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กำรศึกษำ 

2544 วท.ด. (เกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2525 วท.ม. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2521 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
อบรม/สัมมนำ 
2548  Rice transformation, The Scripps Research Institute, San Diego, CA, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (ทุน Rockefeller Foundation) 
2535 – 2536 Embryo culture and protoplast culture for plant breeding of Brassica spp., 

Chiba University, Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น (ทุน JICA) 
2535  Cell culture of papaya for papain extraction, Chiba University, Tokyo, ประเทศ

ญี่ปุ่น (ทุน JSPS) 
 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
2530 – ปัจจุบัน  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2526 – 2530  USDA-Wheat Project, Oregon State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
สำขำงำนวิจัยที่เชี่ยวชำญ 
• การเพ่ิมปริมาณพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ เช่น หน้าวัว กล้วยไม้ พืช
สมุนไพร เช่น กวาวเครือ ไพล หนอนตายหยาก ไม้ยืนต้น เช่น สัก มะละกอ ขนุน ฯลฯ 
• การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ 
− การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู คัพภะ และเซลล์แขวนลอย ของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าว มะละกอ 
− การถ่ายยีนเข้าสู่พืชโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค และโดยการใช้เชื้อ Agrobacterium 
 
โครงกำรวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
2558 – 2559 แผนงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ าส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้าน

การเกษตร” (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 
2558 – 2559 โครงการย่อยเรื่อง “ประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตของพืช” แผนงานวิจัย

เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ าส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร” 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 



2555 โครงการย่อยเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนในพรรณไม้น้ าเพื่อการสร้างพันธุ์ใหม่” ใน
ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตพรรณไม้น้ าเรืองแสงเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจของพรรณ
ไม้น้ าในประเทศไทย” (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

2553 – 2554 โครงการย่อยเรื่อง “การก าจัดไวรัสจากเหง้าพุทธรักษาและผลิตต้นพันธุ์ปลอดไวรัสด้วยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพันธุ์พุทธรักษาเพ่ือการส่งออก” 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

2552 - 2554 การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 

2551 - 2553 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพ่ือปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดย
การฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 

2550 - 2551 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “การผลิตต้นกล้วยไม้ปลอดโรคและการตรวจโรคด้วยวิธี
ทางอิมมูโนโลยี” (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 

2549, 2551, 2553     การคัดเลือกต้นสบู่ด า (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักน าให้เกิดการกลาย
พันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก.) 

2549  โครงการย่อยเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกวาวเครือขาว” ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การ
คัดเลือกพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร” (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

2548 - 2550 การพัฒนาคุณภาพ และเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมของหน่อไม้ฝรั่งโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 

2548 - 2549 การผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดให้ปลอดโรคใบด่าง (CyMV) โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และการพัฒนาเทคนิคการตรวจโรคด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 

2547 - 2548 ชุดโครงการผลิตต้นพันธุ์พืชเศรษฐกิจภาคตะวันตกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับระบบ GAP 
-โครงการย่อยเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยโดย
อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 

2545 - 2547 การศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการสังเคราะห์สารทุติยภูมิของพืชสมุนไพรไทยที่ใช้ในการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีชีวภาพ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 

2543-2545 The Improvement of Khao Dawk Mali 105, Elite aromatic Thai Rice for Abiotic 
Stress (The Rockefeller Foundation) 

 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
2557 การทดสอบยืนยันความส าเร็จและการคงอยู่ของยีนเรืองแสงในโครโมโซมของพรรณไม้น้ า

เรืองแสง Hygrophila difformis (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
2555  การทดสอบประสิทธิภาพของ promoter ที่ใช้ส าหรับการพัฒนาพรรณไม้น้ าเรืองแสง 

(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
2552 - 2554 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นสักสายพันธุ์เสาชิงช้า ระยะที่ 2 (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) 
2551 - 2553 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX เข้าสู่ต้น 



(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 
2551 - 2553 การค้นหายีนและศึกษาคุณลักษณะของยีนควบคุมการพัฒนาดอกในสบู่ด า 

(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 
2547 - 2549 การสร้างความหลากหลายสายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยเทคนิคพันธุวิศวกรรม (ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) 
2545 - 2547 การผลิตสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการก าจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรไทย 

(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 
2545 - 2546 การพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ) 
 
ผลงำนตีพิมพ์ทำงวิชำกำร 
ศิริวรรณ บุรีค ำ และเดชา ดวงนามล. 2554. การชักน าให้เกิดยอดจ านวนมากจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นผัก

เหลียงในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42 (3/1, พิเศษ): 191-194. 
ศิริวรรณ บุรีค ำ. 2553. การชักน าให้เกิดต้นหน่อไม้ฝรั่งที่มีชุดโครโมโซม 1n โดยการเพาะเลี้ยงอับเรณู. 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41(2) พิเศษ: 469-472. 
ศิริวรรณ บุรีค ำ. 2553. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอด

ไวรัส. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41(2) พิเศษ: 365-368. 
วิภาวี ทองศรี รัชนี ฮงประยูร พิสสวรรณ เจียมสมบัติ และ ศิริวรรณ บุรีค ำ. 2553. การผลิตโมโนโคลนอล 

แอนติบอดี้ต่อ Cymbidium Mosaic Virus และการพัฒนาวิธี การตรวจสอบทางซีรัมวิทยา. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41: 28-31. 

ฉัตรมณี สังข์สุวรรณ ศิริวรรณ บุรีค ำ และวิเชียร กีรตินิจกาล. 2551. อิทธิพลของ kinetin และ BA ที่มีต่อ
การชักน าให้เกิดยอดของกวาวเครือขาว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 39 (3) (พิเศษ): 508-511. 

ศิริวรรณ บุรีค ำ สุลักษณ์ แจ่มจ ารัส และ มณฑา วงศ์มณีโรจน์. 2551. ผลของอุณหภูมิต่อการเกิดโซมาติก
เอ็มบริโอเจนเนซีส จากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผู้ของหน่อไม้ฝรั่ง. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 39 (พิเศษ): 424-427. 

ศิริวรรณ บุรีค ำ มณฑา วงศ์มณีโรจน์ และ สุลักษณ์ แจ่มจ ารัส. 2551. การชักน าให้เกิดแคลลัสชนิดเอ็มบริโอจี
นิคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเพ่ิมปริมาณ ต้นหน่อไม้ ฝรั่ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 39 
(พิเศษ): 420-423. 

ฉัตรมณี สังข์สุวรรณ ศิริวรรณ บุรีค ำ และ วิเชียร กีรตินิจกาล. 2551. อิทธิพลของ kinetin และ BA ที่มีต่อ
การชักน าให้เกิดยอดของกวาวเครือขาว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 39 (3) (พิเศษ): 508-511. 

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ รงรอง หอมหวล ศิริวรรณ บุรีค ำ และ สุรัตน์วดี จิวะจินดา. 2550. การขยายพันธุ์หนอน
ตายหยาก (Stemona collinsae Craib.) โดยการใช้เหง้าและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. 
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5 (2): 89. 

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ รงรอง หอมหวล ศิริวรรณ บุรีค ำ และ สุรัตน์วดี จิวะจินดา. 2550. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการชักน ารากหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craib.) ในสภาพปลอดเชื้อ 
และการน าต้นออกปลูก. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5 (2): 90. 



ศิริวรรณ บุรีค ำ มณฑา วงศ์มณีโรจน์ สุรัตน์วดี จิวะจินดา อโนชา ขุนเพชร และ รงรอง หอมหวล. 2546. การ
ขยายพันธุ์ต้นหนอนตายหยาก (Stemona spp.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 34 (1-3 พิเศษ): 329-332. 

ศิริวรรณ บุรีค ำ มณฑา วงศ์มณีโรจน์ สุรัตน์วดี จิวะจินดา ศิวิมล จวงจันทร์ และ รงรอง หอมหวล. 2546. 
การเพาะเลี้ยงแคลลัสและเซลล์แขวนลอยของโล่ติ๊น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 34 (1-3 
พิเศษ): 346-349. 

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ ศิริวรรณ บุรีค ำ รงรอง หอมหวล และ สุลักษณ์ แจ่มจ ารัส. 2546. การศึกษาการปรับ
สภาพและสูตรผสมของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้าหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 34 (1-3 พิเศษ): 362-365. 

รงรอง หอมหวล มณฑา วงศ์มณีโรจน์ ศิริวรรณ บุรีค ำ และ ศิวิมล จวงจันทร์. 2546. เทคนิคการแยกและการ
เพาะเลี้ยงโพรโตพลาสท์เบญจมาศ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 34 (1-3 พิเศษ): 40-43. 

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ ศิริวรรณ บุรีค ำ และ อโนชา โลกร่วม. 2540. การชักน าต้นขนุนไพศาลทักษิณท่ีได้จาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ออกรากในสภาพ ex vitro. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขา
วิทยาศาสตร์) 31(1): 1-9. 

Kunagorn, N., Chiemsombat, P. and Sundhrarajun, S. 2013. An Efficient Protocol for 
Elimination of Canna Yellow Mottle Badnavirus (CaYMV) in Canna (Canna indica) 
Plantlets Cultured In Vitro. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant. 49 
(4): 481. 

Burikam, S., Sripichitt, P., Kositratana, W. and Attathom, S. 2002. Improved frequencies of 
embryogenic calli induction and plantlet regeneration in mature embryos of 
KDML105, an elite Thai indica rice. Thai Journal of Agricultural Science 35(1): 83-
98. 

Burikam, S., Phromdaeng, S., Sripichitt, P., Kositratana, W. and Attathom, S. 2002. 
Investigation on proline accumulation and its alteration upon NaCl treatment in 
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จ.พระนครศรีอยุธยา  

ผลงาน   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส  
ผู้เสนอผลงาน  ศิริวรรณ บุรีค ำ  
2. รำงวัลดีเด่น  การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 

วันที่ 30 สิงหาคม 2550 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 
ผลงาน   การเพ่ิมประสิทธิภาพการชักน ารากหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Crab.) ในสภาพ

ปลอดเชื้อและการน าต้นออกปลูก  
ผู้เสนอผลงาน  มณฑา วงศ์มณีโรจน์ รงรอง หอมหวล ศิริวรรณ บุรีค ำ และ สุรัตน์วดี จิวะจินดา  
3. รำงวัลชมเชย  การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ประจ าปี 2533 การประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28. สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 
ผลงาน  การผลิตต้นพันธุ์มะละกอในเชิงการค้าโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ผู้เสนอผลงาน  ศิริวรรณ บุรีค ำ สุพัฒน์ อรรถธรรม และ วนิดา ชมมาลี 


