สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

อณผวทพ ยาของไวรบสพพช, การตรวจวพนจพ ฉบยโรคไวรบสพพช, การควบคจมโรคไวรบสของพพช

โครงการววจยบ
ปป 2541

การคบดเลพอกพบนธจมย ะเขพอเทศใหผตาผ นทานโรคใบหงพกเหลพอง ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากAVRDC. Taiwan

ปป 2542

ปรบบปรจงพบนธจพย รพกใหผตาผ นไวรบส โดยเทคนพคการถชายยจนเฟส 2 ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากศผนยยพนบ ธจวศพ วกรรมและเทคโนโลยจชวจ ภาพแหชงชาตพ

ปป 2546

การพบฒนาเทคนพคระดบบโมเลกจลเพพอญ ตรวจเชพอช ไวรบสในแปลงปลผกมะเขพอเทศและพรพก ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานคณะกรรมการวพจยบ แหชงชาตพ

ปป 2547
การพบฒนาเทคนพคดผานพจซอจ ารยเพพอญ ตรวจจกาแนกสปปชสจ ขย องทอสโพไวรบสทจพญ บในมะเขพอเทศ พรพก แตงโม และถบวญ ลพสงในประเทศไทย ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจน
จากมผลนพธโพ ทเรเพพอญ การสชงเสรพมวพทยาศาสตรยประเทศไทย
ปป 2549
การศศกษาการคบดเลพอกและผลพตตผนแมชพนบ ธจเย สาวรสทจมญ คจ ณ
จ ภาพ
โครงการยชอย การทดสอบตผนแมชพนบ ธจเย สาวรสรบบประทานสดปราศจากโรคไวรบส ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากมผลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2548-2550 การผลพตแอนตพบอดจคณ
จ ภาพสผงเพพอญ ใชผในการตรวจรบบรองการปลอดโรคไวรบสทจสญ าก คบญในพรพก มะเขพอเทศ และแตง ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากทจนอจดหนจนวพจยบ
มก.
ปป 2549

โรคทจสญ าก คบญของสบผดช าก และการตรวจสอบพบนธจตย าผ นทานโรค ( หบวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบบ ทจนจากทจนอจดหนจนวพจยบ มก.

ปป 2550

การถชายทอดเชพอช ทอสโพไวรบสทจพญ บในแตง ถบวญ ลพสง พรพก มะเขพอเทศ โดยเพลจยช ไฟ ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากทจนอจดหนจนวพจยบ มก.

ปป 2549-2550 การทดสอบตผนแมชพนบ ธจเย สาวรสรบบประทานสดปราศจากโรคไวรบส ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากมผลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2549-2550 การพบฒนาวพธตจ รวจสอบเชพอช Potato mop top virus ในหบวพบนธจมย นบ ฝรบงญ ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานมาตรฐานสพนคผาเกษตรและอาหารแหชงชาตพ
ปป 2550
การพบฒนาเทคโนโลยจการจบดการโรคไวรบสใบดชางลาย (SCMV) ไวรบสใบดชางประจจดเหลพอ (MCMV) โรคเหจยญ ว และโรคลกาตผนเนชาแบททจเรจยของขผาวโพดหวาน ( หบว
หนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานคณะกรรมการวพจยบ แหชงชาตพ
ปป 2550-2551 เทคโนโลยจการจบดการโรคไวรบสใบดชางลาย (SCMV) ไวรบสใบดชางประจจดเหลพอง (MCMV) โรคเหจยญ วและโรคลกาตผนเนชาแบคทจเรจยของขผาวโพดหวาน ( หบวหนผา
โครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานคณะกรรมการวพจยบ แหชงชาตพ
ปป 2545-2553 ศศกษาโรคขผาวโพดและขผาวฟปางในประเทศไทย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากทจนอจดหนจนวพจยบ มก.
ปป 2550-2553 โครงการนการชองการผลพตเสาวรสในระดบบฟารยมโดยใชผพนบ ธจสย มจ วช งปลอดไวรบส ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานนวบตกรรมแหชงชาตพ และมผลนพธโพ ครงการ
หลวง
ปป 2551
การประเมพนหลบกสผตรระดบบปรพญญาตรจและบบณฑพตศศกษา ภาควพชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน เพพอญ ใชผเปปนขผอมผลในการพบฒนาหลบกสผตรใหมช ( ผผรผ วช มโครงการ )
ไดผรบบ ทจนจากคณะเกษตร กกาแพงแสน มหาวพทยาลบยเกษตรศาสตรย
ปป 2551

การผลพตแอนตพซรจ มบ เพพอญ รองรบบงานบรพการของคลพนกพ สจขภาพพพช ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากคณะเกษตร กกาแพงแสน มหาวพทยาลบยเกษตรศาสตรย

ปป 2551

การใหผบรพการผลพตแอนตพซรจ มบ เพพอญ งานวพจยบ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากคณะเกษตร กกาแพงแสน มหาวพทยาลบยเกษตรศาสตรย

ปป 2551-2553 การศศกษาความหลากหลายของเชพอช ไวรบสใบดชางแตงกวา ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานพบฒนาวพทยาศาสตรยและเทคโนโลยจแหชงชาตพ ศผนยยพนบ ธจ
วพศวกรรมและเทคโนโลยจชวจ ภาพแหชงชาตพ
ปป 2550-2551 โครงการแนวทางปฏพบตบ งพ านดผานการตรวจพพช ตรวจวพนจพ ฉบยศบตรผพชพ และการกกาจบดศบตรผพชพ ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานมาตรฐานสพนคผาเกษตร
และอาหารแหชงชาตพ
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สบงกบด ภาควพชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ปป 2552-2553 การพบฒนา SecA antibody เพพอญ การตรวจเชพอช ไฟโตพลาสมาสาเหตจโรคใบขาวอผอย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานคณะกรรมการอผอยและนชาก ตาล
ทราย กระทรวงอจตสาหกรรม
ปป 2552-2553 การพบฒนาพจทธรบกษาปลอดไวรบสสกาหรบบการสชงออก ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานคณะกรรมการวพจยบ แหชงชาตพ
ปป 2551-2552 การศศกษาความหลากหลายทางชจวภาพของเชพอช ไวรบสสาเหตจโรคแตงกวา ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากศผนยยพนบ ธจวศพ วกรรมและเทคโนโลยจชวจ ภาพหชงชาตพ
สกานบกงานพบฒนาวพทยาศาสตรยและเทคโนโลยจแหชงชาตพ
ปป 2553

การถชายทอดเทคโนโลยจดาผ นการควบคจมโรคพพชและตรวจสจขภาพพพช ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากทจนอจดหนจนวพจยบ มก.

ปป 2553-2556 การจบดการแมลงศบตรผขาผ วโพดหวานอยชางยบงญ ยพน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากทจนอจดหนจนวพจยบ มก.
ปป 2553-2556 การจบดการโรคและแมลงอยชางยบงญ ยพนเพพอญ การผลพตขผาวโพดคจณภาพ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากทจนอจดหนจนวพจยบ มก.
ปป 2554

การถชายทอดเทคโนโลยจดาผ นสจขภาพพพชและการควบคจมโรค ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากทจนอจดหนจนวพจยบ มก.

ปป 2554-2555 การพบฒนาพจทธรบกษาปลอดไวรบสสกาหรบบการสชงออก ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานคณะกรรมการวพจยบ แหชงชาตพ
ปป 2555-2558 ศศกษาความตผานทานบจโกโมไวรบสในมะเขพอเทศ พรพก และ ถบวญ เขจยว ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากGIZ/AVRDC
ปป 2555-2556 โครงการศศกษาระเบจยบวพธวจ นพ จพ ฉบยเชพอช Potato mop top virus และเชพอช Pospiviroids ในหบวพบนธจมย นบ ฝรบงญ และเมลลดมะเขพอเทศ ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจาก
สกานบกงานมาตรฐานสพนคผาเกษตรและอาหารแหชงชาตพ
ปป 2555-2556 แผนงานวพจยบ ดผานคจณภาพและความปลอดภบยในระบบโลจพสตพกสยการเกษตร ( หบวหนผาโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานกองทจนสนบบสนจนการวพจยบ
ปป 2555-2557 การศศกษาการตผานทานโรคและคจณภาพผลผลพตของเสาวรสทจคญ ดบ เลพอกจากเทคนพค Somaclonal variation ในแปลงปลผก ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากมผลนพธพ
โครงการหลวง
ปป 2555-2558 ศศกษาความตผานทานบจโกโมไวรบสในมะเขพอเทศ พรพก และ ถบวญ เขจยว ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากAVRDC
ปป 2555

การประเมพนลบกษณะความตผานทานโรคของพรพกพพนช เมพองและการปลจกพรพกปลอดภบย ( หบวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานกองทจนสนบบสนจนการวพจยบ

ปป 2556-2559 การจบดการโรค รา แบคทจเรจย และ ไวรบส ของขผาวโพดดผวยระบบเกษตรดจทเญจ หมาะสม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากทจนอจดหนจนวพจยบ มก.
ปป 2560-2561 โครงการพบฒนาเพพอญ ปรบบโครงสรผางการปรบบปรจงพบนธจอย อผ ยและพบฒนาระบบการบรพหารจบดการผลพตอผอยอยชางครบวงจร ปปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบบ ทจนจากสกานบกงานคณะกรรมการอผอยและนชาก ตาลทราย
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดบบชาตพ
- สจพจนย ภผมสพ ขจ , Ratchanee Hongprayoon, Pissawan Chiemsombat, Chawalit Hongproyoon, "Antibody Production and Development of DAS-ELISA
Techniques for the Detection of Cucumber green mottle mosaic virus in Cucumber", วารสารโรคพพช 21 (1-2) (2007) --- วพภาวจ ทองศรจ, Ratchanee Hongprayoon, Pissawan Chiemsombat, Nongnapat Kunagorn, ศพรวพ รรณ บจรคจ าก , "Meristem-tip culture of Dendrobium orchids for
production of cymbidium mosaic virus free clones", Agricultural Science Journal (วารสารวพทยาศาสตรยเกษตร) 41 (2 (พพเศษ)) (2010) 365-368
- คนศงนพจ ศรจวลพ ยบ , Pissawan Chiemsombat, Ratchanee Hongprayoon, Sirikul Wasee, Supat Attathom, "Necrotic Ringspot Disease of Chilli (Capsicum
annuum) Caused by Tomato necrotic ringspot virus", Agricultural Science Journal (วารสารวพทยาศาสตรยเกษตร) 42 (1) (2011) 99-112
- wiparat pitakdantham, ธจระ สผตะบจตร, Pissawan Chiemsombat, ดร.เจษฏาพร พพทกบ ษยสธจ พจ งษย, "Molecular Characterization of Chalcone Synthase Gene
Isolated from Dendrobium Kaosanan and Dendrobium Red Bull", วารสารวพทยาศาสตรยเกษตร 43 (1) (2012) 103-110
- ปวจณา เกษมสพนธจ,ย Pissawan Chiemsombat, Ratchanee Hongprayoon, "Diagnosis and field distribution of Sugarcane streak mosaic virus, the causal agent
of streak mosaic in Thailand", วารสารวพทยาศาสตรยเกษตร 47 (1) (2016) 93-102
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ตตาแหนหง ผผชผ วช ยศาสตราจารยย
สบงกบด ภาควพชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน
- นางสาวจจฑารบตนย ลพดจบนทรย, Ratchanee Hongprayoon, Pissawan Chiemsombat, "Genome Comparison and RNA Recombination Detection of Tomato
Necrotic Ringspot Virus, a Pepper Infecting Tospovirus", วารสารเกษตรพระจอมเกลผา36 36 (2) (2018) 1-11
- นางสาวจจฑารบตนย ลพดจบนทรย, Ratchanee Hongprayoon, Pissawan Chiemsombat, "Genomic RNAs S and M of Tomato Necrotic Ringspot Virus, a Tospovirus
Infecting Pepper and Tomato", วารสารเกษตรพระจอมเกลผา 2561 : 36 (1) : 113-123 36 (1) (2018) 113-123
ระดบบนานาชาตพ
- Sawangjit, S, Chatchawankanphanich, O, Pissawan Chiemsombat, Tipvadee Attathom, Dale, J, Supat Attathom, "Molecular characterization of
tomato-infecting begomoviruses in Thailand", VIRUS RESEARCH 109 (1) (2005) 1-8
- Gemechu, AL, Pissawan Chiemsombat, Supat Attathom, Kanungnit Reanwarakorn, Rewat Lersrutaiyotin, "Cloning and sequence analysis of coat
protein gene for characterization of sugarcane mosaic virus isolated from sugarcane and maize in Thailand rief report", ARCHIVES OF VIROLOGY 151 (1)
(2006) 167-172
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