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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การแยกและสกวดสารจากธรรมชาตว

โครงการววจยบ
ปป 2551-2554 การศศกษาสายพวนธธเย หพดแครงและสารออกฤทธวเธ พพอพ พวฒนาการผลวตและการแปรรบปเปปนผลวตภวณฑยเพพอพ สธขภาพ ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนอธดหนธนววจยว
มก.
ปป 2552
ปปจจวยทรมพ ผร ลตลอผลสวมฤทธวทธ างการเรรยนในรายววชาววทยาศาสตรยพนพ ฐานของนวสตว ปรวญญาตรร มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ปปการศศกษา 2552 (
หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนอธดหนธนววจยว มก.
ปป 2552-2554 การควบคธมไสผเดพอนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของฝรวงพ ดผวยสารสกวดจากเชพอพ ราเอคโตไมคอรยไรซาบางชนวด ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนอธด
หนธนววจยว มก.
ปป 2551-2552 การสกวดและแยกสารออกฤทธวจธ ากใบขลบล ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากคณะศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2551-2552 พฤกษเคมรและสารตผานอนธมลบ อวสระในผลไมผไทย ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากคณะศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ววทยาเขต
กกาแพงแสน
ปป 2551-2553 การแปรรบปววตถธดบว จากผลสผมโอดผวยววธทร างเคมรเพพอพ ใชผประโยชนยทางดผาน ผลวตภวณฑยอาหารและเภสวช ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากโครงการศบนยยความเปปนเลวศ
ทางววชาการ มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย
ปป 2553
การศศกษาเปรรยบเทรยบการเจรวญเตวบโตของสาหรลาย Spirulina platensis ในอาหาร Zarrouk และในนพาก เสรยจากบลอกธงผ ทรมพ รร ะดวบความเขผมขผนของโซเดรยมไบคารยบอ
เนตตลางกวน ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนอธดหนธนววจยว มก.
ปป 2552-2554 การควบคธมไสผเดพอนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของฝรวงพ ดผวยสารสกวดจากเชพอพ รา
เอคโตไมคอรยไรซาบางชนวด ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนอธดหนธนววจยว มก.
ปป 2554

การศศกษาฤทธวทธ างชรวภาพและการใชผประโยชนยจาก schizophyllan ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนอธดหนธนววจยว มก.

ปป 2554-2556 การควบคธมไสผเดพอนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของมะเขพอเทศดผวยนพาก กรองและสารสกวดจากเสผนใยเหพดเผาะ [Astraeus hygrometricus (Pers.)
Morgan] ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนอธดหนธนววจยว มก.
ปป 2555-2556 การแยกและพวสจบ นยเอกลวกษณยสารออกฤทธวจธ ากขผาวกลผองงอกเพพอพ ใชผในการปปองกวนโรคหววใจและหลอดเลพอด ( หววหนผาโครงการยลอย ) ไดผรบว ทธนจากสกานวกงาน
พวฒนาการววจยว การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 กลธมล ววจยว เทคโนโลยรชวร ภาพจธลนว ทรรยย ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากคณะศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2557-2558 บทบาทของสารสกวดจากขผาวกลผองงอกตลอโรคหววใจและหลอดเลพอด ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากสกานวกงานพวฒนาการววจยว การเกษตร (สวก.)
ปป 2558

เคมรผลวตภวณฑยธรรมชาตวและเวชสกาอาง ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากงบประมาณสนวบสนธนการตวงพ หนลวยววจยว ของมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย

ปป 2558
การโคลนและววเคราะหยเชวงโมเลกธลของยรนในววถกร ารสวงเคราะหยไฟโตเอสโตรเจนจากมะพรผาว (Cocos nucifera L) เพพอพ พวฒนาเครพอพ งหมายชรวโมเลกธลสกาหรวบบลงชรพ
ปรวมาณไฟโตเอสโตรเจนในนพาก มะพรผาว ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนอธดหนธนววจยว มก.
ปป 2558-2559 ชรวววทยาโมเลกธลและผลวตภวณฑยจากจธลนว ทรรยย ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย(เพพอพ สนวบสนธนการดกาเนวนงานกลธมล ววจยว )
ปป 2559-2560 การตรวจหากวจกรรมการทกางานของเอนไซดยและการใชผประโยชนยจากเชพอพ ราเอนโดไฟทยทแพร ยกไดผจากกลผวยไมผ ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากคณะศวลปศาสตรย
และววทยาศาสตรย
ปป 2559
การโคลนและววเคราะหยการแสดงออกของยรน Pinoresinol lariciresinol reductase (PLR) ในววถกร ารสวงเคราะหยลกว แนนไฟโตเอสโตรเจนในขผาวไทยเพพอพ ใชผเปปน
เครพอพ งหมายบลงชรสพ ารออกฤทธวทธ างชรวภาพของขผาวธวญโอสถทรจพ ะนกามาใชผสาก หรวบสตรรวยว ทอง ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนอธดหนธนววจยว มก.
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ปป 2558-2559 การสวงเคราะหย การออกฤทธวยธ บว ยวงพ เชพอพ รา และการศศกษาเคมรเชวงทฤษฎรของอนธพนว ธยคมบ ารวน ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนสนวบสนธนการเผยแพรลผลงานใน
วารสารระดวบนานาชาตว โครงการจวดตวงพ ภาคววชาเคมร
ปป 2560-2561 การศศกษาการนกาไปใชผทางชรวภาพของสารประกอบฟปนอลวกและสารตผานอนธมลบ อวสระของขผาวทรมพ สร กร อล นและหลวงการหธงดผวยแบบจกาลองระบบทางเดวนอาหารใน
หลอดทดลอง ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากเงวนรายไดผ โครงการจวดตวงพ ภาคววชาเคมร
ปป 2560-2561 บทบาทของสารสกวดขผาวกลผองงอกตลอโรคหววใจและหลอดเลพอด 2559 ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากสกานวกงานพวฒนาการววจยว การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การกระจายตววความหลากหลาย และความสามารถในการผลวตสารชรวผลวตภวณฑยของเชพอพ ราเอนโดไฟทยจากพพชในระบบนวเวศปปาชายเลนไทย ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผ
รวบทธนจากสกานวกงานพวฒนาเศรษฐกวจจากฐานชรวภาพ (องคยการมหาชน)
ปป 2562
การผลวตและการประยธกตยใชผวสว ดธเคลพอบผววทรทพ าก จากพอลวเมอรยชวร ภาพซศงพ มรสารออกฤทธวทธ างชรวภาพสกาหรวบการเคลพอบเมลพดพวนธธย และการหลอหธมผ ชวนพ สลวนพพชและ
แบคทรเรรยสลงเสรวมการเจรวญของพพช ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนอธดหนธนววจยว มก.
ปป 2562

การพวฒนาสบตรสารเคลพอบเมลพดพวนธธดย วผ ยพอลวเมอรยกบว สารอนธพนว ธยคมบ ารวนบนผววของเมลพดพพช ( ผบรผ วล มโครงการ ) ไดผรบว ทธนจากทธนอธดหนธนววจยว มก.
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดวบชาตว
- Wanpen Laosripaiboon, "Phytochemical Screening and Antioxidant in Thai Fruit", การประชธมววชาการคณะศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย ประจกาปป 2551 (2009)
- Kritchaya Issakul, Wanpen Laosripaiboon, Chaivat Kittigul, นายสมชวย สธวงศยศกว ดวศธ รร, "Genetic Characteristic of some Nucleopolyhedrovirus in Thailand",
การประชธมววชาการสภาวะโลกรผอน: ความหลากหลายทางชรวภาพและการใชผประโยชนยอยลางยวงพ ยพน (2009)
- Soontaree Petchdee, Wanpen Laosripaiboon, Worakij Cherdchutham, Thaweesak Songserm, "Cardiovascular protective effects of germinated brown
rice", การประชธมววชาการขผาวแหลงชาตว ครวงพ ทรพ 2 (2012)
- นางสาวธนวชชา สธวรรณ, Wanpen Laosripaiboon, NONGPANGA JARUSSOPHON, "Evaluation of Antioxidant and Antifungal activities of Six Plants Species
against Plant Pathogenic Fungi", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (2015)
- น.ส.กววนนาถ หลผาตธยผ , NONGPANGA JARUSSOPHON, Prapaporn Tangkijchott, Wanpen Laosripaiboon, "Investigation of Bioactive Compounds in
Germinated and Ungerminated Rice Extracts", การประชธมววชาการระดวบชาตว มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ครวงพ ทรพ 12 (2015)
- น.ส.ฉวรวรรณ ขาวคง, กวตตวมา กออารรพทว กว ษย, Wanpen Laosripaiboon, อ.นวลจวนทรย มวจฉรวยกธล, "Antioxidant Activity and a-Glucosidase Inhibition of Extracts from
Unripe and Ripe Carissa carandas Linn", การประชธมววชาการระดวบชาตว มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ครวงพ ทรพ 12 (2015)
- สธจตว ราภรณย เนตรแกผว, วรวนดา เฟฟอฟ งชบนชธ , Wanpen Laosripaiboon, NONGPANGA JARUSSOPHON, "Bioaccessibility of Phenolic Compound in Germinated
Jasmine Red Rice Before and After Cooking by in vitri Simulated Models", การประชธมววชาการระดวบชาตว ครวงพ ทรพ 16 มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
ววนทรพ 3-4 ธวนวาคม 2562 (2019)
- Siriluck Iamtham, Wanpen Laosripaiboon, Kathawut Sopalun, นครวนทร มาตะโก, "สารออกฤทธวทธ างชรวภาพของราเอนโดไฟทยจากพพชปปาชายเลนและศวกยภาพในการ
ตผานเชพอพ รากลอโรคพพช", การประชธมววชาการระดวบชาตว ม เกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสนครวงพ ทรพ 16 (2019)
ระดวบนานาชาตว
- น.ส.พวมพา สมอธราสธข, MALEE SRISODSUK, Wanpen Laosripaiboon, "Isolation and Antimicrobial Properties of Active Constituents from Pluchea indica
leaves", Pure and Applied Chemistry International Conference (2009)
- Kritchaya Issakul, Wanpen Laosripaiboon, ณวฏฐณวชา ประทธมมวนทรย, "Efficacy of plant extracts in controlling of cruciferous insect pests", Pure and Applied
Chemistry International Conference 2010 (2010)
- Wanpen Laosripaiboon, Arrita Rakchat, Prapaporn Tangkijchott, "Antioxidant and antihyperglycemic activities of extracts from Astraeus hygrometricus
in submerged culture", The 5th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO5) (2014)
- กววนาถ หลผาตธยผ , NONGPANGA JARUSSOPHON, Wanpen Laosripaiboon, "Phenolic compounds and alpha-glucosidase inhibitory activities or ungerminated
and germinated rices", The 6th International Conferences for Health and Beauty (Natpro6) (2016)
- พรพวมล กวจววชา, Prapaporn Tangkijchott, NONGPANGA JARUSSOPHON, Wanpen Laosripaiboon, "Chemical analysis and antioxidant properties of
polysaccharides extracted from the mycelieum of Boletus colossus Heim.", the 6th Internation Conference on Natural Products for Health and Beauty
(Natpro6) (2016)
- ธนวชชา สธวรรณ, Wanpen Laosripaiboon, NONGPANGA JARUSSOPHON, "Antioxidant and antifungal activities of six thai herbs and spices", The 6the
international Conference and Natural Products for Health and Beauty(Nย atpro6) (2016)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ววนเพพญ เหลลาศรรไพบบลยย

ตตาแหนหง อาจารยย
สบงกบด ภาคววชาววทยาศาสตรย คณะศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย กกาแพงแสน
- Nattawadee Bungtongdee, Kathawut Sopalun, Wanpen Laosripaiboon, Siriluck Iamtham, "Optimization for antifungal production by endophytic fungi
isolated from Thai orchid species", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017) “Bioinnovation and Bioeconomy”
(2017)
- NONGPANGA JARUSSOPHON, Wanpen Laosripaiboon, Sasiwadee Boonya-udtayan, Kanjanaporn Chompoonuch, Kanok-on Amprayn, Sagaw
Prateepchinda, Suwatchai Jarussophon, Warinda Fuangchoonuch, ผศ.ดร.อรวรรณ ชธณหะชาตว, "Characterization, selenium accumulation and their
antioxidant activity with different forms of coated selenium nanoparticles in sunflower sprout", Pure and Applied Chemistry International Conference
2020 (2020)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- โปสเตอรยดเร ดลน ประเภทดรมาก ประจกาปป 2555 เรพอพ ง "ผลของขผาวกลผองงอกในการปปองกวนโรคหววใจและหลอดเลพอด" จาก การประชธมววชาการขผาวแหลงชาตว
ผลงานววจยว นรเพ ปปนรายการรวบรวมระหวลางปป 1 มกราคม 2551 - 7 ธวนวาคม 2564

พวมพยครวงพ ลลาสธดเมพอพ 7/12/64

หนผา 4 จาก 4

