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ปร.ด.(พชชไรนนา), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย , ไทย, 2548
วท.บ.(เกษตรศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2541

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การปรลบปรรงพลนธรพ
ย ช
ช /พชชพลลงงานและอรต สาหกรรม

งานส อน
Adv Research Method in Agri Biotech
Adv.Res. Meth. in Agri. Research & Develop.
Advance Plant Selection
Advanced Plant Breeding I
Advanced Plant Breeding II
Advanced Plant Selection
Advanced Research Methods in Horticulture
Advanced Research Methods in Plant Breeding
Advanced Research Methods in Tropical Agri.
Applied Population Genetics & Plant Breeding
Basic Research Techniques in Agronomy
Biometrical Procedures in Plant Breeding
Economic Crops
Economic Field Crops
Field Crops for Energy
Information Technology in Agriculture Research
Knowledge of the Land
Laboratory in Economic Crops
Plant Breeding Biometrics
Plant Nutrition in Field Crops
Population Genetics for Breeding
Population Genetics in Plant Breeding
Principles of Plant Breeding
Production of Industrial Field Crops
Quantitative Gene tics in Plant B reeding
Quantitative Genetics for Plant Breeding
Quantitative Genetics in Plant Breeding
Research Methods in Agri. Research & Develop.
Research Methods in Plant Breeding
Research Methods in Tropical Agriculture
Research Techniques in Agronomy
Seminar
Special problems
Specific Practicum
Thesis
Tree Crop Production
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549-2554

การพลฒนาพลนธรส
ย บมด
น าต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากบรวษท
ล โพรเทคเตอรย นววทรวชน
ชล (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2552-2553

ศมนยยความเปปนเลวศ ทางเทคโนโลยชชว
ช ภาพปาลยมนนาต มลนเพชอ
ช พลลงงานทดแทน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอรด มศศก ษา

ปป 2553-2557

โครงการรนวมมชอและพลฒนาพลนธรพ
ย ช
ช เศษฐกวจ:ถลว
ช เขชยว ถลว
ช เหลชอง และสบมด
น าต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2554-2555 โครงการจลด ทตาโครงสรขางการจลด หมวดหมมข
น อ
ข มมล ววจย
ล ในระบบ NRPM และนตารนองการจตาแนกขขอมมล ดขานการเกษตรและอรต สาหกรรมเกษตรปป 2551
และ 2552 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2557 การเปรชยบเทชยบผลผลวต และปรวมาณนนาต มลนของลมก ผสมขขามชนวด ในสกรล Jatropha เพชอ
ช ใชขเปปนแหลนงวลต ถรด บ
ว ทางเลชอกในการผลวต นนาต มลนไบโอดชเซล (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอรด มศศก ษา
ปป 2555-2560 การปรลบปรรงพลนธรเย พชอ
ช เรนงการปลมก เลชย
น งสบมด
น าต พลนธรใ
ย หมนส าต หรลบเปปนพลลงงานและอาหารสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากมมล นวธส
ว าต นลก งาน
ทรลพ ยยส น
ว สนวนพระมหากษลต รวยย บรวษท
ล ปมนซชเมนตยไ ทย จตากลด และ สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโนโลยชแหนงชาตว (ทรน NSIDA Chair Professor)
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การเปรชยบเทชยบพลนธรป
ย าลยมนนาต มลนทางการคขาในแปลงขนาดใหญน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2554-2555 การศศก ษาความเปปนไปไดขเชวงเทคนวคเบชอ
น งตขนในการประเมวนปรวมาณนนาต มลนใน ทะลายปาลยม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว
ปป 2556-2558 การจตาแนกขขอมมล ดขานการเกษตรและอรต สาหกรรมการเกษตรในระบบ NRPM Ongoing monitoring ปป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2557-2560 เครชอ
ช งววเคราะหยปรวมาณนนาต มลนในทะลายปาลยมนนาต มลนอยนางรวดเรรซ เพชอ
ช การซชอ
น ขายในเชวงพาณวชยยด ว
ข ยเทคนวค Near Infrared (NIR) ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557

การพลฒนาลมก ผสมขขามชนวด ของพชชสกรล Jatropha เพชอ
ช ใชขเปปนพชชพลลงงานชชวมวล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2558-2559

การเปรชยบเทชยบพลนธรป
ย าลยมนนาต มลนทางการคขาในแปลงขนาดใหญน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2560-2561
เกษตร (สวก.)

การเปรชยบเทชยบพลนธรป
ย าลยมนนาต มลนทางการคขาในแปลงขนาดใหญน (ตนอเนชอ
ช ง ปปทช 2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การ

ปป 2561-2562
เกษตร (สวก.)

การเปรชยบเทชยบพลนธรป
ย าลยมนนาต มลนทางการคขาในแปลงขนาดใหญน (ตนอเนชอ
ช งปปทช 3) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การ

ปป 2561-2564

โครงการเปรชยบเทชยบพลนธรป
ย าลยมนนาต มลนของบรวษท
ล โกลดยเดขนเทเนอรนา จตากลด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากบรวษท
ล โกลดยเดขนเทเนอรนา จตากลด

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Patcharin Tanya, Sontichai Chanprame, Sombat Chinawong, Peerasak Srinives, "Genetic Diversity in Asian Physic Nuts as Evaluated by RAPD
Markers", วารสารววชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal) 26 (1) (2008) 36-47
- น.ส.เยาวนาถ หาดคตา, Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, "Repeatability and Correlation between Yield Components in Bang Boet Dura Oil Palm",
Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (3) (2009) 230-233
- สวร น
ว ภา คงเจรวญ, Weeraphan Sridokchan, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Ronnarit Rittiron, "Rapid Assessment of Beta-Carotene Content in
Oil Palm Fruit", แกนนเกษตร 42 (1) (2014) 375-381
- นางสาวเมธาพร ลมลยศรช, นายนราธวษณย หมวกรอง, Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, "Oil content and quality of jatropha breeding lines derived from
interspecific cross between jatropha and peregrina", วารสาร มทร. อชส าน (RMUTI Journal) 2559 (พวเศษ) (2016) 39-48
- นางสาวประภลส สร อวส ระไพโรจนย, นายนราธวษณย หมวกรอง, Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, "A study on interspecific hybrids of Jatropha curcas ?
Jatropha cinerea", วารสาร มทร. อชส าน (RMUTI Journal) 2559 (พวเศษ) (2016) 49-53
- เปรมฤดช พวทก
ล ษยหงษยส า , จลนทรยจรว า แกขวเรชอง, Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, "Pollen Viability and Germination in Jatropha spp.", วารสาร มทร.
อชส าน (RMUTI Journal) 2559 (พวเศษ) (2016) 54-63
- ธวด ารลต นย เทพนารวนทรย, Peerasak Srinives, Peeranuch Jompuk, Patcharin Tanya, "Effect of gamma irradiation on flowering of 6 jatropha breeding
lines", วารสาร มทร. อชส าน (RMUTI Journal) - (พวเศษ) (2016) 64-75
- นฎาภลส สย ครม
ข กลาง, ววภาวรรณ เอกเอชย
ช ม, Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, Ponsiri Liangsakul, "Estimation of protein content
in seeds of inter-specific hybridbetween Jatropha curcas and Jatropha integerrima by nearinfraredspectroscopy", มทร.อชส าน ฉบลบพวเศษ พวเศษ (พวเศษ)
(2016) 12-19
- Kitiya Amkul, Malee Panngam, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, Kularb Laosatit, "Pollen viability and seed set of interspecific hybrids
betweenJatropha curcas x Jatropha integerrima", Genomics and Genetics 9 (1) (2016) 50-55
- สวนน
ช าฎ เกวด ทรลพ ยย, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Anuruck Arunyanark, "Wood Yield Potential of Inter-specific Hybrids in Jatropha Plant
Species", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (2) (2016) 361-364
- เพรญธลญพลฒนย แสงทองมา, Patcharin Tanya, ดร.ปปณฑารชยย แตขประยมร , Kanokwan Teingtham, เอนก ลวม
ช ศรชวไ
ว ล, Peerasak Srinives, "Comparison of Yield
and Yield Components on Dura Oil Palm Population", วารสารพชชศาสตรยส งขลานครวนทรย (ว. พชชศาสตรยส งขลานครวนทรย) 3 (supplement) (2016) 9-15
- Kitiya Amkul, Malee Panngam, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, Kularb Laosatit, "Pollen viability and seed set of interspecific hybrids between
Jatropha curcas ? Jatropha integerrima", Genomics and Genetics 9 (1) (2016) 50-55
- นางสาวกรรณวก า ฝอยทอง, นางสาวผกายวรรณ ซชอ
ช สลต ยวงศย, Patcharin Tanya, Anuruck Arunyanark, Choosak Jompuk, Peerasak Srinives, "Evaluation
of the Minimum Jatropha Seed Weight on Oil Content and Comparison of not Removing Seed Coat and Removing Seed Coat for Oil Percentage
Among 14 Jatropha Accessions", Agricultural Sci. J. 49 (2 (Suppl.)) (2018) 369-372
- สวนน
ช าฎ เกวด ทรลพ ยย, Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Stability of Seed Yield and Biomass in
Interspecific Hybrids Jatropha curcas x J. integerrima", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (2) (2018) 357-360
- ววไ ลรลต นย ฤกษยวรว ,ช Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Evaluation of the Relationship between Seed Yield
and Biomass in Hybrid Jatropha", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (2) (2018) 361-364
- Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Yield and biomass evaluation in intra-specific and inter-specific
hybrids of Jatropha", แกนนเกษตร 46 (6) (2018) 1191-1202
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- Anuruck Arunyanark, สวนน
ช าฎ เกวด ทรลพ ยย, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Comparison of biomass potential in inter-specific
hybrids Jatropha", วารสารแกนนเกษตร 47 (5) (2019) 917-928
- Anuruck Arunyanark, ววไ ลรลต นย ฤกษยวรว ,ช Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Effects of parental lines and pruning on growth
and biomass yield of inter-specific hybrids between Jatropha curcas and J. integerrima", วารสารแกนนเกษตร 48 (2) (2020) 249-260
- นฎาภลส สย ครม
ข กลาง, Ponsiri Liangsakul, Ronnarit Rittiron, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Improving Detection Ability of Near Infrared
Spectroscopy to Detect the Low concentration Phorbol esters in Jatropha seed", วารสารสมาคมววศ วกรรมเกษตรแหนงประเทศไทย 26 (1) (2020) 19-27
ระดลบนานาชาตว
- Patcharin Tanya, "Identification of SSR Markers Associated with N2-Fixation Components in Soybean [Glycine max (L.) Merr.]", Korean J.
Genetics 27 (4) (2005) 351-359
- Patcharin Tanya, น.ส.ปปณฑารชยย แตขประยมร , น.ส.เยาวนาถ หาดคตา, Peerasak Srinives, "Genetic Diversity Among Jatropha and
Jatropha-RelatedSpecies Based on ISSR Markers", Plant Molecular Biology Reporter (Plant Mol Biol Rep) 29 (1) (2011) 252-264
- นายศววเรศ อารชก จ
ว , Tadashi Yoshihashi, นายสามารถ วลนชะนะ, Patcharin Tanya, นายเรชองชลย จมวฒ
ล นสตาราญ, Peerasak Srinives, Apichart Vanavichit, "A
PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.)", Theoretical and Applied Genetics 122 (2) (2011) 311-316
- Maung Maung Tar, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Heterosis of Agronomic Characters in Jatropha (Jatropha curcas L.)", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (4) (2011) 583-593
- Patcharin Tanya, สรจณ
ว ณา เดชะพรรค, Muang Muang Tar, Peerasak Srinives, "New microsatellite markers classifying nontoxic and toxic Jatropha
curcas", Journal of Genetics 90 (3) (2011) e76-e78
- M.M. Tar, N. Nyi, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Genotype by Environment Interaction of Jatropha (Jatropha curcas L.)Grown from
Seedlings vs Cuttings", Thai Journal of Agricultural Science 44 (2) (2011) 71-79
- Siwaret Arikit, Tadashi Yoshihashi, Samart Wanchana, Patcharin Tanya, Ruangchai Juwattanasomran, Peerasak Srinives, Apichart Vanavichit, "A
PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.).", Theoretical and Applied Genetics 122 (2) (2011) 311-316
- Laosatit, K., Patcharin Tanya, Saensuk, C., Peerasak Srinives, "Development and characterization of EST-SSR markers from Jatropha curcas
EST database and their transferability across jatropha-related species/genus", Biologia (Poland) 68 (1) (2013) 41-47
- Patcharin Tanya, Hadkam, Y., Taeprayoon, P., Peerasak Srinives, "Estimates of repeatability and path coefficient of bunch and fruit traits in bang
boet dura oil palm", Journal of Oil Palm Research 25 (APR) (2013) 108-115
- One, KT, Patcharin Tanya, Muakrong, N, Laosatit, K, Peerasak Srinives, "Phenotypic and genotypic variability of F-2 plants derived from Jatropha
curcas x integerrima hybrid", BIOMASS & BIOENERGY 67 (2014) 137-144
- Muakrong, N, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "'Kamphaeng Saen 1', Kamphaeng Saen 2', and 'Kamphaeng Saen 3': New Ornamental
Jatropha Cultivars Derived through an Interspecific Cross", HORTSCIENCE 49 (8) (2014) 1083-1085
- Laosatit, K, Patcharin Tanya, Muakrong, N, Peerasak Srinives, "Development of interspecific and intergeneric hybrids among jatropha-related
species and verification of the hybrids using EST-SSR markers", PLANT GENETIC RESOURCES-CHARACTERIZATION AND UTILIZATION 12
(1) (2014) S58-S61
- Dargahi, H, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Mapping of the genomic regions controlling seed storability in soybean (Glycine max L.)",
JOURNAL OF GENETICS 93 (2) (2014) 365-370
- Kang, Yang Jae, Kim, Sue K., Kim, Moon Young, Lestari, Puji, Kim, Kil Hyun, Ha, Bo-Keun, Jun, Tae Hwan, Hwang, Won Joo, Lee, Taeyoung, Lee,
Jayern, Shim, Sangrea, Yoon, Min Young, Jang, Young Eun, Han, Kwang Soo, Taeprayoon, Puntaree, Yoon, Na, Prakit Somta, Patcharin Tanya,
Kim, Kwang Soo, Gwag, Jae-Gyun, Moon, Jung-Kyung, Lee, Yeong-Ho, Park, Beom-Seok, Bombarely, Aureliano, Doyle, Jeffrey J., Jackson, Scott
A., Schafleitner, Roland, Peerasak Srinives, Varshney, Rajeev K., Lee, Suk-Ha, "Genome sequence of mungbean and insights into evolution within
Vigna species", NATURE COMMUNICATIONS 5 (-) (2014)
- Hamidreza Dargahi, Patcharin Tanya, Prakit Somta, Jun Abe, Peerasak Srinives, "Mapping quantitative trait loci for yield-related traits in soybean
(Glycine max L.)", Breeding Science 64 (4) (2014) 282-290
- Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, "Phenotypic and genotypic variability of F-2 plants derived from Jatropha curcas x integerrima hybrid",
BIOMASS & BIOENERGY 67 (-) (2014) 137-144
- Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, "Inheritance of dwarfiness and erect growth habit in progenies of Jatropha curcas x Jatropha integerrima.",
Journal of the American Society for Horticultural Science 139 (5) (2014) 582-586
- Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, "'Kamphaeng Saen 1', 'Kamphaeng Saen 2', and 'Kamphaeng Saen 3': new ornamental jatropha cultivars
derived through an interspecific cross.", HortScience 49 (8) (2014) 1083-1085
- Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, "Interspecific jatropha hybrid as a new promising source of woody biomass.", Plant Genet Resour 12 (s1)
(2014) s17-s20
- Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, Narathid Muakrong, Chamnanr Phetcharat, "BREEDING FIELD CROPS FOR ORNAMENTAL PURPOSE: A
CASE IN Jatropha spp.", AGRIVITA 36 (3) (2014) 229-234
- Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, Mrs.Khin Thida One, นายนราธวษณย หมวกรอง, J?er?emy Valette, Philippe Girard, "Physicochemical properties
of seeds and oil from an F2population of Jatropha curcasJatropha integerrima", ScienceAsia 40 (6) (2014) 428-435
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- Khin Thida One, Patcharin Tanya, Narathid Muakrong, Kularb Laosatit, Peerasak Srinives, "Phenotypic and genotypic variability of F2 plants
derived from Jatropha curcas ? integerrima hybrid", Biomass and Bioenergy 67 (1) (2014) 137-144
- Puntaree Taeprayoon, Patcharin Tanya, Yang Jae Kang, Anek Limsrivilai, Suk-Ha Lee, Peerasak Srinives, "Genome-wide SSR marker
development inoil palm by Illumina HiSeq for parentalselection", Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization 13 (1) (2015) 1-4
- Hamidreza Dargahi, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Detection of quantitative trait loci for seed size traits in soybean (Glycine max L.)",
Kasetsart Journal (Natural Sciences) 49 (6) (2015) 832-843
- Puntaree Taeprayoon, Patcharin Tanya, Suk-Ha Lee, Peerasak Srinives, "Genetic background of three commercial oil palm breeding populations
in Thailand revealed by SSR markers", Australian Journal of Crop Science 9 (4) (2015) 281-288
- Kularb Laosatit, Patcharin Tanya, Prakit Somta, Panthita Ruang-areerate, Chutima Sonthirod, Sithichoke Tangphatsornruang, Piyada Juntawong,
Peerasak Srinives, "De novo Transcriptome Analysis of Apical Meristem of Jatropha spp. Using 454 Pyrosequencing Platform, and Identification of
SNP and EST-SSR Markers", PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER 34 (4) (2016) 786-793
- Kitiya Amkul, Kularb Laosatit, Prakit Somta, Sangrea Shim, Suk-Ha Lee, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Mapping of QTLs for Seed Phorbol
Esters, a Toxic Chemical in Jatropha curcas (L.).", Genes 18 (8) (2017) 205-1-11
- Laosatit, K, Mokrong, N, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Overcoming crossing barriers between jatropha (Jatropha curcas L.) and castor
bean (Ricinus communisL.)", CROP BREEDING AND APPLIED BIOTECHNOLOGY 17 (2) (2017) 164-167
- Kularb Laosatit, Naratid Mokrong, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Overcoming crossing barriers between jatropha (Jatropha curcas L.)
and castor bean (Ricinus communisL.)", Crop Breeding and Applied Biotechnology 17 (2) (2017) 164-167
- Muakrong, N., Kikuchi, S., Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Conservation and variation of 35S Ribosomal DNA among five jatropha species
revealed by Fluorescence In Situ Hybridization", Cytologia 83 (1) (2018) 57-61
- Muakrong, N, Kikuchi, S, Fukuhara, S, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Two jatropha karyotypes constructed from meiotic pachytene
chromosomes: Pericentric distribution of heterochromatin and variation in repetitive DNAs", PLOS ONE 13 (12) (2018)
- Jungmin Ha, Sangrea Shim, Taeyoung Lee, Yang J. Kang, Won J. Hwang, Haneul Jeong, Kularb Laosatit, Jayern Lee, Sue K. Kim, Dani Satyawan,
Puji Lestari, Min Y. Yoon, Moon Y. Kim, Annapurna Chitikineni, Patcharin Tanya, Prakit Somta, Peerasak Srinives, Rajeev K. Varshney, Suk-Ha Lee,
"Genome sequence of Jatropha curcas L., a non-ediblebiodiesel plant, provides a resource to improveseed-related traits", Plant Biotechnology
Journal 17 (2) (2019) 517-530
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชรม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Patcharin Tanya, Puntaree Taeprayoon, Angkana Jongcherdchutrakul, Yaowanat Hadkam, Sujinna Dachapak, Peerasak Srinives, "Genetic
diversity among jatropha-related species based on ISSR markers. (Poster)", The 2008 Technical Meeting of the Senior Research Scholars’ Projects
in Field Crops (2008)
- Puntaree Taeprayoon, Angkana Jongcherdchutrakul, Sujinna Dachapak, Yaowanat Hadkam, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "A Set of
Simple Sequence Repeat Markers Identifying Oil Palm Forms.", Commission on Higher Education Congress I University Staff Development
Consortium (CHE-USDC Congress I) (2008)
- Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, เยาวนาถ หาดคตา, "Repeatability and Correlation between Yield Components in Bang Boet Dura Oil Palm", การ
ประชรมววชาการพชชสวนแหนงชาตว ครลงน ทชช 8 (2009)
- Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Genetic diversity among jatropha-related species based on ISSR markers", Crop Sciene MESO 2009,
Bhumibol Damm, Samngao district, Tak, Thailand. (2009)
- นายยรทธพงษย ตลนทอง, Patcharin Tanya, Prasert Chatwachirawong, "Combining Ability of Five Sugarcane Clones with Interspecific Crosses", การ
ประชรมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงน ทชช 6 ระหวนางวลนทชช 8-9 ธลนวาคม 2552 (2009)
- น.ส.ชบา ทองไผนใ หญน, Patcharin Tanya, Prasert Chatwachirawong, "Genetic Variance and Co-variance of Agronomic Traits in Energy-cane
Breeding Population", การประชรมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงน ทชช 7 ระหวนางวลนทชช 7-8 ธลนวาคม 2553 (2010)
- Patcharin Tanya, นางสาวเยาวนาถ หาดคตา, Sontichai Chanprame, Peerasak Srinives, "Correlation and path analysis of yield-related traits in Bang
Boet dura oil palm", การประชรมววชาการของสตานลก งานคณะกรรมการการอรด มศศก ษา ครลงน ทชช 4: เครชอขนายเชวงกลยรทธยเพชอ
ช การพลฒนาบรคลากรมหาววทยาลลย
Commission on Higher Education Congress IV (CHE-USDC Congress IV) (2011)
- นางสาวปปณฑารชยย แตขประยมร , นางสาวสรจณ
ว ณา เดชะพรรค, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Genetic structure in elite Thai oil palm parents using
SSR markers", Commission on Higher Eduction Congress IV - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress IV)โครงการสนงเสรวม
การววจย
ล ในอรด มศศก ษาและพลฒนามหาววทยาลลยววจย
ล แหนงชาตว ระหวนางวลนทชช 14-16 กลนยายน 2554 ณ โรงแรมเดอะซายสย พลทยา จลงหวลด ชลบรร ช (2011)
- นางสาวอลงคณา ชงเชวด ชมต ระกมล , Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Comparison of method used for extraction of phorbol
esters in Jatropha seeds for Jatropha breeding", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand (STT37) (2011)
- นายสมศลก ดวด หมวกรอง, Anuruck Arunyanark, Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, "Embryo recue: a method to develop an interspecific hybrid
between Jatropha curcas L. and Jatropha podagrica L.", Commission on Higher Eduction Congress IV - University Staff Dvelopment Consortium
(CHE-USDC Congress IV) (2011)
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- สรจณ
ว ณา เดชะพรรค, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "A study on Diversity of Elite Oil Palms in Thailand by Using Simple Sequence Repeat
(SSR) Molecular Markers", Commission on Higher Eduction Congress V - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress V)
โครงการสนงเสรวมการววจย
ล ในอรด มศศก ษาและพลฒนามหาววทยาลลยววจย
ล แหนงชาตว ระหวนางวลนทชช 14-16 พฤศจวก ายน 2554 ณ The Ambassador City Jomtien (2012)
- นายนราธวษณย หมวกรอง, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, Anuruck Arunyanark, "Hybrid Vigor of Biomass in Interspecific Hybrids of Jatropha
curcas x J. integerrima", Commission on Higher Eduction Congress V - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress V)โครงการ
สนงเสรวมการววจย
ล ในอรด มศศก ษาและพลฒนามหาววทยาลลยววจย
ล แหนงชาตว ระหวนางวลนทชช 14-16 พฤศจวก ายน 2554 ณ The Ambassador City Jomtien (2012)
- ววภาวรรณ เอกเอชย
ช ม, Ponsiri Liangsakul, Sontichai Chanprame, Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Yield Potential of the
Jatropha spp. in Thailand", การประชรมววชาการพลนธรศ าสตรยแหนงชาตว ครลงน ทชช 18 (2013)
- ปปญจรลต นย เลวศ หลส ดชร ต
ล นย, นพวรรณ คตาแดง, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Relationship Based on SSR Markers and Chromosome Size of Some
Jatropha spp.", การประชรมววชาการพลนธรศ าสตรยแหนงชาตว ครลงน ทชช 18 "พลนธรศ าสรยก าข วหนขาสมอ
น าเซชยน" (2013)
- นางสาวกรหลาบ เหลนาสาธวต , นางสาวกวตย
ว า อชาต กรล , นางสาวมาลช พลนธยงาม , Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "EST-SSR molecular markers that can
identify high and low phorbol esters jatropha", ดการประชรมววชาการงา ทานตะวลน ละหรงน คตาฝอย และสบมด
น าต แหนงชาตว ครลงน ทชช ๖“พชชนนาต มลนเพชอ
ช สรขภาพ ความงาม และ
อรต สาหกรรม”
ณ เขชอ
ช นสวร น
ว ธร อตาเภอสวร น
ว ธร จลงหวลด อรบลราชธานช (2013)
- นายนราธวษณย หมวกรอง, นายชตานาญรย เพรชรรลต นย, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "New Ornamental Jatropha Varieties : ‘Kamphaeng Saen 1’ to
‘Kamphaeng Saen 6’", การประชรมววชาการงา ทานตะวลน ละหรงน คตาฝอย และสบมด
น าต แหนงชาตว ครลงน ทชช ๖“พชชนนาต มลนเพชอ
ช สรขภาพ ความงาม และอรต สาหกรรม”
(2013)
- นางสาวเปรมฤดช พวทก
ล ษยหงษยส า, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Characterization of Male Sterile Flowers from Selected Plants of Interspecific
Jatropha Hybrid", การประชรมววชาการงา ทานตะวลน ละหรงน คตาฝอย และสบมด
น าต แหนงชาตว ครลงน ทชช ๖
“พชชนนาต มลนเพชอ
ช สรขภาพ ความงาม และอรต สาหกรรม”
(2013)
- นางสาวววภาวรรณ เอกเอชย
ช ม, Ponsiri Liangsakul, Anuruck Arunyanark, Sontichai Chanprame, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Oil content and
fatty acid composition in seeds of Jatropha spp.", การประชรมววชาการงา ทานตะวลน ละหรงน คตาฝอย และสบมด
น าต แหนงชาตว ครลงน ทชช ๖
“พชชนนาต มลนเพชอ
ช สรขภาพ ความงาม และอรต สาหกรรม”
(2013)
- สวร น
ว ภา คงเจรวญ, Weeraphan Sridokchan, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Ronnarit Rittiron, "Fast Analysis Techniques of Beta-Carotene
Content in Oil Palm Fruit", การประชรมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยราชภลฏนครปฐม ครลงน ทชช 5 (2013)
- สวนน
ช าฎ เกวด ทรลพ ยย, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Anuruck Arunyanark, "Wood Yield Potential of Inter-specific Hybrids in Jatropha Plant
Species", การประชรมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทชช 10 (2016)
- ววไ ลรลต นย ฤกษยวรว ,ช ณลฐกานตย สรร โว ย, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Anuruck Arunyanark, "Parental Influence on Growth Traits in the Early
Stages of Inter-Specific Hybrids between Jatropha curcas and J. integerrima", การประชรมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทชช 10
(2016)
- กลล ยา พงคยร ต
ล นย, Patcharin Tanya, ปปณฑารชยย แตขประยมร , อเนก ลวม
ช ศรชวไ
ว ล, Peerasak Srinives, "Path coefficient of Vegetative Growth and Bunch Yield in
Dura x Dura Oil Palms", การประชรมววชาการระดลบชาตวมหาววทยาลลยทลก ษวณ ครลงน ทชช 26 ประจตาปป 2559 (2016)
- ภมมว
ว ท
ว ยย เพรงเรชอง, Patcharin Tanya, ปปณฑารชยย แตขประยมร , เอนก ลวม
ช ศรชวไ
ว ล, Peerasak Srinives, "Comparison of Yield and Yield Components on Tenera
Hybrids with Commercial Oil Palm", การประชรมววชาการระดลบชาตวมหาววทยาลลยทลก ษวณ ครลงน ทชช 26 ประจตาปป 2559 (2016)
- นางสาวเพรญธลญพลฒนย แสงทองมา, Patcharin Tanya, ดร. ปปณฑารชยย แตขประยมร , ดร.เอนก ลวม
ช ศรชวไ
ว ล, Peerasak Srinives, "Comparison of Yield and Yield
Components on Dura Oil Palm Population", การประชรมพชชสวนแหนงชาตว ครลงน ทชช 15 "พชชสวนไทย ปลอดภลย มลงช คลงช และยลงช ยชน"โรงแรม ลช การยเดนสย พลาซนา,
หาดใหญน, สงขลา (2016)
- นางสาวกรรณวก า ฝอยทอง, Patcharin Tanya, Anuruck Arunyanark, Peerasak Srinives, "Evaluation of the Lowest Jatropha on Ground Seed Weight
and Comparison of not Removing Seed Coat and Removing Seed Coat for Oil Percentage Among 14 Jatropha Accessions", การประชรมววชาการและ
เสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทชช 11 (2017)
- สวนน
ช าฎ เกวด ทรลพ ยย, Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Yield Stability of Interspecific Hybrids between
Jatropha curcas and J. integerrima", การประชรมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทชช 11 (2017)
- ววไ ลรลต นย ฤกษยวรว ,ช Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Yield Evaluation and Correlation between Yield
and Biomass in Jatropha Hybrids", การประชรมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทชช 11 (2017)
- นางสาวผกายวรรณ ซชอ
ช สลต ยวงศย , Patcharin Tanya, นางสาวกรรณวก า ฝอยทอง, Peerasak Srinives, "Survival rate and seed yield in selfing population of
jatropha developed from peregrina", การประชรมววชาการระดลบชาตว ครลงน ทชช 15 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2018)
- นางสาวกรรณวก า ฝอยทอง, Patcharin Tanya, Anuruck Arunyanark, Choosak Jompuk, Peerasak Srinives, "Study on phenotypic variation of 14
jatropha varieties", การประชรมววชาการระดลบชาตว ครลงน ทชช 15 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2018)
- Chommanat Kerdkhong, Manee Tantirungkij, ORAWAN CHOUNTRAGOON, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Diversity of
Non-Methanogenic Bacteria involved in Biogas Production from a Co-digestion of Cow Dung, Water hyacinth and Jatropha curcas Meal", การประชรม
อนรก รมววธานและซวส เทมาตวคสยใ นประเทศไทย ครลงน ทชช 9 คณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเชชยงใหมน
(2019)
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ระดลบนานาชาตว
- Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Current status on marker technology in oil palm.", The First Sino-Thai International Energy Crop Workshop.
Yunnan Agricultural University of PR. China (YAU-PRC), Kunming, China. (2006)
- Ardhan J., Weeraphan Sridokchan, Patcharin Tanya, Leewanich P., Peerasak Srinives, "The Relationship between Available Soil Nutrients and
Yield of Oil Palm (Elaeis guineensis) var. Dura", CHE-USDC Congress I (2008)
- Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Status and Development of Biotechnology in Thailand. ", Expert Consultation on Agricultural Biotechnology
for Promoting Food Security in Developing Countries Jointly organized by APAARI & MARDI Venue: MINES Beach Resort (2008)
- นางสาวสรจณ
ว ณา เดชะพรรค, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Genetic diversity of commercial tenera oil palm varieties in Thailand", The 12th
SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World (2012)
- Patcharin Tanya, นางสาวอลงคณา จงเชวด ชมต ระกมล , Peerasak Srinives, "DETERMINATION OF LD50 AND OBSERVATION ON SEEDLING
GROWTH AND DISORDERS IN M1 PLANTS OF GAMMA IRRADIATED JATROPHA VARIETIES", FIRST PLANT BREEDING SEMINAR:
ADVANCES IN PLANT IMPROVEMENT (2012)
- นางสาวกรหลาบ เหลนาสาธวต , Patcharin Tanya, นายชาตรช แสนสรข, Peerasak Srinives, "Development of EST-SSR from Jatropha curcas EST database
and its application in assessment of Jatropha hybrids", The 3rd International Symposium on Genetics of Plant Resources to be held during April
16-19, 2013 at International Convention Center in Jeju, South Korea. (2013)
- Phumwit Pengruang, Patcharin Tanya, Puntaree Taeprayoon, Anek Limsrivilai, Suk Ha Lee, Peerasak Srinives, "Combining ability of some
commercial Dura and Pisifera oil parents at immature stage in Thailand", SABRAO 13th Congress and International Conference
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