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โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2543-2544 การประเมวนคนาทางเศรษฐกวจของโครงการความรนวมมชอระหวนางประเทศไทยและประเทศออสเตรเลดยภายใตขก ารสนลบสนยนจาก ACIAR ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากรลฐบาลออสเตรเลดย
ปป 2543-2545 โครงการพลฒนาหของปฏวบต
ล ก
ว ารตรวจสอบคยณภาพเมลลด พลนธยใ
ย หขเปปนมาตรฐานสากลภายใตขก ารสนลบสนยนของสภาววจย
ล แหนงชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2547
การหาตตาแหนนงยดนตขานทานโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum capsici) และการพลฒนาโมเลกยล เครชอ
ช งหมายเพชอ
ช ใชขคด
ล เลชอกลลก ษณะตขานทานโรคใน
พรวก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานกองทยนสนลบสนยนการววจย
ล
ปป 2547-2549

- ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากศมนยยพน
ล ธยวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยดแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว

ปป 2547-2549 Mapping and QTL Analysis of Resistance to Anthracnose (Collectotrichum capsici) in Capsicum. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากศมนยย
พลนธยวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยดชว
ด ภาพแหนงชาตว
ปป 2547-2549 การสรขางประชากร BC1F2 เพชอ
ช หาตตาแหนนงยดนทดค
ช วบคยมความตขานทานโรคแอนแทรคโนสในพรวก ลมก ผสมขขามชนวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยน
จากศมนยยพน
ล ธยวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยดชว
ด ภาพแหนงชาตว
ปป 2547-2549 การหาตตาแหนนงยดนตขานทานโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum capsici) และการพลฒนาโมเลกยล เครชอ
ช งหมายเพชอ
ช ใชขคด
ล เลชอกลลก ษณะตขานทานโรค
ในพรวก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานกองทยนสนลบสนยนการววจย
ล
ปป 2547-2550 Mapping and QTL analysis of resistance to anthracnose in Capsicum ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากศมนยยพน
ล ธยวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยด
ชดวภาพหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2547-2550 Mapping genes conferring resistance to anthracnose and development of markers for selection of anthraconse resistance ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานสนลบสนยนการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2549
Mapping and QTL Analysis of Resistance to Anthracnose (Colletrotrichum capsici) in Capsium.
Sub-Project Development of DNA Markers for Anthracnose Resistance Derived from Capsicum Baccatum. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากศมนยยพน
ล ธย
ววศ วกรรมและเทคโนโลยดชว
ด ภาพแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2549-2553 การจลด การเชชอ
ร พลนธยก รรมพรวก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากศมนยยพน
ล ธยวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยดชว
ด ภาพแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรย
และเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2548-2551 การหาตตาแหนนงยดนตขานทานโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum capsici) และการพลฒนาโมเลกยล เครชอ
ช งหมายเพชอ
ช ใชขคด
ล เลชอกลลก ษณะตนานทานโรค
ในพรวก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2550-2554 การปรลบปรยงพลนธยพ
ย รวก เพชอ
ช ปรวมาณสารแคปไซซวนเพชอ
ช อยต สาหกรรมอาหารและยา และเพชอ
ช อยต สาหกรรมแปรรมปและผงพรวก สด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2550
การทดสอบการเกวด โรคของเชชอ
ร Colletotrichum ในพรวก สายพลนธยต
ย าน งๆ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากศมนยยพน
ล ธยวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยดชว
ด ภาพ
แหนงชาตวต สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2551
การทดสอบการเกวด โรคของเชชอ
ร Colletotrichum ในพรวก สายพลนธยต
ย าน งๆ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยด
แหนงชาตว ศมนยยพน
ล ธยวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยดชว
ด ภาพแหนงชาตว
ปป 2551-2553

การปรลบปรยงพลนธยพ
ย รวก ใหขตาข นทานโรคแอนแทรคโนสโดยใชขล ก
ม ผสมสามทาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานกองทยนสนลบสนยนการววจย
ล

ปป 2551-2553 การปรลบปรยงพลนธยพ
ย รวก ใหขตาข นทานโรคแอนแทรคโนสโดยใชขล ก
ม ผสมสามทาง
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานกองทยนสนลบสนยนการววจย
ล
ปป 2552-2554 การศศก ษายดนทดค
ช วบคยมลลก ษณะตขานทานโรคแอนแทรคโนสทดเช กวด จากเชชอ
ร Colletotrichum capsici ทดแ
ช สดงออกในผลพรวก ระยะผลเขดยวและผลแดง
ของพรวก Capsicum chinense ‘PBC932’ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานกองทยนสนลบสนยนการววจย
ล
ปป 2553-2554 การพลฒนาเครชอ
ช งหมายโมเลกยล ในบรวเวณ col-co2 ยดนทดค
ช วบคยมลลก ษณะตขานทานโรคแอนแทรกโนสในพรวก Capsicum chinense PBC 932 ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2553-2556 การศศก ษาความหลากหลายทางพลนธยก รรมของพรวก ขดห
ร นมผลตลงร และการพลฒนาลมก ผสมชลว
ช ทดห
ช นศงช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากHortigenetics
Research (S.E. Asia)
ปป 2552-2553 การศศก ษาพลนธยก รรมความตขานทานโรคแอนแทรคโนสในประชากรพรวก ลมก ผสม F6 และ F7 ของ Capsicum annuum พลนธยบ
ย างชขาง และ C.
chinense PBC932 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากศมนยยพน
ล ธยวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยดชว
ด ภาพแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2553-2556 Development of molecular markers for resistance to anthracnose in Capsicum baccatum PBC80 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก
งานกองทยนสนลบสนยนการววจย
ล
ปป 2555-2557 การพลฒนาเครชอ
ช งหมายสนวปสยส าต หรลบลลก ษณะความตขานทานโรคแอนแทรคโนสในพรวก Capsicum chinense PBC932 และ C. baccatum PBC80
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากศมนยยพน
ล ธยวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยดชว
ด ภาพแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว และ Hortigenetics
Research (S.E.Asia)
ปป 2555-2557 การศศก ษาเปรดยบเทดยบยดน Pathogenesis-Related Protein 10 (PR10) ระหวนางพรวก สายพลนธยต
ย าข นทาน และอนอนแอตนอโรคแอนแทรคโนส ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานกองทยนสนลบสนยนการววจย
ล รนวมกลบสตานลก งานคณะกรรมการอยด มศศก ษา
ปป 2558-2559
การววจย
ล

การศศก ษาความหลากหลายทางพลนธยก รรมและการจาแนกพรวก พชน
ร เมชองในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานกองทยนสนลบสนยน
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ปป 2559-2562 แผนทดล
ช ะเอดยดเพชอ
ช หาตตาแหนนงลลก ษณะความตขานทานโรคแอนแทรคโนสของพรวก ในประชากร RILs ทดส
ช รขางจาก Capsicum baccatum ‘PBC80’ (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอยด มศศก ษา
ปป 2560-2561

การคลด เลชอกและพลฒนาพลนธยพ
ย รวก กะเหรดย
ช งสตาหรลบเขตภาคกลาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2560-2563 บทบาทของสลณฐานและชดวววทยาบางประการของผลไมขเขตรขอนกลบการพลฒนาและความตขานทานโรคหลลงเกลบเกดย
ช ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจาก
ศมนยยนวลต กรรมเทคโนโลยดหลลงการเกลบเกดย
ช ว
ปป 2562-2563 การประเมวนผลลลพ ธยและผลกระทบของชยด โครงการเครชอขนายพลฒนาพลนธยแ
ย ละสรขางอาชดพ ปลมก พรวก พชน
ร เมชอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก
งานคณะกรรมการสนงเสรวมววทยาศาสตรย ววจย
ล และนวลต กรรม (สกสว.)
ปป 2562-2563 โครงการประเมวนผลลลพ ธยและผลกระทบของชยด โครงการเครชอขนายพลฒนาพลนธยแ
ย ละสรขางอาชดพ ปลมก พรวก พชน
ร เมชอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจาก
สตานลก งานกองทยนสนลบสนยนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2561-2564

ศมนยยเชชอ
ร พลนธยก รรมพชชแหนงประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2561-2564

การประเมวนลลก ษณะทาง phenotype และ genotype ของเชชอ
ร พลนธยก รรมพรวก ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- นวภา ชชน
ช ปปอม, Julapark Chunwongse, Sirikul Wasee, Orarat Mongkolporn, "การหาตตาแหนนงยดน และเครชอ
ช งหมายทดใ
ช กลขชด
ว กลบยดนตขานทานโรคแอนแทรคโน
สในพรวก ", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (2) (2008) 226-234
- Orarat Mongkolporn, "ความหลากหลายของเชชอ
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