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ส าขาเชกย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Termite Ecology, Insect Ecology

งานส อน
Advanced Research Methods in Entomology
Basic of Research in Entomology
Basic research
Beneficial Insect
Biodiversity of Insects
Economic Entomology
Economic Entomology
Household Insect Pests
Insect Ecology
Insect Morphology
Insect Pests of Forest, Shade Tree and Forest product
Insect Pests of Forest,Shade Tree & Prod.
Insect Taxonomy
Introduction to Entomology
Life Skills For Undergraduate Student
Plant Breeding for Biotic Stress Resistance
Plant Breeding for Biotic Stress Resistance
Plant Breeding for Biotic Stress Resistant
Research methods in Agronomy
Research Methods in Entomology
Selected Topics in Entomology
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โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549
ปป 2549-2551

นวเวศววทยาของปลวกเพาะเหหด โคนตนอการเพวม
ช ปรวมาณเหหด โคน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
นวเวศววทยาของตลก
ต แตนกวงช ไมขและดขวงกระดวงช ทองเพชอ
ช ประโยชนยทางการแพทยยแผนไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2549
การสนงเสรวมการผลวต ผลก ปลอดภลยจากสารพวษตามระบบเกษตรดกทเชก หมาะสมในพชน
พ ทกจ
ช งล หวลด อนางทอง และจลงหวลด สวงหยบรส ก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากสตานลก งานคณะกรรมการอสด มศศก ษา
ปป 2550-2552
มก.
ปป 2551

โครงการอสทยานแมลงเฉลวมพระเกกยรตวพ ระบาทสมเดหจพระเจขาอยมห
น ว
ล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย. ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล
ผลของแมลงตนอการสชบพลนธสต
ย ามธรรมชาตว และการเตวบโตของไมขก ฤษณา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2551-2553

ความหลากหลาย ความชสก ชสมตามฤดมก าลและการจลด การแมลงศลต รมใ นฟารยมโคนม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2548-2552

เทคโนโลยกก ารจลด การไมขก ฤษณาเพชอ
ช พลฒนาเศรษฐกวจชสมชนอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2551-2553

ความชสก ชสมตามฤดมก าลของแมลงวลนปรสวต ในฟารยมโคนมในอตาเภอมวกเหลหก จลงหวลด สระบสร ก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2555-2559 ความจตาเพาะทางนวเวศววทยาและความชอบของชนวด พชชอาศลยตนอการเปปนแมลงรสก รานตนางถวน
ช ของมอดแอมโบรเซกย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2556-2557 การใชขประโยชนยศ ต
ล รมธรรมชาตวใ นการควบคสมหนอนหลวดตามะพรขาว Opisina arenosella walker (Lepidoptera:Oecophoridae) ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2556-2557

ความหลากชนวด พลนธสข
ย องมอดแอมโบรเซกยในสวนลวน
พ จกช อตาเภออลมพวา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2556-2557

สตารวจมอดแอมโบรเซกยในเขตภาคเหนชอของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากthe University of California, Riverside
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อนสก รมววธาน การแพรนก ระจาย และชกวววทยาของมอดรมเขหมในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2558-2560 ความหลากหลายและโครงสรขางทางสลงคมของมดในมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยวท
ว ยาเขตกตาแพงแสน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากภาคววชา
กกฏววทยา คณะเกษตรกตาแพงแสน
ปป 2559-2560 การพลฒนากระบวนการผลวต เชชอ
พ ราเขกยว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin เพชอ
ช จลด การแมลงศลต รมออ
ข ย และการสตารวจแมลงศลตรมพช
ช
จากการเปลกย
ช นนาขขาวเปปนไรนออ
ข ย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2559-2560

การสตารวจแมลงศลต รมพช
ช จากการเปลกย
ช นนาขขาวเปปนไรนออ
ข ย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล

ปป 2558-2559

อนสก รมววธาน การแพรนก ระจาย และชกวววทยาของมอดแอมโบรเซกยจากประเทศอวหรนาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2559-2561 การเปลกย
ช นแปลงตามสถานทกแ
ช ละฤดมก าลสลงคมชกวต
ว ของดขวง ผกเสชอ
พ และ แมลงผสมเกสร ในมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากJSPS Grant-in-aid for Scientific Research 16 H02760 (NK) Naoto Kamata.
ปป 2560-2561 การออกแบบและพลฒนาระบบฉกด พนนสารเคมกก าต จลด ศลต รมพช
ช ในโรงเรชอนกลขวยไมขส กสล หวายเพชอ
ช ยกระดลบศลก ยภาพการผลวต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทสนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560
การเปลกย
ช นแปลงตามสถานทกแ
ช ละฤดมก าลสลงคมชกวต
ว ของมอดเอมโบรเซกยตนอไมข เศรษฐกวจ (ประดมป
น าป (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2561-2563 ชนวด และการแพรนก ระจายของแมลงวลนเบกยนในปลวก สกสล Macrotermes (Termitidae: Macrotermitinae) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
บลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2561-2563 ประสวทธวภาพการปปองกลนตนเองจากลลก ษณะทางกายภาพและเคมกของเสขนขนในขขาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสถาบลนววจย
ล ววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยกแหนงประเทศไทย (วว.)
ปป 2562-2563

อนสก รมววธานของมอดสกสล Dryocoetiops Schedl ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2562-2564

ความหลากชนวด ของจสล น
ว ทรกยท
ย อ
ชก าศลยอยมรน ว
น มกลบมอดเอมโบรเซกย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2562-2563 การเปลกย
ช นแปลงทางอนสก รมววธานของมอดรมเขหมในภมมภ
ว าคออสเตรเลกยและตะวลนออก(Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- มณฑวร า แกขวรสงน เรชอง, Rapee Dokmaithes, Sunisa Sanguansub, "Diversity of ant in different land use types at Kasetsart University, Kamphaeng Saen
campus", แกนนเกษตร 44 (2) (2016) 287-294
ระดลบนานาชาตว
- Sunisa Sanguansub, Hideaki GOTO, Naoto KAMATA, "Guild structure of ambrosia beetles attacking a deciduous oak tree Quercus serrata in
relation to wood oldness and seasonality in three locations in the Central Japan", Entomological Science 2012(15) (1) (2012) 42-55
- Dai Kusumoto, Hayato Masuya, Toshihide Hirao, Hideaki Goto, Keiko Hamaguchi, Wen-I Chou, Wiwat Suasa-ard, Sawai Buranapanichpan, Sopon
Uraichuen, Oraphan Kernasa, Sunisa Sanguansub, Aumporn Panmongkol, ThuPham Quang, Sih Kahono, Heddy Julistiono, Naoto Kamata,
"Discoloration induced by Raffaelea quercivora isolates in Quercus serrata logs and its relation to phylogeny: a comparison among isolates with and
without the Japanese oakwilt incidence including outside of Japan", Journal of Forest Research 24 (4) (2013)
- Sunisa Sanguansub, Naoto Kamata, เทวก มณกร ต
ล นย, Kazunobu Iguchi, "Infestation by insect borers on Betula maximowicziana following successive
years of severe defoliation by Caligula japonica (Lepidoptera: Saturniidae) with special reference to Xyleborus seriatus Blandford (Coleoptera:
Curculionidae: Scolytinae) (in Japanese)", Forest Pests (Japan) 63 (5) (2014) 198-202
- Dai Kusumoto, Sunisa Sanguansub, "Comparison of sapwood discoloration in the logs of Fagaceae trees after inoculation with various virulent
isolates of Raffaelea quercivora, the pathogen causing the mass mortality of Japanese oak trees", Plant Disease 98 (9) (2014)
- Dai Kusumoto, Hayato Masuya, Toshihide Hirao, Hideaki Goto, Keiko Hamaguch, Wen-I Chou, Wiwat Suasa-ard, Sawai Buranapanichpan, Sopon
Uraichuen, Oraphan Kernasa, Sunisa Sanguansub, Aumporn Panmongkol, Thu Pham Quang, Sih Kahono, Heddy Julistiono, Naoto Kamata,
"Discoloration induced by Raffaelea quercivora isolates in Quercus serrata logs and its relation to phylogeny: a comparison among isolates with and
without the Japanese oak wilt incidence including outside of Japan", Journal of Forest Research 19 (4) (2014) 404-410
- Sunisa Sanguansub, Roger A Beaver, "A review of the genus Carchesiopygus Schedl (Coleoptera: Curculionidae:Platypodinae), with keys to
species", ZOOTAXA 3931 (3) (2015) 401-412
- Kusumoto, D., Masuya, H., Hirao, T., Goto, H., Hamaguchi, K., Chou, W.-I., Wiwat Suasa-ard, Buranapanichpan, S., Sopon Uraichuen, Kern-Asa,
O., Sunisa Sanguansub, Panmongkol, A., Pham, Q.T., Kahono, S., Sudiana, I.M., Kamata, N., "Comparison of sapwood discoloration in fagaceae
trees after inoculation with isolates of raffaelea quercivora, Cause of mass mortality of japanese oak trees", Plant Disease 99 (2) (2015) 225-230
- Lan-Yu Liu, Roger A Beaver, Sunisa Sanguansub, "A new Oriental genus of bostrichid beetle (Coleoptera: Bostrichidae:Xyloperthini), a new
synonym and a lectotype designation for Octodesmus episternalis (Lesne, 1901)", European Journal of Taxonomy 189 (1) (2016) 1-12
- Roger A Beaver, Hassan Ghahari, Sunisa Sanguansub, "An annotated checklist of Platypodinae and Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) from
Iran", Zootaxa 4098 (3) (2016) 401-441
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- Richard Stouthamer, Paul Rugman-Jones, PhamQ. Thu, Akif Eskalen, Tim Thibault, Jiri Hulcr, Liang-Jong Wang, Bjarte H. Jordal, Chi-Yu Chen,
Eskalen, A., Miriam Cooperband, Ching-Shan Lin, Naoto Kamata, Lu, S.-S., Hayato Masuya, Zvi Mendel, Robert Rabaglia, Sunisa Sanguansub,
Hsin-Hui Shih, Wisut Sittichaya, Shixiang Zong, "Tracing the origin of a cryptic invader: Phylogeography of the Euwallacea fornicatus (Coleoptera:
Curculionidae: Scolytinae) species complex", Agricultural and Forest Entomology 19 (4) (2017) 366-375
- ทวพ ยยมณก เจรวญทรลพ ยย, Nantasak Pinkaew, Sunisa Sanguansub, "A new species of Lobesia Guenee, 1845 from Thailand (Lepidoptera: Tortricidae:
Oletheutinae)", Zootaxa 4434 (2) (2018) 381-384
- ROGER A. BEAVER, SARAH M. SMITH, Sunisa Sanguansub, "A review of the genus Dryocoetiops Schedl, with new species, new synonymy and
a key to species (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)", zootaxa 4712 (2) (2019) 236-250
- Sunisa Sanguansub, Sawai Buranapanichpan, Teerapong Saowaphak, Roger A Beaver, Naoto Kamata, "List of wood-boring beetles (Coleoptera:
Bostrichidae,Curculionidae; Platypodinae, and Scolytinae) captured by ethanol-baited traps in a lowermontane forest in northern Thailand",
Miscellaneous Information the Tokyo University Forests 62 (-) (2020) 15-59
- นายรขอยโท นกนขอย, นายสกล สสนน
ล ทราภรณย , ดร.อลจฉรา ภมมก , ศ.ดร.นพ.เผดหจ สวร ย
ว ะเสถกยร, Sunisa Sanguansub, "Parasitism of Soldiers of the Termite,
Macrotermes gilvus (Hagen), by the Scuttle Fly, Megaselia scalaris (Loew) (Diptera: Phoridae)", Insects 11 (5) (2020) 1-10
- Naoto Kamata, Sunisa Sanguansub, Roger A. Beaver, Toshihiro Saito, Toshihide Hirao, "Investigating the factors influencing trap capture of bark
and ambrosia beetles using long-term trapping data in a cool temperate forest in central Japan", Journal of Forest Research 25 (3) (2020) 163-173
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Sunisa Sanguansub, Charun Henpithaksa, Nit Kiritibutr, Ouab Sarnthoy, Weerawan Amornsak, "Ecological studies of termites and mushroom
growing termites in lower mixed deciduous forest at Kanchanaburi Research Station
", ประชสมทางววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงพ ทกช 45 (2007)
- Jumnongjit Phasuk, Sunisa Sanguansub, Nongnuch Pinyopanuwat, Wissanuwat Chimnoi, Sathaporn Jittapalapong, "Diversity and Seasonal
Abundance of Blood-sucking Flies in Dairy Farms in Amphur Muaklek of Saraburi Province", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงพ ทกช
48 สาขาสลต วแพทยศาสตรย (2010)
- นววรรณ ปรมลต ถยส กสล , Benjawan Siriwetwiwat, Sunisa Sanguansub, Uraiwan Ninpet, "Biology of Dermestes maculatus Degeer (Coleoptera:
Dermestidae)", การประชมส วชว าการแหงน ชาตว มหาวทว ยาลยล เกษตรศาสตรย วทว ยาเขตกตาแพงแสน ครลงข ทกช 9 (2012)
- แกขวอรรจนย คสณปาจรกย,ย Apiniti Jotisankasa, Sunisa Sanguansub, "Comparative Study of Mechanical Propertiesof Anthill soil and original Soil", การ
ประชสมววชาการววศ วกรรมโยธาแหนงชาตว ครลงพ ทกช 19 (2014)
- วรรณา คงสมทอง, Jutamas Romkaew, Sunisa Sanguansub, Chaisit Thongjoo, "Losses of rice seed quality and storage insects as affected by
storage condition", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงพ ทกช 54 (2016)
- Bounsanong Chouangthavy, Sunisa Sanguansub, Naoto Kamata, "Species Composition, Richness and Diversity of Beetles (Coleoptera) in
Agricultural Ecosystem", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงพ ทกช 9 มหาววทยาลลยราชภลฏนครปฐม “พลฒนางานววจย
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