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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

ปรพบปรธงพพนธธน

โครงการววจยบ
ปป 2551-2554 การพพฒนาพพนธธขน าข วหอมเพรอพ การแขขงขพนในตลาดโลก ( ผผรข วข มโครงการ ) ไดขรบพ ทธนจากสสานพกงานพพฒนาการวศจยพ การเกษตร (องคนการมหาชน)
ปป 2555-2560 เทคโนโลยยกอข กลายพพนธธทน งทพ จยโนมเพรอพ เพศมพ ศพกยภาพการปรพบปรธงพพนธธขน าข วทยเพ ปปนมศตรกพบสศงพ แวดลขอม ( ผผรข วข มโครงการ ) ไดขรบพ ทธนจากศผนยนพนพ ธธวศศ วกรรมและ
เทคโนโลยยชวย ภาพหขงชาตศ สสานพกงานพพฒนาวศทยาศาสตรนและเทคโนโลยยแหขงชาตศ
ปป 2559

การพพฒนาธนาคารรหพสพพนธธกรรมขขาวไทย ( ผผรข วข มโครงการ ) ไดขรบพ ทธนจากสสานพกงานพพฒนาเศรษฐกศจจากฐานชยวภาพ (องคนการมหาชน)

ปป 2559-2563 Climate ready rice : Optmising transpiration to protect rice yield under abiotic stresses ( ผผรข วข มโครงการ ) ไดขรบพ ทธนจากสสานพกงานพพฒนาวศทยา
ศาสตรนและเทคโนโลยยแหขงชาตศ (สวทช.)
ปป 2560

โครงการพพฒนารหพสพพนธธกรรมขขาวพรนท เมรอง ( ผผรข วข มโครงการ ) ไดขรบพ ทธนจากสสานพกงานพพฒนาเศรษฐกศจจากฐานชยวภาพ (องคนการมหาชน)

ปป 2560-2561 การพพฒนาเครรอพ งหมายโมเลกธลสสาหรพบใชขในการปรพบปรธงพพนธธขน าข วพศษณธโลก 2 และปทธมธานย 1 ใหขทนทานตขออธณหภผมสศ งผ ในชขวงเจรศญพพนธธน (ปปทพย 2) ( ผผรข วข ม
โครงการ ) ไดขรบพ ทธนจากสสานพกงานพพฒนาการวศจยพ การเกษตร (สวก.)
ปป 2560

การประยธกตนใชขการประมวลผลภาพสสาหรพบการกสาหนดมาตรฐานสยของขขาวสย. ( ผผรข วข มโครงการ ) ไดขรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวศจยพ มก.

ปป 2561

โครงการ DNA Barcode สมธนไพร ( หพวหนขาโครงการ ) ไดขรบพ ทธนจากสสานพกงานพพฒนาเศรษฐกศจจากฐานชยวภาพ (องคนการมหาชน)

ปป 2561-2563 โครงการขยายพพนธและตรวจรผ
ธน
ปลพกษณนของขขาวไทยเพรอพ เกกบรพกษาในธนาคารทรพพยากรชยวภาพแหขงชาตศ เพรอพ อนธรกพ ษนวจศ ยพ และการใชขประโยชนน ( ผผรข วข มโครงการ )
ไดขรบพ ทธนจากศผนยนพนพ ธธวศศ วกรรมและเทคโนโลยยชวย ภาพแหขงชาตศ
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบนานาชาตศ
- Siriphat Ruengphayak, ดร.วศนตศ ชาญ รรนพ ใจชน, นายชาตรย แสนสธข, นางสาวสธภาพร พรหมพพนธธน , ดร.สมวงษน ตระกผลรธงข , รศ.ดร.รพชนย คงคาฉธยฉาย, Apichart Vanavichit,
"Forward screening for seedling tolerance to Fe toxicity reveals a polymorphic mutation in ferric chelate reductase in rice. Rice", Rice 8 (3) (2015) 1-10
- Siriphat Ruengphayak, นายเอกวพฒนน ไชยชธมภผ, นางสาวสธภาพร พรหมพพนธธ,น ดร.วศนธพย กมลสธขยรนยง, นายวศศรธต สธขะเกตธ, นายเอกพล ภผวนารถนฤบาล, นางสาวศศรภศ า กอ
อศนทรศพกดศ,ด นางสาวศศรพศ ร กออศนทรศพกดศ,ด Apichart Vanavichit, "Pseudo-backcrossing design for rapidly pyramiding multiple traits into a preferential rice
variety.", Rice 8 (7) (2015) 1-16
- Apichart Vanavichit, Kamolsukyeunyong, W, Siangliw, M, Siangliw, JL, Traprab, S, Siriphat Ruengphayak, Chaichoompu, E, Saensuk, C,
Phuvanartnarubal, E, Toojinda, T, Tragoonrung, S, "Thai Hom Mali Rice: Origin and Breeding for Subsistence Rainfed Lowland Rice System", RICE 11
(2018) 1-12
- Kamolsukyeunyong, W., Siriphat Ruengphayak, Chumwong, P., Kusumawati, L., Chaichoompu, E., Jamboonsri, W., Saensuk, C., Phoonsiri, K.,
Toojinda, T., Apichart Vanavichit, "Identification of spontaneous mutation for broad-spectrum brown planthopper resistance in a large, long-term fast
neutron mutagenized rice population", Rice 12 (1) (2019) No6
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดพบชาตศ
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สบงกบด กองบรศหารการวศจยพ และบรศการวศชาการ สสานพกงานวศทยาเขต กสาแพงแสน
- Siriphat Ruengphayak, สมศพกดศด แซขซ,ขผ ดร.นงนาถ พขอคขา, เอกวพฒนน ไชยชธมภผ, Siwaret Arikit, อนธชา พลพบพลา, สธภาพร พรหมพพนธธ,น ดร.วศนตศ ชาญ รรนพ ใจชน, ดร.ธยรยธทธ ตผข
จศนดา, ดร.สมวงษน ตระกผลรธงข , รศ.ดร.รพชนย คงคาฉธยฉาย, Apichart Vanavichit, "The Origin of Genetic Variation for Functional Discovery and Breeding", การประชธม
วศชาการขขาวแหขงชาตศ ครพงท ปฐมฤกษน
วพนทยพ 15–17 ธพนวาคม 2553 ณ อาคารสารนศเทศ 50 ปป มหาวศทยาลพยเกษตรศาสตรน วศทยาเขตบางเขน กรธงเทพฯ
(2010)
- Siriphat Ruengphayak, นายสมศพกดศด แซขซ,ขผ ดร.นงนาถ พขอคขา, นายเอกวพฒนน ไชยชธมภผ, Siwaret Arikit, นายอนธชา พลพบพลา, นางสาวสธภาพร พรหมพพนธธ,น ดร.วศนตศ ชาญ รรนพ ใจ
ชน, ดร.ธยรยธทธ ตผจข นศ ดา, ดร.สมวงษน ตระกผลรธงข , รศ.ดร.รพชนย คงคาฉธยฉาย, Apichart Vanavichit, "Rice Functional Genomics by Targeting Induced Local lesion in
Genome", การประชธมวศชาการขขาวแหขงชาตศ ครพงท ทยพ 2 (2012)
- Siriphat Ruengphayak, ดร.วศนธพย กมลสธขยรนยง, นายชาตรย แสนสธข, นายเอกวพฒนน ไชยชธมภผ, Apichart Vanavichit, "Low cost, high throughput SNP discovery from
diversified Asian rice germplasm", การประชธมวศชาการขขาวแหขงชาตศ ครพงท ทยพ 4 งานวศจยพ ขขาวเพรอพ รพบการเปลยยพ นแปลงของโลก (2016)
- ดร.วศนธพย กมลสธขยรนยง, นางสาวปปณฑรศกา ชธมข วงศน, ดร.วพชรยวรรณ แจขมบธญศรย, Siriphat Ruengphayak, นางสาวกพญญกาญจนน พผนศศร,ศ นายชาตรย แสนสธข, ดร. ธยรยธทธ ตผจข นศ ดา
, Apichart Vanavichit, "การคขนพบยยนตขานทานเพลยยท กระโดดสยนาสท ตาลอยขางรวดเรกวโดยวศธย QTL-seq รขวมกพบ double-digest restriction site-associated DNA sequencing
(ddRAD).", การประชธมวศชาการขขาวแหขงชาตศ ครพงท ทยพ 4 (2016)
ระดพบนานาชาตศ
- Siriphat Ruengphayak, ดร.วศนตศ ชาญ รรนพ ใจชน, นางสาวสธภาพร พรหมพพนธธ,น นายเอกวพฒนน ไชยชธมภผ, นายชาตรย แสนสธข, ดร.ธยรยธทธ ตผจข นศ ดา, ดร.สมวงษน ตระกผลรธงข , รศ.ดร.
รพชนย คงคาฉธยฉาย, Apichart Vanavichit, "Reverse and forward genetics approaches to identify mutants conferring high grain Fe density and tolerance to Fe
toxicity", 10th International Symposium on Rice Functional Genomics (2012)
- Apichart Vanavichit, Chanate Malumpong, Siwaret Arikit, สมวงษน ตระกผลรธงข , Sithichok Tingphatsorn, วศนตศ ชาญ รรนพ ใจชน, Wintai Kamolsukyuanyong, สธไลมาน
เจจะอาบผ, Siriphat Ruengphayak, เอกวพฒนน ไชยชมภผ, Ekphol Phuvanartnarubarn, ชาตรย แสนสธข, อนธชา พลพบพลา, มยชยพ เซยยพ งหลศว, "Rapid induction of genome-wide
spontaneous and novel mutations to enrich natural genetic variation for ideotype breeding", 14th International Symposium on Rice Functional
Genomics (2016)
- Siriphat Ruengphayak, นางสาวกพญญกาญจนน พผนศศร,ศ นายชาตรย แสนสธข, นายอาณพตศ สธขวย งศน, ดร. วศนธพย กมลสธขยรนยง, นายเอกวพฒนน ไชยชธมภ, นายวพชรศนทรน ศรยมงคลชพย,
ผศ. พศเชษฐ เวชวศฐาน, ดร.สศทธศโชค ตพงท ภพสสรเรรอง, ดร.วศรลพ ดา ภผตะคาม, นางสาวนธกลผ จอมชพย, Apichart Vanavichit, "DNA barcodeing of medicinal plants", Thailand
Biodiversity BioBank Conference (2018)
- Praphat Kawicha, THANWANIT THANYASIRIWAT, Siriphat Ruengphayak, สมพร วงษนภกพ ดย, "SNP discovery for species identification of indigo plants
(Indigofera spp.) using double digest restriction site-associated DNA sequencing", The Forth Thailand Biodiversity BioBank Conference: “2018
International Forum on Community Biobank: Thailand Initiatives” (2018)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- ผลงานวศจยพ และนวพตกรรมดยเดขน ๖๐ ปป วช. มศตกศ ารนสาไปใชขประโยชนนธดขานเศรษฐกศจและอธตสาหกรรม ประจสาปป 2562 เรรอพ ง "โครงการบผรณาการเทคโนโลยยชวย ภาพในการสรขาง
พพนธธขน าข วเพรอพ เพศมพ มผลคขาและคธณคขาสผง: ขขาวไซนเบอรนร"พย จาก สสานพกงานคณะกรรมการวศจยพ แหขงชาตศ
ผลงานวศจยพ นยเท ปปนรายการรวบรวมระหวขางปป 1 มกราคม 2552 - 9 สศงหาคม 2563
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