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การปรลบปรรงพลนธรพย ชพ (Plant Breeding and Cytogenetics)

โครงการววจยบ
ปป 2547

การรวบรวม การคลดเลพอกพลนธรย และศศกษาการเขตกรรมพพชสมรนไพร ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว

ปป 2548

การคลดเลพอกพลนธรแย ละการเขตกรรมพพชสมรนไพร ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสภาววจยล แหรงชาตว

ปป 2549

การคลดเลพอกพลนธรแย ละการเขตกรรมสมรนไพร ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว

ปป 2548-2551 การปรลบปรรงประชากรสบบดร าส ( หลวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบล ทรนจากทรนอรดหนรนววจยล มก.
ปป 2548-2552 การศศกษาลายพวมพยดเช ออนเอโดยใชนเครพอร งหมายโมเลกรลในสบบดร าส ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากทรนอรดหนรนววจยล มก.
ปป 2548-2551 การววจยล และพลฒนาสมรนไพรขมวนม ชลนแบบครบวงจรเพพอร สบอร ตร สาหกรรม ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากทรนอรดหนรนววจยล มก.
ปป 2550-2552 การโคลนยชนและตรวจสอบการแสดงออกของยชนทชเร กชยร วขนองกลบการสลงเคราะหยสารเคอรยคมบ นว อยดยในขมวนม ชลน ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากทรนอรดหนรนววจยล มก.
ปป 2550

การรวบรวมพลนธรแย ละการเขตกรรมพพชสมรนไพร ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว

ปป 2550-2551 การปรลบปรรงพลนธรแย ละการเขตกรรมสมรนไพร ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว
ปป 2551

การรวบรวมและจสาแนกกลรมร สายพลนธรวย าร นชลกมดลบก ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว

ปป 2551

โครงการยรอยทชร 1 การปรลบปรรงพลนธรขย มวนม ชลนตนานทานโรคเหชยร วจากเชพอม แบคทชเรชย ( หลวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว

ปป 2551

โครงการยรอยทชร 2 อายรการเกอบเกชยร วทชเร หมาะสมของไพลเหลพอง ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว

ปป 2551
แหรงชาตว

ผลของชนวดทรอนพลนธรแย ละวลสดรคลรมแปลงปลบกตรอผลผลวตและปรวมาณสารเคอรยคมบ นว อยดยของขมวนม ชลน ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล

ปป 2551

อายรเกอบเกชยร วทชเร หมาะสมในการผลวตฟฟาทะลายโจร ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว

ปป 2551-2553 การพลฒนาววธวช เว คราะหยหาปรวมาณนมาส มลนทลงม หมดในเมลอดขนาวโพดนมาส มลนอยรางรวดเรอวดนวยเทคนวคเนชยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปปและการประยรกตยใชนในโปรแกรม
การปรลบปรรงพลนธรขย าน วโพดนมาส มลน ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากทรนอรดหนรนววจยล มก.
ปป 2549-2552 การปรลบปรรงพลนธรสย บบดร าส เพพอร เพวมร ผลผลวตจากพลนธรทย ครช ดล เลพอก ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากทรนอรดหนรนววจยล มก.
ปป 2551-2552 การปรลบปรรงพลนธรขย มวนม ชลนตนานทานโรคเหชยร วจากเชพอม แบคทชเรชย ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว
ปป 2551-2552 การพลฒนาววธวช เว คราะหยหาปรวมาณนมาส มลนทลงม หมดในเมลอดขนาวโพดนมาส มลนอยรางรวดเรอวดนวยเทคนวคเนชยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปปและการประยรกตยใชนในโปรแกรม
การปรลบปรรงพลนธรขย าน วโพดนมาส มลน ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการการอรดมศศกษา
ปป 2551-2552 การพลฒนาอรปกรณยแอฟฟฟนตว คช อลลมนยเพพอร ลดตนนทรนการตรวจสอบอะฟลาทอกซวน ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว
ปป 2551-2552 เงวนอรดหนรนศบนยยวทว ยาการเทคโนโลยชชวช ภาพทางการเกษตรแหรงชาตว ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากทรนอรดหนรนววจยล มก. ประจสาปป 2552 (เงวนอรดหนรนศบนยย
ววทยาการเทคโนโลยชชวช ภาพทางการเกษตรแหรงชาตว)
ปป 2551-2552 อายรการเกอบเกชยร วทชเร หมาะสมของไพลเหลพอง ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว
ปป 2551-2553 การพลฒนาสมการสสาหรลบหาปรวมาณสารเคอรยคมบ นว อยดยในขมวนม ชลนแบบรวดเรอวโดยการประยรกตยใชนแสงยรานใกลนอนว ฟราเรด ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลก
งานกองทรนสนลบสนรนการววจยล รรวมกลบสสานลกงานคณะกรรมการอรดมศศกษา
ปป 2552-2554 ความหลากหลายทางพลนธรกรรมของไพลในประเทศไทย ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว
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ปป 2551-2552 การคลดเลพอกแบบวงจร Full sib ประยรกตยเพพอร เพวมร ปรวมาณนมาส มลนในประชากรขนาวโพด ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการการอรดมศศกษา
ปป 2551-2552 การคลดเลพอกรวมเพพอร เพวมร ปรวมาณนมาส มลนในประชากรขนาวโพด ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการการอรดมศศกษา
ปป 2553

การใชนเนชยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปปในโปรแกรมปรลบปรรงพลนธรขย าน วโพดทชใร หนนาสม มลนสบง ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากทรนอรดหนรนววจยล มก.

ปป 2553-2554 การปรลบปรรงพลนธรแย ละการเขตกรรมสมรนไพร ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว
ปป 2552-2553 เงวนอรดหนรนศบนยยวทว ยาการเทคโนโลยชชวช ภาพทางการเกษตรแหรงชาตว ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากทรนอรดหนรนววจยล มก. ประจสาปป 2553 (เงวนอรดหนรนศบนยย
ววทยาการเทคโนโลยชชวช ภาพทางการเกษตรแหรงชาตว)
ปป 2553-2554 ความหลากหลายทางพลนธรกรรมของวรานชลกมดลบกในประเทศไทย ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว
ปป 2554-2555 การศศกษาการเปลชยร นแปลงในการแสดงออกของยชนทชเร กชยร วขนองกลบเมแทบอลวซมศ ของไขมลนในเมลอดขนาวโพด ( ผบรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากศบนยยเทคโนโลยช
ชชวภาพทางการเกษตรแหรงชาตว
ปป 2556-2557 การคลดเลพอกสายพลนธรชย กล มดลบกทชมร สช ารไฟโตเอสโตรเจนหลลกสบงและไมชมสช ารพวษ ( หลวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว
ปป 2556-2557 การจสาแนกสายพลนธรแย ละการคลดเลพอกสายพลนธรสย มรนไพรกวาวเครพอและวรานชลกมดลบกเพพอร เพวมร ครณภาพวลตถรดบว สมรนไพร ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลก
งานคณะกรรมการววจยล แหรงชาตว
ปป 2559-2560 การประเมวนความหลากหลายทางพลนธรกรรมของรางจพอ (Thunbergia laurifolia Lindl.) ในประเทศไทยโดยใชนเทคนวคเอเอฟแอลพช ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล
ทรนจากสสานลกงานพลฒนาการววจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2564 โครงการศบนยยวทว ยาการเทคโนโลยชชวช ภาพทางการเกษตรแหรงชาตว ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากทรนอรดหนรนววจยล มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตว
- อารชยรย ตล นย ขรนภวบาล, Surin Peyachoknakul, Vichien Keeratinijakal, "การตรวจสอบความหลากหลายทางพลนธรกรรมของขรา (Alpinia spp.) ทชใร ชนบรวโภคโดยเทคนวคเอเอ
ฟแอลพช", Thai Journal of Genetics 3 (1) (2010) 41-50
- กรหลาบ เหลราสาธวต, Surin Peyachoknakul, Vichien Keeratinijakal, "การศศกษาความหลากหลายทางพลนธรกรรมของวรานชลกมดลบก (Curcuma comosa Roxb.) ดนวยเครพอร ง
หมายดชเออนเอรรวมกลบลลกษณะสลณฐานววทยา", Thai Journal of Genetics 3 (1) (2010) 51-59
ระดลบนานาชาตว
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Putthita Punjee, Sopida Chidchenchey, Vichien Keeratinijakal, "Chemical Composition and Physical
Properties of Oil from Plai (Zingiber cassumunar Roxb.) Obtained by Hydro Distillation and Hexane Extraction", Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (5) (2009) 212-217
- Sumaporn Kasemsumran, Vichien Keeratinijakal, WARUNEE THANAPASE, Prof.Yukihiro Ozaki, "Near infrared quantitative analysis of totalcurcuminoids
in rhizomes of Curcuma longaby moving window partial least squaresregression", Journal of Near Infrared Spectroscopy 18 (-) (2010) --- Kongkiatpaiboon, S., Vichien Keeratinijakal, Gritsanapan, W., "Microscopic characterization as a tool for separation of Stemona groups",
Pharmacognosy Journal 2 (17) (2010) 1-4
- Kladmook, M., Sopida Chidchenchey, Vichien Keeratinijakal, "Assessment of genetic diversity in cassumunar ginger (Zingiber cassumunar Roxb.) in
thailand using AFLP markers", Breeding Science 60 (4) (2010) 412-418
- Vichien Keeratinijakal, Kladmook, M., Laosatit, K., "Identification and characterization of Curcuma comosa Roxb., phytoestrogens-producing plant,
using AFLP markers and morphological characteristics", Journal of Medicinal Plant Research 4 (24) (2010) 2651-2657
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- Kongkiatpaiboon, S, Schinnerl, J, Felsinger, S, Vichien Keeratinijakal, Srunya Vajrodaya, Gritsanapan, W, Brecker, L, Greger, H, "Structural Relationships
of Stemona Alkaloids: Assessment of Species-Specific Accumulation Trends for Exploiting Their Biological Activities", JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
74 (9) (2011) 1931-1938
- Kongkiatpaiboon, S, Vichien Keeratinijakal, Gritsanapan, W, "Variation of alkaloids content in Stemona curtisii roots in Thailand", PLANTA MEDICA 78
(11) (2012) 1120-1120
- Kongkiatpaiboon, S., Vichien Keeratinijakal, Gritsanapan, W., "HPLC analysis of stemokerrine and oxystemokerrine in the thai medicinal plant
Stemona kerrii", Natural Product Communications 7 (10) (2012) 1277-1278
- Tangyuenyongwatana, P, Vichien Keeratinijakal, Gritsanapan, W, "Thin-Layer Chromatography-Densitometry Analysis of Dimethoxyphenylbutadiene
Content in Zingiber cassumunar Rhizomes", JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL 95 (6) (2012) 1614-1617
- Kongkiatpaiboon, S., Vichien Keeratinijakal, Gritsanapan, W., "Simultaneous quantification of stemocurtisine, stemocurtisinol and stemofoline in
stemona curtisii (Stemonaceae) by TLC-densitometric method", Journal of Chromatographic Science 51 (5) (2013) 430-435
- Kongkiatpaiboon, S., Vichien Keeratinijakal, Gritsanapan, W., "TLC-image analysis of non-chromophoric tuberostemonine alkaloid derivatives in
stemona species", Natural Product Communications 8 (8) (2013) 1065-1068
- Kongkiatpaiboon, S, Mikulicic, S, Vichien Keeratinijakal, Greger, H, Gritsanapan, W, "HPLC simultaneous analysis for quality assessment of Stemona
curtisii roots and determination of their insecticidal activities", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 43 (2013) 648-653
- Kongkiatpaiboon, S., Pattarajinda, V., Vichien Keeratinijakal, Gritsanapan, W., "Effect of Stemona spp. against Rhipicephalus microplus", Experimental
and Applied Acarology 62 (1) (2014) 115-120
- Nutthanun Auysawasdi, Sawitri Chuntranuluck, Siriporn Phasomkusolsil, Vichien Keeratinijakal, "Improving the effectiveness of three essential oils
against Aedes aegypti (Linn.) and Anopheles dirus (Peyton and Harrison)", Parasitology Research 115 (1) (2016) 91-106
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, Vichien Keeratinijakal, "Rapid Classification of Turmeric Based on DNA fingerprint by Near-Infrared
Spectroscopy Combined with Moving Window Partial Least Squares-Discrimination Analysis", Analytical Sciences 33 (1) (2017) 111-115
- Vichien Keeratinijakal, Kongkiatpaiboon, S., "Distribution of phytoestrogenic diarylheptanoids and sesquiterpenoids components in Curcuma comosa
rhizomes and its related species", Brazilian Journal of Pharmacognosy 27 (3) (2017) 290-296
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