ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.ประกวจ สมทนา

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ต.ค. 2562 - มว.ย. 2566
ต.ค. 2562 - มว.ย. 2566
มว.ย. 2560 - มว.ย. 2564
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร กตาแพงแสน

รองหลวหนขาฝฝายววจย
ล และบรวก ารววชาการภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร กตาแพงแสน
หลวหนขาภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร กตาแพงแสน
รองหลวหนขาฝฝายววจย
ล และบรวก ารววชาการภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร กตาแพงแสน

ปร.ด.(ปรลบปรรงพลนธรพ
ย ช
ช ), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2548
วท.บ.(พชชไรนนา ), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2543

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

พลนธรก รรม และพลนธรศ าสตรยพช
ช ตระกมล ถลว
ช เขชยวและพชชอชน
ช ๆ ในสกรล Vigna รวมทลงท ถลว
ช เหลชอง, การปรลบปรรงพลนธรพ
ย ช
ช โดยการใชขวธ
ว ช
มาตรฐาน และเครชอ
ช งหมายโมเลกรล

งานส อน
Adaptation,Selection & Speciation
Adv.Res. Meth. in Agri. Research & Develop.
Advanced Forage Crops
Advanced Plant Breeding I
Advanced Plant Breeding II
Advanced Plant Selection
Applied Population Genetics & Plant Breeding
Basic research Techniques in Agronomy
Biotechnology in Plant Breeding
Breeding for Biotic Stress Resistance
Breeding for Environmental Stress
Breeding for Resistance to Diseases & Insects
Crop Science & Technology
Crop Science and Technology
Economic Field Crops
Economic Crops
Economic Field Crops
esearch Methods in Plant Breeding
Field Crop for Industry I
Field Crops for Industry II
Forage Crop Management
Grain crop production
Information Technology in Plant Breeding
Lab.in Crops Production & Management Practice
Labboratoty in Economic Crops
Laboratory in Botany of Economic Field Crops
Laboratory in Crop Production and Management Practice
Laboratory in Economic Crops
Molecular Biology in Plant Breeding
Plant Breeding for Biotic Stress Resistance
Plant Breeding for Biotic Stress Resistant
Prin.& Application of Plant Biotechnology
Principles of Plant Breeding
Research Methods in Agri. Research & Develop.
Research Methods in Agricultural Research and Development
Research Methods in Agronomy
Research Methods in Plant Breeding
Seminar
Special Problem
Special Problems
Specific Practicum
Techniques in Plant Breeding
Thesis
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549-2553 เทคโนโลยชชว
ช ภาพเพชอ
ช การพลฒนาพลนธรถ
ย ว
ชล เขชยวไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากศมนยยพน
ล ธรวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยชชว
ช ภาพแหนงชาตว สตานลก งาน
พลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว
พวมพยครลงท ลนาสรด เมชอ
ช 8/8/63

หนขา 1 จาก 8

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.ประกวจ สมทนา

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร กตาแพงแสน

ปป 2553-2555 การศศก ษาความหลากหลายทางพลนธรก รรมของถลว
ช เขชยวและถลว
ช หรลงช เพชอ
ช การการปรลบปรรงพลนธรแ
ย ละอนรร ก
ล ษยเกกบรลก ษา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจาก
สตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล
ปป 2553-2555 การศศก ษาความหลากหลายทางพลนธรก รรมของถลว
ช เขชยวและถลว
ช หรลงช เพชอ
ช การปรลบปรรงพลนธรแ
ย ละอนรร ก
ล ษยเกกบรลก ษา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรน
อรด หนรนววจย
ล มก.
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 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555
การถนายทอดเทคโนโลยชก ารปลมก และผลวต ถลว
ช เขชยวพชอ
ช การผลวต เมลกด พลนธรแ
ย ละเมลกด ทลว
ช ไป ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการ
ววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2558

การสชบคขนหายชนความหอมในแตงกวา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล

ปป 2555-2560 การปรลบปรรงพลนธรเย พชอ
ช เรนงการปลมก เลชย
ท 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)
ปป 2555-2558

การสชบคขนหายชนความหอมในแตงกวา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2556-2558

การทตาแผนทชย
ช น
ช ทชค
ช วบครมความตขานทานตนอโรคใบไหมขใ นถลว
ช หรลงช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2556-2558 การจตาแนกขขอมมล ดขานการเกษตรและอรต สาหกรรมการเกษตรในระบบ NRPM Ongoing monitoring ปป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2557-2559 การปรลบปรรงพลนธยห
ธ ญขาเนเปปยรย (Pennisetum purpureum) เพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต ชชวมวลในสภาพดวนเปรชย
ท วและดวนเคกม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจาก
สตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล
ปป 2558-2561 การววจย
ล ดขานพลนธรศ าสตรยของลลก ษณะความตขานทานตนอสภาพแวดลขอมทชไ
ช มนเหมาะสม และตนอโรคและแมลงของถลว
ช ปฝา Vigna vexillata สตาหรลบใชขเปปน
แหลนงของยชนในการปรลบปรรงพลนธรพ
ธ ช
ช ของประเทศไทย เพชอ
ช รลบมชอกลบสภาพการเปลชย
ช นแปลงของโลก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานกองทรนสนลบสนรน
การววจย
ล
ปป 2558-2560

การทตาแผนทชย
ช น
ช ทชค
ช วบครมความตขานทานตนอโรคราสนวมในถลว
ช เหลชองเพชอ
ช การปรลบปรรงพลนธรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2558-2561 การววจย
ล ดขานพลนธรศ าสตรยของลลก ษณะความตขานทานตนอสภาพแวดลขอมทชไ
ช มนเหมาะสม และตนอโรคและแมลงของถลว
ช ปฝา Vlgna vexlllata สตาหรลบใชขเปปน
แหลนงของยชนในการปรลบปรรงพลนธรพ
ย ช
ช ของประเทศไทย เพชอ
ช รลบมชอกลบสภาพการเปลชย
ช นแปลงของโลก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561 การทตาแผนทชย
ช น
ช ทชค
ช วบครมปรวมาณเสขนใยในถลว
ช ฝฝก ยาวพลนธรย “ถลว
ช งม” เพชอ
ช การปรลบปรรงพลนธรถ
ย ว
ชล พลนธรพ
ย เว ศษ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากศมนยยความ
เปปนเลวศ ดขานเทคโนโลยชชว
ช ภาพเกษตร
ปป 2558-2559 การทดสอบผลผลวต ขลน
ท สมงของถลว
ช เขชยวสายพลนธรใ
ย หมนของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช
แหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2560-2561 การแยกและศศก ษาสมบลตข
ว อง polygalacturonase-inhibiting protein (PGIP) จากเมลกด ถลว
ช เขชยว และศศก ษาอวทธวพ ลตนอดขวงเจาะเมลกด ถลว
ช เขชยวและถลว
ช
เหลชอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การรวบรวม พลฒนา และบลนทศก ลลก ษณะเชชอ
ท พลนธรก รรมแกนหลลก และพนอแมนพน
ล ธยด
ธ ข
ช องถลว
ช เขชยวผววมลนและถลว
ช เขชยวผววดตาสตาหรลบอนรร ก
ล ษยและปรลบปรรง
พลนธรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 ปรวมาณเมลกด แขกง ครณภาพเมลกด พลนธรย และองคยประกอบทางเคมชของถลว
ช เขชยวในฤดมแลขงและฤดมปลายฝน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งาน
พลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2562 การคลด พลนธรพ
ย ช
ช ในสกรล Vigna ทชต
ช าข นทานตนอไสขเดชอนฝอยรากปม Meloidogyne spp. สตาหรลบใชขเปปนแหลนงของยชนในการปรลบปรรงพลนธรต
ย าข นทาน ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล
ปป 2560

การสนงเสรวมการผลวต เมลกด พลนธรห
ย ลลก ของถลว
ช เขชยวสายพลนธรใ
ย หมนของมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2560

ความหลากหลายของเชชอ
ท พลนธรก รรมถลว
ช แปบในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2560-2562 การประเมวนครณคนาทางโภชนาการและครณสมบลตท
ว างดขานโภชนเภสลชของพชชตระกมล ถลว
ช ในสกรล Vigna เพชอ
ช การพลฒนาและใชขประโยชนยเปปนอาหาร
เพชอ
ช สรขภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2561-2563

การเกกบรวบรวมเชชอ
ท พลนธรก รรมและศศก ษาความหลากหลายของถลว
ช พมใ นประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2561-2563
หนรนววจย
ล มก.

การคขนหาตตาแหนนงของยชนทชค
ช วบครมความตขานทานตนอดขวงเจาะเมลกด ถลว
ช ในถลว
ช นวว
ท นางแดงของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด

ปป 2562
การคขนหากลไกทชท
ช าต ใหขถว
ชล เขชยวทนตนอสภาวะนทาต ทนวมขลงและสนวปสยจากขขอมมล ทรานสครวปโตมเพชอ
ช การปรลบปรรงพลนธรแ
ย นวอณมวธ
ว ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2562

การคขนหาเชชอ
ท พลนธรก รรมถลว
ช เขชยวทชท
ช นทานตนอดวนเคกม และการถนายทอดลลก ษณะของความทนทาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2562
การทตาแผนทชย
ช น
ช แบบละเอชยดของยชนทชค
ช วบครมความตขานทานตนอดวนดนางในถลว
ช เขชยว และการพลฒนาสายพลนธรต
ย าข นทานโดยใชขเครชอ
ช งหมายดชเอกนเอชนวยคลด
เลชอก ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

พวมพยครลงท ลนาสรด เมชอ
ช 8/8/63

หนขา 2 จาก 8

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.ประกวจ สมทนา

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร กตาแพงแสน

ปป 2562
การประเมวนเชชอ
ท พลนธรก รรมทนนทาต ทนวมและการสรขางประชากรลมก ผสมเพชอ
ช ถนายทอดลลก ษณะทนนทาต ทนวมสมถ
น ว
ชล เขชยวพลนธรย “กตาแพงแสน 2” ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2562
การศศก ษากลไกทางชชวเคมชของถลว
ช เขชยวทชท
ช นทานตนอสภาวะเครชยดจากความรขอนและความเคกมในถลว
ช เขชยวพลนธรป
ย าฝ (Vigna radiata var. sublobata) ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2562

พลนธรศ าสตรยและการปรลบปรรงพลนธรถ
ย ว
ชล เขชยวเพชอ
ช รองรลบกลบการเปลชย
ช นแปลงของสภาพแวดลขอม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2561-2562 การปรลบปรรงพลนธรถ
ย ว
ชล เขชยวชลยนาท 84-1 ใหขมค
ช วามตขานทานตนอดขวงเจาะเมลกด ถลว
ช และโรคราแปปง โดยใชขเครชอ
ช งหมายดชเอกนเอชนวยคลด เลชอกในการผสม
กลลบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การปรลบปรรงพลนธรถ
ย ว
ชล ฝฝก ยาวตขานทานโรคใบจรด โดยการใชขเครชอ
ช งหมายโมเลกรล รนวมกลบการผสมกลลบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งาน
พลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2564

การววจย
ล พลฒนาสายพลนธรถ
ย ว
ชล เขชยวเพศผขเธ ปปนหมลนและดอกเปปด เพชอ
ช การปรลบปรรงพลนธรล
ย ก
ม ผสม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากมมล นวธช
ว ว
ช ต
ว ไท

ปป 2563
การปรลบปรรงพลนธรถ
ย ว
ชล ฝฝก ยาวตขานทานโรคใบจรด โดยการใชขเครชอ
ช งหมายโมเลกรล รนวมกลบการผสมกลลบ (ปปทช 2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งาน
พลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 การทตาแผนทชย
ช น
ช แบบละเอชยดของยชนทชค
ช วบครมความตขานทานตนอดวนดนางในถลว
ช เขชยว และการพลฒนาสายพลนธรต
ย าข นทานโดยใชขเครชอ
ช งหมายดชเอกนเอชนวย
คลด เลชอก ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทรนจากหนนวยบรวหารและจลด การทรนดขานการพลฒนากตาลลงคนและทรนดขานการพลฒนาสถาบลนอรด มศศก ษา การววจย
ล และนวลตกรรม (
บพค
ปป 2563-2564 พลนธรศ าสตรยและการปรลบปรรงพลนธรถ
ย ว
ชล เขชยวเพชอ
ช รองรลบการเปลชย
ช นแปลงของสภาพแวดลขอม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากหนนวยบรวหารและ
จลด การทรนดขานการพลฒนากตาลลงคนและทรนดขานการพลฒนาสถาบลนอรด มศศก ษา การววจย
ล และนวลต กรรม (บพค
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Prakit Somta, ดร. วรภา สชหลลก ษณย, ศ.ดร. พชร ะศลก ดวด ศรชนเว วศนย, "Genetic resources, diversity, Use and Conservation of the genus Vigna subgenus
Ceratotropis (Asian Vigna) in Thailand", วารสารววชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal) 27 (2) (2009) 205-226
- ธงชลย จลนทรยจ,ม สมพงศย จลนทรยแกขว, เรชองชลย จมวฒ
ล นสตาราญ, Peerasak Srinives, Prakit Somta, "Confirmation of inheritance of fragrance and DNA marker
associated with fragrance in vegetable soybean variety “Chamame”", วารสารแกนนเกษตร 39 (S3) (2011) 78-82
- สถาพร โชตวชว
น ง, สมพงศย จลนทรยแกขว, Peerasak Srinives, Prakit Somta, "Identification of DNA markers associated with bruchid resistance in
mungbean", วารสารแกนนเกษตร 39 (S3) (2011) 221-226
- เรชองชลย จมวฒ
ล นสตาราญ, พรพลนธย ภมพ
น รขอมพลนธร,ย สรก ญ
ล ญา วงศยพ รชลย, Suk-Ha Lee, Prakit Somta, Peerasak Srinives, "Stability parameter of
2-Acetyl-1-Pyrroline in aromatic vegetable soybean seed", วารสารแกนนเกษตร 39 (S3) (2011) 97-105
- Prakit Somta, อลวส า คงใจมลน
ช , Akito Kaga, Norihiko Tomooka, Duncan Vaughan, "The QTL analysis of hard-seededness in wild cowpea using F2
population", วารสารแกนนเกษตร 39 (S3) (2011) 328-334
- อลวส า คงใจมลน
ช , Prakit Somta, Akito Kaga, Norihiko Tomooka, Duncan Vaughan, Peerasak Srinives, "The QTL analysis of hard-seededness in wild
cowpea using F2 population", วารสารแกนนเกษตร 39 (S3) (2011) 328-334
- ประยมร ประเทศ, Prakit Somta, sukumaporn sriphadet, ธชร ยรทธ ตมจ
ข น
ว ดา, Peerasak Srinives, "Heritability and identification of DNA marker for tolerance
to iron deficiency in calcareous soil in mungbean", วารสารแกนนเกษตร 39 (S3) (2011) 227-232
- Kularb Laosatit, อรอรมา รรงน นขอย, Prakit Somta, ชรตน
ว ธร หยรนแดง, Peerasak Srinives, ทศพร ธนามช, รช พลนธย โตธวร กรล , ธนกฤต กวจกรล ทอง, "Genetic Diversity
and Population Structure Analysis of 18 Paphiopedilum Orchidsusing EST-SSR Markers", วารสารพชชศาสตรยส งขลานครวนทรย 4 (3) (2017) 47-53
- Kanokwan Teingtham, Ponsiri Liangsakul, Jutamas Romkaew, Prakit Somta, "Hard Seed, Seed Quality and Chemical Composition of Mungbean
[Vigna radiata (L.) Wilczek] and Black Gram [Vigna mungo (L.)] in Dry and Late Rainy Seasons", แกนนเกษตร 48 (2) (2020) 357-368
ระดลบนานาชาตว
- Prakit Somta, Akito Kaga, Norihiko Tomooka, K. Kashiwaba, Takehisa Isemura, บรปผา ใจเทชย
ช ง, Peerasak Srinives, Duncan A. Vaughan,
"Development of an interspecific Vigna linkage map between Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi and V. nakashimae (Ohwi) Ohwi & Ohashi and
its use in analysis of bruchid resistance and comparative genomics", Plant Breeding 125 (1) (2006) 77-84
- Prakit Somta, Narayan S. Talekar, Peerasak Srinives, "Characterization of Callosobruchus chinensis (L.) resistance in Vigna umbellata (Thunb.)
Ohwi & Ohashi", Journal of Stored Products Research 42 (3) (2006) 313-327
- Prakit Somta, Peerasak Srinives, "Genome Research in Mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek] and Blackgram [V. mungo (L.) Hepper]",
ScienceAsia 33 (S1) (2007) 69-74
- Prakit Somta, ขนวด า อลมรนลนนย, Peter A.- C. Ooi, Peerasak Srinives, "Inheritance of seed resistance to bruchids in cultivated mungbean (Vigna
radiata, L. Wilczek)", Euphytica 155 (1-2) (2007) 47-55
- ชนวด า สมทนา, Prakit Somta, Norihiko Tomooka, Peter A.- C. Ooi, Duncan A. Vaughan, Peerasak Srinives, "Characterization of new sources of
mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) resistance to bruchids, Callosobruchus spp. (Coleoptera: Bruchidae)", Journal of Stored Products Research
44 (4) (2008) 316-321
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- Prakit Somta, Akito Kaga, Norihiko Tomooka, Takehisa Isemura, Duncan A. Vaughan, Peerasak Srinives, "Mapping of quantitative trait loci for a
new source of resistance to bruchids in the wild species Vigna nepalensis Tateishi & Maxted (Vigna subgenus Ceratotropis)", Theoretical and
Applied Genetics 117 (4) (2008) 621-628
- Prakit Somta, วารรณช โสมนลส , Buppa Kongsamai, Sontichai Chanprame, Sutkhet Nakasathien, ธชร ะยรทธ ตมจ
ข น
ว ดา, วรววทยย โสรลจจาภวนน
ล ทย, วรภา สชหลลก ษณย,
สมวงศย ตระกมล รรงน , Peerasak Srinives, "New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Molecular Ecology
Resources 8 (5) (2008) 1155-1157
- วรภา สชหลลก ษณย, Prakit Somta, วารรณช โสมนลส , Peerasak Srinives, "Microsatellite markers for mungbean developed from sequence database",
Molecular Ecology Resources 9 (3) (2009) 862-864
- Prakit Somta, วราภา สชหลลก ษณย, Peerasak Srinives, "Development, characterization and cross-species amplification of mungbean (Vigna radiata)
genic microsatellite Markers", Conservation Genetics 10 (6) (2009) 1939-1943
- ธารวก ารย ยวม
ช รลมยย, Prakit Somta, Peerasak Srinives, "Genetic variation in cultivated mungbean germplasm and its implication in breeding for high yield",
Field Crops Research 112 (2-3) (2009) 260-266
- วราลลก ษณย เกษตรานลนทย, Prakit Somta, Peerasak Srinives, "GENETICS OF THE RESISTANCE TO POWDERY MILDEW DISEASE IN MUNGBEAN
(Vigna radiata (L.) Wilczek)", Journal of Crop Science and Biotechnology (electronic version) 12 (1) (2009) 37-42
- Prakit Somta, วารรณช โสมนลส , Peerasak Srinives, "Molecular diversity assessment of AVRDC–The World Vegetable Center elite-parental
mungbeans", Breeding Science 59 (2) (2009) 149-157
- Tangphatsornruang, S, Prakit Somta, Uthaipaisanwong, P, Chanprasert, J, Sangsrakru, D, Seehalak, W, Sommanas, W, Tragoonrung, S,
Peerasak Srinives, "Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.)
Wilczek)", BMC PLANT BIOLOGY 9 (137) (2009)
- วรารลก ษย เกษตรานลนทย, Prakit Somta, Peerasak Srinives, "Mapping of Quantitative Trait Loci Controlling Powdery Mildew Resistance in Mungbean
(Vigna radiata (L.) Wilczek)", Journal of Crop Science and Biotechnology (electronic version) 13 (3) (2010) 155-161
- เรชองชลย จมวฒ
ล นสตาราญ, Prakit Somta, สมพงศย จลนทรยแกขว, Takehiko Shimizu, Sugunya Wongpornchai, Akito Kaga, พชร ะศลก ดวด ศรชนเว วศนย, "A SNP in
GmBADH2 gene associates with fragrance in vegetable soybean variety ‘‘Kaori’’ and SNAP marker development for the fragrance", Theoretical
Applied Genetics 122 (3) (2011) 533-541
- Prakit Somta, สมพงศย จลนทรยแกขว, อรอรมา รรงน นขอย, Peerasak Srinives, "Genetic diversity of the Bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.) as
assessed by SSR markers", Genome 54 (11) (2011) 898-910
- เรชองชลย จมวฒ
ล นสตาราญ, Prakit Somta, สมพงศย จลนทรยแกขว, Takehiko Shimizu, สรก ญ
ล ญา วงศยพ รชลย, Akito Kaga, Peerasak Srinives, "A SNP in GmBADH2
gene associates with fragrance in vegetable soybean variety “Kaori” and SNAP marker development for the fragrance", Theoretical and Applied
Genetics 122 (3) (2011) 533-541
- สมพงศย จลนทรยแกขว, Prakit Somta, วรววทยย โสรลจจาภวนน
ล ทย, Peerasak Srinives, "Quantitative trait loci mapping of Cercospora leaf spot resistance in
mungbean, Vigna radiata (L.) Wilczek", Molecular Breeding 28 (2) (2011) 255-264
- เรชองชลย จมวฒ
ล นสตาราญ, Prakit Somta, Akito Kaga, สมพงศย จลนทรยแกขว, Takehiko Shimizu, วรววทยย โสรลจจาภวนน
ล ทย, Peerasak Srinives, "Identification of a
new fragrance allele in soybean and development of its functional marker", Molecular Breeding 29 (1) (2012) 13-21
- อลวส า คงใจมลน
ช , Akito Kaga, Norihiko Tomooka, Prakit Somta, Takehiko Shimizu, Yujian Shu, Takehisa Isemura, Duncan A. Vaughan, Peerasak
Srinives, "An SSR-based linkage map of yardlong bean (Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata Sesquipedalis Group) and QTL analysis of
pod length", Genome 55 (2) (2012) 81-92
- Ruangchai Juwattanasomran, Prakit Somta, Akito Kaga, Sompong Chankaew, Takehiko Shimizu, Worawit Sorajjapinun, พชร ะศลก ดวด ศรชนเว วศนย,
"Identification of a new fragrance allele in soybean and development of its functional marker", Molecular Breeding 29 (1) (2012) 13-21
- อรทม
ร พร สมพงษย, Prakit Somta, Victor Raboy, Peerasak Srinives, "Mapping of quantitative trait loci for phytic acid and phosphorus contents in
seedand seedling of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Breeding Science 62 (1) (2012) 87-92
- Kongjaimun, A., Kaga, A., Tomooka, N., Prakit Somta, Vaughan, D.A., Peerasak Srinives, "The genetics of domestication of yardlong bean, Vigna
unguiculata (L.) Walp. ssp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalis", Annals of Botany 109 (6) (2012) 1185-1200
- อรอรมา รรงน นขอย, จวร ะ สรวรรณประเสรวฐ, Prakit Somta, Peerasak Srinives, "Molecular Genetic Diversity of Bambara Groundnut (Vigna Subterranea L.
Verdc.) Revealed by RAPD and ISSR Marker Analysis", SABRAO Journal of Breeding and Genetics 44 (1) (2012) 87-101
- Tanaporn Kajonphol, ชลธวร า แสงสวร ,ว Prakit Somta, ธชร ะยรทธ ตมจ
ข น
ว ดา, Peerasak Srinives, "SSR Map Construction and Quantitative Trait Loci (QTL)
Identification of Major Agronomic Traits in Mungbean (Vigna Radiata (L.) Wilczek)", SABRAO Journal of Breeding and Genetics 44 (1) (2012) 71-86
- Takehisa Isemura, Akito Kaga, Satoshi Tabata, Prakit Somta, Peerasak Srinives, Takehiko Shimizu, Uken Jo, Duncan A. Vuaghan, Norihiko
Tomooka, "Construction of a genetic linkage map and genetic analysis of domestication related traits in mungbean (Vigna radiata)", PLoS ONE 7 (8)
(2012)
- ประยมร ประเทศ, Prakit Somta, Peerasak Srinives, "Mapping QTL conferring resistance to iron deficiency chlorosis in mungbean [Vigna radiata (L.)
Wilczek]", Field Crops Research 137 (-) (2012) 230-236
- อลวส า คงใจมลน
ช , Prakit Somta, Norihiko Tomooka, Akito Kaga, Duncan Vaughan, Peerasak Srinives, "QTL mapping of pod tenderness and total
soluble solid in yardlong bean [Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalis]", Euphytica 189 (2) (2013) 217-223
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- ธนพล ไชยแสน, Prakit Somta, Peerasak Srinives, Sontichai Chanprame, Rungsarid Kaveeta, Surapong Dumrongkittikule, "Development of
Tetraploid Plants from an Interspecific Hybrid between Mungbean (Vigna radiata) and Rice Bean (Vigna umbellata)", Journal of Crop Science and
Biotechnology 16 (1) (2013) 45-51
- Prakit Somta, สมพงศย จลนทรยแกขว, Peerasak Srinives, อรอรมา รรงน นขอย, "CROSS-SPECIES AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS IN
BAMBARA GROUNDNUT (VIGNA SUBTERRANEAN) AND THEIR APPLICATION IN DIVERSITY STUDY", Acta Horticulturae - (979) (2013)
431-435
- พรกมล พราหมยนอ
ข ย, Prakit Somta, สมพงศย จลนทรยแกขว, เรชองชลย จมวฒ
ล นสตาราญ, Peerasak Srinives, "A single recessive gene controls fragrance in
cucumber (Cucumis sativus L.)", Journal of Genetics 92 (1) (2013) 147-149
- Chankaew, S., Prakit Somta, Isemura, T., Tomooka, N., Kaga, A., Vaughan, D.A., Peerasak Srinives, "Quantitative trait locus mapping reveals
conservation of major and minor loci for powdery mildew resistance in four sources of resistance in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]",
Molecular Breeding 32 (1) (2013) 121-130
- อโณชา แกขววงศยวาลยย, อรรณช เจตตยส ดร, Prakit Somta, สมพงศย จลนทรยแกขว, Peerasak Srinives, "Genetic diversity and population structure of Vigna exilis
and Vigna grandiflora(Phaseoleae, Fabaceae) from Thailand based on microsatellite variation", Botany 91 (10) (2013) 653-661
- ชรตน
ว ธร หยรนแดง, Prakit Somta, สวทธวโชค ตลงท ภลส สรเรชอง, สรก ญ
ล ญา วงศยพ รชลย, Peerasak Srinives, "Gene discovery and functional marker development
for fragrance in sorghum (Sorghum bicolor(L.) Moench)", Theoretical and Applied Genetics 126 (11) (2013) 2897-2906
- Prakit Somta, รลต นากร กฤษณาชาญดช, Orawan Chatchawankanphanich, Khalid P. Akhtar, Tariq Mahmud Shah, Ramakrishnan M. Nair, Tejinderjit
S. Bains, Asmita Sirari, Livinder Kaur, Peerasak Srinives, "Detection of quantitative trait loci for mungbean yellow mosaic India virus (MYMIV)
resistance in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) in India and Pakistan", Breeding Science 63 (4) (2013) 367-373
- AKMM Alam, Prakit Somta, Peerasak Srinives, "GENERATION MEAN AND PATH ANALYSES OF REACTION TO MUNGBEAN YELLOW
MOSAIC VIRUS (MYMV) AND YIELD-RELATED TRAITS IN MUNGBEAN (Vigna radiata (L.) Wilczek)", SABRAO Journal of Breeding and Genetics
46 (1) (2014) 150-159
- Prakit Somta, ประยมร ประเทศ, อลวส า, Peerasak Srinives, "DISSECTING QUANTITATIVE TRAIT LOCI FOR AGRONOMIC TRAITS RESPONDING
TO IRON DEFICEINCY IN MUNGBEAN [Vigna radiata (L.) Wilczek]", AGRIVITA 36 (2) (2014) 101-111
- สมพงศย จลนทรยแกขว, Takehisa Isemura, Sachiko Isobe, Akito Kata, N
ย orihiko Tomooka, Prakit Somta, Hideki Hirakawa, Kenta Shirasawa, Duncan A.
Vaughan, Peerasak Srinives, "Detection of Genome Donor Species of Neglected Tetraploid Crop Vigna reflexo-pilosa (Cre?ole Bean), and Genetic
Structure of Diploid Species Based on Newly Developed EST-SSR Markers from Azuki Bean (Vigna angularis)", PLOS ONE 9 (8) (2014) 1-13
- Alam, AKMM, Prakit Somta, Peerasak Srinives, "Identification and confirmation of quantitative trait loci controlling resistance to mungbean yellow
mosaic disease in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]", MOLECULAR BREEDING 34 (3) (2014) 1497-1506
- AKM Mabubul Alam, Prakit Somta, M.A. Muktadir, Peerasak Srinives, "Quantitative Trait Loci Associated with Seed Weight in Mungbean (Vigna
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