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ประสบการณท์ํางาน  
พ.ศ. 2536-2549 นักวิจัยประจําห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ศูนย์วิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พ.ศ. 2549-2551 นักวิจัยในโครงการวิจยัเรื่อง กลุ่มสารทีม่ีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ระงับการเกิดแผลใน

กระเพาะอาหาร และลดความดันโลหิตจากสาหร่ายทะเลบางชนิด โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
พ.ศ. 2554-2557  เลขานุการประจําหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ฯ

 ประธานคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน กรรมการประจําหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงฯ  

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสําอาง โดย
เน้นการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพที่เกี่ยวกับเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ.2532  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร)์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2536  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2551   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
รางวัลดเีด่นดา้นวิชาการ  

1. รางวัลดีเด่นการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง ฤทธ์ิลดความดันโลหิตของสาหร่ายทะเลบางชนิด
ในการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2550 จัด
โดยชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   



2. นักวิจัยดีเด่น ด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุดต่อปี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 

3. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล Silver Award จากการร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Research 
Expo2012 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 
ร่วมกับผลงานอื่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยส่งผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากสาหร่ายน้ํา
จืด 

4. รางวัลนักประดิษฐ์สตรี จากผลงาน เจลมาส์คหน้าสาหร่ายเตา ได้รับรางวัล 
4.1 เหรียญทอง (Gold Prize) จาก Korean Intellectual Property Office (KIPO) และ 
Korea Women Inventors Association (KIWIA)  
4.2 รางวัลพิเศษ (Special prize)   จาก Commissioner Kim Yong-min of Korean 
Intellectual Property Office (KIPO)  

จากการเข้าประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์สตรีในงานระดับนานาชาติ Korea International 
Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Woman Inventors 
Association (KWIA) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-5 พฤษภาคม 2556 ณ Coex Mall กรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ 

5. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล Gold Award จากการร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Research 
Expo2013 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 
ร่วมกับผลงานอื่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยส่งผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์เวชสําอางจากสาหร่ายเตา 

6. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี 2556 จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

7. รางวัลบุคคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจําปี 2556 จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ํา มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

8. รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น สายวิชาการประจําปี 2556 จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
9. ได้รับรางวัล Silver Prize จาก Korea Women Inventors Association (KIWIA) จากการประกวด

ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์สตรีในงานระดับนานาชาติ Korea International Women’s Invention 
Exposition 2014 (KIWIE 2014) จากผลงาน  Cosmeceutical biogel from algae (ผลิตภัณฑ์ไบ
โอเจลจากสาหร่ายไก) 

10. รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ประจําปี 2556  
11. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล Platinum Award จากการร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Research 

Expo2014 จดัโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 โดย
ส่งผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์เวชสําอางจากสาหร่ายน้ําจืด 

12. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 2 รางวัลคือ  Silver Prize และรางวัล Special Award จาก
งาน 8 th International Warsaw Invention Show (IWIS2014) ณ เมอืงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ 



เมื่อ 14-16 ตุลาคม 2557 จากผลงาน  New Hybrid Freshwater Catfish Strain for 
Community Enterprise and Fish Sausage with Omega-3, 6 and 9  

13. ผลงานนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์เวชสําอางไบโอเจลจากสาหร่ายไก” ได้รับการคัดเลือกใหเ้ป็น Success 
case จากโครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม และอตุสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

14. ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ไทยซิลค์พลัส: ผลิตภัณฑ์เครือ่งสําอางเพ่ือผิวกระจ่างใส ได้รับรางวัล 2 
รางวัล จากการประกวดในระดับนานาชาติ 1st World Invention Innovation Contest 2015 ที่
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่  5-6 มิถุนายน 2558 ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง Gold Medal
และรางวัลพิเศษ Special Award 

15. รางวัลเหรียญทองจากผลงาน “Phenolic concentrate from Mango Leaf : Compound for 
anti-acne products” จากการประกวดในระดับนานาชาติ 2015 International Innovation & 
Invention Competition ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 14 ธันวาคม 2558 

งานวิจัย  

ปี พ.ศ. งานวิจัย สถาบันที่ใหท้นุวิจัย

2536-
2549 

1.การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของปัญจขันธ์
2.การทดสอบฤทธิ์ต่อทางเดินอาหารของสมุนไพรไทย  
3.การทดสอบฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารและพิษวิทยา
ของส่วนสกัด mucilageจากกระเจี้ยบแดง  

4.การศึกษาพิษวิทยาของปัญจขันธ์  
5.ผลิตภัณฑ์ไลยุ่งจากเปราะหอม  
6.ตํารับยาพื้นบ้านสําหรับรักษาอาการที่เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหาร : ต้นไม้ที่มีฤทธ์ิรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 

7.การประเมินด้านพิษวิทยาและฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือดของเปล้าใหญ่  

8.การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของเนระพูสี 
9.ฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางของลําไย 
10.การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสาหร่ายน้ําจืดขนาด
ใหญใ่นภาคเหนือของประเทศไทย 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

2548-
2550 

1.การทดสอบฤทธิ์ต้านแผลกระเพาะอาหาร
(โครงการวิจัยย่อยในโครงการการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
และการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจาก ขิง 
พริกไทย และดีปลีระยะที่ 2)   
2. การทดสอบฤทธิ์ต้านการการอักเสบของน้ํามันหอมระเหย  

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 



(โครงการวิจัยย่อยในโครงการการพัฒนาและทดสอบ
ประสิทธิภาพทางคลินิกในผลิตภัณฑ์ทาแก้ปวดอักเสบกล้ามเนือ้
อยู่ในชุดโครงการการศึกษาพัฒนาสมุนไพร : ตรีกฎุก)  

2549 1.การประเมินความปลอดภัย และ ฤทธ์ิระงับภาวะตับอักเสบ 
การทํางานของไตเสื่อมของผลิตภัณฑ์ Limex    
2.ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ Limex  

บริษัท บีโพรดักส์ 
อินดัสตรี้ จํากัด 

2549-
2551 
 

โครงการวิจัย :  กลุ่มสารทีม่ีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ระงับการเกิด
แผลในกระเพาะอาหาร และลดความดันโลหิตจากสาหร่าย
ทะเลบางชนิด 
 

สํานักงานการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
และ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)    

2551-
2552 
 

โครงการวิจัย  ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและระงับการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารของสาหร่ายน้ําจืดขนาดใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้
ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสําอาง  

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2552-
2553 
 

โครงการวิจัย ฤทธ์ิลดความดันโลหิต และปอ้งกันการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารของผลไม้ไทย 8 ชนิด  
(หัวหน้าโครงการ) 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)    

2552-
2553 
 

โครงการวิจัย ฤทธ์ิต้านความเหนื่อยล้าของพืชที่มีสรรพคุณ
ฟ้ืนฟูพละกําลังและชะลอความชราตามภูมิปัญญาของชาว
ไทยภูเขา  

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)    

2553-
2554 

โครงการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตสายพันธ์ุ
ปลาบึกและปลาหนังเนื้อขาว 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2553-
2554 

โครงการวิจัย ฤทธ์ิปกป้องและต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย
เตาในหนูที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2553-
2554 

โครงการวิจัย  การประเมินความเป็นพิษของสาหร่ายน้ําจืด
ขนาดใหญ่ในหนูทดลองและผลต่อระบบต้านอนุมูลอิสระและ
เอนไซม์กําจัดสารพิษในตับ 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2553-
2554 

ผลของสาหร่ายเตาต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งตับและลําไส้
ใหญใ่นหนูทดลอง     
 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2553- โครงการวิจัย  ศักยภาพของน้ํามันปลาหนังน้ําจืดในการเป็น สํานักงาน



2554 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร  
(ผู้อํานวยการแผน) 

คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2553-
2555 

โครงการวิจัย  ผลของสาหร่ายเตาต่อระบบต้านอนุมูลอิสระ
และเอนไซม์กําจัดสารพิษในปลานิล 
(หัวหน้าโครงการ) 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2554-
2555 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดงานวิจัย “การเพาะเลี้ยง
ปลาหนังลูกผสมเนื้อขาวเพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร” 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2555-
2556 

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุปลาบึกและปลาสวายเพื่อผลิต
สายพันธ์ุปลาหนังลูกผสมเชิงพาณิชย์                               

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2555-
2556 

ศักยภาพของสาหร่ายเตาในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพและเวชภัณฑ์  

วช. 

2555-
2557 

การเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก
(หัวหน้าโครงการ) 

วช. 

2555-
2556 

การเพาะเลี้ยงปลาหนังลูกผสมบึกสยามเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาวิสาหกิจ” 

วช. 

2555-
2556 

การเลี้ยงปลาบึกสยามร่วมกับปลาเบญจพรรณในนาข้าวเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหารและอาชีพสําหรับเกษตรกร 

วช. 

2555-
2556 

ผลของการเสรมิน้ํามันปลาต่อการเจริญเติบโต ปริมาณโอ
เมก้า 3 ในเนื้อปลาและภาวะออกซิเดชั่นของปลาหนัง 
(หัวหน้าโครงการ) 

สกว. 
(MAG WINDOW І) 

2556-
2557 

โครงการ “เทาเฟสมาส์ค” เวชสําอางอินทรีย์จากสาหร่ายเทา
ของบริษัท สมาร์ทไลฟ์ พลัส จํากัด 
(ที่ปรึกษาโครงการ) 

สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

2556 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสม 
(ปลาเทโพXปลาสวาย)  เพื่อการเพิ่มผลผลติเชิงพาณิชย์และ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ผู้อํานวยการแผน) 

วช. 

2557 โครงการการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ เรื่อง “เวชสําอางไบโอเจลจากสาหร่ายไก” 
(ที่ปรึกษาโครงการ) 

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
กระทรวง
อุตสาหกรรม 



2557 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตาอินทรีย์เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพและเวชสําอางแบบครบวงจร 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

2558 โครงการ “การเพิ่มมูลค่ารังไหมและสาหร่ายไกเป็น
เครื่องสําอางบํารุงผิว” ของบริษัท ไทยซิลควิ์ลเลจ จํากัด 
(ที่ปรึกษาโครงการ) 

ITAP และกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

2558 กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และพฒันา
เครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร 

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1  

2558-
2559 

โครงการ “ชุดเวชสําอางจากสารสกัดใบมะม่วง”
ของบริษัท มณญา จํากัด 
(ที่ปรึกษาโครงการ) 

สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

2558-
2559 

โครงการ “การเพิ่มมูลคา่สาหร่ายกรีนคาเวียร์อินทรีย์เป็น
เครื่องสําอางบํารุงผิว” (หัวหน้าโครงการ) 

วช. และ บ.ดร.โทบิ
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