การดําเนินงานโครงการการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
ยอดหทัย เทพธรานนท และ กัญญวิมว กีรติกร
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โครงการการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ (Bioresources Utilization Program, BUP) เปนโครงการยอยของ
โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในการประเทศไทย (BRT) ซึ่งมีจุดประสงคให
ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพไดแก พืช สัตว และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
จุลินทรีย ทั้งยังใหการสนับสนุนนักวิจัยที่ตองการเพิ่มพูนทักษะการทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ
ของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) หรือในหองปฏิบัติการใกลสถาบันการศึกษาของตนเต
ตองมีนักวิจัยพี่เลี้ยง มีระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 18 เดือน และสิ้นสุดลงเมื่อกุมภาพันธ 2548 ในชวงระยะเวลาการ
ดําเนินงานที่ผานมานี้ โครงการ BUP ใหการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งสิ้น 17 ทุน แบงเปนทุนขนาดใหญ (ทุนวิจัย >500,000
บาทตอป) จํานวน 4 ทุน ทุนขนาดเล็ก (ทุนวิจัย ≤500,000 บาทตอป) จํานวน 10 ทุนและทุนฝกอบรมระยะสั้นขนาดเล็ก
จํานวน 3 ทุน สวนนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยและนักศึกษาที่ไดรับการฝกฝนเทคนิคการทําวิจัยดาน
การใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพภายใตการสนับสนุนของโครงการ BUP มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 35 คน โดยผูที่ไดรับ
ทุนวิจัยและการสนับสนุนดานเทคนิคในโครงการนี้มาจากสถาบันการศึกษาสั้งสิ้น 14 แหง และจากสถาบันวิจัย 1 แหง
The Bioresources Utilization Program
Y. Thebtaranonth and K. Kirtikara
National Center fro Genetic Engineering and Biotechnology 113 Paholyothin Road, Klong 1,
Klong Luang, Patumthani 12120

The Bioresources Utilization Program (BUP) was established as a special program under the
Biodiversity Research and Training Program (BRT) with the specific aim to financially and
technically support research focusing on the utilization of biological resources including plants and
animals as well as microorganisms. The technical support was coordinated by the laboratories of
BIOTEC. However, some researchers chose to work in near by laboratories with the mentors from
their host institutes. During its 18 months of operation, (the program ended in February 2005), BUP
provided funding to 17 research projects categorized into 4 “big projects” (funding >500,000 Baht per
year), 10 “small projects” (funding ≤500,000 Baht per year) and 3 training projects. Thirty-five
research scientists from universities and research institutes as well as graduate students were supported
by BUP to receive technical training. Funding recipients and technical trainees came from 14
universities and 1 research institutes.
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โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ความหลากหลายทางชีวภาพ
เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา
ทัศนีย อนมาน, กัมปนาท ดีอุดมจันทร และ พูนศักดิ์ ไมโภคทรัพย
หองปฏิบัติการนิเวศวิทยา ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส มีนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นที่อนุรักษอื่นๆ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เขาถึงยาก ปญหาการกอการรายในพื้นที่ นอกจากนี้การขาดขอมูล
พื้นฐานดานกายภาพ ชีวภาพและสังคมเศรษฐกิจ ก็ลวนสงผลใหงานวิจัยในพื้นที่มีนอย โครงการนี้จะดําเนินการสํารวจ
และรวบรวมขอมูลพื้นฐานในเรื่องพันธุไมในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ การกระจายของสัตวปา ขอมูลดานกายภาพ
สังคม เศรษฐกิจและเอกสารงานวิจัย โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบฐานขอมูลเปนเครื่องมือ วิธีการศึกษา
แบงเปน 2 สวน สวนแรกเปนการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับจัดเก็บ
สืบคน และวิเคราะหขอมูล โดยที่ฐานขอมูลทั้ง 2 สวนสามารถเชื่อมโยงกันได อีกสวนหนึ่งเปนการสํารวจและรวบรวม
ขอมูล ซึ่งการสํารวจประกอบดวยการสํารวจพันธุไม การสํารวจดิน และการสํารวจธรณีสัณฐาน ขอมูลบางสวนจะ
รวบรวมจากหนวยงานราชการ นักวิจัย และเจาหนาที่ปาไม เชน ขอมูลการสํารวจสัตวปา ขอมูลอากาศ น้ําฝน ขอมูล
เอกสารงานวิจัย เปนตน ผลจากการสํารวจ พบพันธุไมในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติจํานวนมากกวา 250 ชนิด ขอมูล
การกระจายของสัตวปา 25 ชนิด ขอมูลเอกสารงานวิจัยจํานวน 33 เรื่อง ขอมูลดานกายภาพ 8 ชั้นขอมูล ดาน
อุตุนิยมวิทยา 3 ชั้นขอมูล และดานสังคมเศรษฐกิจ 9 ชั้นขอมูล ขอมูลทั้งหมดจะจัดเก็บในระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณแลวจะเผยแพรใหกับนักวิจัย เจาหนาที่ปาไม นักศึกษา ประชาชน บางสวนจะ
จัดพิมพเปนหนังสือเผยแพรตอไป เพื่อเปนแหลงความรู และจูงใจใหมีการทําวิจัยในพื้นที่แหงนี้มากขึ้น นอกจากนี้กลุม
สังคมพืช ระบบลุมน้ํา และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ในพื้นที่ปาบาลา ก็ควรที่จะมีการสํารวจและจัดเก็บในฐานขอมูล
ดวย
Database and geographic information system development for biodiversity
in the Hala-Bala wildlife sanctuary
T. Anaman, K. Deeudomchan and P. Miphokasap
Ecology Laboratory, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) 113 Thailand
Science Park, Phaholyothin Rd., Klong1, Klong Luang, Pathumthani 12120

Surveys of biological diversity in the Hala-Bala wildlife sanctuary has been relatively few compared
with other protected areas, because of obstructed access and social crisis. In addition, the lack of basic
information like physical, biological and socioeconomic data has hindered numerous research projects.
In this project survey was conducted and fundamental data, consisting of flora along the nature trail,
the distribution of wildlife, and geographic, social and economic data were collected. The research
was documented by using Geographic Information System (GIS) and a Database System. The

methodology comprised two parts. The first part included designing and developing a linked
plant database and GIS for restoration, query, and analysis. The second part consisted of
surveys and collection of floral, soil series and geomorphological data. Additional data was
collected from the government sector, other researchers and foresters. The results of the survey
demonstrate that there are more than 250 plant species along the nature trail, and distribution data of
25 animal species was collected. In addition, we compiled 33 research topics, 8 layers of physical data
restored in GIS format, 3 layers of meteorological data and 9 layers of socioeconomic data. The final
data will be published not only as a final report and CD-ROM, but on the Internet as well. Other
resources that should be surveyed and stored in the database system include plants communities, the
watershed system, and land use change.
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การสํารวจตลาดคาพรรณไมวงศอบเชย และสมุนไพรไทยที่ใชในธุรกิจสปา
พรหมโชติ ไตรเวช1, นารีรัตน บุญไชย2 และ กิ่งแกว บุตนุ3
1
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
3
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

พรรณไมวงศอบเชยที่ถูกนํามาใชในธุรกิจสปา มี 2 ชนิด คือ อบเชยและการบูร สวนมากนําเขาจากประเทศจีนและ
อินโดนีเซีย พรรณไมวงศอบเชยในประเทศไทยยกเวนการบูรมีบทบาทในธุรกิจสปาคอนขางนอย เมื่อเทียบกับพืช
สมุนไพรอื่นๆ พืชสมุนไพรไทยที่นิยมในธุรกิจสปา ไดแก ขมิ้น มะขาม ตะไคร ขิง ไพล วานหางจระเข แตงกวา และ
มะเขือเทศ เปนตน ราคาซื้อขายของสมุนไพรไมคงที่ขึ้นอยูกับคุณภาพและฤดูกาล โดยมีพอคาคนกลางเปนผูกําหนด
ราคาตามคุณภาพของสินคาและความตองการของตลาด สมุนไพรสดไดจากการเพาะปลูกและปาธรรมชาติ ตลาดคา
สมุนไพรแหงแหลงใหญอยูในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะยานเยาวราช ซึ่งสวนมากเปนสมุนไพรนําเขา มูลคาสมุนไพรเพิ่มขึ้น
อยางเดนชัดหลังจากถูกแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อจําหนายตอไปยังสถานประกอบการธุรกิจสปา สถานประกอบการ
ธุรกิจสปาขนาดใหญสวนมากจะมีรูปแบบการผลิต การแปรรูปและการใหบริการ เปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง
ในขณะที่สถานประกอบการขนาดปานกลางและขนาดเล็ก มีการรับวัตถุดิบ หรือผลผลิตที่แปรรูปมาใหบริการแกลูกคา
นอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพดานกลิ่นแลว ชื่อของสมุนไพรเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกใชสมุนไพรของ
ผูประกอบการธุรกิจสปาและความตองการของผูบริโภค
สมุนไพรในวงศอบเชยหลายชนิดหากมีการปรับเปลี่ยนชื่อ
ทางการคา
และไดรับการปรับปรุงพันธุใหมีลักษณะทางกายภาพตรงกับความตองการของผูบริโภคแลวจะทําใหมี
บทบาทสําคัญในตลาดธุรกิจสปามากยิ่งขึ้น
A marketing survey of Lauraceae and Thai herbal plants in
the Spa Business of Thailand
P. Traivate1, N. Boonchai2 and K. Buttanu3
Ministry of Tourism and Sports, Rama I Rd., Pathumwan, Bangkok 10330,
2
Suranaree University of Technology, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000,
3
Faculty of Environment and Natural Resources Study, Mahidol University, Nakhon Pathom 73170
1

Plants in the family Lauraceae have been very little used in the spa business except for camphor and
cinnamon, which are mostly imported from China and Indonesia. Popular Thai herbal plants from
other families used in spas include turmeric, tamarind, lemon grass, ginger, cassumunar ginger, aloe
vera, cucumbers, and tomatoes. The prices of these herbs differ in each season and are determined by
the dealer depending on demand for the herbal products and the quality of material. Fresh herbs are
mainly from plantations while the source of dry herbs is in Bangkok, especially Chinatown. The cost
of products increased substantially after the herbs were processed and completely packed. Then the
products were sold to small spa enterprises. Large enterprises, however, have their own businesses to
produce the spa products uniquely through the whole process from plantation, processing, mixing of
herbs, and service. Besides the physical qualities of herbs, the names of plants is another important
factor that affects the demand of customers. A beautiful name for a product of ordinary cosmetic
quality is preferable to an unpleasant name for a product of higher quality. Improving the names of
some Thai herbal plants could increase the appeal of Thai herbs in the spa business.
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การใชประโยชนผลผลิตจากปาในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช
สุจิตรา โกศล, พงษมณี ทองใบ, ตันติมา กําลัง, ธนภักษ อินยอด, จิตติมา ผสมญาติ, ทักษิน อาชวาคม,
จําลอง แปลกสระนอย และ สมัย เสวครบุรี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาความหลากชนิดและการกระจายของเห็ดและพืชกินไดในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน พบเห็ดกินไดมากกวา 30 ชนิด กระจายอยูทั้งในปาเต็งรังและปาดิบแลง ไดแก
เห็ดน้ําแปง (Russula alboareolata) เห็ดน้ําหมาก (Russula luteotacta) กลุมเห็ดตะไคล (Russula spp.)
เห็ดบดหรือเห็ดกระดาง (Lentinus polychrous) กลุมเห็ดระโงก (Amanita spp.) กลุมเห็ดปลวกหรือเห็ดโคน
(Termitomyces spp.) กลุมเห็ดมันปู (Cantharellus spp.) และกลุมเห็ดขมิ้น (Craterrellus spp.) เปนตน
สวนพืชกินไดพบหลากหลายชนิดแตที่นิยมนํามารับประทานเปนผัก ไดแก ผักหวานปา (Melientha suavis) อีรอก
(Amorphophallus brevispathus) ติ้วขาว (Cratoxylum formosum) มะกอก (Spondias pinnata) กระโดน (Careya
sphaerica) ซึ่งพบในปาเต็งรัง สวนลูกดิ่ง (Pakia sumatrana) เปราะปา ( Kaempferia marginata ) และหนอไม
(Bamboo
shoot)
พบมากในปาดิบแลง
เปนตน
ผลสํารวจการใชประโยชนจากปาสะแกราช
ของกลุมพนักงานประจําสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช
พบวาในชวงปที่ผานมาพนักงานรอยละ
75
เคยเขาไปเก็บเห็ดและพืชผักจากปาสะแกราช
โดยเห็ดที่เก็บไดรวมทั้งหมดประมาณ
140
กิโลกรัมตอป
คิดเปนมูลคาประมาณ 19,000 บาท ชนิดของเห็ดที่เก็บไดมากไดแก กลุมเห็ดตะไคล (Russula spp.)
และกลุมเห็ดระโงก (Amanita spp.) สวนพืชกินได เก็บไดรวมทั้งหมดประมาณ 108 กิโลกรัมตอป
คิดเปนมูลคาไดประมาณ 5,000 บาท โดยพืชที่นิยมมาก คือ ผักหวานปา (Melientha suavis) นอกจากนี้แลว
ยังไดสํารวจการใชประโยชนจากปาสะแกราชในกลุมราษฎรที่อาศัยอยูในหมูบานโดยรอบปาสะแกราชดวย ซึ่งผลการ
ศึกษาอยูระหวางการวิเคราะหขอมูล
The utilization of non-timber products in Sakaerat biosphere reserve
S. Kosol, P. Thongbai, T. Kumlung, T. Inyod, J. Phasomyard,
T. Archavacom, J. Plagsanoi and S. Savakhornburi
Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 196 Phahonyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

A study on the variety and distribution of edible plants and mushrooms at Sakaerat Biosphere Reserve,
Nakhon Ratchasima Province by participatory action research discovered more than 30 species of
edible mushroom in both dry-evergreen forest and dry-dipterocarp forest, including Russula
alboareolata, Russula luteotacta, Russula spp., Lentinus polychrous, Amanita spp., Termitomyces
spp., Cantharellus spp., and Craterrellus spp. Many favorite edible plants, such as Melientha suavis,
Amorphophallus brevispathus, Cratoxylum formosum, Spondias pinnata, and Careya sphaerica, were
found in dry-dipterocarp forest while Pakia sumatrana, Kaempferia marginata and bamboo shoots
were found in dry-evergreen forest. Approximately 75 percent of Sakaerat Environmental Research
Station’s staff have gathered wild products from Sakaerat forest. A total of 140 kg of edible
mushrooms (value 19,000 baht) and 108 kg of edible plants (value 5,000 baht) were yearly collected
for consumption. Melientha suavis was the most collected plant whereas Russula spp. and Amanita
spp. were frequently collected mushrooms. Study of the utilization of non-timber products by nearby
villagers of Sakaerat Environmental Research Station was included and is in the process of analysis.
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โพลิเมอรจากเชื้อราในประเทศไทย และศักยภาพในการเปนวัสดุปดแผล
ศิริพร หมาดหลา2, ภาวดี เมธะคานนท1, มาลินี ประสิทธิศ์ ิลป1และ กัญญวิมว กีรติกร2
1
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120, 2ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

จากการเลี้ยงเชื้อราในหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก ศูนยพันธุวิศวกรรมเเละเทคโนโลยีชีวภาพเเหงชาติ สังเกตได
วาเชื้อราจํานวน 147 สายพันธุที่ถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว สามารถผลิตสารที่มีผลทําใหน้ําหมักมีความหนืดซึ่ง
คาดวานาจะเปนผลจากโพลิเมอรชีวภาพที่เชื้อราผลิตขึ้น
ดังนั้นเพื่อศึกษาถึงการผลิตเเละคุณสมบัติของโพลิเมอร
ชีวภาพจากเชื้อราดังกลาว จึงคัดเลือกเชื้อราจํานวน 16 สายพันธุ จาก 15 สกุลที่แตกตางกันมาเปนตัวแทนใน
การศึกษาเบื้องตน โพลิเมอรชีวภาพที่สกัดไดเมื่อถูกทําใหบริสุทธิ์แลว ไดถูกนํามาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ
คุณสมบัติทางชีวภาพ ผลการวิจัยพบวาโพลิเมอรสวนใหญมีน้ําตาลเปนองคประกอบหลัก และมีโปรตีนในปริมาณที่
ตางกัน ในการศึกษาถึงศักยภาพในการนําไปประยุกตใชเปนวัสดุปดแผลนั้น ไดนําโพลิเมอรไปทดสอบความสามารถใน
การกระตุนการสราง Interleukine (IL)-8 ในเซลลมนุษย และทดสอบความเปนพิษกับเซลลชนิดตางๆ ผลการทดลอง
พบวามีโพลิเมอรจากตัวแทนเชื้อรา 4 สายพันธุ (Akanthomyces pistillariiformis BCC2694, Cordyceps dipterigena
BCC2073, Paecilomyces tenuipes BCC2656 และ Phytocordyceps sp. BCC2744) ที่สามารถกระตุนการสราง IL-8
ไดในระดับสูง และไมมีความเปนพิษตอเซลลทดสอบ เมื่อพิจารณาถึงผลผลิตโพลิเมอรที่ได พบวา Paecilomyces
tenuipes BCC2656 ใหผลผลิตโพลิเมอรในระดับที่ต่ํา ดังนั้นจึงมีโพลิเมอรเพียง 3 ตัวเทานั้นที่นําไปศึกษาตอเพื่อให
ทราบโครงสรางทางเคมี
Polymers produced by fungi of Thailand and their potential
as wound dressing material
S. Madla2, P. Methacanon1, M. Prasitsil2 and K. Kirtikara2
1

National Metal and Materials Technology Center, 114 Thailand Science Park, Paholyothin Road, Klong 1,
Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand, 2National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 113 Thailand
Science Park, Paholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand

From our observations of fungi cultured in liquid media, we found 147 strains of fungi producing
metabolites which increased viscosity of culture broth. It was hypothesized that caused by a
production of biopolymers by the growing mycelia. In order to study the production and
characteristics of these biopolymers, 16 strains of fungi were selected as representatives from 15
genera. Biopolymers in broth were purified and their physiological and biological properties were
determined. The results indicated that most polymers mainly consisted of polysaccharides with protein
in various amount. For evaluation of their potential as wound dressing material, the ability in
stimulating IL-8 production in human cells and their cytotoxicity of the polymers were tested.
Polymers from four fungi were found to produce the highest level of IL-8 (Akanthomyces
pistillariiformis BCC2694, Cordyceps dipterigena BCC2073, Paecilomyces tenuipes BCC2656 and
Phytocordyceps sp. BCC2744) but only 3 (except for Paecilomyces tenuipes BCC2656) were selected
to determine their chemical structure due to their higher yield.
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วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากสาหราย “เห็ดลาบ” (Nostoc commune, Cyanophyta)
อาภารัตน มหาขันธ1, อุษา กลิ่นหอม2, มยุรี ตั้งธนานุวัฒน1, เจษฎา ทิพยะสุขศรี2, วัชรี กัลยาลัง1, วิวัธน ปฐมโยธิน1, พรภัทรา
ศรีนรคุตร1, ปุณณภา บุญยะภักดิ1์ , เกศรา แซโคว1, สุวรรณา ศรีสวัสดิ์1, วัลลภา อรุณไพโรจน1และ เสียงทอง นุตาลัย1
1
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 35 หมู 3 เทคโนธานี ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
2
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

“สาหรายเห็ดลาบ” (Nostoc commune Voucher, Cyanophyta) เปนสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียวที่รับประทานได สํารวจ
พบในปาดูนลําพัน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในฤดูฝนชาวบานนิยมเก็บมาบริโภคทําใหเสี่ยงตอการสูญพันธุ
โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาขอมูลพื้นฐาน อาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
อาหาร และเก็บรักษาสายพันธุสาหรายระยะยาว ผลการศึกษา พบวา สาหรายเห็ดลาบที่เจริญเติบโตในดินรวนปนทราย
มีโปรตีน 20% มีไขมันเพียง 0.02% และมีใยอาหารสูงถึง 43% สาหรายเห็ดลาบสามารถผลิตสารออกฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียแกรมบวก คือ Bacillus subtilis TISTR 008 ไดดี สูตรอาหารเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมในการผลิตชีวมวลของ
สาหรายเห็ดลาบ คือ อาหารแข็ง BGA ซึ่งดัดแปลงโดยไมเติม NaCl เติม K2HPO4 และ MgSO4•7H2O เพิ่มเปน 0.9
และ 0.095 กรัมตอลิตร และปรับ pH เริ่มตนเปน 7.5-8.0 ทําใหไดชีวมวลของสาหรายเพิ่มขึ้นจากสูตร BGA ดั้งเดิม
จาก 12 เทา เปน 34 เทาของน้ําหนักสดเริ่มตน ทําการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากสาหรายเห็ดลาบทั้งอาหารคาว
อาหารหวาน อาหารขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม กวา 10 ชนิด การอนุรักษสาหรายเห็ดลาบระยะยาวทําไดโดยการแชแข็งที่
อุณหภูมิ –85 องศาเซลเซียสและใชไดเมทิลซัลฟอกไซด 3% เปนสารปองกันเซลล
Research and development of food products from “Hed Lap” alga
(Nostoc commune, Cyanophyta)
A. Mahakhant1, U. Klinhom2, M. Tungthananuwat1, C. Thippayasuksri2, W. Kunyalung1, W. Pathomyothin1,
P. Srinorakutara1, P. Bunyaphak1, K. Sae-khow1, S. Srisawas1, V. Arunpairojana1 and S. Nuthalai1
1
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), 35 Moo 3, Technopolis, Klong 5,
Klongluang, Pathum Thani 12120, 2Faculty of Science, Mahasarakham University, Khamriang,
Kantharavichai, Mahasarakham, 44150

“Hed Lap” alga (HLA, Nostoc commune Voucher) is an edible blue-green alga (cyanobacterium)
which was discovered on saline soil of “Dun Lampan Forest”, Na Chuak district, Maha Sarakham
province. The objective of this research is to determine basal data, optimal cultivation medium,
development of food products and long-term preservation of this vulnerable HLA. The HLA was
found on sandy-loam soil. It contained 20% protein, 0.02% fat and up to 43% dietary fiber. The HLA
could produce bioactive compounds which showed good inhibition of the gram + vebacteria, Bacillus
subtilis TISTR 008. The optimal cultivation medium of HLA was modified from BGA agar medium
by not adding NaCl, and by increasing the concentrations of K2HPO4 and MgSO4.7H2O to 0.9 and
0.095 mg/l, respectively, and starting with an initial pH of 7.5-8. This modified BGA medium
increased the final HLA biomass by up to 34-fold from the initial biomass while only a 12-fold
increase was obtained from the basal BGA medium. More than 10 kinds of food products (meals,
sweets, snacks and beverages) were developed from HLA. Long-term preservation of HLA could be
obtained by cryopreservation technique at -85oC using dimethyl sulfoxide as a cryoprotectant.
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กฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
เจษฎ โทณะวณิก
สํานักกฎหมายเจษฎ โทณะวณิก บริษัท บริหารสํานักกฎหมาย จํากัด 42/5 ถ.รัชดาภิเษก 42 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมมีความกาวหนามากในปจจุบันนี้ ไมวาจะในทางการแพทย การเกษตร หรือแมกระทั่งดาน
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่วานี้ไดถูกนํามาสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นมากมาย เชน สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในรูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะพืช ซึ่งมีทั้งพืชที่มีคุณสมบัติตานทานสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พืชที่มีคุณสมบัติตานทานแมลงศัตรูพืช ซึ่ง
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมเหลานี้เปนสิ่งที่อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยไดแสดงความหวงใยไวโดยมีบทบัญญัติในมาตรา 8 (ช) ที่กาํ หนดใหมีการควบคุมความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน และการปลอยสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพ
ซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและมีผลตอการอนุรักษ
และการใชประโยชนทรัพยากร
ชีวภาพอยางยั่งยืน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยดวย ซึ่งประเทศไทยเองก็ยังไมมี
กฎหมายที่จะอนุวัติการพันธกรณีนี้ แตในระดับนานาชาตินั้นไดมีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ขึ้นมาเปนแมแบบในการดําเนินงานตามมาตรา 8 (ช) อีกทั้งหลายๆ ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย
ก็ไดมีกฎหมายที่ใชในการกํากับดูแลดานความปลอดภัยทางชีวภาพไวแลว
ดังนั้นเราจึงอาศัยกฎหมายเหลานี้เปน
ตัวอยางเพื่อรางกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของไทย
Law on Biosafety
J. Donavanik
Jade Donavanik Law Office, Law Office Management Co. Ltd., 42/5 Rachadapisek Rd., Ladyao,
Jatujak, Bangkok, 10900

Modern biotechnology has developed to a very high extent, nowadays. It has been widely used in
many fields of practice, such as medicine, agriculture, and the environment. This technology has
assisted in creating many innovative creations, e.g., various kinds of genetically modified organisms
(GMOs), especially GM plants, for example, herbicide-resistant and pest-resistant plants. The
advancement of biotechnology in terms of producing genetically modified organisms has been a
subject of concern of the Convention on Biological Diversity, of which Thailand is one of its
members. Article 8 (g) of the Convention stipulates that there shall be a means to regulate, manage or
control the risks associated with the use and release of living modified organisms resulting from
biotechnology which are likely to have adverse environmental impacts that could affect the
conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account the risks to human
health. In this respect, Thailand has not yet had any particular legal instrument to regulate living
modified or genetically modified organisms, whereas on the international level there has been an
establishment of the Cartagena Protocol on Biosafety to oversee aspects under Article 8(g) of the
CBD, and many countries, such as the USA, European Union, and Australia have already enacted laws
that govern biosafety issues. Thailand, therefore, is on the way to utilizing these existing laws as
models or patterns to establish the law on biosafety of the country.
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นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวติ ตัดแตงพันธุกรรม
สุรวิช วรรณไกรโรจน, ชยันต ตันติวัสดาการ, ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ, เจษฎ โทณะวณิก และ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมมีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ แตการตอบรับสินคากลุมนี้ในตลาดโลกมี
จํา กัด การวิเคราะหดานทรัพยสินทางปญญา ด านความเสี่ ยงตอระบบนิเวศ ดานองคกรและกฎระเบียบ และดา น
เศรษฐศาสตร พบวายังไมมีหลักประกันทางวิทยาศาสตรวาสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมมีความเสี่ยงตอมนุษยและระบบ
นิเวศไมมากกวาสิ่งมีชีวิตปกติ ทําใหมีตนทุนสูงในการแยกสินคา ประเทศไทยจึงควรใชนโยบาย “การใชเทคโนโลยี
อยางปลอดภัยและเทาทัน” ในเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมโดยตองเรงรัดใหมีการตราและบังคับใชระบบกฎหมาย
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนหลักประกันแกสังคมกอนนําเทคโนโลยีมาใชเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันในระบบเปด นอกจากนี้ยังตองเรงพัฒนาขีดความสามารถดานการจัดการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และดานเทคโนโลยีการสรางสิ่งมีชีวิตตัดแตงพันธุกรรมที่จะไมกอมลพิษทางพันธุกรรมเปนการดวนดวย
National policy for Thailand on genetically modified organisms
S. Wannakrairoj, C. Tantivasadakarn, P. Pochanukul Suzuki, J. Donavanik
and B. Srethasirote
Faculty of Agriculture, Kasetsart University and Faculty of Economics, Thammasart University

Genetically Modified Organisms have a great potential in national economic development. However,
the global market acceptance is presently yet quite limited. Intellectual property, ecological risk,
organization, rule and regulation as well as economic analyses have indicated that there is no
confirmed scientific evidence that GMOs do not pose higher risks to humans and ecosystems than
ordinary organisms. This leads to a high cost for product segregation. Thailand should thus impose the
so-called “Safe Use of Forefront Technology” policy on GMOs issues. Prior to the acceptance of the
technology for the enhancement of the country’s competitiveness in an open system, an enacting
process and the effective implementation of a complete legal system on biosafety is urgently executed.
This will give an assurance to Thai society. In addition, capacity building on biosafety management
and on GMO technology that does not cause genetic pollution must be immediately implemented.
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การจัดการเรียนการสอนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2
อมลวรรณ ศรีประเสริฐ
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู และผลการเรียนรูดานความรูความเขาใจแนวคิด ความสามารถในการใชกระบวนการ
ความสามารถนําไปใช
และการเห็นคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุมที่ศึกษาเปนนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 27 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนรัฐบาลแหงหนึ่ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรีเขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชเวลาในการจัดการเรียนการสอน 32 ชั่วโมง
ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใชแนวคิด
พื้นฐานตามทฤษฎีการสรางความรู โดยจัดสรางแผนการเรียนรูที่ประกอบดวยการจัดการเรียนรู 6 ขั้นคือ ขั้นสํารวจ
ความรูเดิม ขั้นดึงความสนใจ ขั้นทําแนวคิดใหเดนชัด ขั้นตรวจสอบแนวคิด ขั้นนําไปใช และขั้นวัดประเมินผล 2)
นักเรียนที่เรียนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพใชพฤติกรรมการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู และมีปฏิสัมพันธ
ระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับผูสอน และนักเรียนกับสิ่งแวดลอมทางการเรียน ในการเรียนรูแนวคิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ 3) ผลการเรียนรูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ พบวานักเรียนมีแนวคิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกตองสมบูรณรอยละ 79.63 มีแนวคิดที่ถูกตองแตไมสมบูรณรอยละ 20.37 และพบวานักเรียนมีการ
พัฒนาความสามารถดานการใชกระบวนการการนําไปใช และการเห็นคุณคาของความหลากหลายทาง ชีวภาพดวยการ
ลงมือปฏิบัติ และเสนอแนวทางการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
Teaching and learning about biodiversity in Mathayomsuksa 2 nd
A. Sriprasert
Science Education, Department of Education, Kasetsart Universit, Chatuchak, Bangkok 10500

The purposes of dissertation were to study Teaching and Learning about Biodiversity in
Mathayomsuksa 2 nd on three following aspects 1) the study process of Teaching and Learning about
Biodiversity in Mathayomsuksa 2 nd 2) students’ learning behaviors and 3) the results of the learning
Teaching and Learning about Biodiversity. The subjects of this study were the 27 Mathayomsuksa 2nd
students in semester 1st level education year 2003, One government School in Nonthaburi Province.
Thirty-two hours were use on Teaching and Learning about Biodiversity. The results were: 1) the
sixth stages of Teaching and Learning about Biodiversity were prior knowledge exploration,
engagement, focus concept, challenge concepts, application and evaluation 2) the students’ learning
behaviors were investigated learning and interact between students with student, students with teacher
and students with environment and 3) the students achievement were: students’ understanding in
science concepts 79.63% complete understanding and 20.37% partial understanding ; thinking process,
scientific process skills and scientific method were developed; the abilities to apply scientific
knowledge and process on biodiversity to real life were developed and the awareness in value of
biodiversity to real life were developed. The students could construct their knowledge on step by step
following the stages of Teaching and Learning about Biodiversity.
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