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ข ว
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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2567
ต.ค. 2559 - ก.ย. 2563
ต.ค. 2555 - ก.ย. 2559
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาโรคพชช คณะเกษตร

หลวหนขาภาคววชาโรคพชช คณะเกษตร
หลวหนขาภาคววชาโรคพชช คณะเกษตร
รองหลวหนขาฝฝายบรวหารและประกลนคคณภาพภาคววชาโรคพชช คณะเกษตร

Ph.D.(Plant Pathology), University of Vienna, ออสเตรขย, 2549
วท.ม.(เทคโนโลยขหลลงการเกกบเกขย
ช ว), มหาววทยาลลยพระจอมเกลขาธนบคร ,ข ไทย, 2544
วท.บ.(จคล ชขวววทยา), มหาววทยาลลยพระจอมเกลขาธนบคร ,ข ไทย, 2538

ส าขาเชขย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

โรคภายหลลงการเกกบเกขย
ช ว, การใชขส ารสกลด จากพชชเพชอ
ช ควบคคมโรค

งานส อน
Adv.Research Techniques in Plant Pathology
Agri.Policy for Agri.Extension & Development
Diagnosis of Plant Diseases
Disease of Field Crops II
Diseases of Field Crops I
Fungus Diseases of Plants
Introductory of Plant Pathology
Introductory Plant Pathology
Introductory Plant Pathology (IDDP)
Plant Disease Biosecurity
Postharvest Diseases
Post-Harvest Diseases
Postharvest Diseases of Perishable Crops
Post-Harvest Diseases of Perishable Crops
Postharvest Pest Management
Post-harvest Plant Health and Quarantine
Postharvest Technology of Hort. Commodity
Principles of Plant Disease Control
Principles of Plant Diseases Control
Research Methdods in Plant Pathology
Seed Pathology
Selected Topics in Plant Pathology
Seminar
Special Problems
Storage Molds & Mycotoxins
storage molds and mycotoxins
Sustainable Plant Protection
Thai Lives Agriculture
Thesis
Tropical Plant Disease Management
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551

การรวบรวมขขอมมล โรคพชชและเชชอ
ช ราสาเหตคชนวด ตนางๆดขวยระบบดวจต
ว อล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2551
ผลของสารสกลด จากพชช Aglaia oligophylla และสาร rocaglaol ตนอการเจรวญของเชชอ
ช รา Colletotrichum gloeosporioides แอนแทรกโนส และคคณภาพ
ของผลมะละกอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2550-2552 การสรขางระบบพยากรณยโรคเพชอ
ช การจลด การโรคของกลขวยไมขใ นโรงเรชอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากศมนยยพน
ล ธควศ
ว วกรรมและเทคโนโลยข
ชขวภาพแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยขแหนงชาตว
ปป 2551
การเกวด โรคและสาเหตคก ารเขขาทตาลายในระยะกนอนและหลลงการเกกบเกขย
ช วทขก
ช อ
น ใหขเกวด โรคผลเนนาของมลงคคด (Garcinia mangostana) ในภาคตะวลนออก (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานกองทคนสนลบสนคนการววจย
ล
ปป 2551
การพลฒนาใชขส ารสกลด จากอบเชยในการปปองกลนและควบคคมโรคหลลงการเกกบเกขย
ช วของมะมนวงนชาต ดอกไมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งาน
กองทคนสนลบสนคนการววจย
ล
ปป 2551-2552 การพลฒนาใชขส ารสกลด จากอบเชยในการปปองกลนและควบคคมโรคหลลงการเกกบเกขย
ช วของมะมนวงนชาต ดอกไมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งาน
กองทคนสนลบสนคนการววจย
ล
ปป 2552-2553 การววจย
ล และพลฒนาระบบพยากรณยโรคเหขย
ช วเนนาแดงเพชอ
ช การจลด การโรคของอขอย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและ
นชาต ตาลทราย กระทรวงอคต สาหกรรม
พวมพยครลงช ลนาสคด เมชอ
ช 2/10/63
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ปป 2552-2553 การพลฒนาใชขส ารสกลด จากอบเชยในการปปองกลนและควบคคมโรคหลลงการเกกบเกขย
ช วของมะมนวงนชาต ดอกไมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งาน
กองทคนสนลบสนคนการววจย
ล
ปป 2553

การปปองกลนโรคผลเนนาของมลงคคด กนอนและหลลงการเกกบเกขย
ช วดขวยสารสกลด จากพชชในสกคล ขวง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2555-2556 การพลฒนาโรงงานตขนแบบอบแหขงขขาวเปลชอกดขวยรลงสขอน
ว ฟราเรดรนวมกลบการเทมเปอรยรงชว และลมรขอนสตาหรลบโรงสขขาข วขนาดเลกก และผลกระทบดขวย
คคณภาพของขขาวและการจลด การศลต รมพช
ช หลลงการเกกบเกขย
ช ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2556 การศศก ษาผลกระทบของการอบแหขงขขาวดขวยรลงสขอน
ว ฟราเรดรนวมกลบการเทมเปอรยรงชว และลมรขอนตนอการจลด การศลต รมพช
ช หลลงการเกกบเกขย
ช วสตาหรลบโรงสข
ขขาวขนาดเลกก ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2556 โรงงานตขนแบบอบแหขงขขาวเปลชอกดขวยรลงสขอน
ว ฟราเรดรนวมกลบการเทมเปอรยรงชว และลมรขอนสตาหรลบโรงสขจขขาวขนาดเลกก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคน
จากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 การพลฒนาโรงงานตขนแบบอบแหขงขขาวเปลชอกดขวยรลงสขอน
ว ฟราเรดรนวมกลบการเทมเปอรยรงชว และลมรขอนสตาหรลบโรงสขขาข วขนาดเลกก และผลกระทบดขาน
คคณภาพของขขาวและการจลด การศลต รมพช
ช หลลงการเกกบเกขย
ช ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 การศศก ษาผลกระทบของการอบแหขงขขาวดขวยรลงสขอ
ส น
ว ฟราเรดรนวมกลบการเทมเปอรยรงชว และลมรขอนตนอการจลด การศลต รมพช
ช หลลงการเกกบเกขย
ช วสตาหรลบโรงสข
ขขาวขนาดเลกก ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2558 การสนงเสรวมววถ ก
ข ารกวนและพฤตวก รรมสคขภาพเพชอ
ช การมขชว
ข ต
ว ทขด
ช ข
ข องสมาชวก ววส าหกวจชคมชนจลงหวลด สมคทรสาคร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2557-2558 การปรลบปรคงประสวทธวภาพโรงเกกบขขาวเปลชอกระดลบชคมชนดขวยเทคนวคการลดความชชน
ช ดขวยลมรขอนรนวมกลบการเปฝาอากาศแวดลขอม ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557
การววเคราะหยทางพฤกษเคมขของทรลพ ยากรพรรณพชชในสถานขวจ
ว ย
ล ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย เพชอ
ช หาสารยลบยลงช เชชอ
ช ราทขท
ช าต ใหขเกวด โรคในผลผลวตทาง
การเกษตรเพชอ
ช การสนงออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2558
การววเคราะหยทางพฤกษเคมขของทรลพ ยากรพรรณพชชในสถานขวจ
ว ย
ล และฝฝก อบรมวนเกษตรตราด มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย เพชอ
ช หาสารยลบยลงช เชชอ
ช ราทขช
ทตาใหขเกวด โรคในผลผลวต ทางการเกษตรเพชอ
ช การสนงออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2559
การววเคราะหยทางพฤกษเคมขของทรลพ ยากรพรรณพชชในสถานขวจ
ว ย
ล เพชอ
ช การพลฒนาชายฝฝงฝ อลนดามลน มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย เพชอ
ช หาสารยลบยลงช เชชอ
ช ราทขช
ทตาใหขเกวด โรคในผลผลวต ทางการเกษตรเพชอ
ช การสนงออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561 อวทธวพ ลของเชชอ
ช ราในโรงเกกบ (storage fungi) บนขขาวเปลชอกและขขาวกลของตนออายคก ารเกกบรลก ษาและคคณภาพขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก
ศมนยยนวลต กรรมเทคโนโลยขหลลงการเกกบเกขย
ช ว มหาววทยาลลยเชขยงใหมน
ปป 2560-2562 การววเคราะหยทางพฤกษเคมขเพชอ
ช หาสารบรวส ท
ค ธวท
ธ ม
ชข ฤ
ข ทธวย
ธ บ
ล ยลงช เชชอ
ช ราทขท
ช าต ใหขเกวด โรคในผลผลวต ทางการเกษตรเพชอ
ช การสนงออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561
ศศก ษา

การพลฒนาเครชอ
ช งผลวต โอโซนเพชอ
ช ยชด อายคผลวต ผลทางการเกษตรหลลงการเกกบเกขย
ช ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอคด ม

ปป 2559-2561 การพลฒนาเครชอ
ช งผลวต โอโซนเพชอ
ช ยชด อายคผลวต ผลทางการเกษตรหลลงการเกกบเกขย
ช ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการนโยบาย
ววทยาศาสตรย เทคโนโลยขและนวลต กรรมแหนงชาตว (สวทน.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Netnapis Khewkhom, Harald Greger, Somsiri Sangchote, "กวจกรรมในการตนอตขานเชชอ
ช ราของสารเคมขใ นกลคม
น flavaglines จากพชชสกคล Aglaia", Agricultural
Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 37 (5) (2006) 66-71
- Somsiri Sangchote, Netnapis Khewkhom, "ความตขานทานตนอโรคแอนแทรคโนสของผลและใบมะมนวง", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรย
เกษตร) 37 (5) (2006) 72-75
- Netnapis Khewkhom, "In vitro evaluation of Stemona sp. extracts against spore germination of phytopathogens", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร
(Agricultural science journal) 38 (5) (2007) 217-220
- Netnapis Khewkhom, "In vitro Antifungal Activity of 8 Spices against Plant Pathogenic Fungi", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร (Agricultural science
journal) 38 (6) (2007) 70-74
- Netnapis Khewkhom, "Development of bioactive cinnamon extract for control postharvest disease of Nam Dok Mai mango", Agricultural Science
Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (3) (2009) 260-264
- วขร ะณขยย ทองศรข, Netnapis Khewkhom, Somsiri Sangchote, "Mechanisms of metabolites from yeast Aureobasidium pullulans TISTR 3389 for
controlling anthracnose disease of banana cv. Hom Thong,caused by Colletotrichum musae (Berk & Curtis)", Agricultural Science Journal (วารสาร
ววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พวเศษ)) (2010) 267-270
- Somsiri Sangchote, Netnapis Khewkhom, ศศววม
ว ล ลลก ษณพวส ท
ค ธว,ธ "Control of green mold rot of citrus caused by Penicillium digitatum,with partial
purified extract of turmeric and chitosan", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พวเศษ)) (2010) 287-290
- Somsiri Sangchote, Netnapis Khewkhom, ธลญมน สลงขยศ รว ,ว "Black mold disease of longkong fruit (Aglaia dookkoo Griff.)at preharvest and postharvest
stages", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พวเศษ)) (2010) 361-364
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- วขร ะณขยย ทองศรข, Somsiri Sangchote, Netnapis Khewkhom, Johann Schinnerl, Lothar Brecker, "Antifungal Compound Culture Filtrate Yeast Candida
utilis in Controlling Banana (Musa AAA Group) Antracnose", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (2) (2010) 241-250
- Netnapis Khewkhom, Somsiri Sangchote, ธลญมน สลงขยศ รว ,ว "Infection of mongosteen (Garcinia mangostana) by fruit diseases in the East of Thailand",
วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 41 (1 (suppl.)) (2010) 275-278
- Netnapis Khewkhom, Somsiri Sangchote, "Postharvest control of pathogens cause mangosteen fruit rot by plant extracts in Zingiberaceae family",
ววทยาศาสตรยเกษตร 42 (3(sppl.)) (2011) 17-20
- Netnapis Khewkhom, "Effects of Aglaia species extracts on growth of Colletotrichum gloeosporioidesand anthracnose papaya fruit", ววทยาศาสตรย
เกษตร 42 (1(suppl.)) (2011) 283-286
- Netnapis Khewkhom, "Effect of Extracts from the Bark of Aglaia spp. on the Growth of Colletotrichum gloeosporioidesand C. capsici Isolated from
Papaya Fruit", ววทยาศาสตรยเกษตร 42 (1) (2011) 283-286
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