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โครงการววจยบ
ปป 2540

การคชดเลพอกพพชสมมนไพรเพพอท การควบคมมโรคพพชททเท กวดจากเชพอช แบคททเรทย ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงานกองทมนสนชบสนมนการววจยช

ปป 2549-2551 การใชดเทคนวคโปรตวโอมวคเพพอท พชฒนาการทดสอบความปลอดภชยทางชทวภาพของมะละกอดชดแปลงพชนธมกรรมตดานทานโรคใบดรางจมดวงแหวน ( หชวหนดาโครงการ )
ไดดรบช ทมนจากศณนยยพนช ธมวศว วกรรมและเทคโนโลยทชวท ภาพหรงชาตว สกานชกงานพชฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยทแหรงชาตว
ปป 2549-2552 การตรวจสอบความปลอดภชยทางชทวภาพของมะละกอดชดแปลงพชนธมกรรมระดชบโรงเรพอน ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากศณนยยพนช ธมวศว วกรรมและเทคโนโลยท
ชทวภาพหรงชาตว สกานชกงานพชฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยทแหรงชาตว
ปป 2547-2550 การถรายทอดเทคโนโลยทการจชดการโรคสดมเพพอท เพวมท ผลผลวต ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากทมนอมดหนมนววจยช มก.
ปป 2549
การถรายทอดความรณเด กทยท วกชบการววนจว ฉชยโรคและการจชดการโรคพพชสกาหรชบเกษตรกรและเจดาหนดาททสท งร เสรวมการเกษตรในพพนช ททท ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากทมนอมด
หนมนววจยช มก.
ปป 2549-2551 การศศกษาความหลากหลายและความสชมพชนธยของเชพอช Salmonella สายพชนธมตย าร ง ๆ ททแท ยกไดดจากจชงหวชดนครปฐมและพพนช ททใท กลดเคทยง โดยการจชดจกาแนกดดวย
เทคนวคทางอณณชวท ววทยา ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากทมนอมดหนมนววจยช มก.
ปป 2549-2553 การพชฒนาววธกท ารตรวจสอบททแท มรนยกาและรวดเรรวสกาหรชบโรคทรวสเตซาและโรคกรทนนวงท ของพพชตระกณลสดมในประเทศไทย ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากทมนอมด
หนมนววจยช มก.
ปป 2550
การพชฒนาเทคนวคไบโอเซนเซอรยสาก หรชบการตรวจเชพอช Pantoea stewartii subsp. stewartii สาเหตมโรคเหทยท วในขดาวโพด ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากทมนอมด
หนมนววจยช มก.
ปป 2551-2553 การถรายทอดเทคโนโลยทการผลวตหชวพชนธมขย งว ปลอดโรคและการปปองกชนกกาจชดโรคเพพอท เพวมท ผลผลวตและการสรงออก ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากทมนอมดหนมนววจยช
มก.
ปป 2550-2551 โครงการแนวทางปฏวบตช งว านดดานการตรวจพพช ตรวจววนจว ฉชยศชตรณพชพ และการกกาจชดศชตรณพชพ ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงานมาตรฐานสวนคดาเกษตรและ
อาหารแหรงชาตว
ปป 2551

การผลวตแอนตวซรท มช เพพอท รองรชบงานบรวการของคลวนกว สมขภาพพพช ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากคณะเกษตร กกาแพงแสน มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย

ปป 2551

การใหดบรวการผลวตแอนตวซรท มช เพพอท งานววจยช ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากคณะเกษตร กกาแพงแสน มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรย

ปป 2551

โครงการเทคโนโลยทชวท ภาพ : ระดชบมหภาคและจมลภาค ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงานคณะกรรมการววจยช แหรงชาตว

ปป 2552-2553 การทดลองความเปปนไปไดดในการใชดไคโตซานเพพอท เพวมท ผลผลวตอดอย ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงานคณะกรรมการอดอยและนชาก ตาลทราย กระทรวง
อมตสาหกรรม
ปป 2552-2553 การศศกษาเชพอช แบคททเรทยสรงเสรวมการเจรวญเตวบโตของอดอย ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงานคณะกรรมการอดอยและนชาก ตาลทราย กระทรวง
อมตสาหกรรม
ปป 2552-2554 การตรวจเชพอช และการจชดจกาแนกสายพชนธมเย ชพอช แบคททเรทยสาเหตมโรคขอบใบแหดงของขดาว ( Xanthomonas oryzae pv. oryzae ) ในประเทศไทย ( ผณรด วร ม
โครงการ ) ไดดรบช ทมนจากทมนอมดหนมนววจยช มก.
ปป 2552-2554 การตรวจเชพอช และการจชดจกาแนกสายพชนธมเย ชพอช แบคททเรทยสาเหตมโรคขอบใบแหดงของขดาว ( Xanthomonas oryzea pv. oryzea ) ในประเทศไทย ( ผณรด วร ม
โครงการ ) ไดดรบช ทมนจากทมนอมดหนมนววจยช มก.
ปป 2553

การถรายทอดเทคโนโลยทดาด นการควบคมมโรคพพชและตรวจสมขภาพพพช ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากทมนอมดหนมนววจยช มก.
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ปป 2553-2554 การศศกษาถศงกลไกของเชพอช แบคททเรทยในการกระตมนด การเจรวญเตวบโตของยณคาลวปตชส ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากบรวษทช เอสซทจท เปเปอรย จกากชด
ปป 2554
โครงการศศกษาการบณรณาการงานววจยช และพชฒนาดดานววทยาศาสตรยและเทคโนโลยทของประเทศ(สาขาเกษตรและอาหาร) ระยะททท 2 : การศศกษาความสามารถทาง
ววชาการของหนรวยววจยช ทางดดานววทยาศาสตรย ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงานคณะกรรมการนโยบายววทยาศาสตรย เทคโนโลยทและนวชตกรรมแหรงชาตว (สวทน.)
ปป 2554-2557 ผลของการเปลทยท นแปลงภณมอว ากาศตรอโรคอมบตช ใว หมรและโรคอมบตช ซว ากช ของขดาวในประเทศไทย ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงานคณะกรรมการการอมดม
ศศกษา
ปป 2554-2556 เทคนวคแลมปปเพพอท การตรวจเชพอช แบคททเรทยโรคพพชและศชตรณพชพ กชกกชนของพพชสรงออก ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากทมนอมดหนมนววจยช มก.
ปป 2555-2557 การพชฒนาเทคนวคแลมปปในการตรวจโรคในพพชตระกลณแตง ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากศณนยยความเปปนเลวศดดานเทคโนโลยทชวท ภาพเกษตร สกานชกพชฒนาบชณฑวต
ศศกษาและววจยช ดดานววทยาศาสตรยและเทคโนโลยท สกานชกงานคณะกรรมการอมดมศศกษา
ปป 2556-2557 การจชดการใบจมดเหลทยท มททเท กวดจากเชพอช แบคททเรทยในกระบวนการผลวตกลดายณคาลวปตชส ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากบรวษทช เอสซทจท เปเปอรย จกากชด (มหาชน)
ปป 2556-2558 เฝปาระวชงการแพรรระบาดของโรครวงไหมดทเท กวดจากเชพอช แบคททเรทย ของขดาวในประเทศไทย ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงานกองทมนสนชบสนมนการววจยช (
สกว.) รรวมกชบสกานชกงานคณะกรรมการการอมดมศศกษา
ปป 2555-2556 การศศกษาและควบคมมโรคไหมดจากแบคททเรทยของยณคาลวปตชสในระบบการผลวตกลดาไมด ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากศณนยยความเปปนเลวศดดานเทคโนโลยทชวท ภาพ
เกษตร
ปป 2557-2559 โครงการบรวการตรวจววนจว ฉชยและคชดเลพอกพชนธมผย กช ตดานทานตรอโรคพพช ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากAVRDC
ปป 2558
(มหาชน)

โครงการความรรวมมพอเปปนพชนธมวตรทางววชาการดดานเทคโนโลยทชวท ภาพเพพอท พชฒนาพชนธมยย คณ าลวปตชส ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากบรวษทช เอสซทจท แพคเกจจวงช จกากชด

ปป 2559-2561 การสการวจเฝปาระวชงเชพอช Burkholderia glumae และ Pseudomonas fuscovaginae สาเหตมโรคอมบตช ใว หมรในขดาว ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงาน
คณะกรรมการการอมดมศศกษา
ปป 2559-2561 เครพอท งมพอนวตกรรมและแพลตฟอรยมเพพอท การคชดเลพอกพชนธมผย กช ตดานทานโรค ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงานคณะกรรมการการอมดมศศกษา
ปป 2560-2562 การจชดจกาแนกและการตรวจเชพอช โรคกาบใบเนราสทนากช ตาลของขดาวททเท กวดจากเชพอช Pseudomonas fuscovaginae ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงานคณะ
กรรมการการอมดมศศกษา
ปป 2559-2561 การเปรทยบเททยบชนวดวชสดมคลมมแปลงตรอสภาวะอมณหภณมแว ละความชพนช ในเขตรากพพชของแปลงปลณกสตรอเบอรทท ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากบรวษทช เอสซทจท
แพคเกจจวงช จกากชด (มหาชน)
ปป 2561-2563 การววเคราะหยสายพชนธมเย ชพอช แบคททเรทยโรคขอบใบแหดงของขดาว เพพอท กกาหนดพชนธมขย าด วททตท าด นทานโรค ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากสกานชกงานคณะกรรมการการ
อมดมศศกษา
ปป 2561-2563 การประยมกตยเทคโนโลยทชวท ภาพและนวชตกรรมการเกษตรเพพอท เพวมท ผลผลวตปาลยมนชาก มชน และเพวมท ผลผลวต
คมณภาพมชงคมดในเขตพพนช ททภท าคใตด ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดดรบช ทมนจากทมนอมดหนมนววจยช มก.
ปป 2561-2564 การจชดการเทคโนโลยทและนวชตกรรมเชวงบณรณาการจากไมดผล ประมง ปศมสตช วย : ทางเลพอกใหมรใหดเกษตรกรสวนยางในเขตพพนช ททรท มว แมรนากช โขง ( ผณรด วร มโครงการ ) ไดด
รชบทมนจากทมนอมดหนมนววจยช มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดชบชาตว
- Ornubol Chomdej, Orawan Chatchawankanpanich, Wichai Kositratana, Julapark Chunwongse, "Response of resistant breeding lines of tomato
germplasm and their progenies with Seedathip3 to Tomato Yellow Leaf Curl Virus, Thailand isolate (TYLCTHV-[2]", Songklanakarin Journal of Science
and Technology 29(6) (2007) 1469-1477
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- ณชฏฐวมา โฆษวตเจรวญกมล, อรวรรณ ชชชวาลการพาณวชยย, Niphone Thaveechai, Wichai Kositratana, "Detection of Xanthomonas axonopodis pv. citri causal agent
of citrus bacterial canker by IMS-nested PCR.", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (2) (2008) 171-180
- จมฑาเทพ วชชระไชยคมปตย, Ratchanee Hongprayoon, Niphone Thaveechai, Wichai Kositratana, "Production of chicken antibody for detection of Pantoea
stewartii subsp. stewartii the causal agent of corn wilt disease.", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (1) (2009) 97-108
- นางสาวจวตรยา จารมจตว รย, Wichai Kositratana, Srunya Vajrodaya, Niphone Thaveechai, "Efficacy of Soil Amendment with Plant Extract and Silicon for
Controlling Tomato Bacterial Wilt in Greenhouse", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (2) (2009) 283-292
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จากเชพอช Acidovorax avenae subsp. citrulli" จาก สกานชกงานคณะกรรมการววจยช แหรงชาตว (วช.)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวชลผลงานววจยช ระดชบชมเชย ในการนกาเสนอผลงานภาคบรรยายในงานประชมมววชาการอารชกขาพพชแหรงชาตว ครชงช ทท1ท 1 สขาววชาโรคพพชและจมลชทวววทยา ประจกาปป 2556 เรพอท ง "
เชพอช Xanthomonas axonopodis สาเหตมโรคใบจมดเหลทยท มของยณคาลวปตชส" จาก คณะกรรมการจชดการประชมมอารชกขาพพชแหรงชาตวครชงช ทท1ท 1 สมาคมอารชกขาพพชไทย
- รางวชลผลงานววจยช ดทเดรน อชนดชบ 2 ภาคโปสเตอรย ประจกาปป 2556 เรพอท ง "การพชฒนาชมดตรวจเชพอช แบคททเรทยสาเหตมโรคใบจมดสทนากช ตาลขงกลดวยไมด (Acidovorax avenae subsp.
cattleyae" จาก สมาคมอารชกขาพพชไทย
- รางวชลผลงานววจยช ดทเดรนอชนดชบททท 3 สาขาววชาโรคพพชและจมลชทวววทยาในการประชมมววชาการอารชกขาพพชแหรงชาตวครชงช ทท1ท 1 สาขาววชาโรคพพชและจมลชทวววทยา ประจกาปป 2556 เรพอท ง "
การจกาแนกเชพอช ไวรชส Wild Tomato Mosaic Virus ททเท ขดาทกาลายพรวก" จาก สมาคมอารชกขาพพชไทย
- ผลงานววจยช ดท อชนดชบ 2 ภาคบรรยาย ประจกาปป 2558 เรพอท ง "การพชฒนาววธกท ารตรวจเชพอช ไวรชส ZYMV ดดวยเทคนวค Reverse TranscriptionLoop Mediated Isothermal
Amplification (RTLAMP)" จาก คณะกรรมการจชดการประชมมววชาการอารชกขาพพชแหรงชาตว
ผลงานววจยช นทเช ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2540 - 15 กรกฎาคม 2563
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