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การควบคคมแมลงศวตรรพชส และววชพสชโดยชกวววทยาโดยชกวววธก (Biological Control of Insect Pests and Weeds)

โครงการววจยบ
ปป 2535-2536 บทบาทแมลงศวตรรธรรมชาตวในระบบการบรวหารแมลงศวตรรอออ ย ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการอออยและนนาก ตาลทราย กระทรวงอคสา
หกรรม
ปป 2541

การพวฒนาและการใชอเทคโนโลยกเพสอพ ปรวบปรคงการปลรกสอมบนทกสพ งร ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากมรลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2541

บทบาทของศวตรรธรรมชาตวในระบบการบรวหารแมลงศวตรรไมอผลเขตหนาว ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากมรลนวธโว ครงการหลวง

ปป 2545-2547 การพวฒนาระบบการตรวจประเมวนและรวบรองระบบเกษตรอวนทรกยน ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากบรวษทว ตอนปปง วาเลรยน จกากวด, บรวษทว อกสเทอรนน สตารน รกสอรนท
จกากวด, บรวษทว ไทยออแกนวคโปรดวกซน จกากวด
ปป 2546-2548 การควบคคมแมลงศวตรรไมอผลโดยชกวววธก ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2546-2549 โครงการ สการวจ รวบรวม และประเมวนผลศวตรรธรรมชาตวของแมลงศวตรรพชส ทกสพ าก ควญทางเศรษฐกวจในเขตภาคกลางของประเทศไทย ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคน
จากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2547

การควบคคมแมลงศวตรรพชส และววชพสชทกสพ าก ควญทางเศรษฐกวจโดยชกวววธใก นประเทศไทย ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว

ปป 2544-2550 การใชอประโยชนนของแตนเบกยนหนอน Cotesia flavipes ในการควบคคมหนอนเจาะลกาตอนและยอดอออยในเขตภาคกลางของประเทศไทย ( หววหนอาโครงการ
ยรอย ) ไดอรบว ทคนจากทคนอคดหนคนววจยว มก.
ปป 2548-2550 การควบคคมแมลงศวตรรสบรดร าก โดยชกวววธก ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากทคนอคดหนคนววจยว มก.
ปป 2548-2551 การถรายทอดเทคโนโลยกการผลวตและควบคคมคคณภาพเมลลดพวนธคใน นระบบเกษตรยวงพ ยสน เกษตรดกทเพก หมาะสม และเกษตรอวนทรกยน ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจาก
ทคนอคดหนคนววจยว มก.
ปป 2535-2554 การปรวบปรคงพวนธคอน ออ ย ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากทคนอคดหนคนววจยว มก.
ปป 2535-2555 การปรวบปรคงพวนธคอน ออ ย ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากทคนอคดหนคนววจยว มก.
ปป 2535-2555 โครงการววจยว และพวฒนาอออยและนนาก ตาล ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากทคนอคดหนคนววจยว มก.
ปป 2550-2553 การใชอประโยชนนศตว รรธรรมชาตวในการควบคคมหนอนดอวงหนวดยาวเจาะลกาตอนอออย Dorysthenes buqueti Guerin. (Coleoptera : Cerambycidae) ( หววหนอา
โครงการยรอย ) ไดอรบว ทคนจากทคนอคดหนคนววจยว มก.
ปป 2550-2552 การพวฒนาเทคโนโลยกการผลวตแมลงชอางปปกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera:Chrysopidae) ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงาน
คณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2550-2553 การใชอประโยชนนศตว รรธรรมชาตวในการควบคคมแมลงศวตรรฝรวงพ ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2550-2553 การใชอศตว รรธรรมชาตวในระบบการจวดการศวตรรพชส ของการปลรกผวกในโรงเรสอนในเขตภาคกลางของประเทศไทย ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะ
กรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2550-2553 การพวฒนาเทคโนโลยกการการเพาะเลกยน งมวนตาโต Geocoris uliginosus Say (Hemiptera: Lygaeidae) ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะ
กรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2550-2553 การพวฒนาเทคโนโลยกการผลวตแตนเบกยน Anagyrus sinope (Howord) (Hymenoptera: Encyrtidae) ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะ
กรรมการววจยว แหรงชาตว
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ปป 2550-2553 การพวฒนาเทคโนโลยกการผลวตแตนเบกยน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae) ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะ
กรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2550-2553 การพวฒนาเทคโนโลยกการผลวตแมลงชอางปปกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae) ในเชวงพาณวชยน ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจาก
สกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2551
ชคดโครงการสรอางองคนความรรแอ ละพวฒนาดอานอออย
โครงการยรอยทกพ 3.3 การใชอประโยชนนศตว รรธรรมชาตวในระบบการบรวหารจวดการแมลงศวตรรอออ ย ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการอออยและนนาก ตาลทราย
กระทรวงอคตสาหกรรม
ปป 2551-2553 การพวฒนาเทคโนโลยกการผลวตแตนเบกยนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)(Hymenoptera: Braconidae)for commercial production ( หววหนอา
โครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2551-2553 การพวฒนารรปแบบการใชอเชสอน ราเขกยว Metarhizium anisoplia ใหออยรใร นรรปบรรจคภณ
ว ฑน เพสอพ สะดวกตรอการเกลบรวกษาและนกาไปใชอประโยชนน ( หววหนอาโครงการ )
ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2551-2553 การใชอประโยชนนของศวตรรธรรมชาตวในการควบคคมแมลงดกาหนามมะพรอาวว Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Hispidae) ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว
ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2551-2553 การใชอศตว รรธรรมชาตวควบคคมแมลงศวตรรอออ ยในระบบการจวดการแมลงศวตรรพชส ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2551-2553 การใชอศตว รรธรรมชาตวในระบบการจวดการศวตรรพชส ของการปลรกผวกในโรงเรสอนในเขตภาคกลางของประเทศไทย ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะ
กรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2552-2555 การประเมวนการระบาดของหนอนเจาะลกาตอนและยอดอออย และความเสกยหายของอออยในเขตภาคกลาง ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากทคนอคดหนคนววจยว มก.
ปป 2551-2552 โครงการการเสรวมสรอางความเขอมแขลงของชคมชน ตกาบลเหมสองใหมร อกาเภออวมพวา ตามหลวกปรวชญาของเศรษฐกวจพอเพกยง ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวก
งานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2553-2555 การพวฒนารรปแบบบรรจคภณ
ว ฑนเพสอพ การนกามวนตววหนาก Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ไปใชอประโยชนน ( ผรรอ วร มโครงการ )
ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2553-2556 การพวฒนากระบวนการผลวตแตนเบกยนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera:Braconidae) ในเชวงพาณวชยน ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคน
จากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2553-2556 การพวฒนากระบวนการผลวตมวนตววหนาก เพลกยน ไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga &Miyamoto และ Wollastoniella parvicuneis Yasunaga
(Hemiptera:Anthocoridae) ในเชวงพาณวชยน ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2555-2556 การควบคคมศวตรรมนว สกาปะหลวงโดยชกวววธใก นจวงหววดกาญจนบครก ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2555-2556 การบรวหารและดกาเนวนโครงการววจยว ของศรนยนวจว ยว ควบคคมศวตรรพชส โดยชกวนว ทรกยแน หรงชาตว ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2555-2558 แนวทางการบรวหารแมลงศวตรรอออ ยทกสพ าก ควญ ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากทคนอคดหนคนววจยว มก.
ปป 2556-2557 การควบคคมศวตรรมนว สกาปะหลวงโดยชกวววธใก นจวงหววดกาญจนบครก ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2556-2557 การใชอประโยชนนศตว รรธรรมชาตวในการควบคคมหนอนหววดกามะพรอาว Opisina arenosella walker (Lepidoptera:Oecophoridae) ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคน
จากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2556-2557 การบรวหารโครงการและดกาเนวนโครงการววจยว ของศรนยนวจว ยว ควบคคมศวตรรพชส โดยชกวนว ทรกยแน หรงชาตว สรวนกลาง ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะ
กรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2557

การควบคคมศวตรรมนว สกาปะหลวงโดยชกวววธใก นจวงหววดกาญจนบครก ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว

ปป 2557-2558 การถรายทอดเทคโนโลยกการควบคคมศวตรรพชส โดยชกวววธใก นอออย มวนสกาปะหลวง และมะพรอาว ( หววหนอาโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
พวมพนครวงน ลราสคดเมสอพ 4/6/63
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ปป 2558-2559 การววจยว และพวฒนาเพสอพ ประยคกตนใชอเชสอน ราเขกยว Metarhizium anisopliae และเชสอน ราขาว Bว eauveria bassiana ในการควบคคมแมลงศวตรรขาอ วชนวดปากเจาะดรด
( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2558-2559 การววจยว และพวฒนาเพสพอประยค
พ
กตนใชอศตว รรธรรมชาตวในการควบคคมแมลงศวตรรพชส วงศนกะหลพาก ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2558-2559 การววจยว และพวฒนาเพสอพ ประยคกตนใชอศตว รรธรรมชาตวในการควบคคมแมลงศวตรรอออ ย ( หววหนอาโครงการยรอย ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานคณะกรรมการววจยว แหรงชาตว
ปป 2559-2560 การพวฒนากระบวนการผลวตเชสอน ราเขกยว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin เพสอพ จวดการแมลงศวตรรอออ ย และการสการวจแมลงศวตรรพชส จากการ
เปลกยพ นนาขอาวเปปนไรรอออ ย ( ผรรอ วร มโครงการ ) ไดอรบว ทคนจากสกานวกงานกองทคนสนวบสนคนการววจยว
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบชาตว
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- Wichai Kositratana, Namthip Phironrit, Nuchnard Warin, Anjana Bhunchoth, Wiwat Suasa-ard, Bencharong Phuangrat, Sontichai Chanprame, Sirikul
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Thailand", International Workshop on Control of Coconut Hispine Beetle Outbreaks in Southeast Asia (2008)
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(2012)
- ชรวดา สวตยวงศน, ศวรวว รรณ ทคนคคมอ ทอง, รวตตวกาล ทรวพยนโมค, Sopon Uraichuen, Wiwat Suasa-ard, "Laboratory production of green lacewings, Plesiochrysa ramburi
(Schneider)(Neuroptera: Chrysopidae) for augmentative biocontrol ofthe mealybug complex in cassava plantations", XXIV International Congress of
Entomology (2012)
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แมลงชอางปปกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae)" จาก มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรน
ผลงานววจยว นกเน ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2536 - 4 มวถนค ายน 2563

พวมพนครวงน ลราสคดเมสอพ 4/6/63

หนอา 6 จาก 6

