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ปป 2551
การประเมวนคคณภาพนลาต บรวเวณทางนลาต เขขาและทางนลาต ออกของเขชอ
ช นปฝาสลก ชลสวทธวด
ธ ว
ข ยแมลงนลาต กลคม
น ไทรคอบเทอรนา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคน
อคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2551-2552 แมลงหนอนปลอกนลาต ตลวเตตมวลยบรวเวณรวมฝปงฝ พชน
ล ทดช
ช ม
นค นลาต ภายในมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน เพชอ
ช การตวด ตามตรวจสอบ
สภาพแวดลขอม
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2552-2553 ผลกระทบจากกวจกรรมมนคษยยตอ
น การแพรนก ระจายและความหลากหลายของกลคม
น แมลงนลาต และคคณภาพนลาต บรวเวณลคม
น นลาต แมนก ลอง ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทคนจากTRF/BIOTEC Special Program for Biodiversity Research and Training grant BRT
พวมพยครลงล ลนาสคด เมชอ
ช 24/9/63
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ปป 2552-2553 แมลงหนอนปลอกนลาต กลบการประยคก ตยใ ชขใ นการตวด ตามตรวจสอบทางชดวภาพของคคณภาพนลาต ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคน
จากInternational Foundation for Science (IFS)
ปป 2553

ผลกระทบจากการปลนอยของเสดยจากโรงงานอคต สาหกรรมตนอแมลงนลาต กลคม
น รวน
ล นลาต จชด ในนาขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2553-2554 แมลงหนอนปลอกนลาต ตลวเตตมวลยเพชอ
ช การตวด ตามตรวจสอบทางชดวภาพของคคณภาพนลาต บรวเวณทางนลาต เขขาและทางนลาต ออกของเขชอ
ช น ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทคนจากโครงการพลฒนาองคยความรมแ
ข ละศศก ษานโยบายการจลด การทรลพ ยากรชดวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)
ปป 2554
ศลก ยภาพการใชขโครงสรขางชคมชนของแมลงนลาต อลนดลบไทรคอบเทอรนาเพชอ
ช การบนงชดท
ล างชดวภาพของคคณภาพนลาต ในลคม
น นลาต แมนต าว อตาเภอแมนส อด จลงหวลด ตาก (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2555 การประมวนความเสดย
ช งสภาวะแวดลขอมของโลหะหนลก ในตะกอนดวนและแมลงนลาต อลนดลบไทรคอบเทอรนาในลตาธารทดไ
ช ดขร บ
ล ผลกระทบจากการทตาเหมชองแรน
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554
การประเมวนคคณภาพนลาต ในแหลนงนลาต ธรรมชาตวทรชด องรลบการปลนอยนลาต ทวงล โดยใชขก ลคม
น สลต วยไ มนมก
ด ระดมก สลนหลลงทดอ
ช าศลยอยมใ
น นแหลนงนลาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2554-2556 การตวด ตามตรวจสอบทางชดวภาพของโลหะหนลก ในตะกอนดวนและแมลงนลาต กลคม
น ไทรคอบเทอรนาในลตาธารบรวเวณเหมชองแรนส งล กะสด ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2553-2554 ความสลมพลนธยร ะหวนางแมลงนลาต และคคณภาพนลาต ในแหลนงนลาต นวงช ธรรมชาตวทรชด องรลบการปลนอยนลาต ทวงล : การตอบสนองตนอปปจจลยสวงช แวดลขอม ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555
การสตารวจความหลากหลายของแมลงนลาต และคคณภาพนลาต ในพชน
ล ทดช
ช ม
นค นลาต เขาสามรขอยยอด จลงหวลด ประจวบคดร ข
ด น
ล ธย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด
หนคนววจย
ล มก.
ปป 2554-2556

การใชขก ลคม
น แมลงนตาในการประเมวนทางชดวภาพในพชน
ล ทดช
ช ม
นค นตา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบลณฑวต ววทยาลลย

ปป 2555-2557 การประเมวนสภาพแวดลขอมของแคดเมดยมในตะกอนดวนและแมลงนลาต ในลตาธารบรวเวณทดม
ช ก
ด ารทตาเหมชองแรน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนววจย
ล
ระดลบบลณฑวต ศศก ษา มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2556
สลต วยไ มนมก
ด ระดมก สลนหลลงขนาดใหญนใ นนลาต และบทบาทการกวนอาหารในลคม
น นลาต แมนก ลองเพชอ
ช การประเมวนทางนวเวศววทยา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก
ทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2556-2558

ความหลากหลายของแมลงนลาต ทดส
ช ะแกราช จลงหวลด นครราชสดมา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2556-2557 ศศก ษานวเวศววทยาบางประการและระดลบของสารจดออสมวน (geosmin) ในเนชอ
ล ปลานวล ในเขชอ
ช นลตาตะคลอง จลงหวลด นครราชสดมา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทคนจากการไฟฟฟาฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย
ปป 2557-2558 พลวลต รประชากรและการปรากฏตามฤดมก าลของแมลงหนอนปลอกนลาต ตลวเตตมวลยชนวด Amphipsyche meridiana Ulmer 1902 (Trichoptera:
Hydropsychidae)ในแหลนงนลาต ธรรมชาตว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย
ปป 2557-2559 การพลฒนาดลชนดชว
ด ภาพดขวยววธแ
ด บบเมทรวก ซยร วมโดยใชขส ต
ล วยไ มนมก
ด ระดมก สลนหลลงหนขาดวนขนาดใหญนส าต หรลบประเมวนคคณภาพนลาต ในลตาธารบรวเวณลคม
น นลาต
แมนก ลอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนการศศก ษาระดลบบลณฑวต ศศก ษา "ทคน 72 ปป มก."
ปป 2558
อนคก รมววธานและความหลากหลายทางชดวภาพของแมลงนลาต อลนดลบไทรคอบเทอรนาบรวเวณแมนนาตล ภาชดและลตานลาต สาขา: การประยคก ตยใ ชขส าต หรลบการบนงชดล
คคณภาพนลาต ทางชดวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2558-2560

ความหลากหลายของแมลงนลาต ในปฝาชายเลนในเขตภาคกลางของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2558-2560

การศศก ษาความหลากหลายและการจตาแนกชนวด ของแมลงนลาต ในปฝาชายเลน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2559-2560
ววทยาศาสตรย

การเปลดย
ช นแปลงของฤดมก าลตนอองคยประกอบและความหลากหลายทางชดวภาพของแมลงนลาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากคณะศวล ปศาสตรยและ

ปป 2559-2560 ความสมชาต เสมอและความหลากหลายชนวด ของแมลงนลาต ในแหลนงนลาต จชด ในชนวงฤดมฝนและฤดมแลขง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากคณะศวล ปศาสตรย
และววทยาศาสตรย
ปป 2559-2560
ศาสตรย

แมลงนลาต และบทบาทการกวนอาหารในลคม
น นลาต แมนก ลองเพชอ
ช การประเมวนทางนวเวศววทยา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยา

ปป 2559-2561 องคยประกอบและชนวงเวลาในการออกบวนของแมลงนลาต อลนดลบไทรคอบเทอรนาบรวเวณพชน
ล ทดช
ช ม
นค นลาต : การตอบสนองตนอการเปลดย
ช นแปลงของฤดมก าล ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนเหลชอจนายประจตาปปงบประมาณ 2559
ปป 2561-2564 ความหลากชนวด ของแมลงนลาต กวนไดขใ นประเทศไทย: คคณคนาทางโภชนาการ ตลวบนงชดท
ล างชดวภาพและการสะสมทางชดวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทคนจากทคนววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษา เพชอ
ช การตดพม
ว พยผลงานในวารสารววชาการระดลบนานาชาตว
ปป 2561-2563

ความหลากหลายของแมลงนลาต ทดอ
ช ท
ค ยานแหนงชาตวแกนงกระจาน จลงหวลด เพชรบคร ด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2562-2564 ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกนลาต และการเลดย
ล งในหของปฏวบต
ล ก
ว ารเพชอ
ช การอนคร ก
ล ษยและใชขประโยชนย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- TAENG ON PROMMI, "Biodiversity and community structure of aquatic insects in permanent freshwater ponds", Veridian E-Journal 4 (1) (2011)
917-930
พวมพยครลงล ลนาสคด เมชอ
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- TAENG ON PROMMI, Thanawan Panich-pat, "Aquatic insecrs and water quality in rice fields during a crop cycle", Veridian E-Journal, Silpakorn
University 4 (2) (2011) 1-17
- ภารวด มลน
ช สคขผล, TAENG ON PROMMI, "Environmental Risk Assessment of Cadmium in Stream Sediments and Aquatic Insects (Hydropsychidae:
Trichoptera) in Streams Contaminated in Mining Areas", Environment and Natural Resources J. 10 (1) (2012) 101-111
- TAENG ON PROMMI, "Biodiversity of aquatic insects in rice fields", SDU Res. J. (วารสารววจย
ล สาขาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยด สถาบลนววจย
ล และพลฒนา
มหาววทยาลลยราชภลฎสวนดคส ต
ว ) 5 (1) (2012) 35-46
- TAENG ON PROMMI, พนนวรรณ อยมพ
น รขอม, ผศ.ดร. ธนวรรณ พาณวชพลฒนย, "Water quality assessment in wetlands at Kasetsart University,
Kamphaeng Saen Campus using aquatic insects", SDU Res, J. (วารสารสาขาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยด สถาบลนววจย
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ล ประจตาปป 2554 ประจตาปป 2554 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขต
กตาแพงแสน
- รางวลล นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตดพม
ว พยร ะดลบนานาชาตวปป 2555 ประจตาปป 2556 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตดพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2556 ประจตาปป 2557 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประจตาปป 2557 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นดเล ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2551 - 24 กลนยายน 2563

พวมพยครลงล ลนาสคด เมชอ
ช 24/9/63
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