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1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Laloknam S. and Kachensuwan C. (2017). Cyanobacterium Oscillatoria sp. peroxidase active at 

alkaline pH and high stability under chemical stresses.  Research & Knowledge.  2(2): 

36-45. 

Suktalord P., Pratsaphan R., Rakchad S., Petchpool T., Kerdsombat P., and Laloknam S..  

(2016). The Use of Alga as Water Quality Indicator in Sansab Canal.  J. Res. Unit Sci. 

Technol. Environ. Learning. 7(1): 14-27. (in Thai) 

Laloknam S. and Naktong K.  (2016).  Potential of Phycocyanin-Producing Cyanobacteria in 

Sansab Canal.  J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning.7(2): 377-388. (in Thai) 

Boonburapong B., Laloknam S., and Incharoensakdi A. (2016).  Accumulation of gamma-

aminobutyric acid in the halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica under salt 

and acid stress. J Appl Phycol (28): 141–148. 
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Poolsawasdi A., Yadee S., Boonburapong B., and Laloknam S. (2015). Potential of 

Cyanobacterium Oscillatoria sp. SWU 121 to Promote the Rice Growth under Salt Stress 

Condition. J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning. 6(2): 243-255. (in Thai) 

Bualuang A., Kongwithtaya S., and Laloknam S.  (2013). Application of Micro-Alga.  J. Res. 

Unit Sci. Technol. Environ. Learning 4(1): 72-79. (in Thai) 

Yamduang C., Kongwithtaya S., Phornphisutthimas S., and Laloknam S. (2012). 

Characterization of Partial Purified Peroxidase from Cabbage.  J. Res. Unit Sci. Technol. 

Environ. Learning 1(1): 28-34. (in Thai) 

Laloknam S. and Boonburapong B. (2012). Potential of Cyanobacteria in Thailand.  J. Res. 

Unit Sci. Technol. Environ. Learning. 3(2): 149-154. (in Thai) 

Boonburapong B., Laloknam S., Yamada N., Incharoensakdi A., and Takabe T. (2012).  

Sodium-Dependent Uptake of Glutamate by Novel ApGltS Enhanced Growth under Salt 

Stressof Halotolerant Cyanobacterium Aphanothece halophytica.  Biosci. Biotechnol. 

Biochem. 76 (9): 1702–1707. 

Kachensuwan C., Kongwithtaya S., Phornphisutthimas S., and Laloknam S. (2012). A 

Screening of Cyanobacteria Producing the Peroxidase. J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. 

Learning. 3(1): 1-7. (in Thai) 

Boonburapong B., Bualuang A., Incharoensakdi A., Nilapai Y., Puangkwan P., Boonprakobkul 

A., and Laloknam S. (2011). Effect of Glycine, Proline and Glutamate on Growth of 

Cyanobacteria Synechococcus PCC 7942, Synechocystis PCC 6803 and Aphanothece 

halophytica under Normal and Salt Stress Conditions.  J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. 

Learning 2(1): 48-58. (in Thai) 

Laloknam S., Sirisopana S., and Phornphisutthimas S. (2010). Learning retention in 

undergraduate biology using a hands-on practical “Enzyme detection from vegetables and 

fruits. Journal of Chemistry and Chemical Engineering. Volume 4, No. 5 (serial No.30): 

29 – 35. 

Kongwithtaya S., Laloknam S. and Chairote G.. (2010). Purification and characterization of 

plant peroxidase from Coccinia grandis (Ivy gourd). Journal of Chemistry and Chemical 

Engineering. Volume 4, No. 10 (serial No.35): 13 – 19. 

Laloknam S., Bualuang A., Boonburapong B., Rai V., Takabe T., and Incharoensakdi A. 

(2010). Salt stress induced glycine-betaine accumulation with amino and fatty acid 

changes in cyanobacterium Aphanothece halophytica. Asian Journal of Food and Agro-

Industry. Volume 3, No. 1: 25 – 34. 
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Laloknam S., Sirisopana S., Phornphisutthimas S., Takabe T. and Incharoensakdi A.. (2009). 

Removal of mercury, arsenic, and cadmium in synthetic wastewater by cyanobacterium 

Aphanothece halophytica. NU science Journal. Volume 6(S1): 96 – 104. 

Laloknam S., Sirisopana S., Attaphinyo P., Poohuarai S., and Phornphisutthimas S. (2009). 

Detection of amylase activity from fruit and vegetables in an undergraduate classroom. 

Asian Journal of Food and Agro-Industry. Volume 2, No. 2: 402 – 411. 

Laloknam S., Wimalai S., Sirisopana S., and Phornphisutthimas S. (2009). A construction of 

database of natural edible mushrooms at Maelanoi village, Maelanoi district, Maehongson, 

for natural life learning source. e-Journal of ICT for Learning Development 1(1): 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ictl/article/download/398/393 

บงกช บุญบูรพงศ,์ อาภรณ ์บวัหลวง, อรญั อินเจริญศกัด์ิ, ยุวธิดา นลิผาย, ปนดัดา พ่วงขวญั, 

อภิญญาณ บุญประกอบกูล และ สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า. (2554). ผลของไกลซีน โพรลีน และก

ลูตาเมต ต่อการเจริญของไซยาโนแบคทีเรีย Synechococccus PCC7942, Synechocytis 

PCC6803 และ Aphanothece halophytica ภายใตภ้าวะปกติและภาวะทีมี่ความเครียดจาก

เกลือ. วารสารหน่วยวิจยัวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรียนรู.้ ปีที ่2 ฉบบั

ที ่1: 30 – 39. 

บุญนธิิ คสักุล, นงลกัษณ ์มีแกว้, ศิริรตัน ์กา๋วีเขียว, สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า, สุภาภรณ ์ศิริโภณา และ 

สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ. (2554). การติดตามการเปลีย่นแปลงกระบวนการทํานํ้ าหมกั

ชีวภาพ 7 สูตรต่อการงอกของถัว่เขียว (Vigna radiata L.). วารสารหน่วยวิจยัวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรียนรู.้ ปีที ่2 ฉบบัที ่1: 22 – 29. 

ศิริรตัน ์กา๋วีเขียว, บุญนธิิ คสักุล, นงลกัษณ ์มีแกว้, สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า, สุภาภรณ ์ศิริโภณา และ 

สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ. (2554). ผลของนํ้ าหมกัชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของถัว่เขียว (Vigna radiata L.). วารสารหน่วยวิจยัวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้ม

เพือ่การเรียนรู.้ ปีที ่2 ฉบบัที ่1: 30 – 39. 

อฐัวุฒิ คําแสน และ สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า. (2554). การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการใชชุ้ด

กิจกรรมปรบัปรุงคุณภาพดินและการเปลีย่นแปลงของดินสําหรบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้. วารสารหน่วยวิจยัวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรียนรู.้ ปีที ่2 

ฉบบัที ่1: 11 – 21. 

เจนนี ่เจา, สายสุณีย ์ลิ้ มชูวงศ,์ สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ และ สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า. (2553). ผลของ

ความเครียดจากเกลือต่อปริมาณโพรลีนในแคลลสัสละ. วารสารหน่วยวิจยัวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรียนรู.้ ปีที ่1 ฉบบัที ่2: 103 – 107. 

ชะอรทิพย ์แยม้ดว้ง, สมบติั คงวิทยา, สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ และ สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า. (2553). 

การศึกษาสมบติัของเอนไซมเ์พอรอ์อกซิเดสบริสุทธ์ิบางส่วนจากกะหลํา่ปลี. วารสารหน่วยวิจยั

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรียนรู.้ ปีที ่1 ฉบบัที ่1: 28 – 34. 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Supaparn Sirisopana Surasak Laloknam Fonthip Tanachaisitikul and John Middleton (2009). 

Ecological survey of mangrove plant diversity at Asokaram Temple, Samutprakan 

province, Thailand. The 10th International Congress of Ecology. Brisbane, Australia.  

Surasak Laloknam, Supaporn Sirisopana, Teruhiro Takabe, and Aran Incharoensakdi. (2008). 

Effect of some heavy metals on growth and chlorophyll contents in Aphanothece 

halophytica. Pure and Applied Chemistry International Conference 2008: Kasetsart 

University, Bangkok, Thailand. 

Surasak Laloknam and Aran Incharoensakdi. (2008). Transport of choline into membrane 

vesicles of cyanobacterium Aphanothece halophytica under normal and stress conditions. 

การประชุมวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที ่2 ประจําปี 2551: มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร, หนา้ 96 – 103 

Surasak Laloknam, Supaporn Sirisopana and Somkiat Phornphisutthimas. (2007). A simple 

detection of protease activity from fruits in undergraduate classroom. ICASE Asian 

Symposium 2007: Science Education for All : Towards Sustainable Development 

Regardless of Resource, Pattaya, Thailand. 

Surasak Laloknam, Aran Incharoensakdi and Teruhiro Takabe. (2550). Cloning and expression 

of a betaine transporter gene from halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica 

in salt sensitive Escherichia coli. การประชุมวิชาการพนัธุศาสตร ์ครั้งที ่15 ประจําปี 2550: 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ สงขลา, หนา้ 74 – 78. 

สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ สายสุณีย ์ลิ้ มชูวงศ ์สุภาภรณ ์ศิริโสภณา บงกช บุญบูรพงษ ์อาภรณ ์บวั

หลวง อภิญญาณ บุญประกอบกุล อรญั อินเจริญศกัด์ิ และ สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า. (2553). 

ออสโมโพรเทคแทนตจ์ากแบคทีเรีย ตอนที ่1: การคดัแยกแบคทีเรียทนเค็มทีผ่ลิตสาร

ออสโมโพรเทคแทนตโ์พรลีนและบเีทนจากดินทีอํ่าเภอบ่อเกลือจงัหวดัน่าน. การประชุม

วิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่36. ศูนยน์ทิรรศการและการ

ประชุมไบเทค, กรุงเทพมหานคร. 

สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า สุภาภรณ ์ศิริโสภณา สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ สายสุณีย ์ลิ้ มชูวงศ ์บงกช บุญบูร

พงษ ์อาภรณ ์บวัหลวง อภิญญาณ บุญประกอบกุล และอรญั อินเจริญศกัด์ิ. (2553). ออสโม

โพรเทคแทนตจ์ากแบคทีเรีย ตอนที ่2: การลดความเครียดจากเกลือของถัว่เขียวโดยใชส้าร

สกดัหยาบจากแบคทีเรียทนเค็มทีผ่ลิตสารออสโมโพรเทคแทนตโ์พรลีนและบเีทน. การ

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่36. ศูนยน์ทิรรศการและ

การประชุมไบเทค, กรุงเทพมหานคร. 

สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า, สุภาภรณ ์ศิริโสภณา, ธิดารตัน ์โฆษิอาภา และ วรรณวา อารียเดช. (2552). ผล

ของความเครียดจากเกลือและแรงดนัออสโมติกต่อปริมาณโพรลีนในถัว่เขียว Vigna radiata 

Lin.. วารสารเกษตรนเรศวร. ปีที ่12 ฉบบัทีพ่เิศษ: 410 – 415. 
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สายสุณีย ์ลิ้ มชูวงศ,์ สุชานาฏ สุวรรณพบูิลย,์ สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ และ สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า. 

(2552). โพรลีนส่งเสริมการเจริญของสละภายใตภ้าวะทีมี่ความเครียดจากเกลือ. วารสาร

เกษตรนเรศวร. ปีที ่12 ฉบบัทีพ่เิศษ: 404 – 409. 

อฐัวุฒิ คําแสน, สุภาภรณ ์ศิริโสภณา, ชยัพร ทา้วพรหม, แพรวพรรณ พรหมสมบูรณ ์และ สุรศกัด์ิ 

ละลอกนํ้ า. (2552).การศึกษาคุณภาพของดินโดยใชแ้บบจําลองขวดนํ้ าพลาสติก. วารสาร

เกษตรนเรศวร. ปีที ่12 ฉบบัทีพ่เิศษ: 202 – 207. 

ชยัศาสตร ์คเชนทรสุ์วรรณ กนกวรรณ โกมลกิตติกานต ์สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า สุภาภรณ ์ศิริโสภณา และ 

สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ. (2552). การตรวจหาแหล่งผลิตไลเปสทีดี่ทีสุ่ดในสบัปะรด. การ

ประชุมวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที ่32 ประจําปี 2552: มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ กรุงเทพมหานคร, หนา้ 141 – 14603. 

สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า สุภาภรณ ์ศิริโสภณา สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ สุวิภา ภูหวัไร่ และพรพรรณ อตั

ภิญโญ. (2552). การตรวจหาแอคทิวิทีของเซลลูเลสโดยใชวุ้น้สวรรคเ์ป็นสบัสเตรท. การ

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่35. มหาวิทยาลยับูรพา, 

ชลบุรี. 

สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ สายสุณีย ์ลิ้ มชูวงศ ์สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า และทิพวรรณ เหล่าหาโคตร. 

(2552). ผลของนํ้ าหมกัชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพชืวงศถ์ ัว่. การประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่35. มหาวิทยาลยับูรพา, ชลบุรี. 

สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า วรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ และอรญั อินเจริญศกัด์ิ. (2551). การตรวจสอบแอ

คติวิตีของโปรตีนจบักรดอะมิโนและอนุพนัธข์องกรดอะมิโนในไซยาโนแบคทีเรีย 

Aphanothece halophytica ดว้ยวิธีเซอรเ์ฟส พลาสมอน เรโซแนนท.์ การประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่34. ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ, 

กรุงเทพมหานคร. 

สุภาภรณ ์ศิริโสภณา สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า เทรุฮิโร ทาคาเบะ และอรญั อินเจริญศกัด์ิ. (2551). การลด

ปริมาณโครเมียมในนํ้ าเสียสงัเคราะหโ์ดยใชไ้ซยาโนแบคทีเรีย Aphanothece halophytica. 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่34. ศูนยป์ระชุม

แห่งชาติสิริกิต์ิ, กรุงเทพมหานคร. 

สุภาภรณ ์ศิริโสภณา กรรณิการ ์ชมพนา สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า และสมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ.  (2551). 

การจดัทําฐานขอ้มูลพชืกินไดต้ามธรรมชาติในบริเวณหมู่บา้นละอูบ. โรงแรมโลตสัปางสวน

แกว้, เชียงใหม่. 

สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า ปราณี คงความดี  สุภาภรณ ์ศิริโสภณา และสมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ.  (2551). 

การศึกษาการใชส้ารสกดัใบตองตึงยบัยั้งการเจริญของแบคทีเรียเพือ่ภูมิปัญญาทอ้งถิน่. 

โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้, เชียงใหม่. 

สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ จีระนุช โคเบนท ์สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า สายสุณีย ์ลิ้ มชูวงศ ์และกรองแกว้ พู่

พทิยาสถาพร. (2551). การเรียนรูเ้รือ่ง “สารชีวโมเลกุล” ผ่านบทเรียนออนไลนด์ว้ยรูปแบบ
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การสรา้งความรูด้ว้ยตนเองในระดบัปริญญาตรี.  นเรศวรวิจยัครั้งที ่4. มหาวิทยาลยันเรศวร, 

พษิณุโลก. 

สุภาภรณ ์ศิริโสภณา John Middleton สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า และ สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ. (2551). 

ความหลากหลายของนกบริเวณมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  นเรศวรวิจยั

ครั้งที ่4. มหาวิทยาลยันเรศวร, พษิณุโลก. 

สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า ชรินดา สุขแสนชนานนัท ์สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ สุภาภรณ ์สิริโสภณา สายสุณีย ์

ลิ้ มชูวงศ ์และ Vandna Rai. (2551). การลดความเครียดจากเกลือในรากหอมใหญ่ดว้ยกลี

เซอรอล บเีทน และ โพรลีน.  นเรศวรวิจยัครั้งที ่4. มหาวิทยาลยันเรศวร, พษิณุโลก. 

สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า จิราภรณ ์สวสัด์ิพานชิ ชยวฒัน ์อ้ึงรงัสีโสภณ ศรินรตัน ์อุดมรตันะมณี สุภาภรณ ์ศิริ

โสภณา และ สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ. (2551). ความเป็นพษิของทองแดงและนกิเกิลต่อไซ

ยาโนแบคทีเรีย Aphanothece halophytica.  นเรศวรวิจยัครั้งที ่4. มหาวิทยาลยันเรศวร, 

พษิณุโลก. 

สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ กุลชา ลี้ ไพโรจนกุ์ล จีระนุช โคเบนท ์สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า สายสุณีย ์ลิ้ มชูวงศ ์

และกรองแกว้ พู่พทิยาสถาพร. (2551). การเรียนรูเ้รือ่งสารชีวโมเลกุลผ่านบทเรียนออนไลน์

สําหรบัผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีดว้ยวิธีสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง. 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่34. ศูนยป์ระชุม

แห่งชาติสิริกิต์ิ, กรุงเทพฯ. 

สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ กุลชา ลี้ ไพโรจนกุ์ล สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า สุภาภรณ ์ศิริโสภณา สายสุณีย ์ลิ้ มชู

วงศ ์วฒันยี ์โรจนส์มัฤทธ์ิ และธรรมศกัด์ิ รินทะ. (2551). ผลกระทบของการเรียนรูโ้ดยใช้

สมองเป็นฐานต่อพฤติกรรมการเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาในระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย. การสมัมนาวิทยาศาสตรศึ์กษาแห่งชาติครั้งที ่3: การพฒันา

กระบวนการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรสู่์นวตักรรมภูมิปัญญาทอ้งถิน่. โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้, 

เชียงใหม่. 

ชยัศาสตร ์คเชนทรสุ์วรรณ กนกวรรณ โกมลกิตติกานต ์และ สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า. (2551). การ

ตรวจสอบแอคติวิตีของไลเปสในผลไม.้ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทยครั้งที ่34. ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ, กรุงเทพมหานคร. 

สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ กุลชา ลี้ ไพโรจนกุ์ล จีระนุช โคเบน สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า สายสุณีย ์ลิ้ มชูวงศ ์

และกรองแกว้ พู่พทิยาสถาพร. (2551). การเรียนรูเ้รือ่งสารชีวโมเลกุลผ่านบทเรียนออนไลน์

สําหรบัผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีดว้ยวิธีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย

ตนเอง. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่34. ศูนย์

ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ, กรุงเทพมหานคร. 

สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า สุภาภรณ ์ศิริโสภณา สายสุณีย ์ลิ้ มชูวงศ ์สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ ธิดารตัน ์โฆษิ

อาภา วรรณวา อารียเดช ปนดัดา พ่วงขวญั และยุวธิดา นลิผาย. (2551). บเีทน กลีเซอรอล 

และโพรลีน ส่งเสริมการงอกของเมล็ดและการเจริญของถัว่เขียว (Vigna radiate L.) ภายใต้
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ภาวะทีมี่ความเค็มสูง. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่

34. ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ, กรุงเทพมหานคร. 

สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า สุภาภรณ ์ศิริโสภณา สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ สุดารตัน ์แซ่ลิ้ ม และรสสุคนธ ์พลี

ทั้งกาย. (2551). การศึกษาการตรวจวดัแอคติวิตีของโปรติเอสจากผกัในหอ้งเรียนระดบั

ปริญญาตรี. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่34. ศูนย์

ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ, กรุงเทพมหานคร. 

สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า และอรญั อินเจริญศกัด์ิ. (2550). โคลีนแสดงสมบติัเป็นออสโมโปรแทคแทนท์

ในสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงินทนเค็ม Aphanothece halophytica. การประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่33. มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ,์ 

นครศรีธรรมราช. 

อภิญญาณ บุญประกอบกุล สุภาภรณ ์ศิริโสภณา สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ อาภรณ ์

บวัหลวง วิภาวี แบบประเสริฐ และอรญั อินเจริญศกัด์ิ. (2550). ผลของปรอทต่อการเจริญ

และปริมาณคลอโรฟิลลข์องสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงิน Synechococcus PCC 7942, 

Synechocystis PCC 6803 และ Aphanothece halophytica. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่33. มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ,์ นครศรีธรรมราช. 

นภิาวรรณ ปรมาธิกุล จตุพล แสงสุริยนั วิราณี ศรีเวียง นภารตัน ์มีนสาคร ทิพยน์นัท ์งามประหยดั สุร

ศกัด์ิ ละลอกนํ้ า และเฉลิมสิน เพิม่เติมสิน (2550). การเตรียมเภสชัรงัสี 99mTc-Hynic 

TOC สําหรบัการตรวจวินจิฉยัทางคลินกิ. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

นวิเคลียรค์รั้งที ่10. ศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพมหานคร. 

อภิญญาณ บุญประกอบกุล สมบติั คงวิทยา เกรียงศกัด์ิ ไชยโรจน ์วุฒินนัท ์รกัษาจิตร ์สุรศกัด์ิ ละลอก

นํ้ า และสุรินทร ์เทพสวสัด์ิ. (2549). การตรวจหาแอคติวิตีของโปรติเอสในผลไม.้ การ

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่32. ศูนยป์ระชุมแห่งชาติ

สิริกิต์ิ, กรุงเทพมหานคร. 

อาภรณ ์บวัหลวง สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า วิภาวี แบบประเสริฐ วุฒินนัท ์รกัษาจิตร ์สุรเชษฐ ์บุรุษอาชาไนย 

อภิญญาณ บุญประกอบกุล และอรญั อินเจริญศกัด์ิ. (2549). การเปรียบเทียบรูปแบบ

โปรตีนของแฟรกชัน่เมมเบรน ไซโตพลาสมิก และเพอริพลาสมิกในไซยาโนแบคทีเรียทนเค็ม 

Aphanothece halophytica ภายใตส้ภาวะปกติและความเครียดจากเกลือ. การประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่32. ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ, 

กรุงเทพมหานคร. 

สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า วิภาวี แบบประเสริฐ วุฒินนัท ์รกัษาจิตร ์สุรเชษฐ ์บุรุษอาชาไนย อาภรณ ์บวัหลวง 

อภิญญาณ บุญประกอบกุล และอรญั อินเจริญศกัด์ิ. (2549). การศึกษาปริมาณสารอินทรีย ์

และสารอนินทรียที์พ่บในเซลลไ์ซยาโนแบคทีเรียทนเค็ม Aphanothece halophytica ภายใต้

สภาวะปกติและความเครียดจากเกลือ. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทยครั้งที ่32. ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ, กรุงเทพมหานคร. 
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สุรศกัด์ิ ละลอกนํ้ า  วรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ วุฒินนัท ์รกัษาจิตร ์อรญั อินเจริญศกัด์ิ นภิาวรรณ ปร

มาธิกุล วิราณี ศรีเวียง เฉลิมสิน เพิม่เติมสิน นภารตัน ์มินสาคร และจตุพล แสงสุริยนั 

(2549). การศึกษาปฏิกิริยาระหว่างสารไฮนิก-ไทโรซีน-ออกตริโอไทด ์และ เซลลเ์นื้ องอก

ในตบัอ่อนของหนูดว้ยวิธีเซอรเ์พส พลาสมอน เรโซแนนซ.์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที ่32. ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ, กรุงเทพมหานคร. 

 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

 - ชีววิทยาสําหรบัครูวิทยาศาสตร ์1 

 - ชุดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพนํ้ าเบื้ องตน้ 

 - 9 กิจกรรมวิทยาศาสตรต์ามแนวทางโครงการพระราชดําริ 

 

4.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ลาํดับที่ ช่ือโครงการวิจัย ระยะเวลา 

(พ.ศ.) 

หมายเหตุ 

1 การพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวทางสะ

เตม็ศึกษา เร่ือง การใช้ประโยชน์จากตะไคร่นํา้คลองแสน

แสบ 

2560 – ปัจจุบัน -หัวหน้าโครงการวิจัย 

-งบประมาณแผ่นดิน

ประจาํปี 2561 

2 การใช้ประโยชน์จากตะไคร่นํา้ คลองแสนแสบ 2557 – 2559  -หัวหน้าโครงการวิจัย 

-งบประมาณแผ่นดิน

ประจาํปี 2557 – 2559  

3 การสร้างชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง การใช้ประโยชน์

จากตะไคร่นํา้ 

2557 – 2559  -หัวหน้าโครงการวิจัย 

-งบประมาณแผ่นดิน

ประจาํปี 2557 – 2559  

4 การคัดแยกไซยาโนแบคทเีรียเพ่ือผลิตสารออสโมโพรเทค

แทนต์เป็นส่วนผสมของปุ๋ยสาํหรับปลูกพืชเศรษฐกจิใน

พ้ืนที่ที่มีความเคม็ 

2554 – 2556  -หัวหน้าโครงการ 

-งบประมาณแผ่นดิน

ประจาํปี 2554 – 2556  

5 การผลิตเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสจากไซยาโนแบคทเีรีย

เพ่ือใช้ในการตรวจสอบสารแอนติออกซิแดนต์ในผลิ

ภัณฑธ์รรมชาต ิ

2554 – 2556  -หัวหน้าโครงการ 

-งบประมาณแผ่นดิน

ประจาํปี 2554 – 2556  

6 การสร้างชุดกจิกรรมโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสาํหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น 

(โครงการชุด) 

2553 – 2554  -หัวหน้าโครงการย่อย 

-ผู้ร่วมวิจัยโครงการย่อย 

-งบประมาณเงินรายได้

คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจาํปี 2553  

7 การคัดแยกแบคทเีรียเพ่ือกาํจัดทองแดง โครเมียม และ 2554 – 2555  -ผู้ร่วมวิจัย 
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นิกเกลิ จากโรงงานชุบโลหะ -งบประมาณแผ่นดิน

ประจาํปี 2554  

8 สารออสโมโพรเทคเทนต์จากแบคทเีรียที่แยกได้จากดินใน 

อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพ่ือลดความเครียดของเกลือในถั่วเขียว 

(โครงการชุด) 

2552 – 2553  -หัวหน้าแผนงานวิจัย 

-หัวหน้าโครงการย่อย 

-ผู้ร่วมวิจัยโครงการย่อย 

-งบประมาณเงินรายได้

คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจาํปี 2552 

9 ผลของโลหะหนักต่อการเจริญ และรูปแบบโปรตีนของ

สาหร่ายสเีขียวแกมนํา้เงินทนเคม็ Aphanothece 

halophytica 

2550 - 2553 -หัวหน้าโครงการวิจัย 

-งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยประจาํปี2550 

- 2553 

10 ผลของความเคม็ต่อการขนส่งกรดอะมิโนในสาหร่ายสี

เขียวแกมนํา้เงินทนเคม็ Aphanothece halophytica 

2554 – 2555 -หัวหน้าโครงการวิจัย 

-งบประมาณแผ่นดิน

ประจาํปี 2554 

11 การกาํจัดโลหะหนักโดยใช้สาหร่ายสเีขียวแกมนํา้เงินทน

เคม็ Aphanothece halophytica 

2551 – 2552  -ผู้ร่วมวิจัย 

-งบประมาณเงินรายได้

คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจาํปี 2551  

12 99mTc-Labelled peptide for imaging of peripheral receptors  -ผู้ร่วมวิจัย 

13 Detection of cyclodextrin glycosyl transferase by 

synthetic oligonucleotides probes 

 -ผู้ร่วมวิจัย 

14 Radiolabelling of monoclonal antibodies for radiotheraphy  -ผู้ร่วมวิจัย 

15 Labelling and quality control of 99mTc-labelled 

somatostatin analogues 

 -ผู้ร่วมวิจัย 

16 Effect of salt stresses on choline transport into 

halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica 

 -ผู้ร่วมวิจัย 

17 การประเมินผลการเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์เร่ือง 

“สารชีวโมเลกุล” ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 -ผู้ร่วมวิจัย 

 


