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ล
ปป 2551
การสตารวจหวงช หขอยเบชอ
บ งตขนในบรวเวณคลองบางแพง อตาเภอขนอม จลงหวลด นครศรกธรรมราช
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากโครงการพลฒนาองคยความรมแ
ข ละศศก ษานโยบายการจลด การทรลพ ยากรชกวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)
ปป 2551
เพาะเลกย
บ งหวงช หขอยเพชอ
ช เตรกยมจลด นวทรรศการความหลากหลายทางชกวภาพและตวด ตามผลโครงการหวงช หขอย อ.ขนอม จ.นครศรกธรรมราช ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ททนจากโครงการพลฒนาองคยความรมแ
ข ละศศก ษานโยบายการจลด การทรลพ ยากรชกวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)
ปป 2551-2552 ประสวทธวภาพของตลวหนอนหวงช หขอยนบาต จชด Luciola aquatilisในการควบคทมหอยเชอรกโช ดยชกวววธก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากกองททนพลฒนานวส ต
ว
สาขาการจลด การศลต รมพช
ช มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2551-2552 โครงการววจย
ล พลฒนาการเรกยนการสอนววชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากคณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2552

การพลฒนาววธก
ก ารเพาะขยายพลนธทห
ย งชว หขอยนบาต จชด ชนวด Luciola aquatilis sp. nov. Thancharoen ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2552-2553 โครงการอบรมใหขความรมห
ข งชว หขอยเพชอ
ช พลฒนาแหลนงทนองเทกย
ช วระดลบทของถวน
ช อยนางยลงช ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากโครงการบรวก ารววชาการและ
ถนายทอดเทคโนโลยกทางดขานเกษตร คณะเกษตรงบประมาณ ประจตาปป พ.ศ. 2552
ปป 2553
The life history of a species of Lamprigera (Coleoptera: Lampyridae): results of a preliminary study on laboratory rearing of fireflies at
Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากองคยก ารสวนพฤกษศาสตรย กระทรวงทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2553
ปป 2552-2553
สนวนตลว

การศศก ษาพฤตวก รรมการลนาเหยชอ
ช ของตลวหนอนหวงช หขอยนบาต จชด Luciola aquatilis ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนสนวนตลว
การผสมพลนธทซ
ย าตบ ซขอนและบทบาทของของอาหารทกไ
ช ดขร บ
ล ขณะผสมพลนธทใ
ย นหวงช หขอยนบาต จชด ชนวด Luciola aquatilis ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททน

ปป 2555
การผสมพลนธทซ
ย าตบ ซขอนและบทบาทของของอาหารทกไ
ช ดขร บ
ล ขณะผสมพลนธทใ
ย นหวงช หขอยนบาต จชด ชนวด Luciola aquatilis ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด
หนทนววจย
ล มก.
ปป 2555
การสตารวจความหลากหลายของแมลงนบาต และคทณภาพนบาต ในพชน
บ ทกช
ช ม
นท นบาต เขาสามรขอยยอด จลงหวลด ประจวบคกร ข
ก น
ล ธย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด
หนทนววจย
ล มก.
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ปป 2555-2557 การประเมวนความแตกตนางดขานพลนธทก รรมและพฤตวก รรมของประชากรหวงช หขอย Luciola aquatilis บรวเวณภาคกลางของประเทศไทย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557 ผลกระทบของไกลโฟเซตตนอชกวววทยา พฤตวก รรมและเนชอ
บ เยชอ
ช ววทยาของตลวหนอนหวงช หขอยนบาต จชด Luciola aquatilis ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
ททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2554-2557 การประเมวนผลกระทบตลอดวลฎจลก รชกวต
ว ในระบบนวเวศเชวงเกษตรเพชอ
ช อนทร ก
ล ษยความหลากหลายทางชกวภาพและบรรเทาโลกรขอน ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยกแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2555-2556 การประเมวนและพลฒนาเชชอ
บ พลนธทม
ย น
ล สตาปะหลลงใหขตาตน นทานตนอแมลงหวกข
ช าวและโรคใบดนางมลนสตาปะหลลง เพชอ
ช รลบมชอการระบาดในอนาคต ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยกแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2555-2556 ชกวววทยาและนวเวศววทยาบางประการของผกเสชอ
บ หนอนปลอกผนลง Phereoeca sp.(Lepidoptera: Tineidae) ในภาคกลางของประเทศไทย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยกแหนงชาตว
ปป 2555-2557 Evaluation of genetic and behavioral differences of firefly, Luciola aquatilis, populations from central part of Thailand for firefly
reintroduction program ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2555-2557 การประเมวนความแตกตนางพลนธทก รรมและพฤตวก รรมของประชากรหวงช หขอย Luciola aquatilis บรวเวณภาคกลางของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2557-2558 การประเมวนและพลฒนาเชชอ
บ พลนธทม
ย น
ล สตาปะหลลงใหขตาข นทานตนอแมลงหวกข
ช าว และโรคใบดนางมลนสตาปะหลลงเพชอ
ช รลบมชอการระบาดในอนาคต ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยกแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557

ความสลมพลนธยร ะหวนางหวงช หขอยสกทล Pteroptyx กลบตขนไมขอาศลย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2558-2559 Emerging Pests and Diseases of Cassava in Southeast Asia : Seeking eco-efficient solutions to overcome a threat to livelihoods and
industries ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากInternational Center for Tropical Agriculture (CIAT)
ปป 2558-2559

ปปจจลยทกม
ช ผ
ก ลตนอการอยมอ
น าศลยของหวงช หขอยนบาต กรนอย Pteroptyx spp. ในพชน
บ ทกค
ช งขท บางกะเจขา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2558-2560

ปปจจลยทกมผ
ก ลตนอการอยมอ
น าศลยของหวงช หขอยนบาต กรนอย Pteroptyx spp. ในพชน
บ ทกค
ช งขท บางกะเจขา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2558-2561 ปปจจลยทกม
ช ผ
ก ลตนอการปรากฏของหวงช หขอยสกทล Pteroptyx (Coleoptera: Lampyridae) และพฤตวก รรมการผสมพลนธทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2560-2561 กลไกตขานทานของมลนสตาปะหลลงพลนธทก
ย ารคขาตนอแมลงหวกข
ช าวยาสมบ, Bemisia tabaci Genn. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยวท
ว ยาการขลน
บ สมง
เพชอ
ช เกษตรและอาหาร
ปป 2560-2562
มหาชน)

โครงการววจย
ล หวงช หขอยในคขงต บางกะเจขา อ.พระประแดง จ.สมททรปราการ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล บางจาก คอรยปอเรชลน
ช จตากลด (

ปป 2560-2562 การววเคราะหยก ารแสดงออกของยกนในกลไกการเจรวญเตวบโต การพลฒนาการ การเปลนงแสง และการกระพรวบแสงของหวงช หขอย Luciola aquatilis ดขวย
เทคนวคการหาลตาดลบอารยเออนเอปรวมาณมาก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2561-2562
เอชลน
ช จตากลด

ใหขคาต ปรศก ษาและผลวต หวงช หขอยเพชอ
ช ใชขใ นการจลด แสดงใหขก บ
ล บรวษท
ล ฟปโนมวนอน ครกเอชลน
ช จตากลด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ฟปโนมวนอน ครก

ปป 2561-2564 โครงการฟฟน
ฟ ฟมประชากรหวงช หขอยในศมนยยก ารเรกยนรมค
ข วามหลากหลายทางชกวภาพเเละความยลงช ยชน “ชกวพนาเวศ” ณ โรงงานโตโยตขา บขานโพธวธ จ.
ฉะเชวงเทรา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล โตโยตขา มอเตอรย ประเทศไทย จตากลด
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Anchana Thancharoen, Ballantyne, L.A., MARC A. BRANHAM, "Description of Luciola aquatilis sp. nov., a new aquatic firefly (Coleoptera:
Lampyridae: Luciolinae) from Thailand.", Zootaxa 1611 (2007) 55-62
- Anchana Thancharoen, Marc A. Branham, James E. Lloyd, "Building Twilight “Light Sensors” to Study the Effects of Light Pollution on Fireflies.",
American Biology Teacher 70 (2) (2008) e6-e12
- Anchana Thancharoen, "Well managed firefly tourism: a good tool for firefly conservation in Thailand", Lampyrid 2 (1) (2012) 1-7
- Somyot Silalom , Anchana Thancharoen, Suyanee Vessabutr , "The life history of a species of Lamprigera (Coleoptera: Lampyridae): Results of a
preliminary study on laboratory rearing of fireflies at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand.", Lampyrid 2 (1) (2012)
- Ajaraporn Sriboonlert, Akarapong Swatdipong, Passorn Wonnapinij, Teerasak E-kobon, Anchana Thancharoen, "New Record of Pteroptyx tener
Olivier (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in Thailand", COLEOPTERISTS BULLETIN 69 (2) (2015) 332-336
- LESLEY A. BALLANTYNE, CHRISTINE L. LAMBKIN, XIN LUAN, YUVARIN BOONTOP, SORASAK NAK-EIAM, SUTTISAN PIMPASALEE,
SOMMYOT SILALOM, Anchana Thancharoen, "Further studies on south eastern Asian Luciolinae: 1. Sclerotia Ballantyne, a new genus of fireflies
with back swimming larvae 2. Triangulara Pimpasalee,a new genus from Thailand (Coleoptera: Lampyridae)", ZOOTAXA 4170 (2) (2016) 201-249
- Junsuke Konno, Yoko Hatta-Ohashi, Ryutaro Akiyoshi, Anchana Thancharoen, Somyot Silalom, Watana Sakchoowong, Vor Yiu, Nobuyoshi Ohba,
Hirobumi Suzuki, "TiLIA: a software package for image analysis of firefly flash patterns", Ecology and Evolution 6 (9) (2016) 3026-3031
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- Anchana Thancharoen, S. Lankaew, P. Moonjuntha, ทยาทวต วงศยภาณทวฒ
ล นย, Benjakhun Sangtongpraow, Ratchadawan Ngoen-Klan, Piya
Kittipadakul, Kris A. G. Wyckhuys, "Effective biological control of an invasive mealybug pest enhances root yield in cassava", Journal of Pest
Science 91 (4) (2018) 1199-1211
- Kris A.G. Wyckhuys, Prapit Wongtiem, Aunu Rauf, Anchana Thancharoen, George E. Heimpel, Nhung T.T. Le, Muhammad Zainal Fanani, Geoff M.
Gurr, Jonathan G. Lundgren, Dharani D. Burra, Leo K. Palao, Glenn Hyman, Ignazio Graziosi, Vi X. Le, Matthew J.W. Cock, Teja Tscharntke,
Steve D. Wratten, Liem V. Nguyen, Minsheng You, Yanhui Lu, Johannes W. Ketelaar, Georg Goergen, Peter Neuenschwander, "Continental-scale
suppression of an invasive pest by a host-specific parasitoid underlines both environmental and economic benefits of arthropod biological control",
PeerJ 6 (e5796) (2018) 1-24
- พรชนลน จลนทรยฉาย, Wanwipa Vongsangnak, Anchana Thancharoen, Ajaraporn Sriboonlert, "Reconstruction of insect hormone pathways in an
aquatic firefly, Sclerotia aquatilis (Coleoptera: Lampyridae), using RNA-seq", PeerJ 7 (-) (2019) 1-25
- L.A. BALLANTYNE, C.L. LAMBKIN, J.-Z. HO, W.F.A. JUSOH, B. NADA, S. NAK-EIAM, Anchana Thancharoen, W.
WATTANACHAIYINGCHAROEN, V. YIU, "The Luciolinae of S. E. Asia and the Australopacific region: a revisionary checklist (Coleoptera:
Lampyridae) including description of three new genera and 13 new species", Zootaxa 4687 (1) (2019) 1-174
- สรญา ใจกลขา, Anchana Thancharoen, Nantasak Pinkaew, "Biology and rearing technique for the mangrove firefly, Pteroptyx valida (Coleoptera:
Lampyridae) Olivier, with discussion of additional instar in female", Journal of Asia-Pacific Biodiversity 13 (3) (2020) 367-371
- สรญา ใจกลขา, SARA M. LEWIS, Anchana Thancharoen, Nantasak Pinkaew, "Distribution, abundance, and habitat characteristics of the
congregating firefly, Pteroptyx Olivier (Coleoptera: Lampyridae) in Thailand", Journal of Asia-Pacific Biodiversity 13 (-) (2020) 358-366
- Nguantad, S, Pramote Chumnanpuen, Anchana Thancharoen, Wanwipa Vongsangnak, Ajaraporn Sriboonlert, "Identification of potential candidate
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