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วท.บ.(เกษตรศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,

ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

กากรปรลบปรรงพลนธรพ
ย ช
ช

งานส อน
Research Techniques in Crop Production
Advanced Physiology of Crop Production
Advanced Plant Breeding I
Breeding for Environmental Stress
Crop Adaptation
Crop Microclimate
Crop Physiology under Environmental Stress
Crop Science & Technology
Crop Science and Technology
Cropping System
Cropscience and Technology
Field Crop for Industry I
Lab.in Crops Production & Management Practice
Physiology of Field Crop Production
Plant Climate
Principles of Plant Breeding
Research Techniques in Agronomy
Seminar
Special Problem
Special Problems
Specific Practicum
Techniques in Plant Breeding
Water Management for Field Crops
ฝฝก งานเฉพาะทาง
สลมนา
สลมนาปรวญญาตรร
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2538-2542

โครงการสนงเสรวมกลรม
น ววจย
ล และพลฒนาพลนธรพ
ย ช
ช ตระกมล ถลว
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล

ปป 2546
พลนธรก รรมของความคงตลวของเซลลยเนชอ
ช งจากอรณหภมมท
ว เชร กรย
ช วขของกลบความทนแลขงและรขอนในพชชสกรล Vigna ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทบวง
มหาววทยาลลยรนวมกลบสตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล
ปป 2551-2554

การพลฒนาพลนธรท
ย านตะวลนเพชอ
ช ทนทานตนอสภาพแหขงแลขงและดวนเคคม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2554-2556 ผลของบราสสวโนสเตรยรอยดยแอนาลอกตนออลต ราการสลงเคราะหยแสง การงอกของละอองเรณม การตวด เมลคด และผลผลวต ของขขาวพลนธรป
ย ทรมธานร 1 ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล
ปป 2554-2558

SWINEMANURE EXTRACT ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนสนวนตลว

ปป 2557
ผลของบราสสวโนสเตอรอยดยแอนาลอกตนออลต ราการสลงเคราะหยด ว
ข ยแสง กวจกรรมของเอนไซมยตาข นอนรมล
ม อวส ระบางชนวด และผลผลวต ของขขาวพลนธรย
ปทรมธานร 1 ภายใตขภาวะเครรยดจากความรขอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2560-2561 การพลฒนาเทคโนโลยรทเชร หมาะสมสตาหรลบการปลมก ขขาวโพดไรนเปปนพชชหมรนเวรยนในนาขขาว ในอตาเภอหนองหญขาไซ จลงหวลด สรพ รรณบรร ร ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การพลฒนาเทคโนโลยรทเชร หมาะสมสตาหรลบการปลมก ขขาวโพดไรนเปปนพชชหมรนเวรยนในนาขขาว ในอตาเภอหนองหญขาไซ จลงหวลด สรพ รรณบรร ร (ปปทชร 2) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพลฒนาเทคโนโลยรทเชร หมาะสมสตาหรลบการปลมก ขขาวโพดไรนเปปนพชชหมรนเวรนในนาขขาว ในอตาเภอหนองหญขาไซ จลงหวลด สรพ รรณบรร ร (ปปทชร 3) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพลฒนาเทคโนโลยรทเชร หมาะสมสตาหรลบการปลมก ขขาวโพดไรนเปปนพชชหมรนเวรยนในนาขขาว ในอตาเภอหนองหญขาไซ จลงหวลด สรพ รรณบรร ร (ปปทชร 3) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
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บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Weerasin Sonjaroon, Kanapol Jutamanee, Lily Kaveeta, Witith Chai-arree, ศ.ดร.อภวชาต สรขสตาราญ, ธรร พลฒนย เทพแกขว, "Effect of brassinosteroid on
photosynthesis and lipid peroxidation of Oryza sativa L. cv. Pathum Thani 1 under heat stress", วารสารพฤกษศาสตรยไ ทย 5 (ฉบลบพวเศษ) (2013)
183-190
- สมชลย เพคงสะหวลน, Chanate Malumpong, Witith Chai-arree, Buppa Kongsamai, "Yield and Yield Components of the Non-photosensitive Glutinous Rice
under the System of Rice Intensification (SRI) and Conventional System", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (2) (2016) 241-252
- ดวงฤทลย ปปอ
ป มเพชร, Witith Chai-arree, พรร พล มนวงงาม, Chanate Malumpong, "The Evaluation of High Temperature Tolerance at Reproductive Stage in
Non-Photo Sensitive Rice Cultivars", แกนนเกษตร 45 (supp 1) (2017) 1024-1030
ระดลบนานาชาตว
- Yi, M, Nwe, KT, Apichart Vanavichit, Witith Chai-arree, Toojinda, T, "Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in
Myanmar rice cultivar Manawthukha", FIELD CROPS RESEARCH 113 (2) (2009) 178-186
- Aung Moe Myo Tint, Ed Sarobol, Sutkhet Nakasathien, Witith Chai-arree, "Differential Responses of Selected Soybean Cultivars to Drought Stress
and Their Drought Tolerant Attributions", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (4) (2011) 571-582
- Aung Moe Myo Tint, Ed Sarobol, Sutkhet Nakasathien, Witith Chai-arree, "Nodule Growth and Nitrogen Fixation of Selected Soybean Cultivars
under Different Soil Water Regimes", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (5) (2011) 811-823
- Nyi, N, Weeraphan Sridokchan, Witith Chai-arree, Peerasak Srinives, "Nondestructive Measurement of Photosynthetic Pigments and Nitrogen
Status in Jatropha (Jatropha curcas L.) by Chlorophyll Meter", PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST 95 (2) (2012) 139-145
- Herzog, H., Witith Chai-arree, "Gas Exchange of Five Warm-Season Grain Legumes and their Susceptibility to Heat Stress", Journal of Agronomy
and Crop Science 198 (6) (2012) 466-474
- อรทย
ล วรรณ คลนโธ, Kanapol Jutamanee, Yongyuth Osotsapar, Witith Chai-arree, Waraphan Jintanawich, Somnuk Promdang, Jintana Junjerm,
"QUANTIFICATION OF 5-AMINOLEVULINIC ACID IN SWINE MANURE EXTRACT BY HPLC-FLUORESCENCE", Journal of Liquid
Chromatography & Related Technologies 36 (19) (2013) 2731-2748
- Kanapol Jutamanee, Lily Kaveeta, Witith Chai-arree, Pankean, P., Suksamrarn, A., Jutiporn Thussagunpanit, "Effects of a brassinosteroid and an
ecdysone analogue on pollen germination of rice under heat stress", Journal of Pesticide Science 38 (3) (2013) 105-111
- Uthaiwan Kanto, Kanapol Jutamanee, Yongyuth Osotsapar, Witith Chai-arree, Sukanya Jattupornpong, "Rice Seed Priming with Swine Manure
Extract to Ameliorate Vigor and Nutrient Status of Seedlings", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 48 (3) (2014) 333-374
- Kanapol Jutamanee, Lily Kaveeta, Witith Chai-arree, Porn Pankean, Sureeporn Homvisasevongsa, Apichart Suksamrarn, Jutiporn
Thussagunpanit, "Comparative Effects of Brassinosteroid and Brassinosteroid Mimic on Improving Photosynthesis, Lipid Peroxidation, and Rice
Seed Set under Heat Stress", Journal of Plant Growth Regulation 1 (1) (2014)
- J. THUSSAGUNPANIT, Kanapol Jutamanee, W. SONJAROON, Lily Kaveeta, Witith Chai-arree, P. PANKEAN, A. SUKSAMRARN, "Effects of
brassinosteroid and brassinosteroid mimic on photosyntheticefficiency and rice yield under heat stress", PHOTOSYNTHETICA 53 (2) (2015)
312-320
- Kanto, Uthaiwan, Kanapol Jutamanee, Yongyuth Osotsapar, Witith Chai-arree, Sukanya Jattupornpong, "Promotive Effect of Priming with
5-Aminolevulinic Acid on Seed Germination Capacity, Seedling Growth and Antioxidant Enzyme Activity in Rice Subjected to Accelerated Ageing
Treatment", PLANT PRODUCTION SCIENCE 18 (4) (2015) 443-454
- Jutiporn Thussagunpanit, Kanapol Jutamanee, Weerasin Sonjaroon, Lily Kaveeta, Witith Chai-arree, พร พลนธยแกนน, ศ.ดร. อภวชาต สรขสตาราญ, "Effects
of Brassinosteroid and Brassinosteroid Mimic on Photosynthetic Efficiency and Rice Yield under Heat Stress", Photosynthetica 53 (2) (2015) 312320
- Weerasin Sonjaroon, Lily Kaveeta, Witith Chai-arree, Sasithorn Klinsakorn, Apichart Suksamrarn, Kanapol Jutamanee, "Exogenous
7,8-dihydro-8a-20-hydroxyecdysone applicationimproves antioxidative enzyme system, photosynthesis, and yieldin rice under high-temperature
condition", Acta physiologiae plantarum 38 (-) (2016) 202-212
- Sonjaroon, W., Lily Kaveeta, Witith Chai-arree, Klinsakorn, S., Suksamrarn, A., Kanapol Jutamanee, "Exogenous 7,8-dihydro-8
ฮฑ-20-hydroxyecdysone application improves antioxidative enzyme system, photosynthesis, and yield in rice under high-temperature condition",
Acta Physiologiae Plantarum 38 (8) (2016)
- Sonjaroon, W, Lily Kaveeta, Witith Chai-arree, Klinsakorn, S, Suksamrarn, A, Kanapol Jutamanee, "Exogenous 7,8-dihydro-8
alpha-20-hydroxyecdysone application improves antioxidative enzyme system, photosynthesis, and yield in rice under high-temperature condition",
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 38 (8) (2016)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชรม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- อลงคณา เพาะนวยม, Choosak Jompuk, Witith Chai-arree, บรญฤทธวธ สวนคขางาม, วรรษมน มงคล, "Marker-Assisted Selection for waxy and opaque-2 genes
in waxy corn breeding", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทรช 48 (2010)
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- อธววฒ
ล นย ทรงพวนจ
ว , Witith Chai-arree, Choosak Jompuk, "Maize breeding for increasing quality protein by backcross method", การประชรมววชาการขขาว
โพดและขขาวฟฝางแหนงชาตว ครลงร ทรช 35 (2011)
- Kanapol Jutamanee, น.ส. จรตภ
ว รณย ทลส สกรล พนวช, นายวรร ศวล ปป สอนจรมญ, Lily Kaveeta, Witith Chai-arree, ศ.ดร. อภวชาต สรขสตาราญ, "Effect of
brasinosteroids on photosynthesis and yield of Rice (Oryza sativa L.) cv. Pathum Thani 1 under Heat Stress", การประชรมววชาการขขาวแหนงชาตว ครลงร ทรช 2
(2012)
- ศานนทย สรขสถาน, Witith Chai-arree, Peeranuch Jompuk, Choosak Jompuk, "Breeding for purple tein opaque-2 corn", การประชรมเชวงปฏวบต
ล ก
ว าร
โครงการววจย
ล แมนบทขขาวโพดและขขาวฟฝาง มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทรช 6 (2014)
- ปวรวรรณ จรนรลต นย, Peeranuch Jompuk, Witith Chai-arree, Choosak Jompuk, "Increasing anthocyanin content in opaque-2 waxy corn associated
with marker assisted selection", การประชรมเชวงปฏวบต
ล ก
ว ารโครงการววจย
ล แมนบทขขาวโพดและขขาวฟฝาง มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทรช 6 (2014)
- รรงน ทวพ ยย เกาะคม, นงภลทร ไชยชนะ, Witith Chai-arree, Tosapon Pornprom, Tiwa Pakoktom, Chanate Malumpong, "Methane Emissions from Water and
Weed Managements in Irrigated Paddy Rice Field", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทรช 53 (2015)
- ณลฐนร จรตโว รจนยปกรณย, Peeranuch Jompuk, Witith Chai-arree, Choosak Jompuk, "Breeding Single Cross Hybrid in Purple Waxy Corn", การประชรมววชาต
กตาร ครลงร ทรช 13
มหตาววทยตาลลยเกษตรศตาสตรย ววทยตาเขตกตาแพงแสน (2016)
- นายภรมรวนทรย เฟฟอ
ฟ งเพชร, Peeranuch Jompuk, Witith Chai-arree, Choosak Jompuk, "Inheritance of Two-ears per Plant from Inbred Lines to their
Single Cross Hybrids in Maize", การประชรมววชาการ ขขาวโพดและขขาวฟฝางแหนงชาตว ครลงร ทรช 38 (2017)
- พรร ะณลฐ ทองยศ, ภวลต ร นาคววไ ล, สรไ ลมาน เจจะอาบม, Witith Chai-arree, Chanate Malumpong, "Genetic Segregation in F2 Population Derived from
Koshihikari x Pathum Thani 1", การประชรมววชาการขขาวแหนงชาตว ครลงร ทรช 5 (2018)
ระดลบนานาชาตว
- Jutiporn Thussagunpanit, Kanapol Jutamanee, Witith Chai-arree, Lily Kaveeta, Apichart Suksamrarn, "Brassinosteroid Analogue Improves
Photosynthetic Efficiency in Rice (Oryza sativa L.) under Heat Stress", Plant growth nutrition and interaction (2012)

ผลงานววจย
ล นรเร ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2539 - 24 กลนยายน 2563
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