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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2555
การทดแทนของสนงคมพพชและการเปลยยล นแปลงของสมบนตดว นว ในพพนพ ทยเล หมพองแรรราร ง สถานยวจว ยน วนศาสตรค พนงงา อสาเภอตะกนวล ปปา จนงหวนดพนงงา ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดร
รนบทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2555-2557 ศนกยภาพของการใชรไมรวงศคยางบางชนวดปลผกรรวมกนบกระถวนเทพา อายน 6 ปป เพพอล ฟฟนฟ ฟผพนพ ทยเล หมพองแรรราร ง ณ สถานยวจว ยน วนศาสตรคพงน งา ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน
ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2555-2558 การศศกษาพลวนตของสนงคมพพชปปาชายเลนเพพอล การจนดการอยรางยนงล ยพนในพพนพ ทยชล ายฝฝงฝ ระนอง ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2556-2559 การทดสอบสายตรนของลผกผสมไมรกระถวนณรงคคทปลย ลผกในพพนพ ทยฟล นฟ ฟผเหมพองแรรราร ง ณ สถานยวจว ยน วนศาสตรคพงน งา จนงหวนดพนงงา ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากทนน
อนดหนนนววจยน มก.
ปป 2556-2557 การตอบสนองดรานการเตวบโตของกลราไมรวงศคยางทยมล เย หหดเผาะสนมพนนธคอยผกร บน รากแบบเอคโตไมคอรคไรซา ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากสสานนกงานคณะกรรมการ
ววจยน แหรงชาตว
ปป 2556-2557 ตอบสนองดรานการเตวบโตของกลราไมรวงศคยางทยมล เย หหดเผาะสนมพนนธคอยผกร บน รากแบบเอคโตไมคอรคไรซา (ปปทลย 2) ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากสสานนกงานคณะ
กรรมการววจยน แหรงชาตว (วช.)
ปป 2556-2557 การตอบสนองดรานการเตวบโตของกลราไมรวงศคยางทยมล เย หหดเผาะสนมพนนธคอยผกร บน รากแบบเอคโตไมคอรคไรซา ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน ภายใตร
โครงการความรรวมมพอระหวรางไทย-ญยปล นปน (NRCT-JSPS)
ปป 2558

ปรวมาณการรรวงหลรนของซากพพช และอนตราการยรอยสลายในพพนพ ทยเล หมพองแรรราร ง สถานยวจว ยน วนศาสตรคพงน งา ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.

ปป 2558
ววจยน มก.

พลวนตของสมบนตดว นว ภายหลนงการฟฟนฟ ฟผพนพ ทยเล หมพองแรรราร ง ในสถานยวจว ยน วนศาสตรคพงน งา อสาเภอตะกนวล ปปา จนงหวนดพนงงา ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากทนนอนดหนนน

ปป 2558
พลวนตรของสนงคมพพช สมบนตดว นว และการหมนนเวยยนของสารอาหาร ภายหลนงการฟฟนฟ ฟผในพพนพ ทยเล หมพองแรรราร ง สถานยวจว ยน วนศาสตรคพงน งา ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทนน
จากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2558
พลวนตรของสนงคมพพชภายหลนงการฟฟนฟ ฟผพนพ ทยเล หมพองแรรราร ง ในสถานยวจว ยน วนศาสตรคพงน งา อสาเภอตะกนวล ปปา จนงหวนดพนงงา ( หนวหนราโครงการยรอย ) ไดรรบน ทนนจากทนนอนด
หนนนววจยน มก.
ปป 2559-2560 การศศกษาความหลากหลายทางชยวภาพในปปาชายเลน : กรณยแมรหอบ ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากมผลนวธเว จรวญโภคภนณฑค
ปป 2560
การกนกเกหบคารคบอนและการประเมวนผลประโยชนครวร มของพพนพ ทยปล าป อนนรกน ษคและปปาเศรษฐกวจ ณ สถานยวจว ยน และฝฝกนวสตว วนศาสตรควงน นพาส เขยยว จนงหวนดนครราชสยมา ( ผผร
รรวมโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2560-2562 การตวดตามความสสาเรหจการปฏวบตน ทว ดลย สย าส หรนบบรานนกแอรนกวนรนง ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2560-2562 การศศกษาเพพอล กสาหนดมาตรฐานการปฏวบตน ทว ดลย สย าส หรนบบรานนกแอรนกวนรนง ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2561
การเตวบโต ผลผลวตและสมบนตดว นว ของสวนปปาไมรโตเรหวผสม ทยปล ลผกในพพนพ ทยเล สพอล มโทรม
สถานยฝกฝ นวสตว วนศาสตรคหาดวนกร จนงหวนดประจวบคยรขย นน ธค ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2561-2563 สนงคมพพชและสมบนตขว องดวนภายหลนงเหตนการณคธรณยพบว ตน ภว ยน สศนามว 14 ปป ในพพนพ ทยปล าป ชายหาดบรวเวณสถานยวจว ยน เพพอล การพนฒนาชายฝฝงฝ อนนดามนน จนงหวนดระนอง ( ผผร
รรวมโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2560-2561 การศศกษาการฟฟนฟ ฟผระบบนวเวศปปาไมรและการพนฒนาการปปาไมรบนฐานทรนพยากรชยวภาพบนพพนพ ทยเล สพอล มโทรมตามแนวพระราชาดสารวดาร นทรนพยากรธรรมชาตวและสวงล
แวดลรอม ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากสสานนกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอล ประสานโครงการอนนเนพอล งมาจากพระราชดสารว (กปร.)
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ปป 2561-2562 โครงการศศกษาศนกยภาพการปลผกและใชรประโยชนคไมรจนน ทนคหอมและไมรปาป ยพนตรนบางชนวดในเชวงผลวตภนณฑค ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากสถาบนนววจยน และ
พนฒนาพพนพ ทยสล งผ (องคพการมหาชน)
ปป 2562-2564 การปลผกสรรางไมรมคย าร ในระบบสวนสมรมบนพพนพ ฐานเสรวมสรรางนวเวศ ความหลากหลายชยวภาพและเศรษฐกวจชนมชน ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากสสานนกงานการ
ววจยน แหรงชาตว (วช.)
ปป 2563-2564 การรวบรวมและขยายพนนธนกค ระถวนลผกผสม (Acacia hybrids) สสาหรนบการผลวตกลราไมรคณ
น ภาพดย ในสถานยวจว ยน และฝฝกนวสตว วนศาสตรคกาส แพงแสน ( หนวหนรา
โครงการ ) ไดรรบน ทนนจากสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2563-2564 แปลงปลผกปปาสาธวตไมรมคย าร ตามหลนกเกณฑคการจนดการสวนปปาอยรางยนงล ยพน ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2562-2563 การเพวมล มผลคราทรนพยากรพพชในกลนมร ประเทศอาเซยยน ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากJASTIP-Net2019: Japan-ASEAN Science, Technology and
Innovation Platform (JASTIP), Japan
ปป 2562-2563 การศศกษาศนกยภาพการปลผกและใชรประโยชนคไมรจนน ทนคหอมและไมรปาป ยพนตรนบางชนวดในเชวงผลวตภนณฑค ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทนนจากสถาบนนววจยน และพนฒนา
พพนพ ทยสล งผ
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- JETSADA WONGPROM, Somporn MAELIM, Sakhan Teejuntuk, Montathip Sommeechai, "Effects of Thinning on Growth and Yield of Acacia mangium
Willd. under Naturally Regenerated on Abandoned Mining Area in Phang nga Forest Research Station", วารสารวนศาสตรค 32 (32) (2013) 142-150
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Yutthana Banchong, Sudprasong Suwonlerd, Decha Duangnamon, JETSADA WONGPROM, Vittaya
Punsuvon, Pilanee Vaithanomsat, "Genetic Resources Collection of Pongamia Pinnata for Biodiesel Production in Thailand", วารสารวนศาสตรค 42 (พวเศษ)
(2013) 110-1108
ระดนบนานาชาตว
- JETSADA WONGPROM, Roongreang Poolsiri, Sapit Diloksumpun, Chatchai Ngernsaengsaruay, "SOIL PROPERTIES AND TREE COMPOSITION IN A
27-YEAR OLD Acacia mangium Willd. PLANTATION ON ABANDONED MINING AREA AT PHANGNGA FORESTRY RESEARCH STATION", BIOTROPIA 27 (2)
(2020) 125-133
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- THARNRAT KAEWGRAJANG, นายบารมย สกลรนกษค, Uthaiwan Sangwanit, JETSADA WONGPROM, "Growth Responses of Shorea roxburghii G. Don Seedlings
Associated with Astraeus odoratus Ectomycorrhizal Mushroom", ประกอบการประชนมการปปาไมร ประจสาปป พ.ศ.2558 “ปปาไมรไทย...ใครกสาหนด” (2015)
- วงศธร คงชนม, Roongreang Poolsiri, San Kaitpraneet, JETSADA WONGPROM, "Some Soil Properties after Mining Reclamation at Phangnga Forestry
Research Station", การสนมมนาทางวนวนฒนววทยา ครนงพ ทยล 10 “ปปาปลผก...นสาไทยสผเร ศรษฐกวจเชวงนวเวศ” (2016)
- Decha Duangnamon, wasun jundang, JETSADA WONGPROM, "Litterfall and Nutrient Accumulation in Kamphuan Mangrove Forest, Ranong Province",
การสนมมนาทางวนวนฒนววทยาครนงพ ทยล 10 "ปปาปลผก...นสาไทยสผเร ศรษฐกวจเชวงนววเวศ" (2016)
- สมวตา ตนนสกนล, Roongreang Poolsiri, San Kaitpraneet, JETSADA WONGPROM, "Litterfall and Litter Decomposition of Acacia mangium in Mining
Rehabilitation Area at Phangnga Forestry Research Station, Phangnga Province", การประชนมววชาการปปาไมร ประจสาปป พ.ศ. 2560 ""รวมพลนงรนกษคปาป ดรวยศาสตรคพระ
ราชา" เลรม 2 (2017)
- Nantachai Pongpattananurak, Sangsan Phumsathan, Vijak Chimchome, prateep duengkae, WANAT PHUMPOUNG, JETSADA WONGPROM, "ศผนยคการ
เรยยนรผแร ละถรายทอดเทคโนโลยยการทสาฟารคมนกแอรนกวนรนง มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค", งานนวทรรศการดรานววจยน บนเสรนทางสผเร กษตร 4.0 งานเกษตรกสาแพงแสน 2560 (2017)
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- Nantachai Pongpattananurak, Sangsan Phumsathan, น.สพ. วนชรพงษค สนดดย, สพ.ญ. ดวงดาว รนกษากนล, นางสาวจวรชน ญา ตรอยตวงล , JETSADA WONGPROM, WANAT
PHUMPOUNG, "การศศกษาเพพอล พนฒนาการปฏวบตน ทว ดลย สย าส หรนบบรานนกแอรนกวนรนง", งานนวทรรศการดรานววจยน บนเสรนทางสผเร กษตร 4.0 งานเกษตรกสาแพงแสน 2560 (2017)
ระดนบนานาชาตว
- Sapit Diloksumpun, JETSADA WONGPROM, SAWITREE A-KAKHUN, "Growth and phyllode functional traits of acacia hybrid clones planted on a post
mining rehabilitation site in southern Thailand", The 2nd International Conference on Tropical Biology “Ecological Restoration in Southeast Asia:
Challenges, Gains, and Future Directions” (2015)
ผลงานววจยน นยเพ ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2555 - 18 กนนยายน 2563
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