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เทคโนโลยยเมลลดพรนธธแษ ละการตรวจสอบคธณภาพเมลลดพรนธธ,ษ การผลศตพรชในระบบเกษตรอศนทรยยแษ ละGAP, การผลศตพรชสมธนไพร

โครงการววจยบ
ปป 2557
การพรฒนาและออกแบบเครรอร งเคลรอบเมลลดพรนธธโษ ดยใชชหลรกการควบคธมความดรนของสารเคลรอบและระบบควบคธมอธณหภศมกศ ารอบแหชง ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดชรบร ทธน
จากทธนอธดหนธนวศจยร มก.
ปป 2557
วศจยร มก.

การศศกษาลรกษณะประจกาพรนธธษ และองคษประกอบทางเคมยของเมลลดพรนธธถษ วร พศ เพรอร การจรดทการะบบฐานขชอมศลพรนธธถษ วร พศ ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากทธนอธดหนธน

ปป 2556-2557 การพรฒนาเครรอขกาย Q อาสา มธงก สศพก ชร อาหารปลอดภรย ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากสกานรกงานมาตรฐานสศนคชาเกษตรและอาหารแหกงชาตศ (มกอช.)
ปป 2556-2557 โครงการ Q อาสา มธงก สศกก ารพรฒนา Smart Farmer ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากสกานรกงานมาตรฐานสศนคชาเกษตรและอาหารแหกงชาตศ (มกอช.)
ปป 2557
การวศเคราะหษหทาตชนทธนและผลตอบแทนทางการเงศนเชศงเปรยยบเทยยบของเกษตรกรทยปร ฏศบตร ตศ ามมาตรฐาน GAP และเกษตรกรทยปร ลศกพรชแบบใชชสารเคมยทวร ไป ( ผศช
รกวมโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากมหาวศทยาลรยแมกโจช จ.เชยยงใหมก
ปป 2557
โครงการ การถกายทอดเทคโนโลยยการผลศตเมลลดพรนธธขษ าช วคธณภาพในระดรบชธมชนคลศนกศ เทคโนโลยย มหาวศทยาลรยเกษตรศาสตรษ ประจกาปป 2557 ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดช
รรบทธนจากกระทรวงวศทยาศาสตรษและเทคโนโลยย
ปป 2557-2558 Q อาสามธงก สศกก ารพรฒนา Smart Farmer ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากสกานรกงานมาตรฐานสศนคชาเกษตรและอาหารแหกงชาตศ
ปป 2558

การประเมศนปรศมาณนนาก มรนในเมลลด และสารตชานอนธมลศ อศสระบางชนศดในกระเจยยจ บเขยยว ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากทธนอธดหนธนวศจยร มก.

ปป 2559

การออกแบบและพรฒนาเครรอร งปลศกขชาวโดยใชชเมลลดพรนธธดษ วช ยระบบควบคธมอรตโนมรตศ ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากทธนอธดหนธนวศจยร มก.

ปป 2559-2561 การครดเลรอกสายพรนธธแษ ละการพรฒนาการผลศตเหมร (โคลงเคลง)เพรอร การอนธรกร ษษและการใชชประโยชนษในเชศงพาณศชยษ ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากทธนอธดหนธน
วศจยร มก.
ปป 2558-2560 การศศกษาวรสดธอนศ ทรยยจษ ากมะพรชาวเพรอร เปปนวรสดธปลศกสกาหรรบผรกอศนทรยยษ ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากสกานรกงานพรฒนาวศทยาศาสตรษและเทคโนโลยยแหกงชาตศ (
สวทช.)
ปป 2560
การพรฒนาเครรอร งเคลรอบเมลลดพรนธธโษ ดยการฉยดพกนสารเคลรอบรกวมกรบกระบวนการทกางานตกอเนรอร งของระบบสายพานลกาเลยยง ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากทธนอธด
หนธนวศจยร มก.
ปป 2560
วศจยร มก.

อศทธศพลของการจรดการกกอนและหลรงเกลบเกยยร ว และวศธกย ารแปรรศปตกอคธณภาพรากสามสศบ (Asparagus racemosus) ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากทธนอธดหนธน

ปป 2561

การพรฒนาผลศตภรณฑษชาจากจศงจศฉาก ยเปปนผลศตภรณฑษเพรอร สธขภาพ ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากทธนอธดหนธนวศจยร มก.

ปป 2561-2563 การแกชไขปปญหาการขาดจธลธาตธอาหารของหนกอไมชฝรรงร ทยปร ลศกในดศนเนรอน ปศน ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากทธนอธดหนธนวศจยร มก.
ปป 2561-2562 การใชชภาพจากอากาศยานไรชคนขรบและขชอมศลจากการรรบรศรช ะยะไกลเพรอร ตรวจหาโรคในแปลงอชอย กรณยศกศ ษาโรคใบขาวของอชอย ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดชรบร ทธน
จากศศนยษความเปปนเลศศทางวศชาการดชานอชอย
ปป 2562
การศศกษาอศทธศพลของการประยธกตษใชชหลอด LEDs ในการปลศกพรชดชวยระบบกรยนเฮชาสษแบบทรนสมรยเพรอร ตกอยอดโครงการพรฒนาวรสดธปลศกอศนทรยยจษ ากมะพรชาวของ
บรศษทร ทรอปปคานา ออยลษ จกากรด ( ผศรช วก มโครงการ ) ไดชรบร ทธนจากสกานรกงานพรฒนาวศทยาศาสตรษและเทคโนโลยยแหกงชาตศ
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตศ
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- SIRIWAN TIPPARAK, Chuanpis Aroonrungsikul, "Effect of Plant Supplement on Seed Germination and Seed Vigor of KDML 105 Rice Variety", วารสารวศทยา
ศาสตรษเกษตร 42 (2 (พศเศษ)) (2011) 149-152
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตศ
- Netschanok Nuisrirung, SIRIWAN TIPPARAK, Chuanpis Aroonrungsikul, "Use of seedling medias and nutrient solution for seedling production of Hom Mali
105 leaf juice.", การประชธมวศชาการ มหาวศทยาลรยเกษตรษศาสตรษ วศทยาเขตกกาแพงแสน ครรงน ทยร 7 (2010)
- Netschanok Nuisrirung, Chuanpis Aroonrungsikul, SIRIWAN TIPPARAK, "Suitable medias of rice and wheat seedling production for leave juice.", การประชธม
วศชาการ มหาวศทยาลรยเกษตรศาสตรษ วศทยาเขตกกาแพงแสน ครรงน ทยร 7 (2010)
- Netschanok Nuisrirung, Chuanpis Aroonrungsikul, พศทกร พงศษ ปปอมปรานย, SIRIWAN TIPPARAK, "Effects of physical and chemical treatments for seed
germination enhancement of gac fruit", การประชธมวศชาการเมลลดพรนธธพษ ชร แหกงชาตศ ครรงน ทยร 9 (2012)
- Netschanok Nuisrirung, Chuanpis Aroonrungsikul, Roongnapa Korpraditskul, Mr. Wutichai Thongdon ae, SIRIWAN TIPPARAK, "Effect of W0 on Plant
Growth, Yield and the Brown Plant-Hopper Populationof SupanBuri 1 Rice", การประชธมวศชาการครรงน ทยร 9 มหาวศทยาลรยเกษตรศาสตรษ วศทยาเขตกกาแพงแสน (2012)
- SIRIWAN TIPPARAK, Chuanpis Aroonrungsikul, Kanlaya Poonsub, "Effect of Manure Tea and Liquid Fertilizer Combined Various Temperatures on Seed
Germination", การประชธมทางวศชาการเมลลดพรนธธพษ ชร แหกงชาตศ ครรงน ทยร 10 (2013)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- ผลงานวศจยร ระดรบดย ภาคโปสเตอรษ ประจกาปป 2554 เรรอร ง "การใชชวสร ดธเพาะรกวมกรบสารละลายธาตธอาหารสกาหรรบผลศตตชนอกอนขชาวหอมมะลศ 105 เพรอร ทกานนาก ครนน ใบขชาว" จาก การ
ประชธมวศชาการ มหาวศทยาลรยเกษตรศาสตรษ วศทยาเขตกกาแพงแสน
- รางวรลยอดนศยม ระดรบชมเชย ประจกาปป 2556 เรรอร ง "ผลของการยกระดรบการงอกของเมลลดฟปกขชาวดชวยการใชชวธศ กย ลและสารเคมย" จาก การประชธมวศชาการเมลลดพรนธธพษ ชร แหกงชาตศ
ครรงน ทยร 9
ผลงานวศจยร นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวกางปป 1 มกราคม 2553 - 13 สศงหาคม 2563
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