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สาขางานวิจัยที่เชี่ยวชาญ 

• งานวิจัยทางชีวภาพ  

• การโคลนยีนและการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ 

• การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
 
โครงการวิจัย 
 หัวหน้าโครงการวิจัย 
2560 การค้นหายีนทีส่ร้างสาร Taxol และความหลากหลายของราเอนโดไฟต์จากพืชป่าชายเลน 

2560 การประเมินศักยภาพของราเอนโดไฟต์ท่ีทนต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในการเป็นเชื้อส่งเสริมการ
เจริญของพืช 

2558 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต Indole acetic acid (IAA) โดย Bacillus spp.ที่แยกได้จากดนิด่าง 

2557 การประเมินศักยภาพของแบคทีเรยีกลุ่มที่ชอบเกลือและพีเอชเป็นดา่งที่แยกได้จากดินด่างบริเวณสถานีวิจัย
กาญจนบุรีในการเป็นเช้ือส่งเสรมิการเจรญิเติบโตของพืช 

2556 การจำแนกแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยใช้ลำดบัเบสของคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอและนวิเคลยีร์ดี
เอน็เอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ – อาร์เอฟแอลพ ี



ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
2565 โครงสร้างและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเล ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ

ประจำปี 2565 
2564 นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเครื่องหมายดเีอ็นเอเพื่อฟื้นฟูและการประเมินฤทธ์ิทางชีวภาพของโสมภูลังกา

พืชถิ่นเดียวท่ีใกล้สูญพันธ์ุยิ่งของถ้ำนาคา 
2564 การพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 เพื่อรองรับมาตรฐาน

การเกษตรและอาหาร 
2563 การภ่ายทอดเทคโนโลยดีารปลูกพืชตระกูล Solanaceae แบบเกษตรอินทรีย์ ทุน วช. : การพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
2563 ความเป็นไปได้ในการขยายพนัธุ์เพื่อการค้าของพรรณไม้เฉพาะถิ่นในสกลุ ‘Phanera’ ที่มศีกัยภาพสู่ไม้

ประดบัเชงิพาณิชย์ 
2562 โรงเรือนเพาะชำอัฉริยะเพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลติกล้ากระถินลูกผสม ทุนวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย/

เป้าหมายรัฐบาล และท้าทายไทย : แผนวิจัยส่งเสรมิสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไมม้ีค่า 
2561- 2562 การคัดแยกจลุินทรยี์ย่อยสลายสารพิษอะฟลาทอกซินเพื่อประยุกต์ใช้ในการลดการปนเปื้อนสารพิษอะฟลา

ทอกซินโดยชีววิธี 
2561 การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรแบคทีเรียทนเคม็กลุม่ที่สร้างสาร indole-3 acetic acid (IAA) และสาร

ควบคุมราก่อโรคเพื่อการใช้ประโยชน์ในการส่งเสรมิการปลูกและคณุภาพของมะเขือเทศหลังการเก็บเกีย่ว 
2561 การกระจายตัวของเชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและออคราทอกซิน เอ ในพริกแห้งและปัจจัยในการ

สร้างสารพิษ 
2561 การขยายพันธ์ุและอนุรักษพั์นธุ์ต้นเข้าพรรษา (Smithatris supraneanae W.J. Kress & K. Larsen) ใน

สภาพปลอดเชื้อ 
2561 การประเมินความเสีย่งสารพิษเชื้อราและการกระจายตัวของเชื้อราที่ผลิตสารพิษในข้าวเปลือกเหนยีวและข้าว

เหนียวของไทย 
2561 การประเมินสารพิษเชื้อราและเช้ือราสร้างสารพิษในวัตถดุิบหลักของอาหารไทย : กรณีศึกษาข้าวเหนียวและ

พริกแห้ง 
2561 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลติกล้วยไม้ปลอดโรคไวรสัอย่างยั่งยืน 
2561 การสกัดโปรตีนคล้ายคอลลาเจนจากเห็ดฟาง 
2560 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมนัสำปะหลังด้วยเช้ือรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถดุิบในอุตสาหกรรม

เครื่องสำอาง 
2560 การย่อยสลายทางชีวภาพของ DDT ในดินโดยเชื้อรา Fusarium solani P114 
2559 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยการพัฒนาการผลติกล้วยไม้เศรษฐกิจ ปลอดโรคสู่ภาคเอกชนผูผ้ลิต

กล้วยไม้เป็นการค้า 
2559 การพัฒนาต่อยอดการตรวจวิเคราะห์การเรืองแสงในพืชที่ได้รับการถา่ยยีน 
2559 การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพน้ำส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร  
2559 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากวัตถดุิบไม้แต่ละชนิดและอณุหภมูิต่าง ๆ ในการควบคมุเช้ือราและ



แมลงศัตรูพืช 
2557-2559 การย่อยสลายสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยเชื้อราจากดิน : การคัด

แยกและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม 
2557-2558 การทดสอบยืนยันความสำเร็จของการคงอยู่ของยีนเรืองแสงในโครโมโซมของพรรณไม้น้ำเรืองแสง 

Hygrophila difformis 
2556-2557 การผลิตโปรโตคอร์มกล้วยไม้สกลุหวาย (Dendrobium spp.) ปลอดไวรสัระยะที่ 2 

2556 การสร้างลักษณะเรืองแสงในสาหร่ายฉัตรด้วยโปรตีนเรืองแสง 
2555-2557 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนในพรรณไม้นำ้เพื่อการสร้างพันธ์ใหม ่
2555-2557 โปรตีนเซลล์เดียวจากการหมักหัวพืชแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) ดว้ยแบคทีเรียผลติกรดอะมิโน 

Corynebacterium glutamicum DS50 สายพันธุ์ท่ีไวต่อเอมไซมไ์ลโซไซม์: คุณค่าทางโภชนาการและการ
ประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนและเสริมเส้นใยอาหาร  

2552-2554 การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไมฝ้รั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณ ู

 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
ระดับชาติ 
จันทร์แรม รูปขำ เบญจมาศ ศิลาย้อย สาวิตร ตระกลูน่าเลื่อมใส และสมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช. 2554 

การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอเพ่ือบ่งชี้จีโนมกล้วย A1 และ A2. Thai J. Genet. 4(1) 43-5 
 
ระดับนานาชาติ 
Kunagorn, N., Roopkham, C., Aumroong, P. and Anukul, N. 2017. Meristem tip culture of 

Dendrobium orchid for boosting efficiency of hygienic large scale micropropagation. Acta 
Hort. (ISHS) 1155:419-424  

 
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 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ  
จันทร์แรม รูปขำ, ธนภูมิ มณีบุญ และ อาภากร สกุลสถาพร. 2562. การค้นหายีนที่สร้างสารแทกเซลและความ

หลากหลายของราเอนโดไฟต์ จากพืชป่าชายเลน, 165-174. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ 

พันธุศาสาตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21    

จันทร์แรม รูปขำ, ธนภูมิ มณีบุญ และ ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม. 2561. การประเมินศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่ทนต่อ

สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช, 137-143. ใน รายงานการ

ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 

ธนภูมิ มณีบญุ, ณัฐวัฒน์ คลงัทรัพย์, อนุชา ทะรา, ชนัญญา ช่วยศรีนวล และ จนัทร์แรม รูปขำ. 2561.  ผลของ

วัตถุดิบไม้และอุณหภูมิที่ทำปฏิกิริยาไพโรไลซิสต่อประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมเพลี้ยไฟ

พริก, 244-251. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.  

จันทรแรม รูปขํา, สาวติร ตระกูลนาเลื่อมใส, ธนภูมิ มณีบุญ และ ศิริวัลย สรอยกลอม. 2560. การศึกษาสภาวะที่

เหมาะสมของการผลิต Indole-3-acetic acid (IAA) ของ Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินด่าง, 184-191. 

ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพฯ. 

จันทร์แรม รูปขา, สาวิตร ตระกลูน่าเลื่อมใส, ธนภูมิ มณบีุญ, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม และ น้ำผึ้ง อนุกูล. 2559.  

การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบเกลือและพีเอชเป็นด่างที่แยกได้จากดินด่างบริเวณสถานี

วิจัยกาญจนบุรีในการเป็นเชื้อส่งเสริการเจริญเติบโตของพืช, 159-166. ใน รายงานการประชุมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่54. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 

นายธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, นางสาวจันทร์แรม รูปขำ และ ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล. 

2559.  การสำรวจเบื้องต้นของการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราและเชื้อราชนิดสร้างสารพิษในข้าวเหนียวของ

ประเทศกัมพูชา ลาว และไทย, 365-368. ใน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 

จันทร์แรม รูปขำ, น้ำผึ้ง อนุกูล และ ประภาส ช่างเหล็ก. 2558. การจำแนกแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus 

L.) โดยใช้ลำดับเบสของคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอและนิวเคลียร์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ – อาร์เอฟแอลพี, 

659-666. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 (สาขา

วิทยาศาสตร์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 

https://kukr.lib.ku.ac.th/proceedings/KUCON2/search_detail/result/343129
https://kukr.lib.ku.ac.th/proceedings/KUCON2/search_detail/result/343129


ระดับนานาชาติ 
Thanapoom Maneeboon, Chananya Chuaysrinule, Nampeung Anukul, Chanram Roopkham and 

Warapa Mahakarnchanakul. 2013. A preliminary investigation on the presence of 
zearalenone producing Fusarium from corn in Thailand. p 72. In the Proceeding of 
International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety, 27 - 28 
June2013, Yogyakarta, Indonesia. 

 
รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 

-  1st Winner Poster ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  International Conference on Mycological 
Aspects of Food and Feed Safety (IC-MAFFS) ณ Faculty of Agricultural Technology, 
University Gadjah Mada เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย (27-28 มิถุนายน 2556) 
ผลงานเรื่อง   A preliminary investigation on the presence of zearalenone producing 

Fusariumfrom corn in Thailand 
คณะผู้วิจัย   Thanapoom Maneeboon, Chananya Chuaysrinule, Nampeung Anukul, 

Chanram Roopkham and Warapa Mahakarnchanakul 
 
- รางวัลระดับด ี ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.  

ผลงานเรื่อง  การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิต Indole-3-acetic acid (IAA) ของ Bacillus 
   spp. ที่แยกได้จากดินด่าง 

คณะผู้วิจัย   จันทรแรม รูปขํา, สาวติร ตระกูลนาเลื่อมใส, ธนภูมิ มณีบุญ และ ศิริวัลย สรอยกลอม 
 


