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ผลงานด้านการวิจัย 
 
ด้านการเกษตร 

ค้นพบสารส าคญั ช่ือ คีโตโกลโบซิน-ซี  (cheatoglobosin C) จากราคีโตเมียม และ ไตโคทอกซิล-
เอ50 (trichotoxin A50) จากรา ไตโคเดอร์มา ที่ใช้ควบคมุโรคพืช   ซึ่งนอกจากจะเป็นสารปฎิชีวนะส าหรับ
ป้องกนัโรคพืชที่สร้างความเสยีหายทางเศรษฐกิจ เช่น เชือ้รากเน่าโคนเน่า ในทเุรียน ส้ม และพริกไทย หรือ 
โรคแอนแทรกโนส ในมะมว่งและส้มแล้ว  สารดงักลา่วยงัมีสมบตัิการเป็นตวัเร่งการเจริญเติบโต และสร้าง
ภมูิคุ้มกนัให้พืชเศรษฐกิจบางชนิด เช่น มะเขือเทศ และมนัฝร่ัง เป็นต้น  สารทัง้สองชนิดสามารถผลิตได้ใน
ปริมาณที่เพียงพอและสามารถขยายให้เป็นผลติภณัฑ์ในเชิงพาณิชย์ ได้   ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการยื่นขอจด
สิทธิบตัรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เมื่องานวิจัยนีไ้ด้รับการเผยแพร่  ได้มีบริษัทเอกชนที่ท าธุรกิจด้าน
ผลติภณัฑ์การเกษตร 2 ราย ให้ความสนใจเพื่อขอน าไปผลติเป็นสนิค้าในอนาคต   

  การค้นพบนีจ้ะเป็นการประยกุต์ใช้สารจากธรรมชาติไปใช้ควบคุมเชือ้ราโรคพืชแทนการใช้
สารเคมีสงัเคราะห์    ขณะเดียวกนัยงัมีสมบตัิเป็นสารกระตุ้นให้พืชสร้างภมูิคุ้มกนัโรค และเป็นสารเร่งการ
เจริญเติบโตแก่พืชบางชนิดได้อีกด้วย    ข้อดีของสารทัง้สองชนิดนีค้ือ  มีฤทธ์ิดีท่ีความเข้มข้นต ่าๆ ประกอบ
กบัเป็นสารท่ีได้จากธรรมชาติ  ซึ่งจะสามารถสลายตวัได้ง่าย  เมื่อเปรียบเทียบกบัสารก าจดัเชือ้ราจากเคมี
สงัเคราะห์  ท าให้มีความปลอดภยัตอ่มนษุย์และเป็นการรักษาสิง่แวดล้อมอีกทางหนึง่ด้วย 

 
 



 
 
ด้านเคมีเภสัช 

  ค้นพบสารท่ีมีฤทธ์ิในการยบัยัง้เชือ้ วณัโรค และเซลล์มะเร็ง จากพืชสมนุไพรท้องถ่ินในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวนมาก  ในจ านวนนี ้มีบางสารให้ผลดีพอๆกับยาบางชนิด ที่ใช้ รักษาวณัโรค  
และมะเร็ง ในปัจจุบัน   และขณะนีก้ าลงัจะน าสารจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติที่เคยแยกได้ ไปทดสอบกับ
โรคเบาหวาน และโรคความจ าเสื่อม (Alzheimer)  ซึ่งเป็นโครงการให้ทุนร่วมกันระหว่าง ส านักงาน
สนบัสนนุการวิจยั (สกว) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) โดยตัง้เป้าไว้ว่า
ประเทศไทยจะต้องมียาเป็นของตนเอง 1-2 ชนิดให้จงได้ 

โครงการพริกไทยด า  หาวิธีการสกดัสารส าคญั พิเพอริน ท่ีมีฤทธ์ิในการยบัยัง้เอ็นไซม์สาเหตโุรคสมองเสือ่ม 
โครงการเห็ดเรืองแสง    พบวิธีสกัดสาร Aurisin A ในจ านวนมากจากเห็ดเรืองแสงที่เพาะเลีย้ง  สาระส าคญันี ้

สามารถน าไปใช้ในการควบคมุโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรครากปมในมะเขือเทศ เป็นต้น 
การสร้างเครือข่ายวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ในฐานะประธานเครือข่ายการวิจัยด้านเคมีเภสัชของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้จัด
กิจกรรมเพื่อสง่เสริมให้สมาชิก ซึง่สว่นใหญ่เป็นมหาวิทยาลยั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่เกิดใหม่  ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั   มหาวิทยาลยัราชมงคลอิสาน และมหาวิทยาลยัสารคาม ให้สามารถเร่ิมต้นท าการ
วิจยัได้  โดยท าหน้าที่เป็นนกัวิจยัพี่เลีย้ง คอยให้ความช่วยเหลือเร่ืองการวิจยัด้านต่างๆ  และจดัการอบรม
เชิงปฎิบตัิการด้านการท าวิจยัจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ ให้แก่สมาชิก   ซึ่งจากความส าเร็จในด้านการสร้าง
เครือข่ายการวิจัยนีเ้อง  จึงได้รับทาบทามจากฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลยัขอนแก่นให้ตัง้กลุม่วิจัย  ในลกัษณะ
เช่นเดียวกบัการสนบัสนนุทนุเมธีวิจยัอาวโุสของ  สกว   ตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลยัแหง่การวิจยั ของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจาณา 

 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
  ได้มีโอกาสท างานวิจยัในโครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืช อนัเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น  โดยท าการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของ
สารสกดัของพืชในบริเวณโครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืชดงักลา่ว    ผลการวิจยัดงักลา่วได้น าไปใช้เป็นข้อมลู
ส าหรับการวิจยัในเชิงลกึได้ 
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