สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางพพนพพไล สสวรรณฤทธพธ

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

การศศกษา

สบงกบด

ภาควพชาจสลชชววพทยา คณะวพทยาศาสตรย บางเขน

กส.บ.(โรคพพช), มหาวพทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,
วท.ม.(จสลชชววพทยา), มหาวพทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

Mycorrhizaรร

โครงการววจยบ
ปป 2537-2538 Improving Nutritional Status of Soils in Thailand by The Use of Soil Microbiological Methods. ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากCommision of
The European Communities
ปป 2540
ความสลมพลนธยของจสลนพ ทรชยแย ละการนนามาใชนประโยชนยในรากหญนาแฝก ( ผพรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากสนานลกงานคณะกรรมการพพเศษเพพอพ ประสานงานในโครงการ
อลนเนพอพ งมาจากพระราชดนารพ (กปร.)
ปป 2541-2543 ความหลากหลายทางชชวภาพของจสลนพ ทรชยใย นปปาชายเลน ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากโครงการพลฒนาองคยความรพแน ละศศกษานโยบายการจลดการทรลพยากร
ชชวภาพในประเทศไทย รรวมกลบศพนยยพนล ธสวศพ วกรรมและ
ปป 2542
ความสลมพลนธยของจสลนพ ทรชยแย ละการนนามาใชนประโยชนยในรากหญนาแฝก ( ผพรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากสนานลกงานคณะกรรมการพพเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอลน
เนพอพ งมาจากพระราชดนารพ
ปป 2542

ความหลากหลายทางชชวภาพของจสลนพ ทรยในปปาชายเลน ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากสนานลกงานกองทสนสนลบสนสนการวพจยล

ปป 2542
ความหลากหลายทางชชวภาพของจสลนพ ทรชยใย นปปาชายเลน ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากโครงการพลฒนาองคยความรพแน ละศศกษานโยบายการจลดการทรลพยากร
ชชวภาพในประเทศไทย รรวมกลบศพนยยพนล ธสวศพ วกรรมและ
ปป 2543
ความหลากหลายทางชชวภาพของจสลนพ ทรชยใย นปปาชายเลน ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากโครงการพลฒนาองคยความรพแน ละศศกษานโยบายการจลดการทรลพยากร
ชชวภาพในประเทศไทย รรวมกลบศพนยยพนล ธสวศพ วกรรมและ
ปป 2545-2546 การควบคสมทางชชววพธใช นไสนเดพอนฝอย (Meloidogyne incognita) ของมะเขพอเทศโดยอาราบลสคพลารยไมคอรยไรซาและแบคทชเรชย ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทสนจาก
สนานลกงานคณะกรรมการวพจยล แหรงชาตพ
ปป 2548-2549 โครงการยรอย การควบคสมทางชชววพธใช นไสนเดพอนฝอย Meloidogyne incognita ของมะเขพอเทศโดยราอาบลสคพ
ลารยไมคอรยไรซาและแบคทชเรชย
( หลวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบล ทสนจากสนานลกงานคณะกรรมการวพจยล แหรงชาตพ
ปป 2549
ความหลากหลายของเหหดราและแอคตพโนมลยซชทในพพนพ ทชสพ งวนชชวมณฑลสะแกราชและความสามารถในการสรนางเอนไซมยบางชนพด เชรน คลอโรเปอออกซพเดส เปอรย
ออกซพเดส และไคตพเนส ( หลวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวพจยล มก.
ปป 2539-2550 โครงการจลดตลงพ ศพนยยการศศกษาความหลากหลายทางชชวภาพ : การศศกษาวพจยล ระบบนพเวศระยะยาว ( ผพรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวพจยล มก.
ปป 2550-2553 การประเมพนคสณภาพนพาน และปรพมาณสารพพษในนพาน ของแมรนานพ โขง ( ผพรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวพจยล มก.
ปป 2548-2552 การกระตสนน การเกพดยางไมนทมพช กช ลพนพ หอมของไมนกฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) กลบเชพอพ ราและสารเคมช ( ผพรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากทสนอสด
หนสนวพจยล มก.
ปป 2552
มก.

ความหลากหลายทางชชวภาพของจสลนพ ทรชยใย นระบบนพเวศเกษตร และศลกยภาพการใชนประโยชนยในดนานการเกษตร ( ผพรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวพจยล

ปป 2552
ศศกษาความหลากหลายทางชชวภาพของเชพอพ รา Termitomyces spp. (เหหดโคน) ทชอพ ยพรร วร มกลบปลวกเลชยพ งรา บรพเวณจลงหวลดกาญจนบสรช โดยใชนเทคนพคทางโมเลกสล ( ผพน
รรวมโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวพจยล มก.
ปป 2551-2555 การพลฒนาเทคโนโลยชการผลพตการจลดทนามาตรฐานและการใชนประโยชนยสารหอมกฤษณาในเชพงพาณพชยย ( ผพรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากสนานลกงานคณะกรรมการ
วพจยล แหรงชาตพ
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ปป 2554-2555 เทคโนโลยชการปลพกเชพอพ เพพอพ ผลพตกลนาไมนวงศยยางทชมพ เช หหดเผาะหนลงเปปนเอคโตไมคอรยไรซาสนาหรลบการปลพกสรนางสวนปปา ( ผพรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากทสนอสดหนสน
วพจยล ภายใตนโครงการความรรวมมพอระหวรางไทย-ญชปพ นปส (NRCT-JSPS)
ปป 2557-2559 ความหลากชนพดของราอารยบสล คพลารยไมคอรยไรซาของพรรณไมนตนน วงศยถวพล บางชนพดและผลทชมพ ตช อร การเตพบโตของกลนาไมน ( ผพรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากทสนอสดหนสน
วพจยล มก.
ปป 2557-2559 สารสกลดจากเหหดและประสพทธพภาพในการยลบยลงพ การเจรพญของเชพอพ ราสาเหตสโรคพพชบางชนพด ( ผพรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวพจยล มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตพ
- Yaovapa Aramsirirujiwet, Poonpilai Suwanarit, สโรชา ชพชวร ย, "การศศกษาความหลากหลายและการกระจายตลวของเชพอพ เหหดโคน (Termitomyces spp.) ทชอพ ยพรร วร มกลบปลวก
เลชยพ งราในประเทศไทยโดยใชนเทคนพคทางโมเลกสล", วารสารเหหดไทย 2556 (1) (2013) 26-33
- Yaovapa Aramsirirujiwet, วชระ ศรชอนพ ทรยสทส ธพ,ธ จสรรช ตล นย เอพอพ พลฒนากพจ, จารสวรรณ เชพอพ สชหะรณชลย, อสมาพร ผลรอด, Poonpilai Suwanarit, "Biodiversity of Fungi in
Seawater and Sediment from Mangrove Forest at Andaman Coastal Research Station for Development, Ranong Province", วารสารวพจยล มข. (KKU
Research Journal) 21 (1) (2016) 77-85
- Yaovapa Aramsirirujiwet, Poonpilai Suwanarit, ภลสรา นวะบสศยย, "Mushroom Extract and Its Efficiency to Inhibit some Plant Pathogenic Fungi", แกรนเกษตร
44 (4) (2016) 595-604
ระดลบนานาชาตพ
- Pattarawadee Sumthong Nakmee, Sombun Techapinyawat, Poonpilai Suwanarit, Pannee Pakkong, "Selection of effective vescicular-arbuscular
mycorrhizal fungi on growth and nutrient uptake of vetiver", Thai Journal of Agricultural Science 34 (1-2) (2000) 91-99
- Pattarawadee Sumthong Nakmee, Sombun Techapinyawat, Pannee Pakkong, Poonpilai Suwanarit, "Effects of Arbuscular Mycorrhiza and Phosphate
Fertilizer on
Phosphorus Uptake of Vetiver Using Nuclear Technique", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวพทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวพทยาศาสตรย) 36 (4) (2002)
381-391
- Saowanee Suputtitada, Poonpilai Suwanarit, Somsak Apisitwanich, Yuttana Singchada, "Sequence-Tagged Site of Defense-Related Genes for
Resistant/Susceptible Eucalypt Selection to Cryptosporiopsis eucalypti", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวพทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวพทยาศาสตรย)
40 (3) (2006) 748-754
- Chanita Boonmak, Sasitorn Jindamorakot , Hiroko Kawasaki, Wichien Yongmanitchai, Poonpilai Suwanarit, Takashi Nakase, Savitree Limtong,
"Candida siamensis sp. nov., an anamorphic yeast species in the Saturnispora clade isolated in Thailand. ", FEMS Yeast Research 9 (4) (2009) 668-672
- Phakpen Poomipan, Amnat Suwanarit, Poonpilai Suwanarit, Omsub Nopamornbodi, Bernard Dell, "Reintroduction of a native Glomus to a tropical
Ultisol promoted grain yield in maize after fallow and restored the density of arbuscular mycorrhizal fungal spores", Journal of Plant Nutrition and Soil
Science 174 (2) (2011) 257-268
- Boonlue, S., Surapat, W., Pukahuta, C., Poonpilai Suwanarit, Amnat Suwanarit, Morinaga, T., "Diversity and efficiency of arbuscular mycorrhizal fungi in
soils from organic chili (Capsicum frutescens) farms", Mycoscience 53 (1) (2012) 10-16
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตพ
- ยสทธนา สพงหยชะฎา, Saowanee Suputtitada, Poonpilai Suwanarit, Somsak Apisitwanich, "Sequence-Tagged Site of Defense-Related Genes for
Resistant/Susceptible Eucalypt Selection to Cryptosporiopsis eucalypti", การประชสมวพชาการ ครลงพ ทชพ 44 มหาวพทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
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- Uthaiwan Sangwanit, นางสาวอนงคย จลนทรยศรชกลส , Poonpilai Suwanarit, นางอลจฉรา พยลพพานนทย, "A Note on Diversity of Mushrooms in Phu Rua National
Park", The 6th Thai Mycological Conference (2012)
ระดลบนานาชาตพ
- Uthaiwan Sangwanit, Poonpilai Suwanarit, อาจารยยอจล ฉรา พยลพพานนทย, อาจารยยอนงคย จลนทรยศรชกลส , "Diversity of Basidiomycetes Mushrooms in Thailand",
Asian Mycological Congress & The 11th International Marine and Freshwater Mycological Symposium (2009)
- Yaovapa Aramsirirujiwet, สโรชา ชพชวร ย, Poonpilai Suwanarit, "Study on the Diversity and Distribution of Symbiotic Mushroom (Termitomyces spp.) of
Fungus Growing Termites in Thailand using Molecular Technique", Mycology: Research and Application in Southern Vietnam (2014)
สวทธวบตบ ร
- สพทธพบตล รงานวพจยล ปป 2554 เรพอพ ง "วพธกช ารกระตสนน ใหนเกพดสารทชมพ กช ลพนพ หอมในไมนกฤษณาโดยสารอพนทรชย"ย จาก มหาวพทยาลลยเกษตรศาสตรย
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวลลชมเชย รางวลลนวลตกรรมมหาวพทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2550 ประเภทอาจารยย นลกวพจยล และบสคลากรมหาวพทยาลลยเกษตรศาสตรย สาขาวพทยาศาสตรย วพทยาศาสตรยสขส ภาพ
และวพทยาศาสตรยสขส ภาพสลตวย ประจนาปป 2551 เรพอพ ง "การใชนแบคทชเรชยแลคตพกบนาบลดนพาน เสชยโรงนมขลนพ ตอนแรกดนวยการตกตะกอน" จาก มหาวพทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลรองชนะเลพศ รางวลลนวลตกรรมมหาวพทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2550 ประเภทอาจารยย นลกวพจยล และบสคลากร มหาวพทยาลลยเกษตรศาสตรย สาขาวพทยาศาสตรย วพทยาศาสตรย
สสขภาพ และวพทยาศาสตรยสขส ภาพสลตวย ประจนาปป 2551 เรพอพ ง "วพธกช ารกระตสนน ใหนเกพดสารหอมในไมนกฤษณาโดยเชพอพ ราและสารอพนทรชยทย ปพช ลอดภลย" จาก มหาวพทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลผลงานประดพษฐยคดพ คนน ระดลบชมเชย เกษตรและอสตสาหกรรมการเกษตร ประจนาปป 2552 เรพอพ ง "วพธกช ารกระตสนน ใหนเกพดสารหอมในไมนกฤษณาโดยเชพอพ ราและสารอพนทรชยทย พช
ปลอดภลย" จาก สภาวพจยล แหรงชาตพ
- ผลงานวพจยล ทชสพ รนางผลกระทบระดลบสพง รางวลลระดลบ SILVER
ประจนาปป 2555 เรพอพ ง "การพลฒนาเทคโนโลยชและการประดพษฐยสตพ รใหมรเพพอพ กระตสนน ใหนเกพดสารหอมในไมนกฤษณาทสกพลนธสแย ละทสกแหลรงปลพกในระดลบอสตสาหกรรม" จาก
มหาวพทยาลลยเกษตรศาสตรย
ผลงานวพจยล นชเพ ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2537 - 29 กลนยายน 2563
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