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ความเชี่ยวชาญ
การตรวจสอบโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ ,การจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช
สาขาการวิจัย (Research area)
การตรวจสอบโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ การจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช,
เชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช อณูชีววิทยาแบคทีเรียโรคพืช

ผลงานวิจัย
โครงการวิจัย
1. ฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย
1.1 การศึกษาวิธีการมาตรฐานตรวจเชื้อ Acidovorax citrulli ในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง เพื่อการส่งออก
เมล็ดพันธุ์ แหล่งทุน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2563
1.2 การสร้างไวรัสจำลอง (infectious clone ของเชื้อ )Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)
เพื่อใช้คัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทานโรค แหล่งทุน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี
2563
1.3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวออยและการพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาใบขาวอ้อยด้วยวิธีการที่แม่นยำและรวดเร็ว แหล่งทุน สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ ปี 2563
1.4 การพัฒนาวิธีการาตรฐานำหรับตรวจสอบเชื้อ Xanthomonas vesicatoria ในเมล็ด
มะเขือเทศ แหล่งทุน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2561-2562
1.5 การผลิตโปรตีน antimicrobial peptide และทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบขาวอ้อย
ในสภาพหลอดทดลอง แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2561
1.6 การสำรวจเฝ้าระวังโรคตอแคระแกร็นของอ้อย แหล่งทุน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 25602561
1.7 การถ่ายยีนและชักนำการแสดงออกของยีน antimicrobial peptide ในอ้อยเพื่อควบคุมโรคลำต้นเน่าและ
เหี่ยวเน่าแดงของอ้อย แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2559
1.8 การพัฒนาวิธีการมาตรฐานสำหรับตรวจสอบเชื้อ Acidovorax avenea subsp. citrulli ในเมล็ด แหล่ง
ทุน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2559-2560
1.9 การค้นหาและโคลนยีน defensin จากพืช เพื่อใช้ควบคุมเชื้อโรคอ้อย แหล่งทุน สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ปี 2557
1.10 การศึกษาและควบคุมโรคไหม้จากแบคทีเรียของยูคาลิปตัสในระบบการผลิตกล้าไม้ แหล่งทุนวิจัย แหล่ง
ทุน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2553
2. ฐานะผู้ร่วมโครงการวิจัย
2.1 การวิเคราะห์สายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียโรคขอบใบแห้งของข้าว เพื่อการกำหนดพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรค
แหล่งทุน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2561-2562
2.2 การจัดจำแนกและการตรวจเชื้อโรคกาบใบเน่าสีน้ำตาลของข้าวที่เกิดจากเชื้อ Pseudomonas
fuscovaginae แหล่งทุน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2560-61
.23 Realtime development of pathogen resistance gene in rice แหล่งทุน สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2559-2562

.24 เครื่องมือนวตกรรมและแพลตฟอร์มเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ผักต้านทานโรค แหล่งทุน สำนัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2559-2560
.25 พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2559 -2561
.26 ผลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย แหล่งทุน สำนัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2555-2554
.27 โครงการการศึกษาการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ระยะ )สาขาเกษตรและอาหาร(2 : การศึกษาความสามารถทางวิชาการของหน่วยวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ปี 2554
.28 การศึกษาการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ(สาขาเกษตร
และอาหาร) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ปี 2553
2.9 การศึกษาถึงกลไกของเชื้อแบคทีเรียในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด
ปี 2553
.210 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย แหล่งทุน สำนักสำนักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย ปี 2553
.211 การพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจเชื้อ Pantoea stewartii subsp. stewartii สาเหตุ
โรคเหี่ยวในข้าวโพด แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2550
2.12 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเชื้อ Pantoea stewartii subsp. stewartii สาเหตุโรคเหี่ยวใน
ข้าวโพด แหล่งทุน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550-2549
บทความตีพิมพ์ทางวิชาการ
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หลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อXanthomonas oryzae pv. oryzicola, ในประเทศไทย โดยเทคนิค
Repetitive sequence-based PCR (rep-PCR)วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . : 47: 29-45.
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ผลงานอื่นๆ

• รับบริการตรวจสอบเชื้อ Acidovorax citrulli ในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง

