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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

โรคภายหลนงการเกกบเกชยช วของผลไมมเมรองรมอน

โครงการววจยบ
ปป 2541

Disease Control and Storage-life Extension in Tropical Fruit. ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากACIAR

ปป 2542

ความรรนแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะมรวงรนบประทานสรกบางพนนธรย ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากสกานนกงานกองทรนสนนบสนรนการววจยน

ปป 2547-2550 การคมนหาแบคทชเรชยและยชสตยในทรงพรมร ของพรชทชเช ปปนศนตรศธรรมชาตวของรา Colletotrichum spp. และแบคทชเรชย Xanthomonas spp. ทชเช ปปนสาเหตรของโรค
พรช ( หนวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2547-2550 การคนดเลรอกแบคทชเรชยบรวเวณรากพรชทชมช คช ณ
ร ลนกษณะสรงเสรวมการเจรวญเตวบโตของพรชและเปปนศนตรศธรรมชาตวของเชรอช โรค ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรด
หนรนววจยน มก.
ปป 2547-2550 การใชมจลร นว ทรชยทย ปช รากฏตามธรรมชาตวเพรอช ระบบการปลศกพรชไรมมลพวษทชมช เช สถชยรภาพยนงช ยรน ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2548-2552 การใชมพชร สมรนไพรเพรอช การควบครมโรคแอนแทรกโนสพรวก ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2549-2552 การววจยน พนนธรฝย รนงช ตมานทานไสมเดรอนฝอยเพรอช การจนดการโรครากปมและโรครรวมทางระบบราก ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550

การววนจว ฉนยโรคพรชทชเช กวดจากเชรอช ราในดวนและการควบครมโดยชชวววธช ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2550-2553 การใชมดเช อกนเอกกากนบพนนธรกรรมวรานชนกมดลศกทชมช ศช กน ยภาพดมานการเกษตร ( หนวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2553 การอนรรกน ษยพชร สมรนไพรและการใชมประโยชนย เพรอช การเกษตรแบบยนงช ยรน เพรอช สนองพระราชดการว โครงการอนรรกน ษยพนน ธรกรรมพรช อนนเนรอช งมาจากพระราชดการว
สมเดกจพระเทพรนตนราชสรดา ฯ สยามบรมราชกรมารช ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2553 ศนกยภาพของสมรนไพรวงศยขงว ในการตรอตมานราสาเหตรโรคพรช : วรานชนกมดลศก ( หนวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2548-2553 องคยประกอบของสารสกนดจากไพลทชมช ฤช ทธวตธ อร ตมานราสาเหตรโรคพรชและศนกยภาพในการเปปนทางเลรอกทชปช ลอดภนยในการควบครมโรคพรชทชเช กวดจากรา ( หนวหนมา
โครงการยรอย ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2551
ผลของการใชมไคโตซานตรอครณภาพและการควบครมโรคหลนงเกกบเกชยช วของพรวก ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช ว
มหาววทยาลนยเชชยงใหมร
ปป 2550-2553 ศนกยภาพพรชสมรนไพรวงศยขงว ในการตรอตมานราสาเหตรโรคพรช : วรานชนกมดลศก ( หนวหนมาโครงการยรอย ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2551-2553 การลดความเสชยหายทชเช กวดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลนงการเกกบเกชยช วของมะมรวงโดยการลดการเขมาทกาลายในสภาพแปลงโดยราทชเช ปฟนสาเหตรของโรค
(Colletotrichum gloeosporioides) โดยจรลนว ทรชยทย รงพรมร ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2553-2555 การพนฒนาระบบการผลวตชมพศเร พชรสายรรงม ครบวงจร ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากงบพนฒนาจนงหวนดเพชรบรรช
ปป 2554
การถรายทอดเทคโนโลยชการจนดการหลนงการเกกบเกชยช วเงาะใหมไดมคณ
ร ภาพเพรอช ลดความสศญเสชย ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยชหลนงการเกกบ
เกชยช ว มหาววทยาลนยเชชยงใหมร
ปป 2554
การชะลอการเหลรองของใบตองสดเพรอช การสรงออกและการใชมงานในธรรกวจโรงแรม รมานอาหารและการเผยแพรรวฒ
น นธรรมไทยในตรางแดน ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน
ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2553-2554 ชนวดและแหลรงทชมช าของราบนผลมะพรมาวนชาก หอมทชผช าร นขบวนการจนดการเปลรอกเพรอช การสรงออก และแนวทางการจนดการ ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากศศนยย
นวนตกรรมเทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช ว มหาววทยาลนยเชชยงใหมร
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ปป 2555-2558 การพนฒนาววธกช ารใชม Bacillus megaterium สายพนนธรย 3103 ในสวนมะมรวงเพรอช การควบครมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะมรวงหลนงการเกกบเกชยช ว ( ผศรม วร มโครงการ )
ไดมรบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2556-2557 ความเปปนไปไดมในการใชมสผช วว ผลเปปนดนชนชคณ
ร ภาพ การเกกบรนกษาทชอช ณ
ร หภศมตว ากช และการประเมวนครณภาพผลชมพศพร นน ธรทย บน ทวมจนนทยแบบไมรทาก ลายดมวยเทคนวค NIRs (
ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากทรนสรวนตนว
ปป 2557-2559 ปปจจนยกรอนและหลนงการเกกบเกชยช วทชมช ผช ลตรอการสรงออกลองกองไปประเทศจชนโดยทางเรรอ ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากสกานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (
สวก.)
ปป 2556-2557 การใชมโอโซนลมางกระเพราและโหระพาเพรอช ความปลอดภนยสกาหรนบผศบม รวโภคและการสรงออก ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากสกานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร
(สวก.)
ปป 2557-2559 โรคหลนงการเกกบเกชยช วของลองกองและการควบครม ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากทรนสรวนตนว
ปป 2560-2562 การเขมาทกาลายโดยราและกลไกทชกช อร ใหมเกวดการหลรดรรวงของผลลองกองหลนงการเกกบเกชยช ว ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยชหลนงการ
เกกบเกชยช ว
ปป 2560-2563 บทบาทของสนณฐานและชชวววทยาบางประการของผลไมมเขตรมอนกนบการพนฒนาและความตมานทานโรคหลนงเกกบเกชยช ว ( ผศรม วร มโครงการ ) ไดมรบน ทรนจากศศนยยนวนต
กรรมเทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช ว
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Nuanwan Farungsang, "Reduction in mango fruit anthracnose by antagonistic microorganisms obtained from the canopies", Agricultural Science
Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 37 (2 (พวเศษ)) (2006) 90-93
- Nuanwan Farungsang, "Zingiberaceous plant volatile extracts unfavourable towards postharvest disease fingi and the analysis of chemical
components of fingerroot oil", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 37 (2 (พวเศษ)) (2006) 94-97
- Nuanwan Farungsang, "Zingiberaceous plant crude extracts unfavourable towards growth and spore germination of postharvest fungal pathogens",
Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 37 (2 (พวเศษ)) (2006) 98-101
- 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, "จากเมลกดสศตร นม กลมา ความบากบนนช ทชถช กศ มองขมาม", วารสารขราวศศนยยปฏวบตน กว ารววจยน และเรรอนปลศกพรชทดลอง 23 (2) (2009)
20-23
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, นางสาวสรธาสวนช แผนคศ,ม "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
- ศนนสนชยย ศวลปสรนทร, 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
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กกาแพงแสน
- 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
- Peerapong Sangwanangkul, Yupin Onsiri, บรญญรนตนย กมขรนทด, Nuanwan Farungsang, "Correlations between Skin Color Intensity, Quality and Low
Temperature Storage of ‘Thab Thim Chan’ Java Apple (Syzygium samarangense Merr. & L.M.Perry) Fruits", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 44 (3) (2013)
109-112
- 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
ระดนบนานาชาตว
- 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
- 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
ระดนบชาตว
- Nuanwan Farungsang, Udom Farungsang, "Susceptibility of five soft eating mango cultivars to the development of fruit anthracnose", การประชรมทาง
ววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงช ทชช 39 (2001)
- Nuanwan Farungsang, "Effects of fingerroot, ginger and tumeric extracts unfavourable for plant pathogenic fungi", ทรนพยากรไทย : สรรพสวงช ลมวนพนนเกชยช ว
การประชรมววชาการครนงช ทชช 3 โครงการอนรรกน ษยพนน ธรกรรมพรชอนนเนรอช งมาจากพระราชดการวฯ (2005)
- ศวรรว ตน นย ตรชกาญจนวนฒนา, Udom Farungsang, Chalida Leksomboon, Jingtair Siriphanich, Nuanwan Farungsang, "Phylloplane microorganisms, screening
and antagonistic potential towards infection by Colletotrichum gloeosporioides on postharvest mango fruit", การประชรมววชาการ ครนงช ทช4ช 4 มหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรย (2006)
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