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สบงกบด

ฝฝายเครรอร งมรอและวศจยล ทางวศทยาศาสตรณ สถาบลนวศจยล และพลฒนาแหหงมหาวศทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน

การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2538-2543 โครงการวศจยล เพรอร พลฒนาประสศทธศภาพการใชชประโยชนณผลศตผลทางการเกษตรและปฝาไมชในประเทศไทย โครงการยหอยททร 2 การรวมตลวและการถหายยทนเขชาสสโห ป
รโตพลาสตณของปอสา ( หลวหนชาโครงการ ) ไดชรบล ททนจากสถาบลนวศจยล และพลฒนาแหหง มก.
ปป 2546-2549 ชทดโครงการวศจยล รหวมเพรอร ศศกษากลไกชทวสลงเคราะหณแปปงในมลนสชาปะหลลง โครงการยหอยททร 4 การพลฒนาระบบการถหายยทนในมลนสชาปะหลลงสชาหรลบการศศกษาหนชาททร
ของยทนและการพลฒนาระบบการสรชางมลนสชาปะหลลงดลดแปรพลนธททณ ปรท ลอดจากโมเลกทลเครรอร งหมาย ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากสชานลกงานพลฒนาวศทยาศาสตรณและเทคโนโลยทแหหง
ชาตศ
ปป 2545-2551 การเกกบรลกษาพลนธทเณ จตมสลเพลศงแดงในสภาพปลอดเชรอช ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2548-2551 การศศกษาศลกยภาพของพรชสมทนไพรพรนช บชานเพรอร ประโยชนณทางการแพทยณและการเกษตร ( หลวหนชาโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2548-2551 การศศกษาศลกยภาพในการผลศตพรชสมทนไพรปปองกลนกชาจลดศลตรสพชร ดชวยเทคนศคการเพาะเลทยช งเนรอช เยรอร : เนระพสสไท ทย และ ปาหมท ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททน
อทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2549-2555 การพลฒนาวศธกท ารเกกบรลกษาพลนธทสณ บสดห าช (Jatropha curcas L.) ในสภาพปลอดเชรอช : การอนทรกล ษณพนล ธทเณ พรอร การพลฒนาอยหางยลงร ยรน ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจาก
ททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2550-2552 การขยายพลนธทตณ นช Tea Tree โดยวศธกท ารเพาะเลทยช งเนรอช เยรอร ( หลวหนชาโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2551-2553 การปรลบปรทงพลนธทยณ คส าลศปตลสใหชทนตหอความเคกมดชวยการถหายยทน APX เขชาสสตห นช ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2551-2554 การปรลบปรทงพลนธทยณ คส าลศปตลสเพรอร ปลสกในพรนช ททภร าคตะวลนออกเฉทยงเหนรอของประเทศไทย โดยการฉายรลงสทแกมมารหวมกลบเทคนศคการเพาะเลทยร งเนรอช เยรอร พรช ( ผสรช วห ม
โครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2551-2554 การคลดเลรอกยสคาลศปตลสทนเคกมโดยใชชตวล บหงชททช างชทวเคมทในสภาพปลอดเชรอช ( หลวหนชาโครงการยหอย ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2551-2554 การปรลบปรทงพลนธทยณ คส าลศปตลสดชวยเทคโนโลยทชวท ภาพเพรอร เพศมร พรนช ททปร ลสกในแหลหงดศนเคกมภาคตะวลนออกเฉทยงเหนรอของประเทศไทย ( หลวหนชาโครงการ ) ไดชรบล ททน
จากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2551-2554 การปรลบปรทงพลนธทยณ คส าลศปตลสเพรอร ปลสกในพรนช ททภร าคตตะวลนออกเฉทยงเหนรอของประเทศไทย โดยการฉายรลงสทแกมมารหวมกลบเทคนศคการเพาะเลทยช งเนรอช เยรอร พรช ( ผสช
รหวมโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2551-2554 การคลดเลรอกพลนธทยณ คส าลศปตลสใหชทนเคกมในสภาพปลอดเชรอช โดยการใชชสารเคมท ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2553

การสชารวจและรวบรวมพลนธททณ าช มลง (Litsea Petiolata Hook.f) ในเขตจลงหวลดระนอง ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.

ปป 2553-2557 การใชชเทคโนโลยททเรท หมาะสมบางประการสชาหรลบ
พลฒนาการผลศตพลลบในประเทศไทย ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2553-2557 การปรลบปรทงพลนธทพณ ลลบดชวยเทคนศคการเพาะเลทยช งเนรอช เยรอร ( หลวหนชาโครงการยหอย ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2553-2557 การใชชเทคโนโลยททเรท หมาะสมบางประการสชาหรลบพลฒนาการผลศตพลลบในประเทศไทย ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2555

การพลฒนาศลกยภาพหญชาทะเลและสาหรหายทะเลเพรอร ใชชในธทรกศจตสปช ลาทะเล ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากสชานลกงานคณะกรรมการวศจยล แหหงชาตศ

ปป 2555-2556 การพลฒนาการขยายพลนธทเณ ฟฟรนณ นชาช เชศงปรศมาณเพรอร การสหงออก ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากสชานลกงานคณะกรรมการวศจยล แหหงชาตศ
ปป 2555-2556 การพลฒนาหญชาทะเลและสาหรหายทะเลเพรอร ใชชในธทรกศจตสปช ลาทะเล ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากสชานลกงานคณะกรรมการวศจยล แหหงชาตศ
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ปป 2555

การเพาะเลทยช งเนรอช เยรอร ใบสททอง (Bauhinia aureifolia K. & S. S. Larsen) เพรอร การอนทรกล ษณพนล ธทณ ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.

สบงกบด

ฝฝายเครรอร งมรอและวศจยล ทางวศทยาศาสตรณ สถาบลนวศจยล และพลฒนาแหหงมหาวศทยาลลย
เกษตรศาสตรณ บางเขน
ปป 2555-2556 การเพศมร ศลกยภาพในการผลศตพรรณไมชนาช หญชาทะเล และสาหรหวยทะเล สสเห ชศงพาณศชยณดวช ยเทคโนโลยทชวท ภาพ ( หลวหนชาโครงการ ) ไดชรบล ททนจากสชานลกงานคณะ
กรรมการวศจยล แหหงชาตศ (วช.)
ปป 2557-2559 การเพศมร ปรศมาณตชนกลชาทชามลง (Litsea petiolata Hook. f.)ดชวยการเพาะเลทยช งเนรอช เยรอร ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2557-2558 การนชาเขชาเชรอช พลนธทตณ าช นทานตหอโรคและแมลง รวมถศงมทคณ
ท ลลกษณะเฉพาะ เพรอร พลฒนาสายพลนธททณ มรท ศท กล ยภาพไวชใชชในการปรลบปรทงพลนธทมณ นล สชาปะหลลง ( ผสรช วห ม
โครงการ ) ไดชรบล ททนจากสชานลกงานพลฒนาวศทยาศาสตรณและเทคโนโลยทแหหงชาตศ (สวทช.)
ปป 2558
การขยายพลนธทเณ ฟฟรนณ นชาช รากดชาใบมะขาม (Bolbitis heudelotii) โดยการเพาะเลทยช งเนรอช เยรอร และการลดตชนททนในการผลศตตชนพลนธทณ ( หลวหนชาโครงการ ) ไดชรบล ททนจาก
ททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2559-2561 การเพาะเลทยช งเนรอช เยรอร มะพลลบทองเพรอร การอนทรกล ษณ ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจากททนอทดหนทนวศจยล มก.
ปป 2560
การประเมศนและการเพศมร ประสศทธศภาพในการใชชเชรอช พลนธทกรรมมลนสชาปะหลลงเพรอร เพศมร ความกชาวหนชาของการปรลบพลนธณธมลนสชาปะหลลง ( ผสรช วห มโครงการ ) ไดชรบล ททนจาก
สชานลกงานพลฒนาวศทยาศาสตรณและเทคโนโลยทแหหงชาตศ (สวทช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบนานาชาตศ
- Rommanee Charoensub, Salak Phansiri, Sakai, A., Wichien Yongmanitchai, "Cryopreservation of cassavai in vitro – grown shoot tips cooled to 196?C
by vitrification.", CryoLetters 20 (5) (1999) 84-89
- Rommanee Charoensub, Salak Phansiri, Wichien Yongmanitchai, Sakai, A., "Routine cryopreservation of in vitro-grown axillary apices of cassava
(Manihot esculenta Crantz) by vitrification : importance of a simple monodal culture.", Scientia Hort. 98 (1) (2003) 485-492
- Rommanee Charoensub, Salak Phansiri, "In vitro conservation of rose coloured leadwort: Effect of mannitol on growth of plantlets.", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารวศทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาวศทยาศาสตรณ) 38 (5) (2004) 97-102
- Salak Phansiri, Saelim, L., Netrphan, S., Suksangpanomrung, M., Narangajavana, J., "Optimization of in vitro cyclic somatic embryogenesis and
regeneration of the Asian cultivars of cassava (Manihot esculenta Crantz) for genetic manipulation system", Global J. Biotech. & Biochem 1 (2006) 7-15
- Pongchawee, K.a., Uthairat Na-Nakorn, Siranut Lamseejan, Supawadee Poompuang, Salak Phansiri, "Factors affecting the protoplast isolation and
culture of Anubias nana Engler", International Journal of Botany
2 (2) (2006) 193-200
- Khentry, Y, Ampaiwan Paradornuwat, Sureeya Tantiviwat, Salak Phansiri, Niphone Thaveechai, "Incidence of Cymbidium mosaic virus and
Odontoglossum ringspot virus in Dendrobium spp. in Thailand", CROP PROTECTION 25 (9) (2006) 926-932
- Yuphin Khentry, Ampaiwan Paradornuwat, Sureeya Tantiviwat, Salak Phansiri, Niphone Thaveechai, "Protoplast Isolation and Culture of Dendrobium
Sonia "Bom 17"", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวศทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาวศทยาศาสตรณ) 40 (2) (2006) 361-369
- Ampaiwan Paradornuwat, Sureeya Tantiviwat, Salak Phansiri, Niphone Thaveechai, "Incidence of Cymbidium Mosaic Virus and Odontoglossum
Ringspot Virus on In Vitro Thai Native Orchid Seedling and Cultivated Orchid Mericlones.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวศทยาสารเกษตรศาสตรณ
สาขาวศทยาศาสตรณ) 40 (1) (2006) 49-57
- Kanchanaree Pongchawee, Uthairat Na-Nakorn, Siranut Lamseejan, Supawadee Poompuang, Salak Phansiri, "Protoplast Isolation and Culture of
Aquatic Plant Cryptocoryne wendtii De Wit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวศทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาวศทยาศาสตรณ) 41 (2) (2007) 300-310
- Rommanee Charoensub, Darat Thiantong, Salak Phansiri, "Micropropagation of Bat Flower Plant, Tacca chantrieri Andre", Kasetsart Journal (Natural
Science)(วารสารวศทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาวศทยาศาสตรณ) 42 (5) (2008) 7-12
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- Laddawan Saelim, Salak Phansiri, Malinee Suksangpanomrung , Supatcharee Netrphan, Jarunya Narangajavana, "Evaluation of a morphological
marker selection and excision system to generate marker-free transgenic cassava plants", PLANT CELL REPORTS 28 (3) (2009) 445-455
- Buathong, R., Saetiew, K., Salak Phansiri, Parinthawong, N., Arunyanart, S., "Tissue culture and transformation of the antisense DFR gene into lotus
(Nelumbo nucifera Gaertn.) through particle bombardment", Scientia Horticulturae 161 (-) (2013) 216-222
- Klinsupa, W., Salak Phansiri, Thongpradis, P., Busaba Yongsmith, Chetsada Pothiratana, "Enhancement of yellow pigment production by intraspecific
protoplast fusion of Monascus spp. yellow mutant (ade-) and white mutant (prototroph)", Journal of Biotechnology 217 (-) (2016) 62-71
- Klinsupa, W, Salak Phansiri, Thongpradis, P, Busaba Yongsmith, Chetsada Pothiratana, "Enhancement of yellow pigment production by intraspecific
protoplast fusion of Monascus spp. yellow mutant (ade(-)) and white mutant (prototroph)", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 217 (2016) 62-71
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตศ
- Rommanee Charoensub, Salak Phansiri, Wichien Yongmanitchai, Sakai, A., "Cryopreservation in vitro-grown shoot tips of cassava. In Howeler, R. (ed).",
Cassava Research and Development in Asia (2002)
- Rommanee Charoensub, Salak Phansiri, "In vitro conservation of rose coloured leadwort: Effect of mannitol on growth of plantlets", การประชทมทาง
วศชาการของมหาวศทยาลลยเกษตรศาสตรณ ครลงช ททร 42 (2004)
- Rommanee Charoensub, ดารลตนณ เททยนทอง, Salak Phansiri, "Micropropagation of bat flower plant (Tacca chantrieri Andre.): The medicinal plant.", การ
ประชทมทางวศชาการมหาวศทยาลลยเกษตรศาสตรณ ครลงช ททร 46 (2008)
- JANTARAVIPA Rattanaanan, Decha Duangnamon, Nathawat Khlangsap, Salak Phansiri, Monton Jamroenprucksa, "Exploration and Collection of
Thammang (Litsea petiolata Hook. f.) Seedlings in Ra-Nong Province", การประชทมทางวศชาการ ครลงช ททร 51 ของมหาวศทยาลลยเกษตรศาสตรณ (2013)
- JANTARAVIPA Rattanaanan, Salak Phansiri, Monton Jamroenprucksa, "Effects of BAP, Kinetin and TDZ on Growth of Bauhinia aureifolia K. & S. S.
Larsen in vitro", การประชทมวศชาการครลงช ททร 53 มหาวศทยาลลยเกษตรศาสตรณ (2015)
- Salak Phansiri, Buabang Ya-oop, woravit Yeesawat, Weerasri Mektrong, "In Vitro Propagation of Persimmon (Diospyros kaki L.) cv. “Fuyu and Xichu”",
การประชทมวศชาการพรชสวนแหหงชาตศ ครลงช ททร 16 (2017)
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