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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การควบคคมศสตรรพชพ โดยชกววรธ,ก Taxonomy, Acarology

โครงการววจยบ
ปป 2541

การควบคคมแมลงศสตรรพชพ ไมมผลเขตหนาวโดยชกววรธใก นประเทศไทย ( หสวหนมาโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากมรลนรธโร ครงการหลวง

ปป 2541

การพสฒนาและการใชมเทคโนโลยกเพพอพ ปรสบปรคงการปลรกสมมบนทกสพ งร ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากมรลนรธโร ครงการหลวง

ปป 2542

การปลรกไมมผลในโรงเรกยน ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากมรลนรธโร ครงการหลวง

ปป 2542

โครงการวรจยส พพช ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากงบพสฒนาเกษตรทกสพ งร มหาวรทยาลสยเกษตรศาสตรย

ปป 2545-2547 การพสฒนาระบบการตรวจประเมรนและรสบรองระบบเกษตรอรนทรกยย ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากบรรษทส ตมนปปง วาเลรยย จกากสด, บรรษทส อกสเทอรยน สตารย รกสอรยท
จกากสด, บรรษทส ไทยออแกนรคโปรดสกซย จกากสด
ปป 2546-2549 การควบคคมแมลงศสตรรสมม โดยชกววรธก ( หสวหนมาโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากมรลนรธโร ครงการหลวง
ปป 2544-2550 การใชมประโยชนยของแตนเบกยนหนอน Cotesia flavipes ในการควบคคมหนอนเจาะลกาตมนและยอดอมอยในเขตภาคกลางของประเทศไทย ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดม
รสบทคนจากทคนอคดหนคนวรจยส มก.
ปป 2548-2550 การควบคคมแมลงศสตรรสบรดร าก โดยชกววรธก ( หสวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบส ทคนจากทคนอคดหนคนวรจยส มก.
ปป 2549-2551 นรเวศวรทยาของตสกต แตนกรงพ ไมมและดมวงกระดรงพ ทองเพพอพ ประโยชนยทางการแพทยยแผนไทย ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากทคนอคดหนคนวรจยส มก.
ปป 2551

เคยร-ไบโอดกเซล ( หสวหนมาโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากบรรษทส โตโยตมา (ประเทศไทย) จกากสด

ปป 2551-2552 Collaborative Research and Developmen Project on Jatropha Biodiesel for Diesel Vehicles
- ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากบรรษทส โตโยตมา ประเทศไทย จกากสด
ปป 2552

ความหลากหลายของแมลงกลคมร ตรอ แตน ผผงผ และผลกระทบตรอผรมม าพสกผรอนในสวนสาธารณะ ( หสวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบส ทคนจากทคนอคดหนคนวรจยส มก.

ปป 2552

ความหลากหลายของแมลงกลคมร สกาคสญและผลกระทบทกมพ ตก อร ผรมม าพสกผรอนในสวนสาธารณะ ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากทคนอคดหนคนวรจยส มก.

ปป 2553-2554 การควบคคมแมลงศสตรรกาแฟโดยชกววรธก ( หสวหนมาโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากสกานสกงานคณะกรรมการวรจยส แหรงชาตร
ปป 2553-2554 การใชมประโยชนยศตส รรธรรมชาตรควบคคมแมลงผสกในโรงเรพอน ( หสวหนมาโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากสกานสกงานคณะกรรมการวรจยส แหรงชาตร
ปป 2553-2554 การสการวจศสตรรธรรมชาตรของศสตรรพชพ ( หสวหนมาโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากสกานสกงานคณะกรรมการวรจยส แหรงชาตร
ปป 2555-2556 การควบคคมศสตรรมนส สกาปะหลสงโดยชกววรธใก นจสงหวสดกาญจนบครก ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากสกานสกงานคณะกรรมการวรจยส แหรงชาตร
ปป 2556-2559 โครงการอคทยานแมลงเฉลรมพระเกกยรตรพระบาทสมเดดจพระเจมาอยรหร วส มหาวรทยาลสยเกษตรศาสตรยแหลรงเรกยนรรดม าม นความหลากหลายชนรดของแมลงและแมลงมก
ชกวตร ของประเทศไทย ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากทคนอคดหนคนวรจยส มก.
ปป 2557

การควบคคมศสตรรมนส สกาปะหลสงโดยชกววรธใก นจสงหวสดกาญจนบครก ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากสกานสกงานคณะกรรมการวรจยส แหรงชาตร

ปป 2558-2559 การวรจยส และพสฒนาเพพอพ ประยคกตยใชมเชพอผ ราเขกยว Metarhizium anisopliae และเชพอผ ราขาว Bฺ eauveria bassiana ในการควบคคมแมลงศสตรรขาม วชนรดปากเจาะดรด
( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากสกานสกงานคณะกรรมการวรจยส แหรงชาตร
ปป 2558-2559 การวรจยส และพสฒนาเพพพอประยค
พ
กตยใชมศตส รรธรรมชาตรในการควบคคมแมลงศสตรรพชพ วงศยกะหลพาก ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากสกานสกงานคณะกรรมการวรจยส แหรงชาตร
ปป 2558-2560 ความหลากชนรดและความชคกชคมของแมลงวสนผลไมม (Diptera: Tephritidae) และแตนเบกยนของแมลงวสนผลไมม ในสวนไมมผลคคงม บางกระเจมา อ.พระประแดง จ.
สมคทรปราการ ( ผรรม วร มโครงการ ) ไดมรบส ทคนจากเงรน 72 ปป มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
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ระดสบชาตร
- เบญจคคณ แสงทองพราว, Savitree Malaipan, Kosol Charernsom, "Fig Wasp Species Associated with Ficus microcarpa L.f. in Kasetsart University,
Bangkhen Campus, Bangkok, Thailand", วรทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวรศวกรรมศาสตรย 6 (3) (2008)
- UDOMSAK LERTSUCHATAVANICH, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Kasem Haruthaithanasan, Niphone Thaveechai, Kosol Charernsom, ฐรตร
ฌากรณย คลมายแกมว, "Studies on the outbreak of Leucaena psyllid (Heteropsylla cubana Crawford)on Leucaena leucocephala (Lam.)de Wit cv. Tarramba
in Thailand", วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร 41 (3) (2010) 133-140
ระดสบนานาชาตร
- Oraphan Kernasa, Wiwat Suasa-ard, Kosol Charernsom, "Citrus Leafminer, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Phyllocnistidae) and Its Natural
Enemies", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวรทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวรทยาศาสตรย) 42 (2) (2008) 238-245
- Yuvarin Boontop, Savitree Malaipan, Kosol Charernsom, Decha Wiwatwitaya, "Diversity of Stingless Bees (Apidae: Meliponini) in Thong Pha Phum
District, Kanchanaburi Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวรทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวรทยาศาสตรย) 42 (3) (2008) 444-456
- B. Sangtongpraow, Kosol Charernsom, Somkid Siripatanadilox, "Longevity, Fecundity and Development Time of Eucalyptus Gall Wasp, Leptocybe
invasa Fisher & La Salle(Hymenoptera:Euopidae) in Kanchanaburi Province, Thailand", Thai Journal of Agricultrual Science 44 (3) (2011) 155-163
- Benjakhun Sangtongpraow, Kosol Charernsom, "Evaluation of parasitism capacity of Megastigmus thitipornae Dogวnlar & Hassan (Hymenoptera:
Torymidae), the local parasitoid of eucalyptus gall wasp, Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae)", Kasetsart Journal - Natural
Science 47 (2) (2013) 191-204
- Benjakhun Sangtongpraow, Kosol Charernsom, "Biological traits of Quadrastichus mendeli (Hymenoptera, Eulophidae), parasitoid of the eucalyptus
gall wasp Leptocybe invasa (Hymenoptera, Eulophidae) in Thailand", PARASITE 26 (2019)
- Benjakhun Sangtongpraow, Kosol Charernsom, "Caractรฉristiques biologiques de Quadrastichus mendeli (Hymenoptera, Eulophidae), parasitoรฏde de
Leptocybe invasa (Hymenoptera, Eulophidae), lโ€agent de la galle de lโ€eucalyptus, en Thaรฏlande", Parasite (Paris, France) 26 (-) (2019) 8
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดสบชาตร
- นผาก ผผงผ ชมภรเขกยว, Wiwat Suasa-ard, Sopon Uraichuen, ปวกณา บรชาเทกยน, Kosol Charernsom, "Biology of the Coconut Black-headed Caterpillar, Opisina
arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) and its Natural Enemies in Thailand", การประชคมวรชาการ มหาวรทยาลสยเกษตรศาสตรย วรทยาเขตกกาแพงแสน ครสงผ ทกพ 8
(2011)
ระดสบนานาชาตร
- อาภรณย ปปนป ทองคกา, เสงกยพ ม ไผรลอม ม, Sopon Uraichuen, Kosol Charernsom, "The damage efficiency of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana on
the larvae of coffee white stem borer Xylotrechus quadripes (Cherrolat) (Coleoptera: Cerambycidae) under laboratory conditions", XXIV International
Congress of Entomology (2012)
- Wiwat Suasa-ard, นผาก ผผงผ ชมภรเขกยว, Sopon Uraichuen, ปวกณา บรชาเทกยน, Kosol Charernsom, "Biology of Bracon hebetori Say (Hymenoptera: Braconidae)
and its potential in population suppression of the black-headed caterpillar, Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)", XXIV International
Congress of Entomology (2012)
- Benjakhun Sangtongpraow, Kosol Charernsom, "Longevity and Developmental Time of Aprostocetus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), the Local
Parasitoid of Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae)", Second International Symposium of Biopesticides and Ecotoxicological
Network (ISBIOPEN) (2012)
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- Prakai Rajchanuwong, Suksawat Ponpinij, Kosol Charernsom, Ratchadawan Ngoen-Klan, Sarawut Rungmekarat, "Survey of insects associated with
sugarcane crops (Saccharum officinarum) in Kamphaeng Phet province, Thailand.", 6th IAPSIT International Sugar Conference (2018)
ลวขสวทธวธ
- ลรขสรทธรงธ านวรจยส เรพอพ ง "Insect of Thailand; Update" จาก ศรนยยพฒ
ส นาเทคโนโลยกรฐส รรวมเอกชน
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- คคณภาพงานวรจยส ระดสบดก พพชและเทคโนโลยกชวก ภาพ ประจกาปป 2555 เรพอพ ง "ชกววรทยาของหนอนหสวดกามะพรมาว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)
และแมลงศสตรรธรรมชาตรในประเทศไทย" จาก มหาวรทยาลสยเกษตรศาสตรย วรทยาเขตกกาแพงแสน
ผลงานวรจยส นกเผ ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2541 - 4 มรถนค ายน 2563
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