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เทคโนโลยรชวร ภาพและสรรรวตทยาของพพช

โครงการววจยบ
ปป 2540
การอนสรกต ษนและขยายพตนธสพน ชพ เอกลตกษณนในพระบรมมหาราชวตง ( หตวหนนาโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากโครงการอนสรกต ษนพนต ธสกรรมพพชในพระราชดดารตสมเดดจพระเทพ
รตตนราชสสดา สยามบรมราชกสมารรฯ
ปป 2541
การคตดเลพอกสายพตนธสหน ญนาแฝกทนทานสารกดาจตดวตชพพช ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากสดานตกงานคณะกรรมการพตเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอตนเนพอพ งมาจาก
พระราชดดารต
ปป 2545-2547 สตณฐานวตทยาและกายวตภาคของกตญชาพพชเศรษฐกตจชนตดใหมร ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากโครงการพระราชดดารตในสมเดดจพระนางเจนาพระบรมราชตนนร าถ
ปป 2547-2548 พตฒนาศตกยภาพชสมชนการทรองเทรยพ วเชตงอนสรกต ษน จตงหวตดสระบสรร (ทสนวตจยต ประเภทเครพอขรายภาคกลางตอนบน) ( หตวหนนาโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากสดานตกงานคณะ
กรรมการอสดมศศกษา
ปป 2546-2552 การผลตตสารธรรมชาตตทมพร ฤร ทธตตธ อร พพชทรไพ ดนจากพพชวงศนทานตะวตน (Asteraceae) ดนวยเทคนตคการเพาะเลรยล งเนพอล เยพอพ ( หตวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสด
หนสนวตจยต มก.
ปป 2546-2552 การวตเคราะหนทางพฤกษเคมรและการทดสอบวตเคราะหนโดยชรววตธเร พพอพ หาสารกดาจตดวตชพพชทรมพ าจากพพชวงศนทานตะวตน (Asteraceaea) และสาหรรายสรเขรยวแกม
นลาด เงตน Hapalosiphon sp. ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2546-2552 ผลของสารอตลลรโลเคมตคอลทรสพ กตดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาด เงตน Hapalosiphon sp. ตรอความแปรปรวนของพตฒนาการและการเตตบโตของพพชบางชนตด ( ผผรน วร ม
โครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2546-2552 ศตกยภาพของสารสกตดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาด เงตน Hapalosiphon sp. และพพชชตนล สผงบางชนตดเพพอพ ใชนเปปนสารกดาจตดวตชพพช ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสน
อสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2548-2550 การอนสรกต ษนและขยายพตนธสพน รรณไมนนาดล หายากบางชนตดในวงศนบวต (Nymphaeceae) เพพอพ พตฒนาสผกร ารสรงออก ( หตวหนนาโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต
มก.
ปป 2548-2551 การขยายพตนธสไน มนปาป หายากบางชนตดโดยการเพาะเลรยล งเนพอล เยพอพ เพพอพ การอนสรกต ษนพนต ธสกรรมและการใชนประโยชนนอยรางยตงพ ยพน ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสน
อสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2549-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธตทธ างชรวภาพทรสพ กตดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาด เงตน Hapalosiphon sp. ตรอกระบวนการทางสรรรวตทยาของพพชในสภาพแปลง
ทดลอง ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2546-2551 ชรววตทยาของกตญชงพพชเศรษฐกตจชนตดใหมร ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2546-2552 การผลตตสารธรรมชาตตทมพร ฤร ทธตตธ อร พพชทรไพ ดนจากพพชในวงศนทานตะวตน (Asteraceae) ดนวยเทคนตคการเพาะเลรยล งเนพอล เยพอพ ( หตวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบต ทสนจากทสน
อสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2549-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธตทธ างชรวภาพทรสพ กตดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาด เงตน Hapalosiphon sp. ตรอกระบวนการทางสรรรวตทยาของพพชในสภาพไรร ( ผผรน วร ม
โครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2550-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธตทธ างชรวภาพทรสพ กตดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาด เงตน Fischerella sp. ตรอกระบวนการทางสรรรวตทยาของพพช ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดน
รตบทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2550-2553 การอนสรกต ษนกลนวยไมนรองเทนานารรบางชนตดโดยการเพาะเลรยล งเนพอล เยพอพ พพชและการผลตตเมลดดเทรยม ( หตวหนนาโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
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ปป 2546-2552 การวตเคราะหนทางพฤกษเคมรและการสอบวตเคราะหนโดยชรววตธเร พพอพ หาสารกดาจตดวตชพพชทรมพ าจากพพชวงศนทานตะวตน (Asteraceaea) ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2546-2552 การศศกษาปปจจตยทรเพ หมาะสมในการเจรตญเตตบโตและสรนางสารออกฤทธตทธ างชรวภาพของสาหรรายสรเขรยวแกมนลาด เงตน Hapalosiphon sp. ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต
ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2551-2554 การขยายพตนธสไน มนปาป หายากและใกลนสญ
ผ พตนธสบน างชนตด โดยการเพาะเลรยล งเนพอล เยพอพ เพพอพ การอนสรกต ษนพนต ธสกรรมและการใชนประโยชนนอยรางยตงพ ยพน ( ผผรน วร มโครงการ )
ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2551-2554 การศศกษาเปรรยบเทรยบการเจรตญและการเตตบโตของบตวหลวงในนาบตวเขตพพนล ทรภพ าคตะวตนออกเฉรยงเหนพอ ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2552
การขยายพตนธสหน มนอขนาวหมนอแกงลตงโดยการเพาะเลรยล งเนพอล เยพอพ เพพอพ การอนสรกต ษนพนต ธสกรรมและการใชนประโยชนนอยรางยตงพ ยพน ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสด
หนสนวตจยต มก.
ปป 2552-2554 ความหลากหลายของพรรณพพชนลาด และความสตมพตนธนกบต ระบบนตเวศในบศงบอระเพดด ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2552-2555 ศตกยภาพของสารออกฤทธตทธ างชรวภาพจากฟางขนาวเพพอพ เปปนสารกดาจตดวตชพพชชรวภาพ ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2551-2555 โครงการวตจยต วตศวกรรมโปรตรนและโปนตรนชรวสารสนเทศเพพอพ การพตฒนาทรยพ งพต ยพน ( หตวหนนาโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากโครงการศผนยนความเปปนเลตศทางวตชาการ
มหาวตทยาลตยเกษตรศาสตรน
ปป 2552-2554 การแยกเชพอล และการผลตตออรนคดต ไมคอไรซราทรมพ ผร ลตรอการงอกและการเจรตญเตตบโตของตนนอรอนกลนวยไมนองต อาศตย ฟฟาหมสยร เอนองเงตนหลวง และรองเทนานารรอนต
ทนนทน ( หตวหนนาโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากสดานตกงานพตฒนาการวตจยต การเกษตร (สวก.)
ปป 2553-2556 กลไกการทดาลายของสารออกฤทธตทธ างชรวภาพจากไซยาโนแบคทรเรรย ตรอ กระบวนการทางสรรรวตทยาของพพช ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
ปป 2553-2556 กลไกลการทดาลายพพชและผลของสารสกตดหยาบจากไซยาโนแบคทรเรรยตรอการเจรตญเตตบโตของพพช ( ผผรน วร มโครงการ ) ไดนรบต ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยต มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดตบชาตต
- Malee Na-nakorn, Kamolpan Namwongprom, Sureeya Tantiviwat, Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Sumon Masuthon, วรรตตนน บสญสนองสสภา, "Tissue
Culture of Cratoxylum formosum ssp. pruniforum", Agricultural Science Journal (วารสารวตทยาศาสตรนเกษตร) 23 (2-3) (2005) 74-82
- นตยมศรร ศรรคณ
ส , Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, "Colchicine induced Polyploidy in Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (red form) in vitro", วารสาร
พฤกษศาสตรนไทย 1 (2) (2009) 71-80
ระดตบนานาชาตต
- 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)(วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรน
สาขาวตทยาศาสตรน) 40 (1) (2006) 49-57
- Yuphin Khentry, Ampaiwan Paradornuwat, Sureeya Tantiviwat, Salak Phansiri, Niphone Thaveechai, "Protoplast Isolation and Culture of Dendrobium
Sonia "Bom 17"", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรน สาขาวตทยาศาสตรน) 40 (2) (2006) 361-369
- 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
- Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Rungsarid Kaveeta, "Effects of Bioactive Compounds from Hapalosiphon sp.
on Growth of Some Weeds and Crops.", J. Weed Sci. Tech. 51 (Sup.) (2006) 128-129
- Srisom Suwanwong, Lily Kaveeta, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Tosapon Pornprom, "Allelochemical potential from cyanbacteria as
herbicide", J. Weed Sci. Tech 45 (Supplement) (2006) 20-21
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- Khentry, Y, Srimek Chowpongpang, Ampaiwan Paradornuwat, Sureeya Tantiviwat, Niphone Thaveechai, "Detection of Cymbidium mosaic virus in
protocorm-like bodies in Dendrobium sonia using one-step RT-PCR", JOURNAL OF PLANT BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 16 (2) (2007) 123-125
- Sarathum, S, Hegele, M, Sureeya Tantiviwat, Malee Na-nakorn, "Effect of Concentration and Duration of Colchicine Treatment on Polyploidy Induction
in Dendrobium scabrilingue L.", EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE 75 (3) (2010) 123-127
- Patcharawadee Wattanawikkit, Eric Bunn, Kongkanda Chayanarit4, Sureeya Tantiviwat, "Effect of Cytokinins (BAP and TDZ) and Auxin (2,4-D) on
Growth and Development of Paphiopedilum callosum", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรน สาขาวตทยาศาสตรน) 45 (1) (2011)
12-19
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดตบชาตต
- Narong Wongkantrakorn, Srisom Suwanwong, Nuttha Sanevas, Sureeya Tantiviwat, Ladda Wongrat, "ผลของสารสกตดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาด เงตน
Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ตรอการเคลพอพ นยนายอตเลดกตรอนในระบบแสงสอง", การประชสมทางวตชาการ มหาวตทยาลตยเกษตรศาสตรน ครตงล ทรพ 42 (2004)
- Narong Wongkantrakorn, Srisom Suwanwong, Sureeya Tantiviwat, Lily Kaveeta, Ladda Wongrat, "ผลของสารสกตดจากสาหรรายสรเขรยวแกมนลาด เงตน
Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ตรอการงอกและการเจรตญเตตบโตของตนนกลนาของเมลดดพพชบางชนตด", การประชสมทางวตชาการ มหาวตทยาลตยเกษตรศาสตรน ครตงล ทรพ 43
(2005)
- วรรตตนน บสญสนองสสภา, Malee Na-nakorn, Kamolpan Namwongprom, Lily Kaveeta, Sureeya Tantiviwat, Srisom Suwanwong, "In vitro shoot multiplication
and prevention of leaf abscission of some Uvaria spp.", การประชสมทางวตชาการของมหาวตทยาลตยเกษตรศาสตรน ครตงล ทรพ 44 (2006)
- Chitrapan Piluek, Sureeya Tantiviwat, "Appropriate media for the growth and development of Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. in in vitro culture",
การประชสมวตชาการ ครตงล ทร4พ 4 มหาวตทยาลตยเกษตรศาสตรน (2006)
- คมขวตญ หนผฤทธต,ธ Pprnam Prutpongse, Surasak Nilnond, Sureeya Tantiviwat, "การเพาะเลรยล งพตนธสตน นน ตอองสนร ในสภาพปลอดเชพอล ", การประชสมวตชาการ ครตงล ทรพ 44
มหาวตทยาลตยเกษตรศาสตรน (2006)
- Malee Na-nakorn, พรทตพยน บสญมหามงคล, Srisom Suwanwong, Sureeya Tantiviwat, Lily Kaveeta, "Propagation of Gardedia obtusifolia Roxb. through
tissue culture", การประชสมวตชาการ มหาวตทยาลตยเกษตรศาสตรน ครตงล ทรพ 45 (2007)
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