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โรคของผลวตผลหลลงการเกกบเกชยก ว, โรคของเมลกดพลนธอย

โครงการววจยบ
ปป 2544

ระบบการเรชยนการสอนทางสลตวบาล ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนสรวนตลว

ปป 2544

ระบบคอมพววเตอรยแบบยลงก ยพนภผมปว ญ
ป ญาไทย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนสรวนตลว

ปป 2547-2550 การคผนหาแบคทชเรชยและยชสตยในทรงพอมร ของพพชทชเก ปปนศลตรผธรรมชาตวของรา Colletotrichum spp. และแบคทชเรชย Xanthomonas spp. ทชเก ปปนสาเหตอของโรค
พพช ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2547-2550 การคลดเลพอกแบคทชเรชยบรวเวณรากพพชทชมก คช ณ
อ ลลกษณะสรงเสรวมการเจรวญเตวบโตของพพชและเปปนศลตรผธรรมชาตวของเชพอช โรค ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนออด
หนอนววจยล มก.
ปป 2547-2550 การใชผจลอ นว ทรชยทย ปกช รากฏตามธรรมชาตวเพพอก ระบบการปลผกพพชไรผมลพวษทชมก เช สถชยรภาพยลงก ยพน ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2548-2552 การใชผพชพ สมอนไพรเพพอก การควบคอมโรคแอนแทรกโนสพรวก ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2549
การถรายทอดความรผเผ กชยก วกลบการววนจว ฉลยโรคและการจลดการโรคพพชสกาหรลบเกษตรกรและเจผาหนผาทชสก งร เสรวมการเกษตรในพพนช ทชก ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนออด
หนอนววจยล มก.
ปป 2550-2553 ศลกยภาพของสมอนไพรวงศยขงว ในการตรอตผานราสาเหตอโรคพพช : วรานชลกมดลผก ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2548-2553 องคยประกอบของสารสกลดจากไพลทชมก ฤช ทธวตธ อร ตผานราสาเหตอโรคพพชและศลกยภาพในการเปปนทางเลพอกทชปก ลอดภลยในการควบคอมโรคพพชทชเก กวดจากรา ( ผผรผ วร ม
โครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2550-2553 ศลกยภาพพพชสมอนไพรวงศยขงว ในการตรอตผานราสาเหตอโรคพพช : วรานชลกมดลผก ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2551-2553 การลดความเสชยหายทชเก กวดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลลงการเกกบเกชยก วของมะมรวงโดยการลดการเขผาทกาลายในสภาพแปลงโดยราทชเก ปฟนสาเหตอของโรค
(Colletotrichum gloeosporioides) โดยจอลนว ทรชยทย รงพอมร ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2551
ผลของการใชผไคโตซานตรอคอณภาพและการควบคอมโรคหลลงเกกบเกชยก วของพรวก ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากศผนยยนวลตกรรมเทคโนโลยชหลลงการเกกบเกชยก ว
มหาววทยาลลยเชชยงใหมร
ปป 2551-2552 โครงการการเสรวมสรผางความเขผมแขกงของชอมชน ตกาบลเหมพองใหมร อกาเภออลมพวา ตามหลลกปรลชญาของเศรษฐกวจพอเพชยง ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากสกานลก
งานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว
ปป 2553-2555 การพลฒนาระบบการผลวตชมพผเร พชรสายรองผ ครบวงจร ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากงบพลฒนาจลงหวลดเพชรบอรช
ปป 2554
การถรายทอดเทคโนโลยชการจลดการหลลงการเกกบเกชยก วเงาะใหผไดผคณ
อ ภาพเพพอก ลดความสผญเสชย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากศผนยยนวลตกรรมเทคโนโลยชหลลงการเกกบ
เกชยก ว มหาววทยาลลยเชชยงใหมร
ปป 2553-2554 ชนวดและแหลรงทชมก าของราบนผลมะพรผาวนชาก หอมทชผก าร นขบวนการจลดการเปลพอกเพพอก การสรงออก และแนวทางการจลดการ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากศผนยย
นวลตกรรมเทคโนโลยชหลลงการเกกบเกชยก ว มหาววทยาลลยเชชยงใหมร
ปป 2554
การชะลอการเหลพองของใบตองสดเพพอก การสรงออกและการใชผงานในธอรกวจโรงแรม รผานอาหารและการเผยแพรรวฒ
ล นธรรมไทยในตรางแดน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล
ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2555-2558 การพลฒนาววธกช ารใชผ Bacillus megaterium สายพลนธอย 3103 ในสวนมะมรวงเพพอก การควบคอมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะมรวงหลลงการเกกบเกชยก ว ( หลวหนผา
โครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2557-2559 โรคหลลงการเกกบเกชยก วของลองกองและการควบคอม ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากทอนสรวนตลว
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ปป 2560-2562 การเขผาทกาลายโดยราและกลไกทชกก อร ใหผเกวดการหลอดรรวงของผลลองกองหลลงการเกกบเกชยก ว ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากศผนยยนวลตกรรมเทคโนโลยชหลลงการเกกบ
เกชยก ว
ปป 2560-2563 บทบาทของสลณฐานและชชวววทยาบางประการของผลไมผเขตรผอนกลบการพลฒนาและความตผานทานโรคหลลงเกกบเกชยก ว ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทอนจากศผนยยนวลต
กรรมเทคโนโลยชหลลงการเกกบเกชยก ว
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตว
- Nuanwan Farungsang, Udom Farungsang, "Diversity of Bipolaris and Exserohilum in Association with Sandoricum koetjape Canopy", Journal of
Microscopy Society of Thailand 21 (1) (2007) 140-144
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Lop Phavaphutanon, Chainarong Rattanakreetakul, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Benefit of Mango-Leaf Assay
on the Assessment of Antagonistic Spectrum of the Bacillus megaterium Isolate 3103 upon Diversity of Postharvest Pathogen, Colletotrichum
gloeosporioides ", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3 (พวเศษ)) (2008) 43-46
- Nuanwan Farungsang, Udom Farungsang, "จากเมลกดสผตร นผ กลผา ความบากบลนก ทชถก กผ มองขผาม", วารสารขราวศผนยยปฏวบตล กว ารววจยล และเรพอนปลผกพพชทดลอง 23 (2) (2009)
20-23
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, นางสาวสอธาสวนช แผนคผ,ผ "Infection through Endophytic Colonization by Lasiodiplodia theobromae Causing
Postharvest Stem-end Rot on Mango", Agricultural science journal-suppl.(วารสารววทยาศาสตรยเกษตร-พวเศษ) 42 (1(พวเศษ)) (2011) 19-22
- ศลนสนชยย ศวลปสอนทร, Nuanwan Farungsang, Chainarong Rattanakreetakul, Mr. CHAROEN KUNPROM, Udom Farungsang, "Impact of Preharvest Application
of Bacillus megaterium Isolate 3103 on Postharvest Incidence of Mango Fruit Anthracnose", ววทยาศาสตรยเกษตร 42 (1(พวเศษ)) (2011) 209-212
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Peerapong Sangwanangkul, "Monitoring of Contaminant Fungi in Association with the Husk-Trimming
Process of Nam-Hom Coconut for Export", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร. 43(3) (พวเศษ)515-518. 43 (3(พวเศษ)) (2012) 515-518
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Mr. CHAROEN KUNPROM, "The Relation between Husk Trimming Process and Fungal Colonization on
Partial Husk-Trimmed Nam-Hom Coconut", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร. 43(3) (พวเศษ)519-522. 43 (3(พวเศษ)) (2012) 519-522
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Sasitorn Vudhivanich, Yanee Munon, "Impact of Preharvest Application of Bacillus megaterium Isolate 3103
on Postharvest Incidence of Chilli Fruit Anthracnose", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 44 (3(suppl.)) (2013) 162-165
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, "Fungi in Association with Dropped Fruit of Postharvest Longkong: Chantaburi Samples", ววทยาศาสตรยเกษตร
45 (3/1(พวเศษ)) (2014) 261-264
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Yanee Munon, "Effect of Surface Disinfecting Treatments on Postharvest Colonization of Holy Basil
Commodity by Fungi", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 46 (3/1(พวเศษ)) (2015) 396-399
- Nuanwan Farungsang, Udom Farungsang, Jingtair Siriphanich, Yanee Munon, "Quiescent Fungi on Postharvest Longkong Fruit", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร
47 (3(พวเศษ)) (2016) 245-248
- Nuanwan Farungsang, Udom Farungsang, Yanee Munon, "Fungi Involved in Competitive Disease on Postharvest Longkong", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร
48 (3(พวเศษ)) (2017) 137-140
ระดลบนานาชาตว
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, "Direct Testing of Zingiber cassumunar and Curcuma comosa Crude Extracts on Spore Germination of
Colletotrichum spp. Enabled by a Solubilizer, Hydrogenated Castor Oil", Acta Horticulturae 973 (-) (2013) 165-171
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- Udom Farungsang, Sansanee Sinlapasunthorn, Chainarong Rattanakreetakul, Lop Phavaphutanon, Nuanwan Farungsang, "Bacillus megaterium
Isolate 3103: Antagonistic Spectrum on Colletotrichum gloeosporioides Diversity and Impact of Field Application on Postharvest Incidence of Mango
Fruit Anthracnose", Acta Horticulturae 973 (1) (2013) 81-88
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตว
- Nuanwan Farungsang, Udom Farungsang, "Susceptibility of five soft eating mango cultivars to the development of fruit anthracnose", การประชอมทาง
ววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทชก 39 (2001)
- ศวรรว ตล นย ตรชกาญจนวลฒนา, Udom Farungsang, Chalida Leksomboon, Jingtair Siriphanich, Nuanwan Farungsang, "Phylloplane microorganisms, screening
and antagonistic potential towards infection by Colletotrichum gloeosporioides on postharvest mango fruit", การประชอมววชาการ ครลงช ทช4ก 4 มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย (2006)
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Lop Phavaphutanon, Chainarong Rattanakreetakul, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Benefit of Mango-Leaf Assay
on the Assessment of Antagonistic Spectrum of the Bacillus megaterium Isoate 3103 upon Diversity of Postharvest Pathogen, Colletotrichum
gloeosporioides", การสลมนาทางววชาการววทยาการหลลงการเกกบเกชยก วแหรงชาตว ครลงช ทชก 6 (ไดผรบล งบสนลบสนอนจาก สวพ.มก. 15,000 และเสนอในงานประชอมววชาการพพชสวนแหรง
ชาตว ครลงช ทชก 7 2551 เสนอวลนทชก 26/5/51 ไดผรบล งบสนลบสนอนจากหนรวยงาน 8,310 บาท (2008)
- Peerapong Sangwanangkul, Yupin Onsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Nuanwan Farungsang, Udom Farungsang, "Effects of chitosan on seed germination
and seedling growth of chili", ISSAAS Internaional Congress 2009 (2010)
- Peerapong Sangwanangkul, Yupin Onsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Nuanwan Farungsang, Udom Farungsang, "Effects of chitosan
spray on chili growth and fruit production", ISSAAS Internaional Congress 2009 (2010)
- ศลนสนชยย ศวลปสอนทร, Nuanwan Farungsang, Chainarong Rattanakreetakul, Mr. CHAROEN KUNPROM, Udom Farungsang, "Impact of Preharvest Application
of Bacillus megaterium isolate 3103 on Postharvest Incidence of Mango Fruit Anthracnose", สลมมนาววชาการ ววทยาการหลลงการเกกบเกชยก วแหรงชาตว ครลงช ทชก 8 (2010)
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, สอธาสวนช แผนคผ,ผ "Infection through Endophytic Colonization by Lasiodiplodia theobromae Causing Postharvest
Stem-end Rot on Mango", สลมมนาววชาการววทยาการหลลงการเกกบเกชยก วแหรงชาตว ครลงช ทชก 8 (2010)
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Mr. CHAROEN KUNPROM, "The Relation between Husk Trimming Process and Fungal Colonization on
Partial Husk-Trimmed Nam-Hom Coconut", การประชอมววชาการววทยาการหลลงการเกกบเกชยก วแหรงชาตว ครลงผ ทชก 10 (2012)
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Sasitorn Vudhivanich, Yanee Munon, "Antagonistic Potential of Bacillus megaterium Isolate 3103 upon
Postharvest Incidence Chilli Fruit Anthracnose", การประชอมววชาการเทคโนโลยชหลลงการเกกบเกชยก วแหรงชาตว ครลงช ทชก 11 (2013)
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Sasitorn Vudhivanich, Yanee Munon, "Corynespora Postharvest Leaf Blight of Holy Basil", การประชอมววชาการ
อารลกขาพพชแหรงชาตว ครลงช ทชก 12 (2015)
ระดลบนานาชาตว
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, S. Sinlapasunthorn, Chainarong Rattanakreetakul, Lop Phavaphutanon, "Bacillus megaterium Isolate 3103:
Antagonistic Spectrum upon Colletotrichum gloeosporioides Diversity and Impact of Field Application on Postharvest Incidence of Mango Fruit
Anthracnose", International Conference on Postharvest Pest and Diseases Management in Exporting Horticultural Crops (2012)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวลล ดชเดรน การนกาเสอนผลงานววจยล ภาคโปสเตอรย เทคโนโลยชหลลงการเกกบเกชยก วดผานพพชสวน ประจกาปป 2553 เรพอก ง "การเขผาทกาลายโดยการเจรวญภายในพพชของรา
Lasiodiplodia theobromae สาเหตอโรคขลวช ผลเนราหลลงเกกบเกชยก วของมะมรวง" จาก ศผนยยนวลตกรรมเทคโนโลยชหลลงการเกกบเกชยก ว

พวมพยครลงช ลราสอดเมพอก 26/2/64

หนผา 3 จาก 4

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายออดม ฟฟารองร สาง

ตตาแหนหง

ผผชผ วร ยศาสตราจารยย

สบงกบด

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผลงานววจยล นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2544 - 26 กอมภาพลนธย 2564
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