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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

เทคโนโลยรชวร ภาพและการปรลบปรธงพลนธธพต ชพ (ขขาว,ขขาวโพด), การเพาะเลรยล งเซลลตและเนพอล เยพอญ พพช

โครงการววจยบ
ปป 2535-2537 การปรลบปรธงขขาวหอมพลนธธขต าวดอกมะลพ 105 ใหขมลร กล ษณะไมรไวตรอชรวงแสงโดยใชขเทคโนโลยรชวร ภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากศศนยตพนล ธธวศพ วกรรมฯ
ปป 2542

การปรลบปรธงพลนธธขต าข วโพดอายธเกกบเกรยญ วสลนล โดยวพธปร กครองและโดยใชขเทคโนโลยรชวร ภาพ ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากThe European Union (EU)

ปป 2548-2550 การศศกษามวลชรวภาพของกระถพนเพพอญ ใชขเปปนแหลรงทดแทนพลลงงานอยรางยลงญ ยพน ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการวพจยล แหรงชาตพ
ปป 2548-2552 การศศกษาลายพพมพตดเร อกนเอโดยใชขเครพอญ งหมายโมเลกธลในสบศดร าส ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวพจยล มก.
ปป 2549-2552 การศศกษาการจลดการเพพอญ การผลพตสบศดร าส ใหขไดขผลผลพตสศง ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวพจยล มก.
ปป 2550-2553 การปรลบปรธงพลนธธขต าข วตขานทานตรอสภาพแลขงโดยใชขแหลรงพลนธธกรรมจากขขาวปปา รรวมกลบการเพาะเลรยล งคลพภะอรอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากทธนอธดหนธน
วพจยล มก.
ปป 2551
การศศกษาความหลากหลายทางพลนธธกรรมของสบศดร าส โดยอาศลยลลกษณะทางสลณฐานวพทยาและลลกษณะทางการเกษตร ( หลวหนขาโครงการยรอย ) ไดขรบล ทธนจากทธนอธด
หนธนวพจยล มก.
ปป 2549-2550 การศศกษามวลชรวภาพของกระถพนเพพอญ ใชขเปปนแหลรงทดแทนพลลงงานอยรางยลงญ ยพน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการวพจยล แหรงชาตพ
ปป 2550-2553 การศศกษาศลกยภาพของหญขาเนเปปยรตเพพอญ การผลพตเอทานอลอยรางยลงญ ยพน ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากบรพษทล ปตท. จสากลด (มหาชน)
ปป 2551-2554 โครงการวพจยล เพพมญ ผลผลพตของตขนสบศดร าส เพพอญ เปปนพลลงงานทดแทนในอนาคต ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากบรพษทล ปตท. จสากลด (มหาชน)
ปป 2553-2556 การถรายทอดลลกษณะละอองเกสรตลวผศเข ปปนหมลนเนพอญ งจากอธณหภศมสพ งศ สศขร าข วพลนธธปต รลบปรธงของไทย ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวพจยล มก.
ปป 2554-2555 การจลดการกระถพนในพพนล ทรดญ นพ ทรมญ คร วามอธดมสมบศรณตตาสญ และสศงเพพอญ ใชขเปปนพลลงงาน ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากบรพษทล ปตท. จสากลด (มหาชน)
ปป 2555-2556 การปรลบปรธงพลนธธขต าข วลศกผสมเพพอญ เพพมญ ผลผลพตและคธณภาพสสาหรลบการแปรรศปเชพงอธตสาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการวพจยล
แหรงชาตพ
ปป 2555-2556 การพลฒนาสายพลนธธแต มรทมญร เร พศผศเข ปปนหมลนสสาหรลบการผลพตขขาวลศกผสมระบบ 3 สายพลนธธต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานคณะกรรมการวพจยล แหรงชาตพ
ปป 2555
พลฒนาการของละอองเกสรขขาวสายพลนธธทต มญร ลร ะอองเกสรเปปนหมลนทรคญ วบคธมดขวยยรนในไซโตพลาสซศมและยรนทรตญ อบสนองตรออธณหภศมพ ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจาก
ทธนอธดหนธนวพจยล มก.
ปป 2555-2557 การปรลบปรธงพลนธธสต บศดร าส (Jatropha curcas L.) แบบบศรณาการ ( หลวหนขาโครงการยรอย ) ไดขรบล ทธนจากบรพษทล ปตท. จสากลด (มหาชน)
ปป 2555-2557 โครงการวพจยล และพลฒนาเพพมญ ผลผลพตของตขนสบศดร าส เพพอญ เปปนแหลรงพลลงงานทดแทนในอนาคต ระยะทรญ 2 ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากบรพษทล ปตท. จสากลด (
มหาชน)
ปป 2556-2557 การปรลบปรธงพลนธธขต าข วลศกผสมเพพอญ เพพมญ ผลผลพตและคธณภาพสสาหรลบการแปรรศปเชพงอธตสาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวพจยล การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 การพลฒนาสายพลนธธแต มรทมญร เร พศผศเข ปปนหมลนเพพอญ การผลพตขขาวลศกผสมระบบ 3 สายพลนธธต ( หลวหนขาโครงการยรอย ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวพจยล การเกษตร (
สวก.)
ปป 2556-2559 การปรลบปรธงพลนธธขต าข วลศกผสมเพพอญ เพพมญ ผลผลพตและคธณภาพสสาหรลบการแปรรศปเชพงอธตสาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวพจยล การ
เกษตร (สวก.)
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ปป 2556-2559 การพลฒนาสายพลนธธแต มรทมญร เร พศผขผเปปนหมลนเพพอญ การผลพตขขาวลศกผสมระบบ 3 สายพลนธธต ( หลวหนขาโครงการยรอย ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวพจยล การเกษตร (
สวก.)
ปป 2557-2558 การปรลบปรธงพลนธธขต าข วลศกผสมเพพอญ เพพมญ ผลผลพตและคธณภาพสสาหรลบการแปรรศปเชพงอธตสาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวพจยล การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 การพลฒนาสายพลนธธแต มรทมญร เร พศผศเข ปปนหมลนเพพอญ การผลพตขขาวลศกผสมระบบ 3 สายพลนธธต ( หลวหนขาโครงการยรอย ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวพจยล การเกษตร (
สวก.)
ปป 2556-2558 ระบบการผลพตไมขโตเรกวหมธนเวรยนเพพอญ ใชขเปปนอาหารสลตวต ปธยป และผลพตพลลงงานแบบบศรณาการ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากสถาบลนวพจยล และเทคโนโลยร
ปตท. บรพษทล ปตท.จสากลด(มหาชน)
ปป 2558-2559 การปรลบปรธงพลนธธขต าข วลศกผสมเพพอญ เพพมญ ผลผลพตและคธณภาพสสาหรลบการแปรรศปเชพงอธตสาหกรรม ระยะทรญ 2 ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการ
วพจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 การพลฒนาสายพลนธธพต อร แมรทดญร สร าส หรลบการผลพตขขาวลศกผสมระบบ 3 และ 2 สายพลนธธต ( หลวหนขาโครงการยรอย ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวพจยล การเกษตร (
สวก.)
ปป 2558-2560 การปรลบปรธงขขาวไทยใหขมคร ณ
ธ ภาพการหธงตขมแบบใหมร : ปรพมาณอมพโลสตญาส และอลตราการยพดตลวของขขาวสธก ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากทธนอธดหนธนวพจยล มก.
ปป 2560-2561 การปรลบปรธงพลนธธขต าข วลศกผสมเพพอญ เพพมญ ผลผลพตและคธณภาพสสาหรลบการแปรรศปเชพงอธตสาหกรรม ระยะทรญ 2 ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการ
วพจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การพลฒนาสายพลนธธพต อร แมรทดญร สร าส หรลบการผลพตขขาวลศกผสมระบบ 3 และ 2 สายพลนผธธ ( หลวหนขาโครงการยรอย ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานพลฒนาการวพจยล การเกษตร (
สวก.)
ปป 2561-2562 การพลฒนาศลกยภาพการผลพตขขาวหอมมะลพอนพ ทรรยใต หขมคร ณ
ธ ภาพตามมาตรฐานของไทยและมาตรฐานสากล ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบล ทธนจากสสานลกงานคณะ
กรรมการวพจยล แหรงชาตพ
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตพ
- Prapa Sripichitt, "Breeding of Soybean (Glycine max (L.) Merrill) for Field Weathering Resistance by Pedigree Method", Kasetsart Journal Nat. Sci. 40 (2)
(2006) 280-0
- kebere Bezaweletaw, Prapa Sripichitt, Wasana Wongyai, Vipa Hongtrakul, "Cluster and Principa Component Analyses of Finger Millet Landraces from
Ethiopia and Eritrea", วพทยาสารกสาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวพศวกรรมศาสตรต 5 (1) (2007) 40-52
- นงเยาวต แกขววพเศษ, Prapa Sripichitt, Tanee Sreewongchai, สธภาพร จลนทรตบวล ทอง, "การคลดเลพอกสายพลนธธขต าข วเพพอญ เพพมญ ผลผลพตและคธณภาพจากคศผร สมระหวรางขขาว tropical
japonica และ indica", Thai Journal of Genetics 3 (1) (2010) 60-70
- สธรนลนทต นขอยอธทยล , Songyos Chotchutima, Sayan Tudsri, Prapa Sripichitt, Pilanee Vaithanomsat, Wanida Suebsaiprom, Nop Tonmukayakul, Pasajee
Kongsil, "Effect of cutting systems on biomass yield and biofuel quality of three napier grass cultivars for bioenergy", วพทยาศาสตรตเกษตร 45 (2) (2014)
141-152
- สธรนลนทต นขอยอธทยล , Songyos Chotchutima, Sayan Tudsri, Prapa Sripichitt, Pilanee Vaithanomsat, Nop Tonmukayakul, Pasajee Kongsil, "Biomass yield and
chemical composition of eight napier grass cultivars for alternative energy", วพทยาศาสตรตเกษตร 45 (1) (2014) 43-55
- สธรนลนทต นขอยอธทยล , Songyos Chotchutima, Sayan Tudsri, Prapa Sripichitt, Pilanee Vaithanomsat, Nop Tonmukayakul, "Effect of cutting height on biomass
yield and biofuel quality of three napier grass cultivars for bioenergy", วารสารวพทยาศาสตรตเกษตร 45 (1) (2014) 57-67
- นาย ศฎาวธฒพ กธลมณร, Prapa Sripichitt, Sujin Jenweerawat, นางสาว รลตตพกาน เกพตผล, Tanee Sreewongchai, "Development of Maize Inbred Lines by Doubled
Haploid Method from S0 and S1 Populations", วารสารวพทยาศาสตรตเกษตร (Agricultural Science Journal) 48 (2) (2017) 260-269
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ระดลบนานาชาตพ
- Prapa Sripichitt, Sontichai Chanprame, Surin Peyachoknakul, "Transfer of Drought Resistant Character from Wild Rice
(Oryza meridionalis and Oryza nivara) to Cultivated Rice
(Oryza sativa L.) by Backcrossing and Immature Embryo Culture", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวพทยาสารเกษตรศาสตรต สาขาวพทยาศาสตรต) 40 (3)
(2006) 582-594
- Prapa Sripichitt, "Genetic Variation, Heritability and Path-Analysis in Ethiopian Finger Millet [Eleusine coracana (L.) Gaertn] Landraces", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารวพทยาสารเกษตรศาสตรต สาขาวพทยาศาสตรต) 40 (2) (2006) 328-0
- Kebere Bezaweletaw, Ketema Belete, Prapa Sripichitt, "Genetic Gain in Grain Yield Potential and Associated Agronomic Traits in Haricot Bean
(Phaseolus vulgaris L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวพทยาสารเกษตรศาสตรต สาขาวพทยาศาสตรต) 40 (4) (2006) 835-847
- Ye Changrong, Prapa Sripichitt, Sunanta Juntakool, Vipa Hongtrakul, Arom Sripichitt, "Modifying Controlled Deterioration for Evaluating Field
Weathering Resistance of Soybean", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวพทยาสารเกษตรศาสตรต สาขาวพทยาศาสตรต) 41 (2) (2007) 232-241
- Supanyika Sengsai, Surin Peyachoknakul, Prapa Sripichitt, Amara Thongpan, Pradit Pongtongkam, "Anther Culture of BC1F1
(KDML105//IRBB5/KDML105) Hybrid to
Produce Bacterial Blight Resistance Doubled Haploid Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวพทยาสารเกษตรศาสตรต สาขาวพทยาศาสตรต) 41 (2) (2007)
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