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โครงการววจยบ
ปป 2519-2553 การเพวมส ศพกยภาพการผลวตและการใชลประโยชนษจากขลาวโพดและขลาวฟฟาง ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2545-2550 การววเคราะหษและการสรลางเครรอส งมรอและเนรอน หาทางชชวสารสนเทศ ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2545-2550 พพนธธศาสตรษและพพฒนาการเปรชยบเทชยบของมะกอกโอลชฟและมะกอกไทย ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2547-2550 การพพฒนาระบบววเคราะหษความหลากหลายทางพพนธธกรรมในสวงส มชชวช ตว ( หพวหนลาโครงการยรอย ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2547-2550 การพพฒนาเววบทราเบวดเสรวจเพรอส การววจยพ เชวงพพนธธศาสตรษของมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2548-2550 การโคลนและการศศกษาคธณลพกษณะของยชน Ethylene Receptor ในกลลวยไมลสกลธหวาย ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2548-2552 การตรวจสอบการปลอมปนของเมลวดพพนธธขษ าล วโพดลกกผสมเดชยส วโดยใชลเครรอส งหมายดชเอนเอ ( หพวหนลาโครงการยรอย ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2549
การพพฒนาฐานขลอมกลทางพพนธธกรรมขลาวเพรอส ใชลในการววจยพ และพพฒนาพพนธธขษ าล วลกกผสม ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากศกนยษพนพ ธธวศว วกรรมและเทคโนโลยชชวช ภาพ
แหรงชาตว สสานพกงานพพฒนาววทยาศาสตรษและเทคโนโลยชแหรงชาตว
ปป 2548-2552 การศศกษาลายพวมพษดเช อวนเอโดยใชลเครรอส งหมายโมเลกธลในสบกดร าส ( หพวหนลาโครงการยรอย ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2550-2552 การศศกษาหา Candidate genes ทชเส กชยส วขลองกพบการสรลางมธกและการกสาหนดเพศของหอยมธกนนาส จรด และการพพฒนาเครรอส งหมายโมเลกธลจสาเพาะกพบเพศและพพนธธษ
ทชมส คช วามสสาคพญทางเศรษฐกวจ ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2519-2553 การผลวตขลาวโพดและขลาวฟฟางเพรอส คธณภาพชชวตว และสวงส แวดลลอมทชดส ช ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2548-2552 การตรวจสอบความเปปนลกกผสมและการตรวจสอบปลอมปนของเมลวดพพนธธขษ าล วโพดลกกผสมเดชยส วโดยใชลเครรอส งหมายดชเอนเอ ( หพวหนลาโครงการยรอย ) ไดลรบพ ทธน
จากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2551-2553 การประเมวนเชรอน พพนธธกรรมมพนสสาปะหลพงเพรอส จพดทสาฐานขลอมกลสสาหรพบงานดลานการปรพบปรธงพพนธธษ ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2551-2554 การพพฒนาเครรอส งหมายโมเลกธลประเภท Codominant markers สสาหรพบยชนจสาเพาะในบพวหลวงเพรอส การระบธความจสาเพาะของพพนธธษ ตรวจสอบลกกผสม และ
ววเคราะหษคณ
ธ ลพกษณะยชน ( หพวหนลาโครงการยรอย ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2551
การววเคราะหษรปก แบบการเตวมหมกเร มธวลใหลกบพ ดชเอวนเอตรอลพกษณะเพศของปรงสกธล Cycas ในประเทศไทยโดยเทคนวค Methylation-Sensitive Amplification
Polymorphism (MSAP) เพรอส นสาไปสกกร ารพพฒนาเครรอส งหมายโมเลกธลจสาเพาะกพบเพศ
ของปรง ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2549-2555 การคพดเลรอกสบกดร าส (Jatropha curcas L.) พพนธธดษ โช ดยการชพกนสาใหลเกวดการกลายพพนธธดษ วล ยววธฉช ายรพงสชแกมมารรวมกพบเทคนวคการเพาะเลชยน งเนรอน เยรอส ( ผกรล วร มโครงการ
) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2550-2552 การคลนหาความรกไล วรพสไขลหวพดนกดลวยแบบจสาลองภาษา ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2551-2553 การคลนหาและโคลนยชนทชเส กชยส วขลองกพบการสรลางดอกในสบกดร าส ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2551-2554 โครงการรพกษาและปรพบปรธงฐานทรพพยากรและความสมดธลของระบบนวเวศของบพวหลวงในประเทศไทย ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2551-2554 โครงการววจยพ เพวมส ผลผลวตของตลนสบกดร าส เพรอส เปปนพลพงงานทดแทนในอนาคต ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากบรวษทพ ปตท. จสากพด (มหาชน)
ปป 2553-2555 การคลนหาและโคลนยชนในการควบคธมขนาดของผลในสบกดร าส ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
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ปป 2553-2556 การตอบสนองของขลาวโพดสายพพนธธแษ ทลและสายพพนธธลษ กก ผสมตรอการเจรวญเตวบโตของราก และ การสพงเคราะหษกรดแอบไซซวคภายใตลสภาวะเครชยดนนาส และ การ
พพฒนาเครรอส งหมาย ดชเอนเอในการตรวจสอบยชนควบคธมการสพงเคราะหษกรดแอบไซซวคเพรอส ใชลในการปรพบปรธงพพนธธษ ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2553-2556 การศศกษาพพนธธกรรมของสบกดร าส เพรอส เปปนแนวทางในการปรพบปรธงพพนธธแษ ละบทบาทของกระบวนการเตวมหมกเร มธวลใหลดเช อวนเอตรอการแสดงออกของยชนในสบกดร าส ( หพว
หนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2554-2556 ความหลากหลายทางพพนธธกรรมของพรรณไมลนาสน ใกลลสญ
ก พพนธธแษ ละทชมส ศช กพ ยภาพเปปนพรชเศรษฐกวจโดยใชลเครรอส งหมายดชเอวนเอ ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธน
อธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2554-2556 การปรพบปรธงพพนธธแษ ละการพพฒนาเครรอส งหมายดชเอวนเอเพรอส ระบธความจสาเพาะของชนวดพลพบพลศงธารพพนธธไษ มลนาสน ใกลลสญ
ก พพนธธใษ นประเทศไทย ( หพวหนลาโครงการ ) ไดล
รพบทธนจากสสานพกงานกองทธนสนพบสนธนการววจยพ (ทธนววจยพ มหาบพณฑวต สกว. สาขาววทยาศาสตรษและเทคโนโลยชภายใตลโครงการเชรอส มโยงภาคการผลวตกพบงานววจยพ ทธนสกว.อธตสาหกรรม)
ปป 2555-2556 การสรลางลายพวมพษดเช อวนเอสบกดร าส จากโครงการปรพบปรธงพพนธธเษ พรอส การขอขศนน ทะเบชยนพพนธธษ ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากคณะววทยาศาสตรษ ภาคววชาพพนธธ
ศาสตรษ (ทธนสนพบสนธนการทสาววจยพ ระดพบปรวญญาตรช)
ปป 2555-2556 ความหลากหลายทางพพนธธกรรมในบพวประดพบสกธล Nymphaea โดยใชล AFLP และ SSCP markers ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากคณะววทยาศาสตรษ ภาค
ววชาพพนธธศาสตรษ (ทธนสนพบสนธนการทสาววจยพ ระดพบปรวญญาตรช)
ปป 2555-2556 ผลของอธณหภมกมตรอการสกพดดชเอวนเอทชบส รวสทธ ธวขธ องฮชโมลวมปปหอยกาบนนาส จรด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากคณะววทยาศาสตรษ
มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ และภาคววชาสพตวววทยา (ทธนสนพบสนธนการทสาววจยพ ระดพบปรวญญาตรช)
ปป 2555-2557 การผสมขลามสกธลและขลามชนวดเพรอส การปรพบปรธงพพนธธสษ บกดร าส ( หพวหนลาโครงการยรอย ) ไดลรบพ ทธนจากบรวษทพ ปตท. จสากพด (มหาชน)
ปป 2555-2557 โครงการววจยพ และพพฒนาเพวมส ผลผลวตของตลนสบกดร าส เพรอส เปปนแหลรงพลพงงานทดแทนในอนาคต ระยะทชส 2 ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากบรวษทพ ปตท. จสากพด (
มหาชน)
ปป 2556-2557 การประเมวนความดชเดรนเหนรอพรอแมรของลกกผสมชพวส ทชส 1 ระหวรางขลาวกลธมร อวนดวกากพบขลาวกลธมร อรนส ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากสสานพกงานพพฒนาการววจยพ การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 การพพฒนาเครรอส งหมายดชเอวนเอจสาเพาะกพบชนวดพรชเพรอส การตรวจสอบพพนธธลษ กก ผสมจากการผสมขลามชนวดระหวรางพรชในสกธล Jatropha ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ
ทธนจากคณะววทยาศาสตรษ มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ
ปป 2556-2557 การพพฒนาเครรอส งหมายไมโครแซทเทลไลทษ เพรอส การระบธความจสาเพาะของพพนธธใษ นบพวประดพบสกธล Nymphaea ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากคณะววทยา
ศาสตรษ มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ
ปป 2556-2557 การพพฒนาสายพพนธธแษ มรทมสช เช พศผกเล ปปนหมพนเพรอส การผลวตขลาวลกกผสมระบบ 3 สายพพนธธษ ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากสสานพกงานพพฒนาการววจยพ การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 โครงการจลางทสาตพวอยรางบางสรวนและคราสรงและเตรชยมตพวอยรางไปววเคราะหษของลธมร นนาส ปปงทางชชวโมเลกธล (ลธมร นนาส ปปงตอนบน) ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธน
จากกรมสรงเสรวมคธณภาพสวงส แวดลลอม
ปป 2556-2559 การประเมวนความดชเดรนเหนรอพรอแมรของลกกผสมชพวส ทชส 1 ระหวรางขลาวกลรมมอวนดวกากพบขลาวกลรมมอรนส ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากสสานพกงานพพฒนาการววจยพ การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2556-2559 การพพฒนาสายพพนธธแษ มรทมสช เช พศผลมเปปนหมพนเพรอส การผลวตขลาวลกกผสมระบบ 3 สายพพนธธษ ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากสสานพกงานพพฒนาการววจยพ การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2558 การพพฒนาเครรอส งหมายไมโครแซทเทลไลทษในบพวประดพบสกธล Nymphaea ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2556-2559 การคลนหาและการววเคราะหษยนช ตลานทานโรคขอบใบแหลงจากแหลรงพพนธธกรรมขลาวไทย ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2557
การระบธเอกลพกษณษสายพพนธธแษ ทลและตรวจสอบความบรวสทธ ธวขธ องเมลวดพพนธธลษ กก ผสมเดชยส วโดยใชลเครรอส งหมายโมเลกธลชนวด SSR
( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
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ดร.ววภา หงษษตระกกล

ตตาแหนหง รองศาสตราจารยษ
สบงกบด ภาคววชาพพนธธศาสตรษ คณะววทยาศาสตรษ บางเขน
ปป 2557-2558 การพพฒนาเครรอส งหมายไมโครแซทเทลไลทษในบพวยพกษษออสเตรเลชยและสรลางดชเอวนเอบารษโคลดบพวจงกลนช ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนสนพบสนธนการทสาววจยพ
ระดพบปรวญญาตรช คณะววทยาศราสตรษ มก.ปป 2557
ปป 2557-2560 การประเมวนพพนธธกรรมของพรอแมรและลกกผสมคพดเลรอกพพนธธดษ จช ากการผสมขลามชนวดพรชในสกธล Jatropha โดยใชลเครรอส งหมายดชเอวนเอจสาเพาะกพบชนวดทชพส ฒ
พ นา และ
การศศกษา retrotransposons ในจชโนม ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากสสานพกงานกองทธนสนพบสนธนการววจยพ
ปป 2558-2559 การตรวจสอบลกกผสม และการทสา DNA barcodes บพวประดพบสกธล Nymphaea ทชมส ชช อสร เสชยงของประเทศไทย ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากมกลนวธโว ทเรเพรอส
การสรงเสรวมววทยาศาสตรษ ประเทศไทย
ปป 2558-2559 งานววจยพ เพวมส ผลผลวตของตลนสบกดร าส เพรอส เปปนพลพงงานทดแทนในอนาคต เฟสทชส 3 ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากบรวษทพ ปตท. จสากพด (มหาชน)
ปป 2558-2560 การระบธความจสาเพาะของสายพพนธธจษ ลธ สาหรรายทชมส คช วามสสาคพญทางเศรษฐกวจโดยใชลเทคนวคโมเลกธล ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2559-2564 การสรลางลายพวมพษดเช อวนเอเพรอส ระบธความจสาเพาะของพลพบพลศงธารพพนธธไษ มลนาสน ใกลลสญ
ก พพนธธใษ นประเทศไทย และการปรพบปรธงพพนธธกรรมโดยใชลรงพ สชแกมมา (ทธน ค
ปก. สาขาววทยาศาสตรษและเทคโนโลยช รธนร ทชส 18 รหพสโครงการ PHD58K0026) ( หพวหนลาโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากสสานพกงานกองทธนสนพบสนธนการววจยพ
ปป 2559-2561 การสรลางลายพวมพษดเช อวนเอเพรอส ระบธความจสาเพาะของพลพบพลศงธารพพนธธไษ มลนาสน ใกลลสญ
ก พพนธธใษ นประเทศไทย และการปรพบปรธงพพนธธกรรมโดยใชลรงพ สชแกมมา ( ผกรล วร ม
โครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
ปป 2560
การววเคราะหษความหลากหลายทางพพนธธกรรมของพรชสกธล Morinda
บางชนวดในประเทศไทยโดยเทคนวค methylation sensitive
amplification polymorphism (MSAP) และ start codon targeted polymorphism (SCoT) เพรอส การใชลประโยชนษดาล นสมธนไพร ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธน
ววจยพ มก.
ปป 2561-2563 การศศกษา LTR-retrotransposons ในบพวประดพบสกธลนวมเฟปย เพรอส การระบธชนวดของ transposons การววเคราะหษแผนภกมทว างพพนธธกรรม และการพพฒนาเครรอส ง
หมายโมเลกธล และการปรพบปรธงลพกษณะของบพวประดพบดลวยการฉายรพงสชแกมมา ( ผกรล วร มโครงการ ) ไดลรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยพ มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชาตว
- kebere Bezaweletaw, Prapa Sripichitt, Wasana Wongyai, Vipa Hongtrakul, "Cluster and Principa Component Analyses of Finger Millet Landraces from
Ethiopia and Eritrea", ววทยาสารกสาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศวกรรมศาสตรษ 5 (1) (2007) 40-52
- ศวรนว นพ ทษ สธวรรณนลอย , ฐวตว กาญจนเกตธ, ปกฉพตร กธศลกรรมบถ, นวตยษศรช แสงเดรอน, Vipa Hongtrakul, "DNA methylation and genetic study of interspecific
hybridization in Jatropha curcas L.", Thai Journal of Genetics 4 (2) (2011)
- ศวรศว กพ ดวธ สธนทรยาตร , ประภา ศรชพจว ตว ตษ, Vipa Hongtrakul, รพงสฤษดวธ กาวชตะต , "Study on Genetic Diversity of Physic Nut (Jatropha curcas L.) Based on
Morpho-agronomic Characters", วารสารววทยาศาสตรษเกษตร 43 (2-3) (2012) 267-278
- เมธวญา ชลางเจรวญ, สธจตว รา จางตระกกล, Vipa Hongtrakul, "Genetic variation of the endangered species, water-onion (Crinum thaianum) in Thailand and
plants in family Amaryllidaceae based on gene specific markers", Thai Journal of Genetics 7 (1) (2014) 61-68
- ศวรศว กพ ดวธ สธนทรยาตร, ประภา ศรชพจว ตว ตษ, Vipa Hongtrakul, รพงสฤษดวธ กาวชตะต , "Genetic diversity of physic nut (Jatropha curcas L.) based on morpho-agronomic
characters and DNA markers", Thai Journal of Genetics 8 (1) (2015) 26-37
- Kanlaya Rattanathawornkiti, Mr.Thiti Kanchanaketu, Anawat Suwanagul , Vipa Hongtrakul, "Genetic relationship assessment of pineapple germplasm
in Thailand revealed by AFLP markers", Genomics and Genetics 9 (2) (2016) xx-xx
ระดพบนานาชาตว
- Kebere Bezaweletaw, Prapa Sripichitt, Wasana Wongyai, Vipa Hongtrakul, "Phenotypic Diversity of Ethiopian Finger Millet [Eleusine coracana
(L.) Gaertn] in Relation to Geographical Regions as an Aid to
Germplasm Collection and Conservation Strategy", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขาววทยาศาสตรษ) 41 (1) (2007) 7-16
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สบงกบด

ภาคววชาพพนธธศาสตรษ คณะววทยาศาสตรษ บางเขน

- Ye Changrong, Prapa Sripichitt, Sunanta Juntakool, Vipa Hongtrakul, Arom Sripichitt, "Modifying Controlled Deterioration for Evaluating Field
Weathering Resistance of Soybean", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขาววทยาศาสตรษ) 41 (2) (2007) 232-241
- Vipa Hongtrakul, Thiti Kanchanaketu, Nitsri Sangduen, "Analysis of Sex Determination in Some Cycads Using Methylation- Sensitive Amplification
Polymorphism (MSAP)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขาววทยาศาสตรษ) 41 (4) (2007) 641-650
- Ye, C., Prapa Sripichitt, Vipa Hongtrakul, Sunanta Juntakool, Sripichitt, A., Fukai, S., "Developing DNA markers for assisting selection of field weathering
resistance in soybean", Soybean Sicence 26 (3) (2007) 820-827
- A. Suwanagul, A. Tanjitmantham, Vipa Hongtrakul, "Cloning and Characterization of Ethylene Receptor Gene from Dendrobium Sonia "BOM 17"", Acta
Horticulturae 2008 (2008) 87-95
- Nan Pa Pa Win, Prapa Sripichitt, Wanchai Chanprasert, Vipa Hongtrakul, Chalermpol Phumichai, "Evaluation of Soybean [Glycine max (L.) Merrill]
Germplasm for Field Weathering Resistance using Seed Quality and SCAR Markers", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขา
ววทยาศาสตรษ) 43 (4) (2009) 629-641
- Nitsri Sangduen, Methanee Toahsakul, Vipa Hongtrakul, "Comparative Karyomorphological Study between Male and Female Plants of Some Cycas
and Zamia Species", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขาววทยาศาสตรษ) 43 (3) (2009) 476-485
- นายสหทรรศนษ วานวชสธขสมบพต,ว Vipa Hongtrakul, PANUWAT SUPPAKUL, "Characterization of a prototype of lactic acid-based time–temperature indicator
for monitoring food product quality", Asian Journal of Food and Agro-Industry 2 (4) (2009)
- Myint Soe, Prapa Sripichitt, Wanchai Chanprasert, Vipa Hongtrakul, Arom Sripichitt, "Inheritance of Field Weathering Resistance in Soybean [Glycine
max (L.) Merrill]", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขาววทยาศาสตรษ) 44 (3) (2010) 325-334
- PHINYARAT KONGPRAKHON, Pattama Sirithunya, Vipa Hongtrakul, Theerayuth Toojinda, Nitsri Sangduen, "Syntenic Relationship of Loci for
Quantitative Resistance to Pyricularia grisea in Rice and Barley", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขาววทยาศาสตรษ) 44 (3)
(2010) 381-391
- Songpanich, P, Vipa Hongtrakul, "Intersubgeneric cross in Nymphaea spp. L. to develop a blue hardy waterlily", SCIENTIA HORTICULTURAE 124 (4)
(2010) 475-481
- PHINYARAT KONGPRAKHON, Cuesta-Marcos, A., Hayes, P.M., Vipa Hongtrakul, Sirithunya, P., Toojinda, T., Nitsri Sangduen, "Four QTL in rice associated
with broad spectrum resistance to blast isolates from rice and barley", Journal of Phytopathology 158 (2) (2010) 125-131
- นายสหทรรศนษ วานวชสธขสมบพต,ว Vipa Hongtrakul, PANUWAT SUPPAKUL, "Development and characterization of a prototype of a lactic-acid-based
time-temperature indicator for monitoring food product quality", Journal of Food Engineering 100 (3) (2010) 427-434
- Piyamas Phongkaew, Nitsri Sangduen, Amara Thongpan, Uraiwan Arunyawat, Akarapong Swatdipong, นายประมธข ฤาแกลวมา, Vipa Hongtrakul, "Isolation
and characterization of eight novel microsatellite loci in whisker sheatfish (Micronema bleekeri Gunther 1864)", Conservation Genetics Resources 3 (3)
(2011) 425-427
- Sae-Eung, C., Kanchanaketu, T., Nitsri Sangduen, Vipa Hongtrakul, "DNA methylation and genetic diversity analysis of genus Cycas in Thailand", African
Journal of Biotechnology 11 (4) (2012) 743-751
- Kanchanaketu, T, Nitsri Sangduen, Toojinda, T, Vipa Hongtrakul, "Genetic diversity analysis of Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae) based on
methylation-sensitive amplification polymorphism", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH 11 (2) (2012) 944-955
- Vipa Hongtrakul, Maytinee Kladmook, Tanavadee Kumchoo, "Genetic diversity analysis and subspecies classification of Thailand rice landraces using
DNA markers", African Journal of Biotechnology 11 (76) (2012) 14044-14053
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- Vannarattanarat, S., Zieritz, A., Kanchanaketu, T., Uthaiwan Kovitvadhi, Kovitvadhi, S., Vipa Hongtrakul, "Molecular identification of the economically
important freshwater mussels (Mollusca-Bivalvia-Unionoida) of Thailand: Developing species-specific markers from AFLPs", Animal Genetics 45 (2)
(2014) 235-239
- Piyamas Phongkaew, Uraiwan Arunyawat, Akarapong Swatdipong, Vipa Hongtrakul, "Inverted migration of rare whisker sheatfish in Nong-Han Lake,
northeastern Thailand: Implications for conservation", Genetic and Molecular Research 13 (3) (2014) 7492-7502
- Sudtida Phuengwas, Vipa Hongtrakul, Nattiya Hirankarn, Pisit Tangkijvanich, Chetsada Pothiratana, Ingorn Kimkong, "IFNAR1 gene polymorphism
associated with chronic hepatitis B virus infection in a Thai population", SCIENCEASIA 41 (1) (2015) 22-27
- Soonthornyatara, S., Prapa Sripichitt, Rungsarid Kaveeta, Vipa Hongtrakul, "Assessment of genetic diversity of Jatropha curcas L. using AFLP and ISSR
markers", Chiang Mai Journal of Science 42 (3) (2015) 614-625
- ธวตว กาญจนเกตธ, Vipa Hongtrakul, "Treatment of 5-azacytidine as DNA demethylating agent in Jatropha curcas L.", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49 (4) (2015)
524-535
- Methanee Homthong, Anchanee Kubera, Matana Srihuttagum, Vipa Hongtrakul, "Isolation and characterization of chitinase from soil fungi,
Paecilomyces sp.", Agriculture and Natural Resources 50 (4) (2016) 232-242
- Siriporn Sombunjitt, Tanee Sriwongchai, CHATUPORN KULEUNG, Vipa Hongtrakul, "Searching for and analysis of bacterial blight resistance genes from
Thailand rice germplasm", Agriculture and Natural Resources 51 (5) (2017) 365-375
- Zieritz, A., Yasaeng, P., Razak, N.F.A., Vipa Hongtrakul, Uthaiwan Kovitvadhi, Kanchanaketu, T., "Development and evaluation of hotshot protocols for
cost-and time-effective extraction of PCR-ready DNA from single freshwater mussel larvae (Bivalvia: Unionida)", Journal of Molluscan Studies 84 (2)
(2018) 198-201
- Tangnak, N., Vipa Hongtrakul, Vichien Keeratinijakal, "Analysis of genetic diversity evaluation of Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz in
Thailand using amplified fragment length polymorphism markers", Agriculture and Natural Resources 52 (4) (2018) 341-346
- Runch Tuntipaiboontana, CHATUPORN KULEUNG, Vipa Hongtrakul, "Diverse Ty1-copia Retrotransposons Found in Waterlilies of the Genus
Nymphaea", HORTICULTURE JOURNAL 87 (4) (2018) 524-531
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดพบชาตว
- Vipa Hongtrakul, กนกวรรณ แดงสวพสดว,ธ เมทวนช กลพดมธข, ไพรพตนษ ทรงพานวช, นวตยษศรช แสงเดรอน, นวรนพ ดรษ จพนทวงศษ, "Genetic diversity of lotus (Nelumbo nucifera
Gaertn) and detection of hybrids in N. nucifera and in Nymphaea.", การประชธมสพมมนาววชาการ เรรอส ง การพพฒนาบพวใหลเปปนพรชเศรษฐกวจของชาตว ครพงน ทชส 6 (2008)
- Vipa Hongtrakul, Anawat Suwanagul, Ancharee Tanjitmantham, "Cloning and Characterization of Ethylene Receptor Gene from Dendrobium Sonia
‘No.17’", Proc. IW on Ornam. Plants
Acta Hort. (2008)
- กนกวรรณ แดงสวพสดว,ธ Vipa Hongtrakul, Nitsri Sangduen, Niran Juntawong, "Study on genetic diversity of lotus (Nelumbo nucifera Gaertn) using RAPD and
AFLP techniques", การประชธมทางววชาการของมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ ครพงน ทชส 46 (2008)
- Tanavadee Kumchoo, Nitsri Sangduen, Vipa Hongtrakul, "Genomic screening of rice using microsatellite and specific functional markers for the
differentiation of rice germplasm", การประชธมทางววชาการของมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ ครพงน ทชส 47 (2009)
- Sompid Samipak, Vipa Hongtrakul, Nongnapat Kunagorn, "การคลนหายชนควบคธมการสรลางดอกเพศเมชยในสบกดร าส ", การประชธมววชาการ ครพงน ทชส 47 มหาววทยาลพย
เกษตรศาสตรษ (2009)
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- Sompid Samipak, Vipa Hongtrakul, Nongnapat Kunagorn, "Expression of an Agamous homolog in Jatropha curcas
", การประชธมววชาการ ครพงน ทชส 47 มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ (2009)
- นางสาว จชรภา ดาทอง, Vipa Hongtrakul, "Development of molecular markers for hybrid detection in waterlily (Nymphaea spp.) and lotus (Nelumbo
spp.)", การประชธมทางววชาการของมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรษ ครพงน ทชส 50 กกวล กว ฤตธรรมชาตว สรลางโอกาสเกษตรไทย กลาวไกลสกอล าเซชยน (2012)
- นางสาว ปกฉพคร กธศลกรรมบถ, Vipa Hongtrakul, "Interspecific Hybridization between Plants in the Genus Jatropha and Hybrid Detection", การประชธมทาง
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