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โครงการววจยบ
ปป 2549-2551 นวเวศววทยาของตพกต แตนกวงก ไมมและดมวงกระดวงก ทองเพพอก ประโยชนธทางการแพทยธแผนไทย ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2549-2555 แมลงผสมเกสรและการตวดผลของสบผดร าด ( หพวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2551

ประสวทธวภาพของแมลงผสมเกสรทรสก าด คพญในพพนล ทรกก ารใชมประโยชนธทดกร นว ทรแก ตกตรางกพน ( หพวหนมาโครงการ ) ไดมรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.

ปป 2551-2552 Collaborative Research and Developmen Project on Jatropha Biodiesel for Diesel Vehicles
- ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบพ ทธนจากบรวษทพ โตโยตมา ประเทศไทย จดากพด
ปป 2552-2554 ผผงล (Order Hymenoptera: Superfamily Apoidea)แมลงผสมเกสรสบผดร าด (Jatropha curcus L.)ในประเทศไทย ( หพวหนมาโครงการ ) ไดมรบพ ทธนจากโครงการ
พพฒนาองคธความรผแม ละศผกษานโยบายการจพดการทรพพยากรชรวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)
ปป 2549-2555 แมลงผสมเกสรและการตวดผลของสบผดร าด (Jatropha curcas L.) ในสายพพนธธไธ มรมพร ษว ( หพวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2558-2559 การใชมประโยชนธผงลผ แมลงผสมเกสรเพพอก การอนธรกพ ษธพนลพ ทรคก งมธ บางกะเจมา ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบพ ทธนจากมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรธ
ปป 2560-2563 การจพดการชพนโรงเพพอก การผสมเกสรมะมรวงในประเทศไทย ( ผผรม วร มโครงการ ) ไดมรบพ ทธนจากบรวษทพ ไบเออรธ ประเทศสหพพนธธสาธารณรพฐเยอรมนร
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชาตว
- เบญจคธณ แสงทองพราว, Savitree Malaipan, Kosol Charernsom, "Fig Wasp Species Associated with Ficus microcarpa L.f. in Kasetsart University,
Bangkhen Campus, Bangkok, Thailand", ววทยาสารกดาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศวกรรมศาสตรธ 6 (3) (2008)
- พนพญญา พบสธข, Savitree Malaipan, "Nest architecture of stingless Bees (Apidae:Trigona spp. และ Lisotrigona caccaie Nurse)in Golden Jubilee Thong Pha
Phum Project,Thong Pha Phum District,Kanchanaburi Province.", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรธเกษตร) 41 (1) (2010) 129-141
ระดพบนานาชาตว
- 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)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรธ สาขาววทยาศาสตรธ) 42 (3) (2008) 444-456
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดพบชาตว
- Savitree Malaipan, ชามา อวนซอน, พณพญญา, "Some factors effected to pollen germination of physic nut (Jatropha curcas L.) and insect pollinators", การ
ประชธมทางววชาการของมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรธ ครพงล ทรก 46 (2008)
- Wattanachai Tasen, Savitree Malaipan, "Species Diversity of Insect Pollinators in Different Land UseEcosystems at Chiang Mai Province", การประชธม
ววชาการและนดาเสนอผลงานววชาการเครพอขรายงานววจยพ นวเวศววทยาปปาไมมประเทศไทย ครพงล ทรก 2 (2013)
- Wattanachai Tasen, Savitree Malaipan, "Study on Efficiency of Insect Pollinators in Different Land Use Ecosystems", การประชธมววชาการวนศาสตรธระดพบชาตว
"การปปาไมมเพพอก สพงคม" (2013)
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