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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

วท.ด. (พลนธธวศ
ว วกรรม), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2554
วท.บ. (เทคโนโลยรชว
ร ภาพทางการเกษตร), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2548

ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

DNA technology, Plant genetic and epigenetic, Plant biotechnology, Plant molecular breeding

งานส อน
Advanced Molecular Biology in Plant Breeding
Advanced Plant Breeding I
Advanced Plant Disease Control
Advanced Techniques in Recombinant DNA
Applications of Agricultural Biotechnology
Crop Science and Technology
DNA Fingerprint Analysis
Economic Field Crops
Gene Function and Control
Molec Tech Agri Biotech
Molecular & Cellular Biology Laboratories
Molecular & Cellular Biology Laboratory
Molecular Biology in Plant Breeding
Overview of Agricultural Biotechnology
Prin.& Application of Plant Biotechnology
Principles of Agricultural Biotechnology
Selected Topic in Agricultural Biotechno
Seminar
Specific Practicum
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551-2554

การพลฒนาพลนธธข
ย าข วหอมเพชอ
ช การแขนงขลนในตลาดโลก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (องคยก ารมหาชน)

ปป 2555-2560 เทคโนโลยรก อ
น กลายพลนธธท
ย งทล จรโนมเพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพการปรลบปรธงพลนธธข
ย าข วทรเช ปปนมวต รกลบสวงช แวดลขอม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากศมนยยพน
ล ธธ
ววศ วกรรมและเทคโนโลยรชว
ร ภาพหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว
ปป 2557-2560

การประเมวนพลนธธก รรมและพลฒนาพลนธธข
ย าข วทรม
ช ล
ร ก
ล ษณะรากขขาวทรด
ช เร พชอ
ช การเลรย
ช งสภาวะแลขง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2558-2559 การคขนหายรนควบคธมลลก ษณะความหอมในมะพรขาวนทาต หอม (Cocos nucifera) และการสรขางฐานขขอมมล เอกลลก ษณยยน
ร ความหอมในมะพรขาวไทย ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชรวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2558-2560

การศศก ษาอวทธวพ ลของละออกเกสรทรม
ช ผ
ร ลตนอความหอมของมะพรขาวนทาต หอม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล

ปป 2559
โครงการรวบรวมสายพลนธธม
ย ะพรขาวพชน
ท เมชองไทยเพชอ
ช การอนธร ก
ล ษยและใชขประโยชนยทางเศรษฐกวจ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนา
เศรษฐกวจจากฐานชรวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2559-2561 การคขนหายรนอยนางรวดเรรวและพลฒนาเครชอ
ช งหมายดรเอรนเอทรจ
ช าต เพาะกลบลลก ษรณะการยชด ตลวของเมลรด ขขาวสธก เพชอ
ช การปรลบปรธงพลนธธข
ย าข วหอมใหขมร
คธณลลก ษณะเหมชอนขขาวบาสมาตวส าต หรลบตลาดขขาวหอมทรไ
ช มนใ ชนขาข วหอมมะลว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
ปป 2559-2561 โครงการการคขนหายรนความหอมใน ฟฟก เขรยว (Benincasa hispida) เพชอ
ช การพลฒนาสายพลนธธฟ
ย ก
ฟ เขรยวหอมสนต
ส ลาดทางเลชอกใหมนและการพลฒนา
ผลวต ภลณฑยร ะดลบอธต สาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2558-2559 การปรลบปรธงพลนธธข
ย าข วพวษณธโลก 2 และปทธมธานร 1 ใหขทนทานตนออธณหภมมส
ว งม ในชนวงเจรวญพลนธธโย ดยววธก
ร ารผสมกลลบรนวมกลบการใชขโมเลกธล เครชอ
ช งหมาย
คลด เลชอก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2563 Climate ready rice : Optmising transpiration to protect rice yield under abiotic stresses ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนา
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2560

การจขางบรวก ารจลด ทตาลายพวมพยด เร อรนเอลตาไยพชน
ท เมชอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2560
การรวบรวมรลก ษาสายพลนธธม
ย ะพรขาวและพลฒนาฐานขขอมมล รหลส พลนธธก รรมมะพรขาวพชน
ท เมชองไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนา
เศรษฐกวจจากฐานชรวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2560-2561 การพลฒนาเครชอ
ช งหมายโมเลกธล สตาหรลบใชขใ นการปรลบปรธงพลนธธข
ย าข วพวษณธโลก 2 และปทธมธานร 1 ใหขทนทานตนออธณหภมมส
ว งม ในชนวงเจรวญพลนธธย (ปปทชร 2) (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2562 การคขนหายรนความหอมในบวบหอมกลวน
ช ใบเตย (Luffa aegyptiaca) และพลฒนาเครชอ
ช งหมายดรเอนเอสตาหรลบการพลฒนาพลนธธบ
ย วบหอม ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
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ปป 2560-2563 การคขนหา QTLs ทรค
ช วบคธมลลก ษณะตขานทานตนอโรคเมลรด ดนางและโรคใบขรด โปรนงแสงในขขาวอยนางรวดเรรวดขวยววธร QTL seq และ GWAS รนวมกลบ
การคขนหาลตาดลบเบสดรเอรนเอทลงท จรโนมและพลฒนาเครชอ
ช งหมายดรเอรนเอทรม
ช ป
ร ระสวทธวภาพสมงสตาหรลบการคลด เลชอกลลก ษณะตขานทานเพชอ
ช ใชขใ นโครงการปรลบปรธงพลนธธข
ย าข ว ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว
ปป 2561

โครงการรวบรวมและอนธร ก
ล ษยมะพรขาวพชน
ท เมชองไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชรวภาพ (องคยก ารมหาชน)

ปป 2561-2563 การพลฒนาววธก
ร ารและสมต รอาหารเพาะเลรย
ท งเนชอ
ท เยชอ
ช สตาหรลบคลพ ภะมะพรขาวกะทวเพชอ
ช สรขางมะพรขาวกะทวล ว
ข นอยนางรวดเรรวเพชอ
ช รองรลบอธต สาหกรรมการ
แปรรมป ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
ปป 2561
อวทธวพ ลของอธณหภมมส
ว งม สภาพแลขง และความเครม ในระยะผสมเกสรและสรขางเมลรด ทรม
ช ต
ร อ
น การตวด เมลรด ปรวมาณสารหอม (2AP) และคธณภาพเมลรด ของ
พลนธธข
ย าข วหอมไทย 10 พลนธธย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2562
โครงการพลฒนาการเกรบรลก ษาทรลพ ยากรพลนธธก รรมรมปแบบแปลงปลมก มะพรขาวไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563
เกษตร (สวก.)

การพลฒนาพลนธธม
ย ะพรขาวนทาต หอม-เนชอ
ท กะทวแบบกขาวกระโดดดขวยเทคโนโลยรด เร อรนเอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การ

ปป 2562-2563 บมร ณาการการใชขประโยชนยจากความหลากหลายทางชรวภาพมะพรขาวไทยเพชอ
ช การสรขางพลนธธม
ย ะพรขาวมมล คนาทางเศรษฐกวจสมงและการเพวม
ช มมล คนา
ผลวต ภลณฑยมะพรขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชรวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2563-2566 การคขนหายรนทรค
ช วบคธมการสรขางปากใบในขขาวดขวยววธก
ร าร GWAS รนวมกลบ QTL-seg สตาหรลบรองรลบการปรลบปรธงพลนธธข
ย าข วตขานทานสภาพอากาศทรช
รธนแรง (ทธนพลฒนานลก ววจย
ล รธน
น กลาง เรวม
ช ปป 2563) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2563-2566 การคขนหายรนทรค
ช วบคธมการสรขางปากใบในขขาวดขวยววธก
ร าร GWAS รนวมกลบ QTL-seg สตาหรลบรองรลบการปรลบปรธงพลนธธข
ย าข วตขานทานสภาพอากาศทรช
รธนแรง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ภวลต ร นาคววไ ล, พศวลต นฤมลตย, สธไ ลมาน เจจอาบม, ชาตรร แสนสธข, Siwaret Arikit, Chanate Malumpong, "The genotypic and phenotypic comparison in
cultivar DOA2 with others japonica and indica rice", แกนนเกษตร 45 (supp 1) (2017) 1045-1051
- ววทวรรธนย พรมมาศ, Zin Myo Nwe, ปฏววต
ล ว สธขกธล , Siwaret Arikit, Tanee Sreewongchai, Chanate Malumpong, "Germplasm evaluation of local rice
varieties under lowland paddy field in central region", แกนนเกษตร 47 (suppl 1) (2019) 557-562
- Zin Myo Nwe, ววทวรรธนย พรมมาศ, Siwaret Arikit, Tanee Sreewongchai, Chanate Malumpong, "Phenotypic Evaluation of Root Angle in F2
Segregation by Crossing between Upland and Lowland Rice (Oryza Sativa)", แกนนเกษตร 47 (Suppl 1) (2019) 563-568
- อลวษา ภมป
น ระเสรวฐ, Wachiraya Imsabai, Siwaret Arikit, Ratri Boonruangrod, "Xenia Effect on Aroma of Aromatic Coconut (Cocos nucifera L.)", วารสาร
พชชศาสตรยส งขลานครวนทรย 6 (4) (2019) 25-31
ระดลบนานาชาตว
- Ratree Wongpanya, Nonlawat Boonyalai, Napaporn Thammachuchourat, Natharinee Horata, Siwaret Arikit, Khin Myo Myint, Apichart Vanavichit,
Kiattawee Choowongkomon, "Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: an insight into fragrance in rice.", The Protein
Journal 30 (8) (2011) 529-538
- 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
- Siwaret Arikit, Tadashi Yoshihashi, Samart Wanchana, Tran T. Uyen, Nguyen T. T. Huong, Sugunya Wongpornchai, Apichart Vanavichit,
"Deficiency in the amino aldehyde dehydrogenase encoded by GmAMADH2, the homologue of rice Os2AP, enhances 2-acetyl-1-pyrroline
biosynthesis in soybeans (Glycine max L.).", Plant Biotechnology Journal 9 (1) (2011) 75-87
- Khin Myo Myint, Siwaret Arikit, Samart Wanchana, Tadashi Yoshihashi, Kiattawee Choowongkomon, Apichart Vanavichit, "A PCR-based marker
for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.)", Theoretical and Applied Genetics 125 (5) (2012) 887-896
- Siwaret Arikit, Jixian Zhai, Blake C Meyers, "Biogenesis and function of rice small RNAs from non-coding RNA precursors", Current Opinion in
Plant Biology 16 (2) (2013) 170-179
- Siwaret Arikit, "The Amborella genome and the evolution of flowering plants", Science Magazine 342 (-) (2013)
- Lei Gong, Atul Kakrana, Siwaret Arikit, Blake C. Meyers, Jonathan F. Wendel, "Composition and expression of conserved microRNA genes in
diploid cotton (Gossypium) species", Genome Biology and Evolution 5 (12) (2013) 2449-2459
- Siwaret Arikit, Jixian Zhai, Yuanyuan Zhao, Stacey A. Simon, Sheng Huang, Katherine Petsch, Manoj Pillay, Lijuan Ji, Meng Xie, Xiaofeng Cao,
Bin Yu, Marja Timmermans, Bing Yang, Xuemei Chen, Blake C. Meyers, "Plant microRNAs display differential 3' truncation and tailing modifications
that are ARGONAUTE1 dependent and conserved across species", The Plant Cell 25 (7) (2013) 2417-2428
- Jixian Zhai, Siwaret Arikit, Stacey A. Simon, Bruce F. Kingham, Blake C. Meyers, "Rapid construction of parallel analysis of RNA end (PARE)
libraries for Illumina sequencing", Methods 67 (1) (2014) 84-90
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- Siwaret Arikit, Rui Xia, Atul Kakrana, Jixian Zhaia, Kun Huang, Zhe Yan, Oswaldo Vald?s-L?pez, Silvas Prince, Theresa A. Musket, Henry T.
Nguyene, Gary Stacey, Blake C. Meyers, "An atlas of soybean small RNAs identifies phased siRNAs from hundreds of coding genes.", The Plant
Cell 26 (12) (2014) 4584-4601
- Siwaret Arikit, James Wong , "Roles of small RNAs in soybean defense against Phytophthora sojae infection", The Plant Journal 79 (6) (2014) 928
-940
- Zhe Yan, Md Shakhawat Hossain, Siwaret Arikit, Oswaldo Vald?s-L?pez, Jixian Zhai, Jun Wang, Marc Libault, Tieming Ji, Lijuan Qiu, Blake C.
Meyers, Gary Stacey, "Identification of microRNAs and their mRNA targets during soybean nodule development: functional analysis of the role of
miR393j-3p in soybean nodulation", New Phytologist 207 (3) (2015) 478-759
- Moaine El Baidouri, Kyung Do Kim, Brian Abernathy, Siwaret Arikit, Florian Maumus, Olivier Panaud, Blake C. Meyers, Scott A. Jackson, "A new
approach for annotation of transposable elements using small RNA mapping", Nucleic Acids Research 43 (13) (2015) e83
- Jixian Zhai, Han Zhang, Siwaret Arikit, Kun Huang, Guo-Ling Nan, Virginia Walbot, Blake C. Meyers, "Spatiotemporally dynamic,
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