษาการพศฒนาของเมลลด การจศดการทรงพตมม ประชากร และการพรางแสงเพพอพ การผลดตเมลลดพศนธตพย รดกภายใตชสภาวะอตณหภลมสด งล ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตน
จากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.
ปป 2555-2557 การจศดการนนาก และธาตตอาหารพพชเพพอพ การผลดตเมลลดพศนธตพย รดกภายใตชสภาวะอตณหภลมสด งล ( หศวหนชาโครงการยมอย ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.
ปป 2555-2556 การพศฒนาระบบการผลดตสดนคชาเกษตรและอาหารปลอดภศย (Q) ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศกงานคณะกรรมการวดจยศ แหมงชาตด
ปป 2557

การพศฒนาขยะเปลพอกมะพรชาวอมอนเปปนวศสดตและถาดเพาะกลชาเปปนการคชา ( หศวหนชาโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.

ปป 2557
โครงการศศกษาดศชนยชวนย ดศ คตณลศกษณะสกาคศญทยใพ ชชเปปนเกณฑยในการบมงชยคน ณ
ต ภาพ การแบมงชชธนคตณภาพ และการกกาหนดรหศสขนาดของมะนาว ( หศวหนชาโครงการ ) ไดช
รศบทตนจากสกานศกงานมาตรฐานสดนคชาเกษตรและอาหารแหมงชาตด (มกอช.)
ปป 2558-2560 การพศฒนาพศนธตแย ละระบบการปลลกมะละกอเพพอพ อตตสาหกรรมอาหาร (ระยะทยพ 1) ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศกงานกองทตนสนศบสนตนการวดจยศ
ปป 2558

การจกาแนกพศนธตขย าช วโดยการวดเคราะหยโปรตยนในเมลลดดชวยเทคนดคอศลตราธดนเลเยอรยไอโซอดเลลกตรดกโฟกศสซดงพ ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.

ปป 2559-2561 การพศฒนาการประเมดนความมยชวย ตด ของเมลลดพศนธตขย าช วโพดระหวมางการเกลบรศกษาดชวยเครพอพ งตรวจวศดเอทานอลแบบดศดแปร ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศก
งานกองทตนสนศบสนตนการวดจยศ
ปป 2560-2561 การพศฒนาเทคโนโลยยการจศดเกลบและจกาแนกเชพอน พศนธตกรรมพพชผศกทยมพ ศย กศ ยภาพ เพพอพ การใชชประโยชนยในการพศฒนาเปปนสดนคชาเกษตร การพศฒนาพศนธตย การตรวจ
สอบและการผลดตเมลลดพศนธตย ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศกงานพศฒนาการวดจยศ การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การพศฒนาเทคโนโลยยเพดมพ ผลผลดตและคตณภาพซดโซะใบเขยยวดชวยแสงไฟเสรดมกลางคพน ( หศวหนชาโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศกงานพศฒนาวดทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยยแหมงชาตด
ปป 2560-2561 การพศฒนาวดธกย ารประเมดนความแกมเมลลดพศนธตพย รดกดชวยการวศดคลอโรฟฟลลยฟลลออเรสเซนตยจากเปลพอกหชธมเมลลด และวดธกย ารยพดอายตการเกลบรศกษาเมลลดพศนธตพย รดกโดย
การลดความชพนน แบบยดงพ ยวดและดศดแปลงบรรยากาศเกลบรศกษา ( หศวหนชาโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศกงานพศฒนาการวดจยศ การเกษตร (สวก.)
ปป 2560

การพศฒนาการจกาแนกความแขลงแรงของเมลลดพศนธตขย าช วอยมางรวดเรลวดชวยการวดเคราะหยภาพถมาย ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากทตนอตดหนตนวดจยศ มก.

ปป 2562-2563 ระบบจศดการการปลลกพพชในโรงเรพอน ( ผลรช วม มโครงการ ) ไดชรบศ ทตนจากสกานศกงานพศฒนาการวดจยศ การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดศบชาตด
- Thammasak Thongket, "ผลของความชพนน ในดดนในชมวงการพศฒนาผลทยมพ ตย อม ความเผลด ผลผลดต และลศกษณะทางกายภาพของผลพรดก", วดทยาสารกกาแพงแสน ปปทพย 3 ฉบศบพดเศษ
ธศนวาคม 2548 3 (พดเศษ) (2005) 54-59
- Thammasak Thongket, "Effect of Soil Moisture on Pungency Yield and Fruit Characteristics", วารสารวดทยาศาสตรยเกษตร. 36 5-6(พดเศษ) : 1029-1032 36 (5-6)
(2005) 1029-1032
- Thammasak Thongket, "Effect of Nutrient Solution Concentrations and pH Levels on Growth, Nitrate Contents and Vitamin C of Cos Lettuce (Lactuca
sativa L. Romana) in the Evaporative Cooling Greenhouse", วารสารวดทยาศาสตรยเกษตร 36 5-6 (พดเศษ) : 1110-1113 36 (5-6) (2005) 1110-1113
- Thammasak Thongket, "Application of Trichoderma harzianum for the Control of Lettuce Root Rot Caused by Phythium aphanidermatum in
Hydroponic Cultiure", วารสารวดทยาศาสตรยเกษตร 36 5-6(พดเศษ) : 1179-1182 36 (5-6) (2005) 1179-1182
- Thammasak Thongket, "ผลของสารไตรนยซาแพค-เอธดล(ฟรยโม) ตมอการเจรดญเตดบโตของไทรยชอยใบแหลม", วารสารวดทยาศาสตรยเกษตร 37 (3) : 241-248 37 (3) (2006)
241-248
- Kancharoen Srioon, Thunya Taychasinpitak, Thammasak Thongket, "Effect of Trinexapac-ethyl (Primo) on Growth of Weeping Fig (Ficus benjamina)",
วารสารวดทยาศาสตรยเกษตรศาสตรย ปปทพย 37 (3) : 241-248(2549) 37 (3) (2006) 241-248
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- Siripan Tantakom, นศนทดยา จดตธรรมา, Boonyarith Sayampol, Suratwadee Jiwajinda, Thammasak Thongket, "Efficacy in Repoelling Common Cutworm
Larvae of Eucalyptus Leaf Essential Oil", วดทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวดศวกรรมศาสตรย 5 (1) (2007) 30-35
- Thammasak Thongket, วศชรศศกดดด สตขเจรดญวดภารศตนย, สดทธดสศศกดดด สาระเกตต, "การศศกษาวดธกย ารใหชปยปต ไนโตรเจนทางระบบนนาก แกมแตงกวาผลเลลก", ว.วดทย.กษ.38(3):223-233
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