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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

งานววจยจ ทางชยวภาพ, การโคลนยยนและการหาลขาดจบนววคลยโอไทดร, การตรวจลายพวมพรดเย ออนเอ

โครงการววจยบ
ปป 2552-2555 การคจดเลรอก และขยายโคลนของตตนหนหอไมตฝรจงร พจนธธดร จย ากการเพาะเลยยล งอจบละอองเรณร ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2555-2557 โปรตยนเซลลรเดยยวจากการหมจกหจวพรชแกหนตะวจน (Helianthus tuberosus L.) ดตวยแบคทยเรยยผลวตกรดอะมวโน Corynebacterium glutamicum DS50 สาย
พจนธธทร ไรย วตหอเอนไซมรไลโซไซมร: คธณคหาทางโภชนาการและการประยธกตรใชตในอาหารสจตวรนาขล เพรอร เปปนแหลหงโปรตยนทดแทนและเสรวมเสตนใยอาหาร ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธน
อธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2555-2557 การพจฒนาเทคนวคการถหายยยนในพรรณไมตนาขล เพรอร การสรตางพจนธธใร หมห ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากสขานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหหงชาตว
ปป 2556
การจขาแนกแกหนตะวจน (Helianthus tuberosus L.) โดยใชตลาข ดจบเบสของคลอโรพลาสตรดเย ออนเอและนววเคลยยรรดเย ออนเอดตวยเทคนวคพยซอย ารร – อารรเอฟแอลพย ( หจว
หนตาโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2556

การสรตางลจกษณะเรรองแสงในสาหรหายฉจตรดตวยโปรตยนเรรองแสง ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.

ปป 2557
การประเมวนศจกยภาพของแบคทยเรยยกลธมห ทยชร อบเกลรอและพยเอชเปปนดหางทยแร ยกไดตจากดวนดหางบรวเวณสถานยวจว ยจ กาญจนบธรใย นการเปปนเชรอล สหงเสรวมการเจรวญเตวบโตของ
พรช ( หจวหนตาโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2557-2559 การยหอยสลายสารฆหาแมลงกลธมห ออรรแกโนคลอรยนบางชนวดทยตร กคตางในสวงร แวดลตอม
โดยเชรอล ราจากดวน : การคจดแยกและการศศกษาสภาวะทยเร หมาะสม ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2556-2557 การผลวตโปรโตคอรรมกลตวยไมตสกธลหวาย (Dendrobium spp.) ปลอดไวรจส ระยะทยร 2 ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากบรวษทจ เอกชน
ปป 2557-2558 การทดสอบยรนยจนความสขาเรอจและการคงอยรขห องยยนเรรองแสงในโครโมโซมของพรรณไมตนาขล เรรองแสง Hygrophila difformis ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจาก
สขานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหหงชาตว
ปป 2557-2559 ศจกยภาพการกขาจจดสารตกคตางทางเกษตรและอธตสาหกรรมทยยร อห ยสลายยากในสวงร แวดลตอมโดยววธทย างชยวภาพ ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2558

การเพวมร ประสวทธวภาพกระบวนการผลวต Indole acetic acid (IAA) โดย Bacillus spp. ทยแร ยกไดตจากดวนดหาง ( หจวหนตาโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.

ปป 2557-2559 การยหอยสลายสารฆหาแมลงกลธมห ออรรแกโนคลอรยนบางชนวดทยตร กคตางในสวงร แวดลตอมโดยเชรอล ราจากดวน : การคจดแยกและการศศกษาสภาวะทยเร หมาะสม ( ผรรต วห ม
โครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2558-2560 ประสวทธวภาพของนลาข สตมควจนไมตทผรย ลวตจากวจตถธดบว ไมตแตหละชนวดและอธณหภรมตว าห ง ๆ ในการควบคธมเชรอล ราและแมลงศจตรรพชร ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธด
หนธนววจยจ มก.
ปป 2559

การพจฒนาตหอยอดการตรวจววเคราะหรการเรรองแสงในพรชทยไร ดตรบจ การถหายยยน ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.

ปป 2559
การถหายทอดเทคโนโลยยจากผลงานววจยจ การพจฒนาการผลวตกลตวยไมตเศรษฐกวจ ปลอดโรคสรภห าคเอกชนผรผต ลวตกลตวยไมตเปปนการคตา ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจาก
สขานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหหงชาตว
ปป 2558-2560 การววจยจ เพรอร พจฒนาคธณภาพนลาข สตมควจนไมตและการใชตประโยชนรดาต นการเกษตร ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2561-2562 การพจฒนาศจกยภาพของทรจพยากรแบคทยเรยยทนเคอมกลธมห ทยสร รตางสาร indole-3-acetic acid (IAA) และสารควบคธมรากหอโรคเพรอร การใชตประโยชนรในการสหงเสรวม
การปลรกและคธณภาพของมะเขรอเทศหลจงการเกอบเกยยร ว ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากสขานจกงานพจฒนาเศรษฐกวจจากฐานชยวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2559-2561 กระบวนการหมจกกรดโคจวกจากมจนสขาปะหลจงดตวยเชรอล รา Aspergillus เพรอร ใชตเปปนวจตถธดบว ในอธตสาหกรรมเครรอร งสขาอาง ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธด
หนธนววจยจ มก.
พวมพรครจงล ลหาสธดเมรอร 6/7/63

หนตา 1 จาก 3

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวจจนทรรแรม รรปขขา

ตตาแหนหง

นจกววจยจ ชขานาญการ

ปป 2560

การคตนหายยนทยสร รตางสาร Taxol และความหลากหลายของราเอนโดไฟตรจากพรชปฝาชายเลน ( หจวหนตาโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.
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ปป 2560
การประเมวนศจกยภาพของราเอนโดไฟตรททรย นตหอสารฆหาแมลงกลธมห ออรรแกโนคลอรยนในการเปปนเชรอล สหงเสรวมการเจรวญของพรช ( หจวหนตาโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธด
หนธนววจยจ มก.
ปป 2560

การยหอยสลายทางชยวภาพของ DDT ในดวนโดยเชรอล รา Fusarium solani P114 ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.

ปป 2561
การกระจายตจวของเชรอล ราสรตางสารพวษอะฟลาทอกซวนและออคราทอกซวน เอ ในพรวกแหตงและปปจจจยในการสรตางสารพวษ ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธด
หนธนววจยจ มก.
ปป 2561
การขยายพจนธธแร ละอนธรกจ ษรพนจ ธธตร นต เขตาพรรษา (Smithatris supraneanae W.J. Kress & K. Larsen) ในสภาพปลอดเชรอล ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธด
หนธนววจยจ มก.
ปป 2561
การประเมวนความเสยยร งสารพวษเชรอล ราและการกระจายตจวของเชรอล ราทยผร ลวตสารพวษในขตาวเปลรอกเหนยยวและขตาวเหนยยวของไทย ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธน
อธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2561
ววจยจ มก.

การประเมวนสารพวษเชรอล ราและเชรอล ราสรตางสารพวษในวจตถธดบว หลจกของอาหารไทย : กรณยศกศ ษาขตาวเหนยยวและพรวกแหตง ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธน

ปป 2561

การววจยจ เพรอร พจฒนาการผลวตกลตวยไมตปลอดโรคไวรจสอยหางยจงร ยรน ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.

ปป 2561

การสกจดโปรตยนคลตายคอลลาเจนจากเหอดฟาง ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยจ มก.

ปป 2561-2563 การคจดแยกจธลนว ทรยยยร อห ยสลายสารพวษอะฟลาทอกซวนเพรอร ประยธกตรใชตในการลดการปนเปปอป นสารพวษอะฟลาทอกซวนโดยชยวววธย ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจาก
ทธนอธดหนธนววจยจ มก.
ปป 2561-2562 การพจฒนาศจกยภาพของทรจพยากรแบคทยเรยยทนเคอมกลหลมทยสร รตางสาร indole-3 acetec acid (IAA) และสารควบคธมรากหอโรคเพรอร การใชตประโยชนรในการสหงเสรวม
การปลรกและคธณภาพของมะเขรอเทศหลจงการเกอบเกยยร ว ( ผรรต วห มโครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากสขานจกงานพจฒนาเศรษฐกวจจากฐานชยวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2563-2564 นวจตกรรมการใชตประโยชนรจากชยวมวลและสารชยวภจณฑรจากแบคทยเรยยทนเคอมสายพจนธธคร ดจ เลรอกเพรอร เพวมร ประสวทธวภาพการปลรกพรชผจกแบบเกษตรอวนทรยยร ( ผรรต วห ม
โครงการ ) ไดตรบจ ทธนจากสขานจกงานการววจยจ แหหงชาตว (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบชาตว
- Somsak Apisitwanich, Chanram Roopkham, Benchamas Silayoi, Savitr Trakulnaleamsai, "DNA MARKER FOR A1 AND A2 MUSA GENOME
IDENTIFICATION", THAI JOURNAL OF GENETICS 4 (1) (2011) 43-51
ระดจบนานาชาตว
- Nampeung Anukul, Thanapoom Maneeboon, Chanram Roopkham, Chananya Chuaysrinule, Warapa Mahakarnchanakul, "Fumonisin and T-2 toxin
production of Fusarium spp. isolated from complete feed and individual agricultural commodities used in shrimp farming", Mycotoxin research 30 (1)
(2014) 9-16
- Nongnapat Kunagorn, Chanram Roopkham, Patcharee Umroong, ดร.นลาข ผศงล อนธกลร , "Meristem tip culture of Dendrobium orchid for boosting efficiency of
hygienic large scale micropropagation", Acta Horticulturae 1155 (-) (2017) 419-424
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบชาตว
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- Chanram Roopkham, ดร. นลาข ผศงล อนธกลร , Thanapoom Maneeboon, Prapart Changlek, "Genetic Identification of Eight Keantawan Cultivars (Helianthus
tuberosus L.) Based on the Nucleotide Sequences of Four Conserved Regions of Chloroplast DNA and One Conserved Region of Nuclear DNA using PCR
– RFLP", การประชธมทางววชาการ ครจงล ทยร 53 ของมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร (2015)
- Chanram Roopkham, Savitr Trakulnaleamsai, Thanapoom Maneeboon, Siriwan Soiklom, ดร.นลาข ผศงล อนธกลร , "A study on plant growth promoting activity of
the haloalkaliphilic bacteria isolated from alkaline soil in Kanchanaburi research station", การประชธมทางววขาการ ครจงล ทยร 54 ของมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร
(2016)
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนจญญา ชหวยศรยนวล, Chanram Roopkham, Warapa Mahakarnchanakul, "A Preliminary Survey of Mycotoxins
Contamination and Toxigenic Fungi in Glutinous Rice in Cambodia, Laos and Thailand", การประชธมววชาการขตาวแหหงชาตว ครจงล ทยร 4 (2016)
- Chanram Roopkham, Savitr Trakulnaleamsai, Thanapoom Maneeboon, Siriwan Soiklom, "Optimization of indole-3-acetic acid (IAA) production by
Bacillus spp. isolated from alkaline soil", การประชธมววชาการ ครจงล ทยร 55 ระหวหาง วจนทยร 31 มกราคม 2560 - 3 กธมภาพจนธร 2560 (2017)
- Thanapoom Maneeboon, Nathawat Khlangsap, anucha tara, นางสาวชนจญญา ชหวยศรยนวล, Chanram Roopkham, "Effect of Wood Material and Pyrolysis
Temperature on Efficacy of Wood Vinegar for Controlling Chilli Thrips", การประชธมววชาการมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ครจงล ทยร 56 (2018)
- Chanram Roopkham, Thanapoom Maneeboon, Siriwan Soiklom, "Evaluation of plant growth promoting potential of organochlorine pesticide resistant
endophytic and soil fungi", การประชธมววชาการครจงล ทยร 56 ของมหาววทยาลจยเกาตรศาสตรร (2018)
- Chanram Roopkham, Thanapoom Maneeboon, อาภากร สกธลสถาพร, "Screening of Taxol encoding genes and diversity of Endophytic fungi from
Mangrove plants", การประชธมววชาการพจนธธศาสตรรแหหงชาตว ครจงล ทยร 21 (2019)
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนจญญา ชหวยศรยนวล, Chanram Roopkham, Warapa Mahakarnchanakul, "Determination of AFB1, AFB2, AFG1, AFG2,
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