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รายงานผลการดำเนินงาน
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรบั อนุญาตใหจดั ตัง้ เปนทางการเมือ่ วันที่
2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ รวมสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในประเทศไทย
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคดงั กลาว มูลนิธฯิ ไดดำเนินกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยจัดใหมกี จิ กรรมสามประเภทดวยกัน
• ประเภทแรก คือ การจัดใหมรี างวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำหรับบุคคลหรือสถาบัน
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• ประเภททีส่ อง คือ การใหเงินทุนชวยเหลือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุน
อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ
อำนวยประโยชนใหแกวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
• ประเภททีส่ าม คือ รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร โดยมอบใหแกบคุ ลากรผรู บั ผิดชอบทาง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ที่มีผลงานดีเดนในการสรางสรรคและริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร เพื่อนำไปพัฒนา
และเพิม่ พูนความสนใจของนักเรียนตอวิชาวิทยาศาสตร นอกจากนีใ้ นปพทุ ธศักราช 2539
มูลนิธิฯ ยังไดใหการสนับสนุนแกหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ไดรับรางวัล
การศึกษาวิทยาศาสตรอกี ดวย
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใชดอกผลจากกองทุนนี้ นอกจากนีย้ งั ไดรบั เงินบริจาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลมุ บริษทั โทเรในประเทศไทย 4 บริษทั

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2556 ซึ่งเปนปที่ยี่สิบของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเปนเลิศ ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการทีม่ กี าร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศักยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิ ารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบันทีไ่ ดรบั การเสนอชือ่ และไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธฯิ ซึง่ มีมติเปน
เอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. นทีทพิ ย กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผไู ดรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. นทีทพิ ย กฤษณามระ เปนนักวิจยั ในสาขาสรีรวิทยาซึง่ เปนวิชาทีว่ า ดวยกระบวนการ
ทำงานของรางกายมนุษยและสัตว ตัง้ แตระดับเซลล เนือ้ เยือ่ อวัยวะ จนถึงการประสานงานของ
ทุกระบบทั้งรางกาย ไดทำงานวิจัยพื้นฐานและประยุกตเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของแคลเซียมและ
กระดูก (Calcium and bone metabolism) โดยศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชา (multidisciplinary
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

research approach) ในสัตวทดลอง เนือ้ เยือ่ และเซลลเพาะเลีย้ งดวยเทคนิคทีห่ ลากหลาย ทัง้ นี้
เพือ่ ตอบโจทยวจิ ยั ไดในทุกระดับของกลไกการควบคุมแคลเซียมและกระดูก ตัง้ แตระดับรางกาย
ลงไปถึงเซลลและระดับสารพันธุกรรมและโมเลกุลในภาวะปกติและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในพยาธิสภาพ เชน ภาวะกระดูกพรุนที่เกิดจากการขาดฮอรโมนเพศ ภาวะเลือดเปนกรดหรือ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและโรคเบาหวาน ทั้งนี้เพื่อนำองคความรูที่ไดไปประยุกตใชปองกันการ
เกิดโรคและในการวินจิ ฉัยทีส่ ามารถพบความผิดปกติตงั้ แตแรก ไปจนถึงวิธกี ารรักษา และคนหา
สูตรและวิธีใชแคลเซียมเสริมที่มีประสิทธิภาพมากกวาที่มีอยูในปจจุบัน
เพือ่ ใหสามารถบูรณาการงานวิจยั ไดอยางมีประสิทธิภาพ ศาสตราจารยนทีทพิ ย ไดผลักดันใหเกิด
หนวยวิจยั ดานแคลเซียมและกระดูก (Center of Calcium and Bone Research หรือ COCAB)
ขึน้ ในหนวยวิจยั เพือ่ ความเปนเลิศของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีสมาชิกเครือขาย
จากหลายมหาวิทยาลัยมารวมกันศึกษาวิจยั เกีย่ วกับกลไกการดูดซึมแคลเซียม การถายเทแลกเปลีย่ น
แคลเซียมระหวางลำไส ไตและกระดูก และกลไกการควบคุมวัฏจักรการสลาย-สรางกระดูก (bone
remodeling) ในภาวะปกติและพยาธิสภาพตางๆ งานสำคัญชิน้ หนึง่ ของศาสตราจารยนทีทพิ ย คือ
การคนพบวาฮอรโมนโพรแลคติน (Prolactin) ซึ่งหลั่งจากตอมใตสมอง และเปนที่รูจักในฐานะ
ฮอรโมนทีก่ ระตนุ การผลิตน้ำนมในแมหลังคลอดนัน้ สามารถออกฤทธิเ์ ปนฮอรโมนควบคุมสมดุล
แคลเซียมและวัฏจักรการสลาย-สรางกระดูกอีกดวย
ตลอดเวลากวา 30 ปของการทำงาน ศาสตราจารยนทีทพิ ยและกลมุ วิจยั มีผลงานตีพมิ พในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติจำนวนกวา 100 เรื่อง ถึงแมจะมีความรวมมือกับนักวิจัยในตางประเทศ
แตผลงานเกือบทั้งหมดเปนงานวิจัยที่ทำในประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดทำหนาที่เปนอาจารย
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาจนจบระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตแลว 12 คน ระดับมหาบัณฑิต 19 คน
เปนอาจารยทปี่ รึกษารวมใหบณ
ั ฑิตกวา 20 คน และเปนนักวิจยั พีเ่ ลีย้ งใหแกนกั วิจยั รนุ ใหมอกี กวา
10 คน โดยปจจุบนั อาจารยทเี่ คยเปนลูกศิษยหลายทานไดประสบความสำเร็จ ไดรบั รางวัลตางๆ
และทีส่ ำคัญคือไดสานตอเจตนารมณของการเปนอาจารยนกั วิจยั ทีด่ ี ผลิตบุคลากรรนุ ใหมๆ ทีไ่ ม
เพียงแตมีความสามารถดานวิชาการเทานั้น แตตองเปนคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกดวย
สำหรับหนวยงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปพทุ ธศักราช
2556 คือ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะเปน
หนวยงานทีม่ ผี ลงานดีเดนทางดานการเรียน การสอน การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑยา สมุนไพร
และผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนากำลังระดับสูงดานเทคโนโลยีเภสัชกรรม ภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรมมีการเติบโตแบบกาวกระโดดอยางนาสนใจโดยมีการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจยั อยางตอเนือ่ งตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ป มีคณาจารยและศิษยเกาทีป่ ระสบความสำเร็จ
ในอาชีพการงาน และมีบทบาทสำคัญในการทำประโยชนตอ นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในชวงระยะเวลา 10 ปทผี่ า นมามีคณาจารยทสี่ รางชือ่ เสียงและไดรบั รางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติ
และระดับนานาชาติจำนวนมากมาย ภาควิชามีเครือขาย/การแลกเปลีย่ นนักศึกษากับตางประเทศ
และไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิใหคำปรึกษากับหนวยงานตางๆ ของรัฐ หองปฏิบัติการวิเคราะห
เปนผูทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยของหนวยงานตางๆ และประเมินบทความวิจัยในวารสาร
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วิชาการนานาชาติ เปนกองบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จุดเดนของภาควิชาอยทู คี่ ณาจารยในภาควิชามีศกั ยภาพสูงทัง้ ดานวิจยั การสอน และการบริหาร
จัดการ ภาควิชามีระบบพีเ่ ลีย้ งในการวิจยั ทีช่ ว ยใหอาจารยรนุ ใหมสามารถเติบโตและสรางผลงาน
ทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอประเทศชาติอยางตอเนื่อง โดยมี
นักวิจัยรุนพี่ที่ประสบความสำเร็จเปนที่ปรึกษา ภาควิชาใหความสนใจในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑยา สมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ โดยเนนการบูรณาการองคความรูเพื่อมุง
เปาประสงคใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมยาทั้งดานผลิตภัณฑและเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อลดการพึ่งพาการนำเขายารักษาโรคจากตางประเทศ สรางความมั่นคงทางสุขภาพ
ใหกับประชาชนภายในประเทศ และเพื่อการพัฒนาประเทศไปสูการเปนศูนยกลางทางการแพทย
ของภูมิภาคในอนาคต

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2556 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 20 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา มีจำนวน 9 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การปรับปรุงสายพันธุ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai SP41
โดยการทำใหยีน cry2Ab แสดงออก
ชือ่ นักวิจยั
ศาสตราจารย ดร. วัฒนาลัย ปานบานเกร็ด
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ชื่อโครงการ ความหลากหลายทางชีวภาพของไสเดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย และการประยุกตใชควบคุมหนอนแมลงวัน
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อภิชาติ วิทยตะ
หนวยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ชื่อโครงการ การวิเคราะหยีนที่ตอบสนองตอการรับสารหนูในขาวเจาและขาวเหนียว
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. พัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร
หนวยงาน ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ชื่อโครงการ การคัดแยกจุลินทรียที่สามารถสรางสารลดแรงตึงผิวเพื่อใชฟนฟูดินและ
แหลงน้ำทางการเกษตร
ชือ่ นักวิจยั
ดร. พรรณนภา เภาทอง
หนวยงาน ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

5. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสำอางจากสารสกัดรวงขาว
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. มยุรี กัลยาวัฒนกุล
หนวยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครือ่ งสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตรเครือ่ งสำอาง
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
6. ชื่อโครงการ พันธุศาสตรเซลลของปลาน้ำจืดสวยงามในประเทศไทย
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. อลงกลด แทนออมทอง
หนวยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
7. ชื่อโครงการ การเพาะเลีย้ งรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในสภาพปลอดเชือ้
เพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. วิภารัตน พิทกั ษดา นธรรม
หนวยงาน ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชวี ภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. ชื่อโครงการ การศึกษาลักษณะและพัฒนาการผลิตเอทานอลจากลิกโนเซลลูโลสในยีสต
Spathaspora passalidarum สายพันธทุ นรอน
ชือ่ นักวิจยั
ดร. เนตรชนก รอดรัศมี
หนวยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
9. ชื่อโครงการ การพัฒนาสารตนแบบสำหรับรักษาโรคจากโปรตีนไฮโดรไลเสต:
กรณีศกึ ษาเมล็ดผลไมไทย
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อภิชาติ กาญจนทัต
หนวยงาน สถาบันวิจยั เทคโนโลยีชวี ภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาเคมี มีจำนวน 4 โครงการ
10. ชื่อโครงการ สารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากพืชในวงศโมกในประเทศไทย: พุดดง โมกหลวง
และหมากบง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สาโรจน จีนประชา
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
11. ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีดัดแปรยางธรรมชาติใหคงทนและมีคุณสมบัติใหมในขั้นตอนเดียว
ที่งายและทำไดหลากหลาย
ชือ่ นักวิจยั
ดร. พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12. ชื่อโครงการ นาโนคอมพอสืทของแมกนีไททและซิลเวอรที่สามารถนำกลับมาใชใหมเพื่อการ
ประยุกตใชในการตานเชื้อแบคทีเรีย
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. เมธา รัตนากรพิทกั ษ
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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13. ชื่อโครงการ การประยุกตใชสารประกอบออรแกนิคเอไซดในการสังเคราะหสารประกอบ
ฟแนนทรีดีนและสารอนุพันธ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. จำเรียง ธรรมธร
หนวยงาน คณะเภสัชเคมี สถาบันวิจยั จุฬาภรณ
สาขาฟสิกส มีจำนวน 3 โครงการ
14. ชื่อโครงการ ผลเฉลยเชิงสมมาตรทรงกลมของทฤษฎีเอกซเทนเดดแมสสีพกราวิตี
ชือ่ นักวิจยั
ดร. พิทยุทธ วงศจนั ทร
หนวยงาน วิทยาลัยเพือ่ การคนควาระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
15. ชื่อโครงการ พลังงานการเพิ่มประจุยังผลของปมอิเล็กตรอนเดี่ยว
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ประธาน ศรีวไิ ล
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. ชื่อโครงการ การหาขอบเขตแมนตรงของความนาจะเปนของการสงผานของหลุมดำ
แบบหมุนในมิติพิเศษและการประยุกตใชในระบบฟสิกสพลังงานสูง
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 4 โครงการ
17. ชื่อโครงการ การประมาณอัตราสวนพื้นที่แผลไฟไหมดวยเทคนิควิทัศนคอมพิวเตอร
โดยใช Microsoft Kinect
ชือ่ นักวิจยั
ดร. มิติ รุจานุรกั ษ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
18. ชื่อโครงการ ระบบเฝาติดตามและตรวจวัดสัญญาณชีพผูประสบภัยในสถานการณฉุกเฉิน
ผานเครือขายระบบสื่อสาร
ชือ่ นักวิจยั
ดร. พรภพ นัยเนตร
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
19. ชื่อโครงการ การพัฒนาฐานความรูใบหนาบุคคลดวยเทคโนโลยีการรูจำใบหนาพรอมการวิเคราะห
ความเชื่อมโยงกับหลักฐานประกอบการสืบสวนคดีและนิติวิทยาศาสตร
ชือ่ นักวิจยั
นาวาอากาศตรี ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ทศพล บุญเกิน
หนวยงาน กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
20. ชื่อโครงการ การวิเคราะหคอขวดบนทางหลวงสายหลักในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. รัฐพล ภบู บุ ผาพันธ
หนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคดั เลือกใหมผี ไู ดรบั รางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัลรวม 250,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 75,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยสธุ พิ งษ ใจแกว
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: การศึกษารูปแบบของการจัดเรียงผลตอการช้ำของสับปะรด
นางแลในระหวางการขนสง
2. อาจารยกรี ติ ทะเย็น
โรงเรียนสันติครี วี ทิ ยาคม อำเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย
ชือ่ ผลงาน: การเพิม่ ผลผลิตเชอรรนี่ อกฤดูกาลดวยเทคนิคการตอกิง่ ซากุระ

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 50,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยจกั รพงษ บุญตันจีน
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ชื่อผลงาน: การศึกษาการใชตนไมยราบในการพัฒนาแปรรูปเปนไมอัด
2. อาจารยสทิ ธิราช ชืน่ ชม
โรงเรียนบานโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ชือ่ ผลงาน: เครือ่ งดักเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิง่ แวดลอม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 275,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 90,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยธรี ะชัย หงษทอง
โรงเรียนสีควิ้ “สวัสดิผ์ ดุงวิทยา” อำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา
ชือ่ ผลงาน: ชุดสาธิตเรือ่ งการสัน่ พองและการเกิดบีตสของคลืน่ เสียง
2. อาจารยชาญ เถาวันนี
โรงเรียนศรียานุสรณ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ชื่อผลงาน: การศึกษาออกแบบวิธีการวัดเปอรเซ็นตของแปงมันสำปะหลัง
ดวยวิธกี ารของ Shyam Singh

รางวัลที่ 3

เงินรางวัลๆ ละ 65,000 บาท ไดแก
อาจารยประยงค จันทยุทธ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
ชือ่ ผลงาน: ชุดสาธิตการแยกตัวประกอบพหุนาม
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รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 15,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยมนตตรา ไกรนรา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชือ่ ผลงาน: แผนฟลม ยอยสลายไดเก็บรักษาผักกูด
2. อาจารยมานะ อินทรสวาง
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
ชือ่ ผลงาน: การเตรียมฟลม ชีวภาพจากเปลือกมันเทศผสมไคโตซาน
สำหรับเคลือบเพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษาลำไย

นอกจากนี้ โรงเรียนของผูไดรับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทั้ง 7 โรงเรียนยังไดรับ
เงินสนับสนุนหองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
1. โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. โรงเรียนสันติครี วี ทิ ยาคม อำเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย
3. โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
4. โรงเรียนบานโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
5. โรงเรียนสีควิ้ “สวัสดิผ์ ดุงวิทยา” อำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา
6. โรงเรียนศรียานุสรณ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนินการคัดเลือกผทู ไี่ ดรบั รางวัล และหวังวาความพยายามของมูลนิธฯิ ในการดำเนินกิจกรรม
ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ
ประธานมูลนิธโิ ทเร
เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 7 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. นทีทพิ ย กฤษณามระ
Professor Dr. Nateetip Krishnamra
เกิดเมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2494 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนบุตร
คนที่ 2 ของนายเติมและนางเรวดี ทับทิมทอง สมรสกับศาสตราจารย
สมฤกษ กฤษณามระ
บุตร นายศมกฤต กฤษณามระ สมรสกับนางวิลาสินี กฤษณามระ
ทีอ่ ยู บานเลขที่ 10 สุขุมวิท 7 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

การศึกษา
พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2523

ประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนปลาย Ashford School, Kent, UK
B.Sc. (First Class Honours) (Biological Sciences)
Westfield-QueenMary College, London University, UK
ปริญญาโท (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

Profile
NATEETIP KRISHNAMRA
Born:
Family:
Husband:
Children:
Address:

June 1, 1951 in Bangkok, Thailand
Second child of Mr. Term and Mrs. Raevadee Thapthimthong
Professor Somroek Krishnamra
Mr. Somkrit Krishnamra, married to Mrs. Wilasinee Krishnamra
with two sons, Kris and Trisnat Krishnamra
10 Sukumvit 7, Wattana District, Bangkok 10110

Education:
1963
1967
1971
1974
1977
1980

Primary School, Wattana Wittayalai, Bangkok
Secondary School, Wattana Wittayalai, Bangkok
Ashford School, Kent, UK
B.Sc. (First Class Honours), Biological Sciences, Westfield-Queen Mary
College, London University, UK
M.Sc., Physiology, Mahidol University
Ph.D., Physiology, Mahidol University
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ประวัตกิ ารทำงาน
ตำแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2517
อาจารยประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2524
ผูชวยศาสตราจารย
พ.ศ. 2530
รองศาสตราจารย
พ.ศ. 2539
ศาสตราจารย
พ.ศ. 2549
ศาสตราจารยระดับ 11
ตำแหนงทางดานบริหาร
พ.ศ. 2542 - 2545 รองคณบดีฝา ยนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2545 - 2550 คณะกรรมการทีป่ รึกษาคณบดี คณะวิทยาศาสตร
พ.ศ. 2546 - 2550 ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร

Working Experiences:
Academic Position
1974
Lecturer at Department of Physiology, Faculty of Science,
Mahidol University
1981
Assistant Professor
1987
Associate Professor
1996
Professor

Other Positions Held
1999 - 2002
2002 - 2007

Vice Dean (Policy and Planning) Faculty of Science, Mahidol University
Advisory Board to Dean, Faculty of Science
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 9 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน อนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการขอตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหนงทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร
พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน หัวหนาหนวยวิจยั ดานแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร
ดานบริการวิชาการ
• Editorial Board ของวารสาร Physiological Reports, Wiley&Son
• ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของวารสารตางๆ ในระดับชาติและนานาชาติ
• ผูทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) และศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ (BIOTEC)

รางวัลและเกียรติยศ
•
•
•
•
•

รางวัลระดับปริญญาเอกมูลนิธศิ าสตราจารย ดร. แถบ นิลนิธิ
รางวัลอาจารยดเี ดนประจำป พ.ศ. 2545 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลเมธีวจิ ยั อาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประจำป พ.ศ. 2547 และ 2550
รางวัลศิษยเกาดีเดนจากสมาคมศิษยเกาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
รางวัลนักวิทยาศาสตรสตรีดีเดนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากบริษัท ลอรีอัล รวมกับ ยูเนสโก
ประเทศไทย พ.ศ. 2552

2003 - 2007
1999 - present
1999 - present
2003 - present

Chair, Graduate Program, Department of Physiology
Academic Position Assessment Subcommittee, Mahidol University
Chair, Academic Position Assessment Committee, Faculty of Science
Head, Center of Calcium and Bone Research (COCAB), Faculty of Science

Academic Service
• Editorial Board, Physiological Reports, Wiley&Son
• Reviewer of research papers for publication in local and international journals
• Reviewer of research proposals and reports for grants from Thailand Research Fund
(TRF) and National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)

Awards and Honors:
•
•
•
•
•

Excellent Science Student Award from Professor Dr. Tab Nilanidhi Foundation
Best Lecturer Award 2002, Faculty of Science, Mahidol University
Senior Research Scholar Award, Thailand Research Fund (TRF) 2004 and 2007
Outstanding Alumni Award, Wattana Wittayalai Alumni
Outstanding Woman Scientist for Sustainable Development Award, L’Oreal
(Thailand) and the Thai National Commission for UNESCO, 2009
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ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. นทีทพิ ย กฤษณามระ
Research Works of Professor Dr. Nateetip Krishnamra
ดานการวิจยั
ศาสตราจารย ดร. นทีทพิ ย กฤษณามระ เปนนักวิจยั ทางวิทยาศาสตรชวี ภาพพืน้ ฐาน (Fundamental
Life Science Researcher) ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาสรีรวิทยา (Physiology) ซึง่ เปนวิชา
วาดวยกระบวนการทำงานของมนุษยและสัตว ตัง้ แตระดับเซลล เนือ้ เยือ่ อวัยวะ จนถึงสิง่ มีชวี ติ
ทัง้ ตัว เปนศาสตรทมี่ คี วามสำคัญยิง่ ตอวิทยาศาสตรประยุกต อาทิ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร
และวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาตางๆ
ผลงานวิจยั กวา 3 ทศวรรษ เนนการสรางองคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดา นแคลเซียม
และกระดูก ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยยังมีงานวิจัยในสาขานี้อยูนอยมาก สาเหตุสวนหนึ่งก็คือ
โรคเกีย่ วกับกระดูกมักมีการดำเนินของโรคชา เปนอาการเรือ้ รังทีใ่ นขัน้ ตนจะวินจิ ฉัยไดคอ นขางยาก

Achievements
Research:
Professor Dr. Nateetip is a fundamental life science researcher specializing in Physiology
which is the study of body function covering various levels of organization from cellular
level, tissue level, organ system to whole body. Physiology is the foundation for applied
sciences such as medicine, veterinary science and other health science disciplines.
For the past three decades, Professor Nateetip has been continuously contributing new
knowledge to the field of calcium and bone metabolism, which only recently received
interest from academicians in Thailand. This is because metabolic bone diseases have
typically slow progress, are difficult to diagnose in the early stages of the diseases, occur
more in elderly people, and do not cause sudden death or require urgent treatment.
However, bone disease prevalence in Thailand has risen sharply in the last twenty
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 11 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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เปนโรคของผูสูงอายุ และไมใชโรครุนแรงที่ทำใหเสียชีวิตเฉียบพลัน แตทวาอุบัติการณของ
โรคกระดูกในคนไทยไดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในระยะ 20 ปที่ผานมา เนื่องจาก
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความเจริญทางการแพทยและสาธารณสุข คนไทยจึงมีอายุยืน
มากขึ้น ทำใหอุบัติการณของโรคเกี่ยวกับกระดูกเพิ่มขึ้นตามไปดวย และจะสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมไดในอนาคตอันใกล ดังนั้น ศ. ดร. นทีทิพย
จึงใหความสำคัญและสงเสริมการศึกษาวิจยั ในเรือ่ งดังกลาวอยางครบวงจร ตัง้ แตกลไกการควบคุม
แคลเซียมและกระดูกในภาวะปกติ ไปจนถึงความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในขณะเกิดพยาธิสภาพ ทัง้ นี้
เพือ่ นำไปสกู ารปองกันการเกิดโรค และการวินจิ ฉัยทีส่ ามารถพบความผิดปกติตงั้ แตแรก ไปจนถึง
วิธกี ารรักษา และคนควาหาสูตรและวิธใี ชแคลเซียมเสริมทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกวาทีม่ อี ยใู นปจจุบนั
โรคกระดูกอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิ จากความผิดปกติของเซลลกระดูกเอง จากความผิดปกติ
ของการดูดซึมแคลเซียมทีล่ ำไส หรือจากการทีร่ า งกายไดรบั แคลเซียมไมเพียงพอดวยสาเหตุตา งๆ
ไปจนถึงความผิดปกติของฮอรโมนที่ควบคุมแคลเซียมและกระดูก การศึกษาวิจัยเพื่อตอบโจทย
ในเรือ่ งดังกลาวตองเปนไปในลักษณะสหสาขา (multidisciplinary research approach) และ
ใชเทคนิคหลากหลาย เชน Electrophysiology, Bone histomorphometry เทคนิคทางชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุล เทคนิค immunohistochemistry ตลอดจน Bioinformatics เพือ่ ตอบ
โจทยวจิ ยั ไดในทุกระดับการควบคุมแคลเซียม ตัง้ แตระดับรางกาย อวัยวะ เนือ้ เยือ่ เซลล จนถึง
ระดับสารพันธุกรรมและโมเลกุล นอกจากนี้ ศ. ดร. นทีทพิ ย ยังศึกษาพยาธิสรีรวิทยาและสราง
องคความรูในการวางแผนการรักษาโรคกระดูกพรุนจากภาวะตางๆ เชน กระดูกพรุนหลังหมด
ประจำเดือนหรือขาดฮอรโมนเพศหญิง และกระดูกพรุนจากโรคเบาหวาน เปนตน ภาวะเหลานี้

years due to the economic development and progress in science and technology that
lead to an increase in the elderly population. High prevalence of bone diseases will
undoubtedly have negative socio-economic impact in the near future. This is why
Professor Nateetip and her team give priority to research in this field. Their scientific
approach encompasses studies at multilevels of organization to understand the basic
regulation of calcium balance and bone metabolism and changes that occur in
pathophysiological conditions, such as postmenopausal osteoporosis, and osteoporosis
caused by diabetes mellitus and Thalassemia, which hopefully will lead to prevention of
the disease, early detection of the pathological changes, as well as better treatment.
Because the etiology of bone diseases is multifactorial, from abnormal bone cells,
abnormal intestinal absorption of calcium or inadequate calcium intake to malfunction
of various hormones that regulate calcium and bone, multidisciplinary research approach
deems necessary. Many techniques are needed, for instance, electrophysiology,
biochemical and molecular biology techniques, immunocytochemistry and immunohistochemistry, as well as bioinformatics and techniques for quantifying bone remodeling
and bone strength. Professor Nateetip has been studying the pathophysiology of
osteoporosis associated with various pathological conditions, such as postmenopausal
osteoporosis and diabetes-induced osteoporosis. Since the causes of these bone
disorders are multifactorial and involve many organ systems in the body, the study
Thailand Toray 12 Science Foundation
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(โดยเฉพาะโรคเบาหวาน) มีความซับซอนมาก ซึ่งตองอาศัยเทคนิควิจัยและเทคโนโลยีระดับสูง
ตลอดจนสัตวทดลองสายพันธุพิเศษมาชวยตอบโจทยวิจัย เพื่อใหสามารถบูรณาการงานวิจัยได
อยางมีประสิทธิภาพครบวงจร ศ. ดร. นทีทพิ ย จึงไดผลักดันใหเกิดหนวยวิจยั ดานแคลเซียมและ
กระดูก (Center of Calcium and Bone Research หรือ COCAB) ขึน้ ในรูปของหนวยวิจยั เพือ่
ความเปนเลิศของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีสมาชิกเครือขายจากหลายมหาวิทยาลัย
มารวมกันทำการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับกลไกการดูดซึมแคลเซียมในระดับเซลล การถายเทแลกเปลีย่ น
แคลเซียมระหวางลำไส ไต และกระดูก และกลไกการควบคุมวัฏจักรการสลาย-สรางกระดูก (bone
turnover/bone remodeling) ในภาวะปกติและพยาธิสภาพตางๆ
อนึง่ ศ. ดร. นทีทพิ ยและคณะเปนนักวิจยั กลมุ แรกทีค่ น พบวา ฮอรโมนโพรแลคติน (prolactin)
ซึง่ หลัง่ จากตอมใตสมองและเปนทีร่ จู กั ในฐานะฮอรโมนทีก่ ระตนุ การผลิตน้ำนมในแมหลังคลอดนัน้
มีผลควบคุมสมดุลแคลเซียมและเมตาบอลิซมึ ของกระดูกดวย กลาวคือโพรแลคตินจับกับตัวรับ
(receptor) ทีเ่ ซลลผนังลำไสและกระตุนการดูดซึมแคลเซียม มีผลใหรา งกายเก็บสะสมแคลเซียม
ทีเ่ พิม่ นีไ้ วในกระดูก เพือ่ นำมาใชผลิตน้ำนมภายหลัง ผลของโพรแลคตินในฐานะฮอรโมนควบคุม
แคลเซียมและกระดูก มีความสลับซับซอนมาก เชน ผลตอกระดูกมีความแตกตางกันขึน้ อยกู บั อายุ
กลาวคือ โพรแลคตินมีผลเรงวัฏจักรการสลาย-สรางกระดูก ซึง่ ทำใหกระดูกของลูกหนูมมี วลสูงขึน้
แตผลของการเรงอัตราการสลาย-สรางกระดูกในแมหนูหรือหนูแกกลับมีผลใหกระดูกสูญเสีย
แคลเซียม ผลตอกระดูกนี้พบวา เปนผลโดยตรงของโพรแลคตินที่ออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับ
บนเซลลกระดูก ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคกระดูกพรุนในผูปวยที่มีเนื้องอกของตอม
ใตสมองทีห่ ลัง่ โพรแลคตินมากเกินไป (prolactinomas)

requires specialized and sophisticated techniques, as well as in some cases, special
experimental animal models eg. transgenic animals. In order to tackle the research
question by using multidisciplinary approach, Professor Nateetip founded in 2002 the
Center of Calcium and Bone Research (COCAB) which is a research unit in the Center
of Excellence in Research at the Faculty of Science, Mahidol University with members
from her laboratory as well as from other universities. COCAB focuses on studying the
cellular mechanism of calcium absorption, the regulation of calcium exchanges among
the three major calcium handling organs, namely, intestine, kidney, and bone, and the
cellular regulation of bone remodeling or bone turnover in normal condition as well as
in certain pathophysiologic conditions.
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การวิจยั เกีย่ วกับโพรแลคตินนีเ้ ปนตัวอยางของงานวิจยั บูรณาการอยางแทจริง โดยใชเทคนิคตางๆ
ทีเ่ หมาะสม เชน การใชเทคนิคทาง Electrophysiology ศึกษาคุณสมบัตขิ องเซลลเยือ่ บุผนังลำไสและ
การยอมใหแคลเซียมแพรผา นเซลลและผานชองระหวางเซลล การใชเทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุลในการศึกษาโปรตีนขนสงตางๆ ทีผ่ นังเซลล การแสดงออกของโปรตีนเหลานัน้ และกลไก
การสงสัญญาณ (signal transduction) ภายในเซลล และการใชเทคนิค Immunocytochemistry
และ Immunohistochemistry ในการศึกษาการกระจายตัวของตัวรับโพรแลคตินหรือโปรตีน
ขนสงในเซลลหรือเนือ้ เยือ่ ตลอดจนเทคนิคทาง Bioinformatics ซึง่ ใชผลการวิเคราะห Microarray
บงชีย้ นี หรือโปรตีนทีน่ า จะเปนตัวกลไกหลักทีท่ ำใหเกิดการตอบสนองของเซลล ซึง่ สอดคลองและ
นำมาอธิบายผลที่พบในรางกายได เปนตน
ศ. ดร. นทีทพิ ย มีผลงานตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติทมี่ ี Impact Factor กวา 100 เรือ่ ง
เกือบทัง้ หมดเปนงานทีท่ ำทีค่ ณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล แตอยางไรก็ตาม ยังไดมคี วาม
รวมมือดานงานวิจัยกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหลายแหงทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
งานวิจยั สามารถแบงออกเปนงานวิจยั หลัก 3 เรือ่ ง ไดแก

Regarding some of her research output, Professor Nateetip and her team are the first
group to discover that Prolactin, a hormone secreted from the pituitary and is known as
a milk-producing hormone in lactation, can increase the rate of calcium absorption in
the intestine, thus resulting in accumulation of extra calcium in bone. The action of this
novel calcium regulating hormone is quite complex, for example, prolactin stimulates
bone turnover with a net increase in bone mass in young rats, while inducing bone loss
in lactating and aged rats. This action of prolactin could be responsible for osteoporosis
found in patients with prolactinomas. The extensive study of this novel role of prolactin
is indeed a perfect example of multidisciplinary research. At present, Professor Nateetip
and her team are also studying the effects and mechanism of action of Fibroblast
growth factor-23 (FGF-23), which may prove to be an important hormone in the
negative feedback loop that controls calcium and phosphate balance in the body.
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1. ผลและกลไกการออกฤทธิ์ของฮอรโมนโพรแลคตินในฐานะฮอรโมนควบคุมแคลเซียมและ
กระดูก โดยเฉพาะในแมระหวางตั้งครรภและระยะใหนม และการใหแคลเซียมเสริมเพื่อ
ปองกันการสูญเสียกระดูกหลังคลอด
จากการศึกษาทั้งในหนูทดลอง ในเนื้อเยื่อซึ่งนำมาเลี้ยงนอกรางกายและในเซลลเพาะเลี้ยง
ศ. ดร. นทีทพิ ย ไดพบองคความรใู หมทสี่ ำคัญคือ การดูดซึมแคลเซียมทีล่ ำไสสว นตน แบบแอคทีฟ
(ใชพลังงาน ATP โดยตรง) ประกอบดวย 3 สวน ไดแก การดูดซึมผานเซลล (transcellular)
แบบอาศัยความตางศักยไฟฟา (voltage-induced) และแบบไปตามของเหลวที่แพรผานชอง
ระหวางเซลล (solvent drag-induced paracellular transport)
อนึง่ โพรแลคตินมีผลตอการดูดซึมแคลเซียมทัง้ แบบ transcellular และ solvent drag-induced
โดยออกฤทธิ์ ผานกลไกการสงสัญญาณภายในเซลลประเภท phosphoinositide 3 kinase, protein
kinase C และ Rho A-associated coiled-coil forming kinase นอกจากนีโ้ พรแลคตินมีผลกระตนุ
กระบวนการสลาย-สรางกระดูก (bone remodeling) ตอมาไดขอ มูลใหมเพิม่ เติมวา ระดับของ
โพรแลคตินในเลือดของแมที่พุงสูงขึ้นขณะลูกกำลังดูดนม มีผลกระตุนการดูดซึมแคลเซียมที่
ลำไสของแมที่มีอัตราดูดซึมสูงอยูแลวเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งแสดงวาโพรแลคตินเปนฮอรโมนที่ชวย
ประสานใหอวัยวะเปาหมายตางๆ ทำงานสัมพันธกนั ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหแมมแี คลเซียมเพียงพอในกระแส
เลือดสำหรับการผลิตน้ำนมเลีย้ งลูก โดยแคลเซียมทีส่ ญ
ู เสียไปจากกระดูกของแมภายใตอทิ ธิพลของ
โพรแลคติน จะไดทดแทนกลับคืนมาจากแคลเซียมทีด่ ดู ซึมเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ โพรแลคตินจึงมีบทบาท
สำคัญในการควบคุมสมดุลแคลเซียมในรางกาย การศึกษาผลของโพรแลคตินอยางละเอียดนี้
ทำใหไดภาพรวมของบทบาทใหมของโพรแลคติน ซึ่งเปนองคความรูใหมที่ยังไมมีศึกษามากอน
Human Resource Development:
Professor Nateetip has acted as the major advisor for 31 graduates in physiology
(12 Ph.D., 19 M.Sc.), coadvisor for more than 20 graduates, and is at present supervising
3 Ph.D., 2 M.Sc. students and coadvising 5 students. Her former students have become
successful in their respective careers, with some becoming professors (Prof. Dr. Jonggonnee
Wattanapermpool who is the present chairperson of the Department of Physiology,
Faculty of Science, Mahidol University and Prof. Dr. Narattaphol Charoenphandhu who
received numerous national awards including Young Scientist Award from the
Thailand Research Fund in 2008 and Mahidol University Research Award in 2010) and
Mrs. Soonthree Chanlongbutra, who becomes a successful business woman running
her company Techno Medical Co., Ltd. The twice-yearly reunion of former and present
students and their families hosted by Professor Nateetip over the past 25 years brings
together more than 40 people and automatically creates a very friendly network of
physiologists. The reunion besides strengthens friendship and comradeship, also
provides an excellent recruitment opportunity for various academic institutions.
In addition, Professor Nateetip acts as mentor for many young scientists and advisor for
anyone seeking advice on research, academic promotion and work in general. Her
students learn from Professor Nateetip that a good teacher never stops learning and is
always happy and willing to pass on the knowledge and experience to the next generation.
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 15 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ในป พ.ศ. 2553 จึงไดเขียนบทความปริทศั น ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พเรือ่ ง “Is prolactin the cardinal
calciotropic hormone in mother?” ในวารสารวิชาการนานาชาติ Trends in Endocrinology
and Metabolism (2010) ซึง่ มี impact factor สูงถึง 7.119 และมีผลงานวิจยั แบบบูรณาการ
ตีพิมพหลายเรื่องในวารสารวิชาการที่ถือวามีมาตรฐานสูงในสาขาสรีรวิทยา ไดแก American
..
Journal of Physiology และ Pfluger
Archive-European Journal of Physiology
2. ผลและกลไกการออกฤทธิข์ องฮอรโมนไฟโบรบลาส โกรทแฟคเตอร-23 (Fibroblast Growth
Factor-23 หรือ FGF-23) ทีห่ ลัง่ จากเซลลกระดูก ซึง่ คาดวาเปนฮอรโมนสำคัญใน Negative
feedback loop ทีค่ วบคุมสมดุลแคลเซียมและฟอสเฟทในรางกาย
FGF-23 เปนฮอรโมนที่หลั่งจากเซลลกระดูก osteoblasts และ osteocytes มีผลลด
ระดับของฟอสเฟทในเลือดเมือ่ รางกายมีฟอสเฟทมากเกินไป โดยลดการดูดซึมฟอสเฟททีล่ ำไส และ
ลดการสังเคราะหฮอรโมน 1,25(OH2)D3 จากวิตามินดี ทำใหรางกายเก็บสะสมแคลเซียมและ
ฟอสเฟท เนือ่ งจากมีรายงานวาพบตัวรับ FGF-23 และ FGF-23 เองในเซลลบผุ นังลำไส และกลมุ
วิจยั ของ ศ. ดร. นทีทพิ ย ไดรายงานใน พ.ศ. 2555 วา FGF-23 สามารถยับยัง้ การดูดซึมแคลเซียม
ทีก่ ระตนุ โดย 1,25(OH2)D3 ได จึงตัง้ สมมติฐานวา FGF-23 นาจะทำหนาทีเ่ ปน negative feedback
ควบคุมการดูดซึมแคลเซียม โดยเฉพาะทีถ่ กู กระตนุ โดย 1,25(OH2)D3
อนึ่งในระยะที่แมใหนม ศ. ดร. นทีทิพยและคณะไดพบวามีการเปลี่ยนแปลงฮอรโมน
ควบคุมสมดุลแคลเซียม โดยทีโ่ พรแลคตินเปนฮอรโมนหลักแทน 1,25(OH2)D3 จึงตัง้ สมมติฐาน
วา FGF-23 นาจะเปนตัว negative feedback ทีต่ า นผลของโพรแลคตินในการกระตนุ การดูดซึม
แคลเซียม และในภาพรวม FGF-23 ชวยทำใหระดับแคลเซียมและฟอสเฟทไมแกวงจากต่ำไปสู
ระดับทีส่ งู เกินไป ซึง่ จะนำไปสพู ยาธิสภาพตางๆ ดังนัน้ งานวิจยั สวนหนึง่ ก็เพือ่ ศึกษาผลและกลไก
Acknowledgement:
I would like to express my deepest appreciation to the Thailand Toray Science
Foundation for this prestigious “20th Thailand Toray Science and Technology Award
2013”. I would like to thank the Foundation award committee for their appreciation of
the significance of my field of work, Physiology which is a basic medical science discipline.
I thank them especially for their understanding of the importance of fundamental
research, which might not deliver products that can be put to use right away, but
instead provides explanation for the normal processes that occur in our body and
understanding of their underlying cellular mechanisms. Indeed, these basic knowledge
are crucial keys that will lead to understanding of the pathophysiology and etiology of
diseases, and hopefully will lead to better prevention and treatment.
I would also like to express my gratitude to Khunying Jada Wattanasiritham for introducing
me to the Faculty of Science, Mahidol University where my career started. I am also
indebted to my mentor, Professor Dr. Liangchai Limlomwongse, who was my advisor for
M.Sc. and Ph.D. dissertation, who taught me how to think and work like a scientist, and
not just to do well but to excel. I would like to thank the administrators of the Faculty
of Science, Mahidol University, especially Professor Dr. Amaret Bhumiratana, the former
Dean whose support and encouragement contributed significantly to my achievement,
my colleagues and my former and present graduate students in the Department and
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การออกฤทธิ์ของ FGF-23 ในการยับยั้งการดูดซึมแคลเซียม และเพื่อพิสูจนวา FGF-23 เปน
negative feedback ทีส่ ำคัญของระบบการควบคุมสมดุลแคลเซียมและฟอสเฟทในรางกาย
3. สาเหตุของความผิดปกติของกระดูกในพยาธิสภาพตางๆ เชน ในโรคเบาหวาน และโรคเลือดจาง
ธาลัสซีเมีย โดยใชโมเดลสัตวทดลองทีต่ ดั ตอยีน (transgenic animals)
ภาวะชรา การขาดฮอรโมนเพศและโรคเบาหวาน เปนสาเหตุของโรคกระดูกพรุนทัง้ ในมนุษย
และสัตว ผปู ว ยบางรายอาจมีทงั้ 3 ภาวะ เชน สตรีสงู อายุทเี่ ปนโรคเบาหวาน ซึง่ จะทำใหโรคกระดูก
พรุนรุนแรงมากขึน้ การปองกันและรักษาโรคกระดูกพรุนทีเ่ กิดจากปญหาระดับเซลลและโมเลกุล
ทีซ่ บั ซอนเชนนี้ ตองอาศัยการศึกษาในโมเดลสัตวทดลอง เชน หนูทดลองทีถ่ กู ตัดตอยีนเพือ่ เลียนแบบ
โรคเบาหวาน หรือโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพือ่ ศึกษาผลของการใหวติ ามินดีเสริม แคลเซียมเสริม
และการออกกำลังกาย ซึง่ ทัง้ หมดเปนวิธกี ารทีม่ คี า ใชจา ยไมสงู และปฏิบตั ติ อ เนือ่ งได ดังนัน้ เมือ่
ไดขอมูลจากการศึกษาในสัตวทดลองก็จะสามารถนำความรูนั้นมาประยุกตใชในผูปวยตอไป
สวนการศึกษาในหนูทดลองที่มีการตัดตอยีนเพื่อเลียนแบบโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียก็เชนกัน
สามารถทำการศึกษาลงลึกในรายละเอียดระดับเซลล และโปรตีนขนสงแคลเซียมตางๆ ได และศึกษา
การเปลีย่ นแปลงของกระดูกทัง้ 2 มิติ และ 3 มิติ ตลอดจนทดสอบวิธปี อ งกันเชนทีใ่ ชศกึ ษาใน
โรคเบาหวาน องคความรทู ี่ไดจะสามารถนำมาประยุกตใชในผปู วย เนือ่ งจากประชากรไทยทีเ่ ปน
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีสงู ถึงรอยละ 1 ของประชากรทัง้ หมด
การวิจัยเกี่ยวกับพยาธิสภาพของกระดูกนี้ไดขยายตอไปยังการวิจัยประยุกต รวมกับนักวิจัย
ฟสิกสและวัสดุศาสตรเพื่อสังเคราะหกระดูกเทียม และในเบื้องตนจะทดสอบการใชงานใน
สัตวทดลองกอน แลวจึงขยายผลไปสกู ารใชประโยชนในผปู ว ยตอไป
Center of Calcium and Bone Research as well as the National Laboratory Animal Center
of Thailand that have significant role in my success.
Research grants from the National Research Council of Thailand, the Thailand Research
Fund, and the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, as well as
“Outstanding Woman Scientist for Sustainable Development Award” from L’Oreal (Thailand)
and the National Commission for UNESCO (Thailand) were gratefully acknowledged.
Finally, I would like to express my gratitude to my parents for their loving care and for
providing the best education, to my brothers for their love and support, and to my
loving family who makes me one of the luckiest people.
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ดานการพัฒนาบุคลากร
ศ. ดร. นทีทพิ ย ไดทำหนาทีเ่ ปนอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธใหกบั นักศึกษาบัณฑิตจนจบปริญญาเอก
ไปแลวจำนวน 12 คน ปริญญาโท 19 คน และยังมีนกั ศึกษาปริญญาเอกทีก่ ำลังศึกษาอยู 3 คน
ปริญญาโท 2 คน และเปนอาจารยทปี่ รึกษารวมใหนกั ศึกษามากกวา 20 คน ลูกศิษยทจี่ บไปหลายคน
เปนนักวิจัย และอาจารยที่มีความกาวหนาทางวิชาการจนไดรับตำแหนงศาสตราจารย (ศ. ดร.
จงกลณี วัฒนาเพิม่ พูล ปจจุบนั เปนหัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
และ ศ. ดร. นรัตถพล เจริญพันธุ ผทู ไี่ ดรบั รางวัลระดับชาติหลายรางวัล เชนรางวัลนักวิทยาศาสตร
รนุ ใหม 2551 จากมูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ รางวัลนักวิจยั
รนุ ใหมดเี ดน สกว.-สกอ. 2551 และรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจยั 2553) บางคนก็เปน
นักธุรกิจทีป่ ระสบความสำเร็จ เชน คุณสุนทรี จรรโลงบุตร เจาของบริษทั Techno Medical Co., Ltd.
ศ. ดร. นทีทิพย เปนครูที่มีความรักและเมตตาใหแกลูกศิษย การจัดงานพบปะสังสรรระหวาง
ลูกศิษยเกาและปจจุบนั พรอมครอบครัวรวมกวา 40 คน ทีจ่ ดั ทุกปมากวา 25 ปได ทำใหเกิดเครือขาย
พีน่ อ งนักสรีรวิทยาทีอ่ บอนุ เปนมิตรและเปนแหลงหางานของนักศึกษาจบใหมไปในตัว นอกจากนัน้
ศ. ดร. นทีทพิ ย ยังทำหนาทีเ่ ปนนักวิจยั พีเ่ ลีย้ งใหกบั นักวิจยั รนุ ใหม และใหคำปรึกษาเรือ่ งงานวิจยั
การเรียนการสอน การขอตำแหนงวิชาการ และไดพยายามเปนตัวอยางที่ดีในการเปนอาจารย
นักวิจัยที่ยังคงมุงมั่นที่จะเรียนรู และถายทอดทัง้ ความรูและประสบการณใหแกคนรุนหลังตอไป
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ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Department of Pharmaceutical Technology,
Faculty of Pharmacy, Silpakorn University

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร
ตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท: 034-255 800
โทรสาร: 034-255 801

History and Background
The Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, is
a department with highly attractive growth, and with success in maintaining its lead in
graduate training and research output for nearly 30 years. Currently, the department
has 17 faculty members, 23 Ph.D. students and 13 M.Sc. students. Many of our alumni
have forged successful academic careers and play key roles in pharmaceutical science
and technology policy today. During the past decade, the department has established
an honorable reputation, and won national and international awards such as the FAPA
Ishidate (Outstanding Asian Pharmacist) Award in Pharmaceutical Research, the
National Outstanding Researcher Award, the National Research Council Award, the
Thailand Post-doctoral Award, and the Young Scientist Award. During the past 8 years,
274 research papers have been published in international journals (>90% in ISI and
Scopus databases), the results of 8 pieces of research are in the process of filing for a
patent, and at least 15 textbooks have been published. No less than 50 million baht of
research funding has been granted in the last 5 years. The department has received a
total of 23 RGJ grants since 2006, and 9 students have graduated. The department has
a research network / student exchange agreement with foreign countries. Department
members have been invited to be consultants for a Pharmaceutical Analysis Laboratory,
reviewers for various research projects, to submit research manuscripts for many
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ประวัตคิ วามเปนมา
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2529
ซึ่งเดิมประกอบดวยภาควิชาเภสัชกรรมและภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม ภายหลังไดรวมบุคลากร
ในสองภาควิชาและเนื้อหารายวิชา และจัดตั้งเปนภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมจนถึงปจจุบัน
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมถือเปนหนวยราชการสังกัดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตัง้ อยทู ตี่ ำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายใตการบุกเบิกของทาน ภก. รศ. ดร.
ประโชติ เปลงวิทยา ซึง่ เปนคณบดีทา นแรกผซู งึ่ วางรากฐานสำคัญใหกบั คณะวิชา ภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรมเปนภาควิชาที่มีการเติบโตแบบกาวกระโดดอยางนาสนใจโดยมีการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปภายใตการกำกับดูแลของหัวหนา
ภาควิชาจำนวนทัง้ สิน้ 12 คน ปจจุบนั มีอาจารยประจำ 17 คน มีนกั ศึกษาปริญญาเอกจำนวน 23 คน
นักศึกษาปริญญาโทจำนวน 13 คน มีคณาจารยและศิษยเกาทีป่ ระสบความสำเร็จในอาชีพการงาน
เปนผูบริหารระดับสูงและมีบทบาทสำคัญในการทำประโยชนตอนโยบายดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในชวงระยะเวลา 10 ปทผี่ า นมามีคณาจารยทสี่ รางชือ่ เสียงและไดรบั รางวัลเชิดชูเกียรติ
ระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมากมาย อาทิ รางวัลนักวิจยั ดีเดนแหงชาติ เภสัชกรดีเดนของ
ภูมภิ าคเอเชียในสาขาการวิจยั ทางเภสัชศาสตร รางวัลสภาวิจยั แหงชาติ รางวัลนักวิจยั รนุ ใหมดเี ดน
รางวัลนักวิทยาศาสตรรนุ ใหม เปนตน ในระยะเวลา 8 ปทผี่ า นมามีผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พในระดับ
นานาชาติจำนวน 274 บทความ (มากกวารอยละ 90 เปนวารสารทีอ่ ยใู นฐานขอมูล ISI และ Scopus)
และมีคา เฉลีย่ จำนวนบทความตออาจารยประจำทีต่ พี มิ พในป พ.ศ. 2553 = 2.47 / พ.ศ. 2554 = 2.35 /
พ.ศ. 2555 = 2.94 / พ.ศ. 2556 = 2.41 มีผลงานวิจยั ทีอ่ ยรู ะหวางขัน้ ตอนการยืน่ ขอจดทะเบียน

international journals, and become editorial board members for many international and
national journals. The department has a mentoring system that allows young faculty
members to grow and create new research in science and technology that will continually
benefit the nation, together with a mentorship of senior researchers. The department
has focused on the research and development of pharmaceutical, herbal and other
health products. This research covers the integration of various disciplines aimed at the
development of innovation in the pharmaceutical industry in terms of product and
process technology, the reduction of dependence on imported medicines from abroad,
the strengthening of public health in the country, and the development of the country
into a regional medical hub in the future. In addition, the department strongly emphasizes
safety in the laboratory which has a direct impact on students, faculties, researchers,
and the environment, by participating in “The Enhancement of Safe Practice in Research
Laboratories in Thailand” program as a laboratory prototype.

Responsibility
1. Teaching and graduate training. The department is responsible for teaching courses
related to all pharmaceutical production processes, from laboratory scale to industrial
scale, covering the production, quality control and quality assurance of pharmaceuticals,
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สิทธิบัตรจำนวนไมนอยกวา 8 เรื่อง และมีหนังสือหรือตำราที่ไดรับการรับรองคุณภาพมากกวา
15 เลม ไดรบั ทุนวิจยั ไมนอ ยกวา 50 ลานบาทในชวง 5 ปทผี่ า นมา คณาจารยในภาควิชาไดรบั ทุน
คปก. ทัง้ สิน้ 23 ทุนนับตัง้ แตป พ.ศ. 2549 โดยมีนกั ศึกษา คปก. สำเร็จการศึกษาแลวจำนวน
9 คน ภาควิชามีเครือขาย/การแลกเปลีย่ นนักศึกษากับตางประเทศ และไดรบั เชิญเปนผทู รงคุณวุฒิ
ใหกบั หนวยงานตางๆ ผทู รงคุณวุฒปิ ระเมินโครงการวิจยั ของหนวยงานตางๆ และประเมินบทความ
วิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติเปนกองบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ภาควิชามีระบบพี่เลี้ยงในการวิจัยที่ชวยใหอาจารยรุนใหมสามารถเติบโตและสรางผลงานทาง
วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทเี่ ปนประโยชนตอ ประเทศชาติอยางตอเนือ่ ง โดยมีนกั วิจยั
รนุ พีท่ ปี่ ระสบความสำเร็จเปนทีป่ รึกษา ภาควิชาใหความสนใจในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑยา
สมุนไพร และผลิตภัณฑสขุ ภาพอืน่ ๆ โดยเนนการบูรณาการองคความรเู พือ่ มงุ ใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมของอุตสาหกรรมยาทัง้ ดานผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการผลิตเพือ่ ลดการพึง่ พาการนำเขา
ยารักษาโรคจากตางประเทศ สรางความมัน่ คงทางสุขภาพใหกบั ประชาชนในประเทศ และเพือ่ การ
พัฒนาประเทศไปสูการเปนศูนยกลางทางการแพทยของภูมิภาคในอนาคต นอกจากนี้ภาควิชาให
ความสำคัญอยางมากในเรือ่ งความปลอดภัยของหองปฏิบตั กิ ารทีม่ ผี ลโดยตรงตอนักศึกษา อาจารย
นักวิจัย และสิ่งแวดลอมจึงไดเขารวมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของหอง
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยเพื่อเปนหองปฏิบัติการตนแบบอีกดวย

ความรวมมือกับ
ตางประเทศในการจัด
ประชุมวิชาการและการ
แลกเปลีย่ นนักศึกษา
เพือ่ พัฒนาเสริมสราง
การเรียนรใู นระดับสากล
International Conference
and Student Exchange
with Leading International
Department to Reinforce
International Standards
Learning

cosmetics, and herbal products, at both undergraduate and graduate levels. The
department’s policy is to produce graduates with a wide breadth of knowledge,
good educational practices, sound ethics, an understanding of codes of practice, as
well as experience in the field of pharmaceutical technology. The infrastructure of
the department includes laboratories with state-of-the-art instrumentation, excellent
library facilities, classrooms, and conference rooms. Our department provides several
programs which cover the following degrees: Bachelor of Pharmacy, Doctor of
Pharmacy, Master of Pharmacy and Master of Science in Pharmaceutical Sciences,
and Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Technology, as well as Doctor of
Philosophy (International Program) in Pharmaceutical Engineering.
Thailand Toray 26 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนาทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
1. ดำเนินการสอนและผลิตบัณฑิต ภาควิชามีหนาทีร่ บั ผิดชอบดานการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตยาทุกรูปแบบ ตั้งแตระดับขั้นหองปฏิบัติการไปจนถึงระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาถึงการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ
ในอุตสาหกรรมยา เครือ่ งสำอาง และผลิตภัณฑทเี่ ตรียมจากสมุนไพร และดานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
นโยบายของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคือการผลิตบัณฑิตที่มีความรรู อบดาน มีกิจกรรมทาง
การศึกษาที่ดี และมีจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งประสบการณในดาน
เทคโนโลยีเภสัชกรรม ภาควิชามีโครงสรางพื้นฐานซึ่งประกอบดวยหองปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ
ขั้นสูงตางๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี หองสมุด หองเรียน หองสัมมนา เปนตน ภาควิชา
มีโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย ใหความรูพื้นฐานในสวนทฤษฎีและปฏิบัติที่จำเปนเกี่ยวกับ
รูปแบบเภสัชภัณฑ การประเมิน การผลิตเภสัชภัณฑ และการพัฒนาวัตถุดบิ เพือ่ การประยุกตทาง
เภสัชกรรม และมีหลักสูตรทีใ่ หความรใู นสวนพืน้ ฐานและเทคโนโลยีชนั้ สูงในการพัฒนาระบบนำสง
ยาและสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ เครือ่ งสำอาง กระบวนการผลิต และวิศวเภสัชกรรม
2. การดำเนินการวิจยั ดานเทคโนโลยีเภสัชกรรม ซึง่ เกีย่ วของกับการใชเทคโนโลยีตา งๆ ในการ
วิจยั และพัฒนาวัตถุดบิ เพือ่ ใชทางเภสัชกรรม การพัฒนารูปแบบยา/ระบบนำสงยา กระบวนการผลิต
และระบบปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยา
3. การใหบริการวิชาการแกสงั คม โดยกำหนดการบริการวิชาการแกสงั คมเปนพันธกิจหลักอยาง
หนึง่ ของภาควิชา โดยสงเสริมใหมกี ารนำความรไู ปถายทอดสชู มุ ชนและเผยแพรความรทู างวิชาการ
สหู นวยงานภายนอก โดยมงุ เนนกิจกรรมการใชศกั ยภาพ ความรู และความพรอมทีม่ ขี องภาควิชา

2. Research. The department’s policy is to aim to encourage all faculties
to conduct research studies in pharmaceutical technology including
the use of various technologies in the research and development of
raw materials for pharmaceutical products, the development of
dosage forms and drug delivery systems, pharmaceutical processes
and operations, and pharmaceutical engineering as well as teaching
and learning about research. The department’s research findings
have already been published in academic journals in the forms of
research and scholarly papers.
3. Academic services have the roles and responsibilities to provide
academic services to meet the needs of society, with the transfer
of knowledge and new technologies that will be helpful in
strengthening and sustaining the development of the community
and society. We also encourage and support faculty members
who specialize in the field of knowledge and experience to
provide training and consultancy to meet the needs of the
community and society. In addition, we promote cooperation with
higher education institutions, agencies and organizations to provide
academic services to improve quality of life and self-reliance which
will lead to sustainable development.
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ภญ. รศ. ดร. สุชาดา
พิรยิ ะประสาธน
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการใหบริการวิชาการเพือ่ ตอบสนองความตองการของทองถิน่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
สามารถชีน้ ำแกปญ
 หา ใหคำปรึกษาแกชมุ ชน และสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดกิจกรรมสำคัญตางๆ เพือ่ ใหความรแู ละการ
บริการทางวิชาการกับชุมชน
จุดเดนของภาควิชาอยูที่อาจารยในภาควิชาที่มีศักยภาพสูงทั้งดานวิจัยและการสอน มีความ
สามารถในการบริหารจัดการสูง ภาควิชามีการสงเสริมใหอาจารยขอตำแหนงวิชาการทีส่ งู ขึน้ และ
ภาควิชามีการสงเสริมใหอาจารยที่ยังไมมีตำแหนงวิชาการ เขาสูตำแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดย
สนับสนุนใหอาจารยทกุ คนขอทุนสนับสนุนการวิจยั ทัง้ นีภ้ าควิชามีการยืน่ ขอทุนวิจยั จากโครงการ
ของภาควิชาโดยความรวมมือของคณาจารยทงั้ ภาควิชา และมีมาตรการเพือ่ เพิม่ คุณภาพดานการ
จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายทีว่ างไวโดยมีการจัดการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนดวยกระบวนการจัดการความรจู ากผลการประเมินรายวิชา มีการปรับการดำเนินการดานการ
สงเสริมจริยธรรมแกนกั ศึกษาอยางเปนรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ โดยจัดทำโครงการสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรมดานความรับผิดชอบตอสวนรวมของนักศึกษาเภสัชศาสตร

คณาจารยของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ปจจุบนั ภาควิชามีคณาจารยประจำจำนวน 17 ทาน ดังนี้
1. ภญ. รศ. ดร. สุชาดา พิรยิ ะประสาธน
หัวหนาภาควิชา (พ.ศ. 2554-ปจจุบนั )
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) Kyoto University, Japan

Highlights of the department are the faculty members who have tremendous potential
in both research and teaching functions, as well as managerial capability. Faculty
members are encouraged to ask for academic promotion by applying for research grants,
conducting research, and publishing research in academic periodicals. To enhance the
quality of teaching and learning to meet the targets set, the teaching and learning
process is improved by a means of knowledge management from course evaluation
results. The ethics and codes of practice for pharmacy students are promoted through
many projects.

Achievements
1. Production of high level manpower
Currently, the department has 23 Ph.D. students and 13 M.Sc. students. The
department has received a total of 23 RGJ grants since 2006, and 9 of them have
graduated. The total numbers of M.Sc. and Ph.D. graduates is 32 and 13, respectively.
The Ph.D. students published more than 5 papers per person. During the past decade,
they won many awards, for example, the Best Poster Presentation Awards in
Pharmaceutical Technology at the Pharmaceutical Sciences Meeting (2010, 2013), the
Best Paper/Poster Awards at the Materials Science and Technology Conference (2010,
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2. ภญ. รศ. ดร. จุไรรัตน นันทานิช

คณบดี

ปร.ด. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ภก. ผศ. ดร. วันชัย สุทธะนันท

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

Ph.D. (Pharmaceutical Technology) University of London, UK

4. ภญ. รศ. ดร. เกษร จันทรศริ ิ

ผอู ำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

Ph.D. (Pharmaceutics) Purdue University, USA

5. ภก. รศ. ดร. ธนะเศรษฐ งาวหิรญ
ั พัฒน

รองคณบดีฝายวิชาการ

Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) Toyama Medical and Pharmaceutical University, Japan

6. ภก. ผศ. ดร. ณัฐวัฒน ณัฐพูลวัฒน

รองคณบดีฝายบริหาร

ปร.ด. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

7. ภก. ศ. ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

Ph.D. (Pharmaceutics) Charles Sturt University, Australia

8. ภญ. รศ. ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) Kyoto University, Japan

2012), the Outstanding Oral Presentation Award at the RGJ-Ph.D. Congress (2011), the
Excellent Research Paper (Nagai) Award, Thailand from the Nagai Foundation Tokyo,
Japan (2012, 2013). Many of our alumni have forged successful academic careers and
play key roles in pharmaceutical science and technology policies today.
The department has a research network / student exchange agreement with many
foreign institutions, including Chiba University (Japan), Gifu Pharmaceutical University
(Japan), Toho University (Japan), Hoshi University (Japan), University of Applied Sciences
Berlin (Germany), Postdam University (Germany), University of Manchester (UK), Curtin
University (Australia), University of Western Australia (Australia), Charles Sturt
University (Australia), and The Ohio State University (USA).
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9. ภญ. รศ. ดร. มานี เหลืองธนะอนันต

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Pharmaceutics) The Victoria University of Manchester, UK

10. ภญ. รศ. ดร. สุวรรณี พนมสุข

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) Toyama Medical and Pharmaceutical University, Japan

11. ภก. รศ. ดร. สมลักษณ คงเมือง

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Pharmaceutics) Purdue University, USA

12. ภก. รศ. ดร. สนทยา ลิม้ มัทวาภิรตั ิ์

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Pharmaceutical Technology) Chiba University, Japan

13. ภก. รศ. ดร. ธวัชชัย แพชมัด

รองศาสตราจารย

ปร.ด. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

14. ภก. รศ. ดร. ประเสริฐ อัครมงคลพร

รองศาสตราจารย

ปร.ด. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

15. ภญ. ผศ. ดร. พนิดา อัศวพิชยนต

ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D. (Pharmaceutics) University of Saskatchewan, Canada

16. ภญ. อ. ดร. ปาริชาต ชมโท

อาจารย

ปร.ด (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

17. ภญ. อ. ดร. วิภาลักษณ ปฐมชัยวิวฒ
ั น

อาจารย

ปร.ด. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Analytical Laboratoy

2. Producing research that is of benefit to the country
The department has focused on the research and development of
pharmaceutical, herbal and other health products, especially the
integration of various disciplines aimed at the development of
innovation in the pharmaceutical industry in terms of product and
process technology. This is in order to reduce dependence on
imported medicines from abroad, to strengthen public health in the
country, and to develop the country into a regional medical hub in
the future. The department’s research areas can be classified into
5 groups as follows.
2.1 Research on pharmaceutical biopolymers which aims to study
the use of natural polymers such as pectin from citrus peel or pulp of
the fruit, alginate from seaweed, chitosan from shrimp or crab shells,
shellac from seedlac, rice starch, black glutinous rice starch, yam
starch, arrowroot starch, as a raw material in the manufacture of
pharmaceutical products, in order to add value to the agricultural
wastes. These materials can be used to manufacture various dosage
forms, including characterization and application in pharmaceutical
development, leading to commercial use.
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ผลงานเดนของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยตองพึ่งพาการนำเขายาจากตางประเทศในสัดสวนที่สูงมากขึ้น
ตลอดระยะเวลา 15 ปที่ผานมา สงผลใหมูลคาการนำเขายาจากตางประเทศมีปริมาณมากกวา
ครึง่ หนึง่ ของมูลคาการบริโภคยาทัง้ หมดของประเทศ อุตสาหกรรมยาจึงตองมีการวิจยั และพัฒนา
ที่เขมแข็งมากขึ้นเพื่อการดำรงอยูอยางยั่งยืนและแขงขันได ในฐานะภาควิชาในสถาบันการศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนายาไดตระหนักถึงมูลเหตุดังกลาว จึงไดใหความสนใจ
ในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑยา สมุนไพร และผลิตภัณฑสขุ ภาพอืน่ ๆ โดยเนนการบูรณาการ
องคความรูเพื่อมุงเปาใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมยาทั้งดานผลิตภัณฑและ
เทคโนโลยีการผลิต ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เปนผูริเริ่มในการจัดตั้งกลุมวิจัยพอลิเมอร
ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Biopolymer Group) เพือ่ รวบรวมนักวิจยั
ในภาควิชาที่มีความสนใจในการวิจัยเกี่ยวกับการใชพอลิเมอรธรรมชาติสำหรับใชในการผลิตยา
รูปแบบตางๆ รวมถึงการศึกษาสมบัติ คุณลักษณะ และการประยุกตใชในทางเภสัชกรรม
1. ดานการผลิตกำลังคนระดับสูง
ในปจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมมีนักศึกษาปริญญาเอกจำนวน 23 คน นักศึกษา
ปริญญาโทจำนวน 13 คน คณาจารยในภาควิชาไดรบั ทุน คปก. ทัง้ สิน้ 23 ทุนนับตัง้ แตป พ.ศ.
2549 โดยมีนกั ศึกษา คปก. สำเร็จการศึกษาแลวจำนวน 9 คน มีนกั ศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทไปแลวจำนวนทัง้ สิน้ 9 รนุ 32 คน ระดับปริญญาเอกจำนวนทัง้ สิน้ 7 รนุ 13 คน จำนวน
ผลงานวิจยั ตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉลีย่ มากกวา 5 เรือ่ งตอคน มีนกั ศึกษา

2.2 Research on drug delivery system development for various drugs or bioactive
agents using nanotechnology approaches aims to develop health and pharmaceutical
products, especially the delivery systems for poorly water-soluble drugs and biotechnological
drugs, such as peptides, proteins or genes which have stability and absorption problems.
The research includes synthesis or modification of the polymer structure, and preparation
of various dosages such as liposomes, niosomes, nanoemulsions, microemulsions, and
solid-lipid nanoparticles. These developed drug delivery systems are in nanoscale, can
encapsulate active drugs inside, and can deliver drugs into the body via many routes.
2.3 Research on the development of novel drug delivery systems has been widely
conducted in the department, including the investigation of ion-exchange resins as
drug carriers, the investigation of various biopolymers (e.g., chitosan, xanthan gum,
shellac wax) as matrix forming agents for controlling drug release, the development of
in situ forming gels or sponges, the development of solid dosage forms for efficient drug
delivery using a nanotechnology approach, the development of self-emulsifying drug
delivery systems for enhancing the drug absorption of poorly water-soluble drugs, the
development of mucoadhesive drug delivery systems in the GI tract, the development
of cancer targeted drug delivery systems, the development of virgin coconut oil dry
emulsions, the research and development of modified coconut oils for antimicrobial
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ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับรางวัลตางๆ มากมายอาทิเชน นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรบั รางวัลผลงานวิจยี ตีพมิ พดเี ดน
Nagai Award Thailand จาก Nagai Foundation Tokyo ประเทศญีป่ นุ (พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2556) รางวัลโปสเตอรดีเดนสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการประชุมเสนอผลงานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร ประจำป พ.ศ. 2553 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรางวัล Best Paper
Award สาขา Materials For Health & Medicine จากการประชุม The 6th Thailand
Materials Science and Technology Conference ในป พ.ศ. 2553 รางวัล Outstanding Oral
Presentation จากการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครัง้ ที่ 12 ประจำป พ.ศ.
2554 รางวัล Best Poster Award สาขา Biomedical Materials & Devices จากการประชุม
The 7th International Conference on Materials Science and Technology ในป พ.ศ.
2555 และไดรับรางวัลวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เรื่องการสังเคราะห
เชลแล็กทาเลตดวยปฏิกิริยาที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในป พ.ศ. 2551 เปนตน
ศิษยเกาของภาควิชาประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และมีบทบาทสำคัญในการทำ
ประโยชนตอ นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน เปนผบู ริหารของหนวยงานรัฐบาลและ

กลมุ วิจยั พอลิเมอร
ธรรมชาติสำหรับ
อุตสาหกรรมยา
(Pharmaceutical
Biopolymer Group; PBiG)

properties, the research and development of skin care cosmetics, and the development
of generic drug and herbal products for the Thai pharmaceutical industry.
2.4 Research on Design of Experiment (DoE) and optimization in research and
development of pharmaceutical products has been conducted in order to reduce the
costs and time involved by applying knowledge of computer science to experimental
data. The computational method, DoE, mathematical models and statistical analysis
can be conducted to develop a method to optimize pharmaceutical formulation and
processing, especially with experimental study and model development which allows
all potential factors to be evaluated simultaneously, systematically, and quickly. When
the formulation and manufacturing process are optimized using a systematic approach,
scale-up and process validation can be very efficient because of the robustness of the
formulation and manufacturing process.
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เอกชน เปนอาจารยในสถาบันตางๆ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
บริษทั ยา และโรงพยาบาล เปนตน ทัง้ นีภ้ าควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีเครือขายความรวมมือกับ
ทัง้ ในและนอกประเทศ โดยผานทางคณะวิชาและมีการแลกเปลีย่ นนักศึกษากับหองปฏิบตั กิ ารวิจยั
ในตางประเทศในหลายมหาวิทยาลัย หลายประเทศนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเอกของ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีโอกาสไดเดินทางไปทำวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน
ตางประเทศหลายสถาบัน เชน Chiba University (ประเทศญี่ปุน) Gifu Pharmaceutical
University (ประเทศญีป่ นุ ) Toho University (ประเทศญีป่ นุ ) Hoshi University (ประเทศ
ญีป่ นุ ) University of Applied Sciences Berlin (ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) Postdam
University (ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) University of Manchester (ประเทศอังกฤษ)
Curtin University (ประเทศออสเตรเลีย) University of Western Australia (ประเทศ
ออสเตรเลีย) Charles Sturt University (ประเทศออสเตรเลีย) The Ohio State University
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) เปนตน
2. ดานการผลิตผลงานวิจยั ทีเ่ ปนประโยชนกบั ประเทศ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนภาควิชาทีม่ กี าร
เติบโตแบบกาวกระโดดอยางนาสนใจในชวง 8 ที่ผานมาเนื่องจากคณาจารยในภาควิชาสำเร็จ

การเปนทีย่ อมรับของ
คณาจารยทั้งในระดับ
นานาชาติและระดับชาติ
Recognition and
Accolades

2.5 Research on skin permeation has been performed to develop highly permeated
forms of various transdermal products using both chemical and physical enhancing
methods, including microneedle, electroporation and sonophoresis. The mechanism of
drug permeation has been examined to forecast the skin permeation of various
substances. Initiatives bringing shed skin from Thai snakes to represent the skin in an
evaluation of transdermal drug delivery systems have been achieved.
3. Academic services to the community and society.
In 2011, Thailand witnessed its worst flooding in half a century, leaving severe
impairments to the country’s economy, industrial sector, and society. At that time of
crisis, the department initiated the project “production of salicylic acid-based ointment
to fight against flood-related athlete’s foot” to help flood victims who had problems with
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การศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาโดยพรอมเพรียงกัน ทำใหมีบรรยากาศงานวิจัยที่เขมแข็ง
ดวยความคิดริเริ่มและการสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ทำใหมีคณาจารยที่สรางชื่อเสียงและไดรับ
รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก งานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
มีความหลากหลาย ครอบคลุมงานเทคโนโลยีตา งๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนายา โดยสามารถจำแนก
กลมุ งานวิจยั ไดทงั้ หมด 5 กลมุ หลัก ดังนี้
2.1 งานวิจยั พอลิเมอรธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมยา มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
การใชพอลิเมอรธรรมชาติ เชน เพกตินจากเปลือกสมหรือกากผลไม อัลจิเนตจากสาหรายทะเล
ไคโตซานจากเปลือกกุงหรือกระดองปู เชลแล็กจากครั่ง แปงขาวเจา แปงขาวเหนียวดำ แปงมัน
มือเสือ แปงทาวยายมอม เปนตน เปนวัตถุดบิ ในการผลิตยา เพือ่ สรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ของเหลือทิง้
จากอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับใชในการผลิตยารูปแบบตางๆ รวมถึงการศึกษาสมบัติ คุณลักษณะ
และการประยุกตใชในทางเภสัชกรรมเพื่อนำไปสูการพัฒนาไปใชในเชิงพาณิชย
2.2 งานวิจัยดานการพัฒนาระบบนำสงยาหรือสารชีวภาพ โดยอาศัยหลักการของนาโน
เทคโนโลยี โดยมงุ เนนการพัฒนาผลิตภัณฑดา นสุขภาพและการแพทย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ
นำสงยาสำหรับนำสงยาทีม่ กี ารละลายน้ำต่ำ ยาทีไ่ ดจากเทคโนโลยีชวี ภาพ เชน ยาเพปไทด โปรตีน
หรือยีน ซึง่ มีปญ
 หาทัง้ ดานความคงตัวและการดูดซึมเขาสรู า งกาย การวิจยั ครอบคลุมการสังเคราะห
หรือดัดแปรโครงสรางของพอลิเมอรเพื่อใหสามารถใชในการเตรียมระบบนำสงยา นอกจากนี้ยัง
เตรียมในรูปลิพดิ เบส เชน ลิโพโซม นิโอโซม นาโนอิมลั ชัน ไมโครอิมลั ชัน และนาโนพารทเิ คิล
ไขมันแข็ง เปนตน เพื่อใหไดระบบนำสงยาที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรสามารถกักเก็บยาไว
ภายในโครงสรางหรืออนุภาคโดยนำสงยาเขาสูรางกายไดหลายทาง

foot disease caused by fungal infection. The ointments were formulated by the faculty
members in the department, and were then distributed to the community, the flood
victims, and other CSR units from various agencies (e.g., the Navy, the office of Nakhon
Pathom Public Health and the office of Samutsakorn Public Health, etc.) intending to
give a helping hand. Moreover, the department also initiated a project of semi-industrial
scale production of alcohol gel for hand sanitizer in order to establish good hygiene for
the students and monks in the Nakhon Pathom area.
Our faculty members in the department also contributed their abilities to many
fields of public professional work such as serving as committee members at the Pharmacy
Council of Thailand and the Thai FDA in the field of drugs, cosmetics or medical
devices. Furthermore, they also serve as a consultants at the qualified laboratory (ISO/
IEC 17025: 2005 accredited laboratory), Faculty of Pharmacy, Silpakorn University. The
laboratory aims to provide analysis and tests of raw materials and pharmaceutical products,
cosmetics and herbal supplements in the areas of physical chemistry and microbiology,
and to evaluate the pharmaceutical equivalence study. Many of our faculty members served
as reviewers for various research projects and research manuscripts for many international
journals, and editorial board members for many international and national journals.
Apart from the primary missions of academia and research, the department is
intensively concerned about laboratory safety which impacts directly on students,
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2.3 งานวิจยั ดานการออกแบบระบบนำสงยาหรือรูปแบบยาใหม เชน การพัฒนาวัสดุแลกเปลีย่ น
อิออนสำหรับนำสงยา การวิจยั เกีย่ วกับการใชพอลิเมอรชวี ภาพเพือ่ เปนสารกอเมทริกซในรูปแบบ
ยาเม็ดเพือ่ ควบคุมการปลดปลอยยา การใชพอลิเมอรในการควบคุมการปลดปลอยยาในรูปแบบ
in situ forming gel และโครงสรางความพรุนสูง การพัฒนารูปแบบยาของแข็งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการนำสงยาโดยใชนาโนเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาระบบนำสงยาชนิดเกิด
อิมลั ชันไดเองสำหรับเพิม่ การดูดซึมยาละลายน้ำยาก การวิจยั และพัฒนาระบบนำสงยาชนิดยึดติด
เยือ่ เมือกในทางเดินอาหาร การวิจยั และพัฒนาระบบนำสงยาตานมะเร็งรูปแบบรับประทานและฉีด
เขาชองทอง การวิจยั ตำรับอิมลั ชันแหงน้ำมันมะพราวสกัดเย็น การวิจยั และพัฒนาน้ำมันมะพราว
ดัดแปรสำหรับตานจุลชีพ การวิจยั และพัฒนาตำรับเครือ่ งสำอางบำรุงผิว การพัฒนาตำรับยาสามัญ
ใหมในประเทศ การวิจัยและพัฒนาตำรับยาที่มีสารสกัดจากสมุนไพรเปนองคประกอบรวมกับ
ฝายวิจัยและพัฒนาของโรงงานอุตสาหรรมยาในประเทศ เปนตน
2.4 งานวิจัยดานการออกแบบการทดลองและการออพติไมเซชัน เพื่อลดระยะเวลาและ
คาใชจายในกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑโดยอาศัยความรูทางคอมพิวเตอรมาใชใน
ทางเภสัชกรรมนำขอมูลมาสรางเปนแบบจำลองที่สามารถนำไปใชในการวิเคราะหลักษณะของ
องค ป ระกอบหรื อ ป จ จั ย ในการตั้ ง ตำรั บ หรื อ ในกระบวนการผลิ ต ที่ อ าจส ง ผลต อ ลั ก ษณะที่
พึงประสงคของผลิตภัณฑมากที่สุด หรือใชในการคาดประมาณสมบัติของสารที่จะนำมาพัฒนา
ในการตั้งตำรับเภสัชภัณฑตางๆ โดยการนำคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการระบบขอมูล
ประกอบการใชเทคนิคการออกแบบการทดลองและการวิเคราะหทางสถิติและทางคณิตศาสตร
มาสรางแบบจำลอง (model) ไมเพียงเพื่อพัฒนาสูตรตำรับที่มีรูปแบบแตกตางกัน ยังทำใหเกิด
กระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสามารถพิสจู นไดวา เปนกระบวนการผลิตทีส่ ามารถทำไดจริง

นักศึกษาที่ไดรับรางวัล
Outstanding Student Awards

faculties, researchers and the environment. Therefore, we are members of the
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand (ESPReL) program,
supported by the National Research Council of Thailand. The Pharmaceutical
Biopolymer Group (PBiG) in our department has volunteered to be the prototype for
other laboratories in the university in terms of safety enhancement and standards.

Recognition and Achievement
The recognitions and achievements of the Department of Pharmaceutical Technology
have been acknowledged at both national and international levels. At the international
level, our faculty members have received the 2012 FAPA Ishidate Award for
Pharmaceutical Research from the Federation of Asian Pharmaceutical Associations
(FAPA), two prizes of the Nagai Award Thailand for Research from the Nagai Foundation
Tokyo, Japan (2002, 2008), and the outstanding student research award from the Millennial
World Congress of Pharmaceutical Sciences, USA (2000). A number of faculty members
have received tributes from well-recognized organizations in Thailand, e.g., the
National Outstanding Researcher Award in Chemical and Pharmaceutical Sciences
from the National Research Council of Thailand (2013), the Thailand Distinguished
Polymer Scientist Award from the Polymer Society of Thailand (2012-2013), three prizes
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2.5 การวิจยั เกีย่ วกับการซึมผานผิวหนัง ซึง่ เปนงานทีค่ รอบคลุมทัง้ ดานการพัฒนาตำรับยาที่
ใหผา นผิวหนังทุกรูปแบบเนนการเพิม่ ประสิทธิภาพการซึมผานผิวหนังโดยการประยุกตใชเทคนิค
ทัง้ ทางเคมี ไดแกการใชสารชวย และเทคนิคทางกายภาพเชน microneedle, electroporation,
sonophoresis การศึกษาผลของโครงสราง การเกิดเมตาบอลิสม รวมถึงกลไกการซึมผานใน
ผิวหนังชนิดตางๆ ที่มีตอการซึมผานของยาและมีการริเริ่มการนำคราบงูจากงูสายพันธไทยเปน
ตัวแทนของผิวหนังในการประเมินประสิทธิภาพระบบนำสงยาบริเวณผิวหนัง
3. ดานบริการวิชาการตอสังคม
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมเปนผรู บั ผิดชอบหลักในโครงการ “รวมพลังจิตอาสาผลิตยาขีผ้ งึ้
น้ำกัดเทา ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” ซึง่ ไดพฒ
ั นาสูตรตำรับจากการศึกษาวิจยั
รวมกันของคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
และผลิตยาขี้ผึ้งน้ำกัดเทาซึ่งขาดแคลนในชวงภาวะวิกฤตในคราวน้ำทวมใหญในป พ.ศ. 2554
โดยไดแจกจายใหแกชมุ ชนผปู ระสบภัย รวมทัง้ หนวยงานทีร่ อ งขอเพือ่ นำไปแจกจายใหผปู ระสบภัย
น้ำทวม เชน กองทัพเรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร เปนตนและจัดทำโครงการผลิตเจลแอลกอฮอลสำหรับลางมือระดับกึ่งอุตสาหกรรม

กิจกรรมทำประโยชน
แกสงั คมของภาควิชา
Academic Services
to the Community
and Society

of Research Grants from the Thailand Toray Science Foundation (TTSF) (2004, 2010,
2012), five prizes of the Silpakorn University Research Award from the Silpakorn
University Research and Development Institute (2005, 2007, 2008, 2012), the Faculty of
Graduate Studies Outstanding Alumni Award (Research) from the Graduate Studies
Mahidol University Alumni Association (2010), the TRF-CHE-Scopus Researcher Award
and the TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award from the Thailand Research Fund,
Commission of Higher Education (Thailand) and Elsevier Inc. (2009), the Outstanding
Silpakorn University Alumni Award from the Silpakorn University Alumni Association
(2009), three prizes of the Research Award in Chemistry and Pharmaceutical Sciences
from the National Research Council of Thailand (2005, 2009), two prizes of the Silpakorn
University Outstanding Research Award in Sciences and Applied Sciences from the
Silpakorn University Research and Development Institute (2005, 2009), the Young
Thailand Toray 36 Science Foundation
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เพือ่ มอบใหแกโรงเรียนหรือวัดในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐมเพือ่ เสริมสรางสุขอนามัยทีด่ แี ละเพือ่ ให
นักศึกษานำผลิตภัณฑที่มีการเตรียมในหองปฏิบัติการไปใชประโยชนจริง
บุคลากรของภาควิชาไดรบั เชิญเปนผทู รงคุณวุฒใิ หคำปรึกษากับหนวยงานของรัฐ เชน สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สภาเภสัชกรรมและสมาคมวิชาชีพตางๆ ในเรื่องยา เครื่องสำอาง
และเครื่องมือแพทย รวมถึงเปนที่ปรึกษาใหกับหองปฏิบัติการวิเคราะห หนวยภูมิปญญาทาง
เภสัชศาสตร”ประโชติ เปลงวิทยา” คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง่ เปนหองปฏิบตั กิ าร
ทีไ่ ดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในการใหบริการตรวจวิเคราะหและทดสอบ
มาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑยา เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหาร และผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ทั้งทางดานเคมีฟสิกสและจุลชีววิทยา ใหบริการศึกษาความเทาเทียมทางเภสัชกรรม รวมทั้งให
บริการตรวจวิเคราะหดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตรตางๆ
บุคลากรของภาควิชาไดรับเชิญใหเปนกองบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เปนผทู รงคุณวุฒใิ นการประเมินโครงการวิจยั ของหนวยงานตางๆ เชน สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยพนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
เปนตน นอกจากนี้ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากภารกิจหลักทางดานวิชาการและการวิจัยแลว ทางภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมไดให
ความสำคัญอยางมากในเรือ่ งความปลอดภัยของหองปฏิบตั กิ าร (lab safety) ที่มผี ลโดยตรงตอ
อาจารย นักศึกษา นักวิจัย รวมไปถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอก จึงไดเขารวมโครงการ
Scientist Award 2004 from the Foundation for the
Promotion of Science and Technology under the
Patronage of H.M. the King (Thailand), the Thailand’s
Postdoctoral Award 2004 from the Thailand Research
Fund and the Commission of Higher Education
(Thailand). Our faculty members also won many
presentation prizes in academic conferences such as
the First Prize from the Third International Conference
on Natural Products for Health and Beauty, Rangsit
University (2011), the Best Poster Presentation Award
from the Pharmaceutical Association of Thailand
under the Royal Patronage (2007), the Popular Vote
Award from IRPUS, the Thailand Research Fund (2008,
2009), The Poster Presentation Award at the International
Conference on Functionalized and Sensing Materials,
Thailand (2009), and the Best Poster Presentation
Awards from the Research and Development Institute,
Silpakorn University, and the Commission on Higher
Education (Thailand) (2007, 2008).

กิจกรรมการสัมมนาดานการศึกษาของภาควิชา
Seminar on Quality Assurance Activities
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ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of
Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนจาก
คณะกรรมการวิจยั แหงชาติ โดยมีกลมุ วิจยั พอลิเมอรธรรมชาติเพือ่ ประยุกตใชในทางเภสัชกรรม
(Pharmaceutical Biopolymer Group;PBiG) เขารวมเปนหองปฏิบัติการตนแบบสำหรับการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัยในคณะและมหาวิทยาลัย

การไดรบั การยอมรับของของบุคลากรในภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ระดับนานาชาติ
• ศาสตราจารย ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ไดรบั รางวัลเภสัชกรดีเดนของภูมภิ าคเอเชีย สาขา
การวิจัยทางเภสัชศาสตร 2012 FAPA Ishidate Award จาก Federation of Asian
Pharmaceutical Associations (FAPA)และรางวัลผลงานวิจยั ตีพมิ พดเี ดน Nagai Award
Thailand 2002 จาก Nagai Foundation Tokyo, Japan
• รองศาสตราจารย ดร. ปราณีต โอปณะโสภิตไดรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพดีเดน Nagai
Award Thailand 2008 จาก Nagai Foundation Tokyo, Japan และรางวัลนักเรียนทีม่ ี
ผลงานวิจยั ดีเดนในการประชุม 2000 Millennial World Congress of Pharmaceutical
Sciences, San Francisco, USA
ระดับชาติ
• ศาสตราจารย ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ไดรบั รางวัลนักวิจยั ดีเดนแหงชาติ ประจำป 2556
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รางวัลนักวิทยาศาสตรโพลิเมอรดีเดนของ
ประเทศไทยประจำป 2555-2556 จากสมาคมโพลิเมอรแหงประเทศไทย รางวัลผลงานวิจัย
ระดับดีประจำป 2552 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัชจาก วช. รางวัล 2009 TRF-CHESCOPUS Researcher Award จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและ Scopus รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจำป 2552 สาขา
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรรางวัล
สภาวิจยั แหงชาติ: รางวัลผลงานวิจยั ประจำป 2548 จาก วช. รางวัลผลงานวิจยั ดี ประจำป
2548 สาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรเทคโนโลยีจากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากรรางวัลเงินทุนชวยเหลือการวิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากมูลนิธโิ ทเรเพือ่ การ
สงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย (TTSF) ประจำป 2548 รางวัลนักวิทยาศาสตรรนุ ใหม ประจำป
2547 จากมูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภรางวัลนักวิจยั รนุ ใหม
ดีเดนประจำป 2547 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั รวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา นอกจากนีย้ งั ไดรบั รางวัลการเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอรสาขาวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต รางวัลศิษยเกาดีเดน ชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล ประจำป 2554 รางวัลบุคลากรดีเดน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป
2548 และ 2554
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รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• รองศาสตราจารย ดร. ปราณีต โอปณะโสภิตไดรบั รางวัลผลงานวิจยั ระดับดี ประจำป 2552
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช จาก วช. รางวัล 2009 TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher
Award จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
และ Scopus รางวัลผลงานวิจยั ดี ประจำป 2552 สาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรรางวัลนักศึกษาเกาดีเดนประเภทผสู ง เสริม
การศึกษาวิชาการ ประจำป 2552จากสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้
ยังไดรบั รางวัลศิษยเกาดีเดนสาขาวิชาการประจำป 2548 จากคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากรรวมกับชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
• รองศาสตราจารย ดร. มานี เหลืองธนะอนันตไดรบั รางวัลผลงานวิจยั ดีเดนสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต ประจำป 2556 จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลผลงานวิจยั ดี ประจำป 2550 สาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี จากสถาบัน
วิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
• รองศาสตราจารย ดร. สนทยา ลิม้ มัทวาภิรตั ิ์ ไดรบั รางวัลเงินทุนชวยเหลือการวิจยั ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จากมูลนิธโิ ทเรเพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย (TTSF) ประจำป 2555
รางวัลโปสเตอรดเี ดน ป 2550 จากเภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 (popular vote) สาขาสุขภาพและการแพทย ป 2551 จากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว.
ครั้งที่ 6) และรางวัลการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอรสาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต ป 2551 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับเครือขายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• รองศาสตราจารย ดร. จุไรรัตน นันทานิช ไดรบั รางวัลผลงานวิจยั ดี ประจำป พ.ศ. 2551 สาขา
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
• รองศาสตราจารย ดร. สุชาดา พิรยิ ะประสาธน ไดรบั รางวัลผลงานวิจยั ดี สาขาวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต ประจำป 2555 จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลเงินทุนชวยเหลือการวิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากมูลนิธโิ ทเรเพือ่ การสงเสริม
วิทยาศาสตรประเทศไทย (TTSF) ประจำป 2553 และรางวัลการเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร
สาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมกับเครือขายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• รองศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย แพชะมัด ไดรบั รางวัล First Prize Award จากงานประชุมวิชาการ
The Third International Conference on Natural Products for Health and Beauty
ป 2554 ซึง่ จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 (popular vote) สาขา
Chemical Science and Environment Zone จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทนุ ปริญญาตรี สกว. ครัง้ ที่ 7) และรางวัลชมเชย
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ป 2551 จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากรรวมกับเครือขายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• ภก. รองศาสตราจารย ดร. ธนะเศรษฐ งาวหิรญ
ั พัฒน ไดรบั รางวัลผลงานวิจยั ดี ประจำป 2552
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช จาก วช.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การปรับปรุงสายพันธุ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai SP41
โดยการทำใหยนี cry2Ab แสดงออก
ศาสตราจารย ดร. วัฒนาลัย ปานบานเกร็ด
ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

เชือ้ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai สายพันธุ SP41 เปนเชือ้ ทีแ่ ยกจากดินในประเทศไทย
เชือ้ นีส้ รางผลึก crystal toxin รูป bipyramid ขนาดใหญ สายพันธุ SP41 มียนี cry (crystal
toxin) หลายชนิด เชน cry1Aa, cry1Ab, cry1C, cry1D และ vip (vegetative insecticidal
protein) ซึ่งเปนพิษตอหนอนแมลงศัตรูพืชหลายชนิด สายพันธุนี้ยังมียีน cry2Ab แตยีนนี้ไม
แสดงออก เนือ่ งจากยีนนีไ้ มมสี ว นควบคุมการแสดงออกของยีน คือ โปรโมเตอรและเทอมิเนเตอร
ทีด่ า น 5’และ 3’ ของ Open reading frame (ORF) ของยีน โดย ORF ของ cry2Ab ทีไ่ มมี
โปรโมเตอรนมี้ ี 1902 bp ทีจ่ ะแปลรหัสเปนกรดอะมิโน 634 ตัว เนือ่ งจากโปรตีน Cry2Ab จะเปน
พิษตอหนอนเจาะสมอฝาย (Helicoverpa armigera) และหนอนศัตรูพชื อืน่ ๆ ไดแก หนอนกระทู
(Spodoptera) ดังนัน้ การทำให cry2Ab แสดงออกใน SP41 จะนำไปสกู ารเพิม่ ความเปนพิษของ
เชื้อในการควบคุมแมลงศัตรูพืชไดมากขึ้น ในงานวิจัยนี้จะมีวัตถุประสงคในการทำให cry2Ab
แสดงออก โดยจะเชื่อมตอยีนใหอยูภายใตการควบคุมของโปรโมเตอรและเทอรมเิ นเตอร ที่มา
จากยีน cry1Ab ซึง่ เปนโปรโมเตอรที่ strong และ hybrid gene ที่สรางขึน้ จะนำไปเชือ่ มตอกับ
pHT304-18Z และนำเขาสู SP41 โดยวิธี electroporation จะตรวจสอบการแสดงออกของ cry2Ab
ใน SP41 transformant โดยการวิเคราะหโปรตีนขนาด 65 kDa ของ Cry2Ab SDS-PAGE
เปรียบเทียบกับ SP41 strain ทีม่ ี vector อยางเดียว และตรวจสอบผลึก crystal toxin โดยกลอง
จุลทรรศนอเิ ล็กตรอนและจะเปรียบเทียบความเปนพิษของ tranformant โดยการทำ Bioassay
ตอหนอนแมลงเจาะสมอฝาย (Helicoverpa armigera)

granted by Toray Science Foundation, Japan

Stain Improvement of Bacillus thuringiensis subsp.aizawai SP41 by
Driving the Expression of a Silent cry2Ab Gene
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai SP41 was isolated from soil in Thailand. It produces very
large bipyramidal crystal toxin. SP41 harbors several cry (crystal) toxin genes including cry1Aa,
cry1Ab, cry1C and cry1D as well as vip (vegetative insecticidal protein) which are toxic to larvae
of several insect pests. The strain also harbors cry2Ab gene but this gene is silent due to its lack of
putative promoter and terminator sequences at the 5’ and 3’ ends of its open reading frame (ORF).
The promoterless ORF of cry2Ab consists of 1,902 bp encoding for 634 amino acid residues.
Since Cry2Ab protein is known to be toxic to Helicoverpa armigera and other insect pests such
as Spodoptera therefore driving the unexpressed cry2Ab in SP41 will lead to enhanced toxicity of
the strain against several insect larvae. In this work, we will drive the expression of cry2Ab by
fusion with strong promoter and terminator sequences of cry1Ab gene. The hybrid gene will be
subcloned into pHT304-18z vector and transform into SP41 by electroporation. The expression of
cry2Ab in SP41 transformant will be monitored by protein analysis of a 65 kDa protein of Cry2Ab
by SDS-PAGE compared to SP41 harboring vector alone. Crystal toxins of both strains will be
observed by electron microscopy. The toxicity of the transformants will be also assayed against
Helicoverpa armigera.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพของไสเดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย และการประยุกตใชควบคุมหนอนแมลงวัน
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อภิชาติ วิทยตะ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

Entomopathogenic nematodes (EPNs) เปนไสเดือนฝอยทีก่ ำจัดแมลงศัตรูพชื ไดหลายชนิด
เปนการควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ (Biological control) แทนการใชสารเคมีที่มีปญหาสารพิษ
ตกคางในสิง่ แวดลอม โดยแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ซึง่ อาศัยอยรู ว มกับ
ไสเดือนฝอย Steinernema และ Heterorhabditis แบบ symbiosis จะสรางสารพิษทีก่ อ ใหเกิด
ภาวะโลหิตเปนพิษ แลวทำใหตวั ออนของแมลงตายภายใน 2 วัน วัตถุประสงคการศึกษาครัง้ นีเ้ พือ่
แยกและจำแนกไสเดือนฝอยจากตัวอยางดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
แลวนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนแมลงวัน โดยจะเก็บตัวอยางดินจากพื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทย แลวแยกไสเดือนฝอยจากดินโดยใชหนอนกินรังผึ้งหรือหนอนผีเสื้อ
กลางคืน (Galleria mellonella) เปนเหยือ่ ลอ และศึกษาจำแนกสายพันธขุ องไสเดือนฝอยดวย
วิธีทางอณูชีววิทยา แลวจึงนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมตัวหนอนแมลงวันบานและ
แมลงวันหัวเขียว พรอมทัง้ ศึกษาสายสัมพันธทุ างวิวฒ
ั นาการของไสเดือนฝอย การศึกษาในครัง้ นี้
หวังวาจะเปนการพัฒนาการควบคุมหนอนแมลงวันที่เปนปญหาทางการเกษตรและสาธารณสุข
ศาสตร อาจจะมีประโยชนในการนำไปประยุกตใชไดทงั้ งานดานการเกษตร และทางดานการแพทย
ในอนาคตตอไป

Biodiversity of Entomopathogenic Nematodes in Northeast of
Thailand and Their Applications in Control of Fly Larvae
Entomopathogenic nematodes (EPNs) have been used as biological control agents of many insect
pests. This decreased the use of chemicals which contaminated in environments. The symbiotic
bacteria in EPNs (Steinernema and Heterorhabditis), Xenorhabdus and Photorhabdus cause
septicemia and kill insect hosts usually within 24-48 hours after infection. The objectives of this
study are isolation and identification of EPNs in soil collected from the northeastern of Thailand
and studies the efficacy of EPNs in control of fly larvae. Galleria mellonella will be used as bait for
isolating EPNs. Molecular technique will be used for identification of EPNs. Then the efficacy in
control of fly larvae (Housefly and Blowfly) will be tested. In addition, phylogenetic tree from EPNs
will be constructed. The expected outcomes of this research are the biological control of fly larvae
will be developed. This will be applied for further works on both agricultural and medical field.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การวิเคราะหยนี ทีต่ อบสนองตอการรับสารหนูในขาวเจาและขาวเหนียว
รองศาสตราจารย ดร. พัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขาวจัดเปนพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจดวยประชากรไทยและเอเชียบริโภคขาวเปนอาหารหลัก
มีรายงานการตรวจสอบสารเคมีบนเมล็ดขาวพบวาเมล็ดขาวมีการปนเปอ นสารหนู (Arsenic, As)
ทีร่ บั มาจากดินชมุ น้ำทีม่ สี ารหนูในนาขาว สารหนูจะถูกรับจากเซลลรากสงตอผานระบบทอลำเลียงน้ำ
ไปยังสวนตางๆ และสะสมในเมล็ดขาวในที่สุดดวยระดับความเขมขนของสารที่สูงกวาในดิน
หลายเทาตัว สารหนูเปนสารกอมะเร็งทีจ่ ดั อยใู น Class I carcinogen โดย IARC ดังนัน้ การ
รับประทานขาวทีม่ กี ารสะสมของสารหนูในระดับสูงจะมีผลเสียรายแรงตอสุขภาพและเสีย่ งตอการ
เกิดมะเร็ง WHO กำหนดวามนุษยไมควรรับสารหนูเกิน 2 ไมโครกรัม ตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ตอวัน ในปจจุบนั ยังไมมขี อ มูลของยีนทีเ่ กีย่ วของกับการรับและลดความเปนพิษของสารหนูในขาว
ทีป่ ลูกเปนการคาในประเทศไทย เพือ่ การศึกษาความแตกตางของการตอบสนองทางพันธุกรรมตอ
สารหนูทใี่ หกบั ขาวเจาหอมดอกมะลิ 105 ขาวกลองไรซเบอรรี่ ขาวเหนียว กข 6 และขาวเหนียวแดง
71 โดยการโคลนยีนหลัก 4 ยีน ไดแก Arsenate reductase (AR), Glutatione reductase (GR),
Glutatione synthase (GS) and Phytochelatins (PCs) จาก ขาวหอมดอกมะลิ 105 และศึกษา
ระดับความแตกตางของยีนเหลานั้นในขาวทั้งสี่ชนิดที่ไดรับสารหนู ขอมูลการตอบสนองของยีน
ในขาวพันธุตางๆ จะชวยใหนักปรับปรุงพันธุสามารถเลือกขาวที่มีการตอบสนองตอสารหนู
ในระดับต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธุขาวเพื่อปลูกในพื้นที่ที่มีสารหนูในระดับสูงได

Investigation of Genes Response to Arsenic Uptake in Oryza sativa
var. indica and Oryza sativa var. glutinosa
Rice is the most important crop of Thailand due to Thai and Asian people consume it as a main
dish. However, the recent report on the examination of chemical residues on rice grain revealed
that the rice grain has been contaminated with arsenic (As) uptake from the flood soil in paddy
field containing As-contaminated water. As is absorbed by roots, transported to the different plant
parts via vascular system and finally accumulated in the rice grain at levels several-fold higher than
in the soil. As is classified as Class I carcinogen by IARC, therefore, the consumption of rice grain
highly accumulated with As posses a serious health risk in cancer development. WHO
recommends that the maximum daily intake of As is 2 μg (kg body weight)-1day-1. Up to date,
there has been no report on genes related to As uptake and detoxification in commercial Thai
rice. To study the differences in genetic response to As-treated four different rice cultivars, Oryza
sativa var. indica (Kao Hom Dok Mali 105, Riceberry and Oryza sativa var. glutinosa (Korkho #6
and Red sticky rice #71), four key genes including Arsenate reductase (AR), Glutatione reductase
(GR), Glutatione synthase (GS) and Phytochelatins (PCs) are isolated from Oryza sativa var. indica
(Kao Hom Dok Mali 105) and their gene expression levels in all four As-treated rice cultivars are
investigated. The As gene response information of four rice cultivars from this study will lead the
breeders to select the low response to As cultivar for developing rice varieties safer for cultivation
in As-contaminated regions.
Thailand Toray 42 Science Foundation
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การคัดแยกจุลนิ ทรียท สี่ ามารถสรางสารลดแรงตึงผิวเพือ่ ใชฟน ฟูดนิ และ
แหลงน้ำทางการเกษตร
ดร. พรรณนภา เภาทอง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต

สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ เปนสารลดแรงตึงผิวทีผ่ ลิตไดจากจุลนิ ทรียห ลากหลายชนิด สารชนิดนี้
มีคุณสมบัติในการลดแรงตึงผิวของสารอินทรียและอนินทรีย สารชนิดนี้ถูกนำมาใชประโยชน
ในหลายๆ ดาน ในการทดสอบครั้งนี้ จะทำการแยกเพาะเลี้ยงและจำแนกชนิดของแบคทีเรีย
ที่สามารถสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากตัวอยางของแหลงดินและน้ำในพื้นที่การเกษตร และ
ทำการทดสอบคุณสมบัตขิ องแบคทีเรียดังกลาวดวยเทคนิค Haemolytic activity, emulsion of
crude oil, drop collapsing test, oil displacement test รวมทัง้ ฤทธิต์ า นจุลชีพกอโรคในพืช
นอกจากนีแ้ บคทีเรียทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการยอยสลายสารเคมีกำจัดวัชพืชชนิด N – phosphonomethyl
glycine, สารเคมีกำจัดแมลงชนิด dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), และการยอยสลาย
เซลลูโลส จะถูกคัดเลือกดวยเทคนิค enrichment culture หลังจากนัน้ จะทำการศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อที่คัดเลือกไดโดยการสังเกตการเจริญของแบคทีเรียใน
ความเปนกรด ดาง ความเค็ม และอุณหภูมทิ ตี่ า งกันเพือ่ ทีจ่ ะไดดดั แปลงไปใชในระดับอุตสาหกรรม
และนำแบคทีเรียไปแยกสปชสี่ ด ว ยการสังเกตทางกายภาพและ 16S rDNA analysis แบคทีเรีย
ที่มีคุณสมบัติดังกลาวจะถูกนำไปใชในการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่การเกษตร

Screening, Production, and Characterization Biosurfactant Producing
Bacteria for Agriculture
Biosurfactants or microbial surfactants are surface-active biomolecules that are produced by
a variety of microorganisms and have a wide-range of applications. In this study, isolation and
identification of biosurfactant producing bacteria will be assessed from agricultural areas soil and
water. Haemolytic activity, emulsion of crude oil, drop collapsing test, oil displacement test as well
as antimicrobial activities against human and plant pathogenic bacteria will be used to determine
the biosurfactant producing activities of bacteria. The capability of N – phosphonomethyl glycine,
dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), and cellulose degrading will be determined by enrichment
culture technique. The optimal condition; effect on different pH, salinity concentrations, and
temperatures will be investigated for potential application of these bacteria in industry. Based on
the morphological characteristics and 16S rDNA analysis, the actual species of interested isolated
will be classified. The isolation of a potent biosurfactant producing bacteria will be used for
enhancing product in agricultural areas.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสำอางจากสารสกัดรวงขาว
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. มยุรี กัลยาวัฒนกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาวิธกี ารเตรียมสารสกัดรวงขาวดวยเทคนิคทีไ่ มซบั ซอน สามารถ
เพิ่มปริมาณผลผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยคัดเลือกจากรวงขาว 5 สายพันธุที่แสดงฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมที่เกี่ยวของกับผิว ไดแก คอลลาจีเนส อีลาสเตส และ
ไทโรซิเนส มีความปลอดภัย และวิเคราะหหาปริมาณสารสำคัญเพือ่ เปนการควบคุมคุณภาพและ
ทดสอบความคงตัวของสารสกัด ตลอดจนพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสำอางตนแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในมนุษย รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาตอในเชิงพาณิชย ผลการวิจัยในปที่ 1
พบวารวงขาวขาวดอกมะลิ 105 มีความเหมาะสมที่จะนำไปศึกษาวิจัยตอ เนื่องจากมีปริมาณ
ฟนอลิครวมและปริมาณสารสำคัญสูงสุด นอกจากนีย้ งั แสดงฤทธิท์ างชีวภาพตางๆ อยางนาสนใจ
และมีความปลอดภัย ขณะนีก้ ารวิจยั ปที่ 2 กำลังดำเนินการประเมินความคงตัวของสารสกัดและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ หากผลงานวิจัยสำเร็จจะเปนแนวทางในการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาขาว
ซึง่ เปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึง่ สอดคลองกับยุทธศาสตรดา นการแปรรูปโดยใชประโยชน
จากขาวเพื่อสรางผลิตภัณฑใหม

granted by Toray Science Foundation, Japan

Development of Cosmeceutical Product from Rice Panicle Extract
This research is aimed to develop the concise extraction of rice panicle with feasibility in an
industrial scale. Antioxidant and enzyme inhibitory activities relevant to skin, which are collagenase,
elastase and tyrosinase of the safe rice panicle extracts from different five cultivars, were
compared. An active compound of these extracts was quantitatively analyzed for the quality control
and stability assessments. Thereafter, an efficient and safe cosmeceutical prototype as observed in
human volunteer will be developed and appraisal for commercialization. The 1st year results
revealed that rice panicle of Kaow Dok Mali 105 cultivar is the most potential candidate for further
study due to the highest total phenolics and marker contents, in addition to interesting biological
activities and safety. At present, the 2nd year research activities are performing on stability
evaluation of the extract and product development. Once the research is success, the outputs will
be applied for alternative utilization with the value-added rice, which is the main economic
importance crop of Thailand. This research is in accordance with the strategy of the transformation
of rice creating an innovative product.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
พันธุศาสตรเซลลของปลาน้ำจืดสวยงามในประเทศไทย
รองศาสตราจารย ดร. อลงกลด แทนออมทอง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

การศึกษาวิจัยพันธุศาสตรเซลล (Cytogenetics) ของปลาสวยงามในประเทศไทยมีรายงาน
คอนขางนอย ทัง้ ทีอ่ งคความรเู กีย่ วกับพันธุศาสตรเซลลเปนพันธุศาสตรพนื้ ฐานทีม่ คี วามสำคัญตอ
การศึกษาอนุกรมวิธาน สายสัมพันธเชิงวิวฒ
ั นาการ และประโยชนในการปรับปรุงสายพันธสุ งิ่ มีชวี ติ
โดยเฉพาะพืชและสัตวเศรษฐกิจ การวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ มีจดุ มงุ หมายเพือ่ ศึกษาพันธุศาสตรเซลลของ
ปลาน้ำจืดซึง่ เปนปลาสวยงามและมีความสำคัญตอเศรษฐกิจในประเทศไทย จำนวน 12 ชนิด จาก
6 วงศ ไดแก ปลา 6 ชนิด ในวงศ Cyprinidae ประกอบดวยปลาฉลามหางไหม (Balantiocheilos
ambusticauda) ปลาแก ม ช้ำ (Puntius orphoides) ปลากระแห (Barbonymus
schwanenfeldii) ปลากาแดง (Epalzeorhynchos frenatum) ปลาทรงเครือ่ ง (E. bicolor) และ
ปลาปากเปย น (Scaphognatops stejnegeri) ปลาเสือตอลายเล็ก (Datnioides undecimradiatus)
วงศ Datniodidae ปลาเสือพนน้ำ (Toxotes chatareus) วงศ Taxotidae ปลาตองลาย (Chitala
blanci) วงศ Notopteridae ปลากดดำ (Hemibagrus wyckii) วงศ Bagridae ปลาแคงู
(Bagarius suchus) และปลาแควัว (B. bagarius) วงศ Sisoridae โดยใชเทคนิคการยอม
โครโมโซมแบบธรรมดาและแถบสีแบบนอร

Cytogenetics of Ornamental Freshwater Fishes in Thailand

granted by Toray Science Foundation, Japan

Cytogenetic knowledge, basic genetic information, can provide increasingly useful data for future
studies on taxonomy, evolutionary relationships, and breeding practices of organisms, especially
for plants and live stocks. Nevertheless, cytogenetic information of ornamental fishes in Thailand
is scarcely known. The objective of this research is to establish cytogenetic knowledge of 12
freshwater ornamental fishes from six families, namely, Balantiocheilos ambusticauda; Barbonymus
schwanenfeldii; Epalzeorhynchos frenatum; E. bicolor; Scaphognatops stejnegeri (family
Cyprinidae); Datnioides undecimradiatus (family Datniodidae); Toxotes chatareus (family Taxotidae);
Chitala blanci (family Notopteridae); Hemibagrus wyckii (family Bagridae); Bagarius suchus and
B. bagarius (family Sisoridae) by using conventional staining and NOR-banding techniques.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การเพาะเลีย้ งรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในสภาพปลอดเชือ้
เพือ่ การผลิตสารทุตยิ ภูมิ
ดร. วิภารัตน พิทกั ษดา นธรรม
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โครงการวิจยั เรือ่ งการเพาะเลีย้ งรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L) ในสภาพปลอดเชือ้ เพือ่
การผลิตสารทุตยิ ภูมิ มีเปาหมายเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีดา นการผลิตสารทุตยิ ภูมจิ ากรากชะเอมเทศ
และพัฒนาเทคนิคไปจนถึงจุดคุมทุนในการผลิตสารทุติยภูมิ จากรากชะเอมเทศที่เลี้ยงในสภาพ
ปลอดเชือ้ โดยใชเทคนิคการเพาะเลีย้ งรากในสภาพปลอดเชือ้ รวมกับการใชเชือ้ Agrobacterium
ในการถายยีน RolA RolB และ RolC ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกระตนุ ใหรากมีการสรางและสะสม
สารทุตยิ ภูมใิ นปริมาณมาก ยืนยันผลการถายยีนดวยเทคนิค PCR นำรากทีไ่ ดรบั การถายยีนเลีย้ ง
ในอาหารเหลวสภาพปลอดเชือ้ พรอมทัง้ ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลตอการสรางและ
สะสมสารทุตยิ ภูมิ จากนัน้ ทำการวิเคราะหปริมาณสารทุตยิ ภูมิ จากรากชะเอมเทศดวยเทคนิค HPLC
และวิเคราะหมวลโมเลกุลดวยเทคนิค HR-MS งานทีจ่ ะศึกษาตอไปในอนาคต คือ เปรียบเทียบ
องคประกอบทางเคมีของสารสกัดจากรากชะเอมเทศที่ไดจากธรรมชาติ และสารสกัดที่ไดจาก
รากทีเ่ ลีย้ งในสภาพปลอดเชือ้ ศึกษาความแตกตางของสารทีเ่ ปนองคประกอบรอง รวมถึงการขยาย
ขนาดการทดลองตอไป

In vitro Culture of Licorice (Glycyrrhiza glaba L.) Root for Secondary
Metabolite Production
In vitro culture of licorice (Glycyrrhiza glaba L.) root for secondary metabolite production project
aim to develop licorice root culture technique for secondary metabolites production. In vitro
micro-propagation of licorice plant will be studied. Agrobacterium contain RolA RolB and RolC
genes will be used for genetic transformation. PCR technique will be used to confirm the results of
transformed root. The genetically transformed roots will be cultured in liquid medium. Physical
factors, such as light period, pH of root cultured medium and temperature, will be studied to
enhance the secondary metabolites in cultured roots. Quantitative analysis of secondary
metabolites from cultured root extract will be performed with HPLC technique. HR-MS technique
will be confirmed the molecular weight of major residue in crude extract. Further studies, the
chemical constituents form natural and in vitro culture will be compared to study minor compounds.
A pilot scale will be then performed in the future.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การศึกษาลักษณะและพัฒนาการผลิตเอทานอลจากลิกโนเซลลูโลสในยีสต
Spathaspora passalidarum สายพันธทุ นรอน
ดร. เนตรชนก รอดรัศมี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เอทานอลเปนเชือ้ เพลิงทีไ่ มมวี นั หมดและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมจึงถูกนำมาใชเปนพลังงานทางเลือก
ทีส่ ำคัญ โดยเฉพาะทีผ่ ลิตมาจากวัตถุดบิ ทีม่ รี าคาถูกและมีอยมู าก เชน วัสดุลกิ โนเซลลูโลส เปน
อีกทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความสนใจ วัสดุลิกโนเซลลูโลสหลังจากถูกยอยสลายแลวประกอบดวย
น้ำตาลหลายชนิดปนกัน โดยสวนใหญน้ำตาลกลูโคสจะไดจากสวนเซลลูโลสและน้ำตาลไซโลสมาจาก
สวนเฮมิเซลลูโลส นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ ซึ่งมีผลยับยั้งการเจริญของยีสต ไดแก กรดอะซิติก
เฟอรฟรู อล และลิกนิน
Spathaspora passalidarum เปนยีสตเพียงสายพันธุเดียวในโลกที่มีความสามารถในการหมัก
น้ำตาลไซโลสไดทงั้ ในสภาวะทีม่ แี ละไมมอี อกซิเจน แตมกั จะไมทนตอสารพิษตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ในกระบวนการปรับสภาพและยอยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลส เชน กรดอะซิติกซึ่งถูกพบใน
กระบวนการยอยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลสไดถึง 15 กรัม/ลิตร นอกจากนั้นกรดอะซิติกยังอาจ
เกิดขึน้ จากกระบวนการหมักเอทานอลในยีสตบางสายพันธุ โดยจะไปมีผลตอการเจริญเติบโตและ
ยับยัง้ กระบวนการหมักเอทานอล ทำใหปริมาณผลผลิตของเอทานอลลดลง
การปรับปรุงพันธุยีสตใหมีความสามารถในการทนกรดอะซิติกเพิ่มมากขึ้นทำไดโดยใชวิธีการ
กลายพันธุแบบสุม โดยทรานฟอรมชิ้นสวนดีเอ็นเอบริเวณ kanMX ซึ่งมียีนที่ทำใหทนตอยา
ปฏิชวี นะกานาไมซินเขาไปในเซลลของยีสต และตำแหนงทีช่ นิ้ สวนดีเอ็นเอเขาไปแทรกในโครโมโซม
ของตัวมิวแทนทสามารถหาไดจากตำแหนงที่ทราบลำดับเบสแลวดวยวิธี TAIL-PCR (Thermal
Asymmetric interlaced PCR) ซึ่งมิวแทนทที่ไดจะมีศักยภาพในการทนกรดอะซิติกที่สูงขึ้น
สามารถนำไปใชในการผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสไดในระดับอุตสาหกรรม

Ethanol is a fuel that is inexhaustible and environmental friendly. It has been used as an important
alternative energy, especially; the ethanol production from cheap and abundant raw materials,
such as lignocellulose, has been given much attention. Lignocellulosic hydrolysate contains a
mixture of various sugars. The main sugars of cellulose and hemicellulose are glucose and xylose,
respectively. Not only sugars were obtained after pretreatment and hydrolysis but also inhibitors,
including acetic acid, furfural and lignin.
Spathaspora passalidarum is a yeast that can ferment xylose under both aerobic and anaerobic
conditions. However, it cannot tolerate the toxic compounds, such as acetic acid, which may
occur in the pretreatment and hydrolysis process. Acetic acid is also present in the lignocellulosic
hydrolysate up to 15 g/l. In some yeasts, it is arisen during ethanol fermentation process. Acetic
acid may contribute to fermentation arrest and reduce ethanol productivity.
To improve the acetic acid-tolerant strain, random integrative mutagenesis will be used by transforming
DNA fragment, a kanMX cassette, which is a gene that is resistant to kanamycin antibiotic into
the yeast cells. The location of integrated kanMX cassette in the genome of mutant can be further
analyzed by TAIL-PCR method (Thermal Asymmetric Interlaced PCR). The acetic acid-tolerant strain
has much potential for ethanol production from lignocellulosic materials in the industry.
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Characterization and Improvement of Ethanol Fermentation from
Lignocelluloses in Thermotolerant Strain of Xylose-fermenting Yeast
Spathaspora passalidarum
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การพัฒนาสารตนแบบสำหรับรักษาโรคจากโปรตีนไฮโดรไลเสต:
กรณีศกึ ษาเมล็ดผลไมไทย
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อภิชาติ กาญจนทัต
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การนำยาเปปไทดหรือโปรตีนกำลังไดรบั การพัฒนาเปนยาชนิดใหมในยุคปจจุบนั ในชวงหลายปที่
ผานมาไดกลายเปนการคิดคน ที่มีความสำคัญในการวิจัยดานการพัฒนายาที่มีการสนับสนุนเปน
อยางมากจากบริษทั ยาชัน้ นำทัว่ ไปเนือ่ งจากพบวามีประสิทธิภาพสูงในการรักษาและมีผลขางเคียงนอย
ซึง่ ไดรบั การรับรองจากองคการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ประเทศไทยเปน
ประเทศในเขตรอนชืน้ มีขอ ไดเปรียบดานความอุดมสมบูรณของผลิตภัณฑธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพมากกวาภูมิภาคอื่นๆ ของโลกโดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาติ ไดแก พืช สัตว และจุลชีพ ในงานวิจัยเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
มีการรายงานกันออกมาอยางตอเนือ่ ง โดยสวนใหญเปนการวิจยั เพือ่ การบำบัดรักษาโรค ทีเ่ ปนปญหา
หลักของประเทศ ยาที่มีใชอยูในปจจุบันอาจไมไดผลหรือไดผลนอย ทำใหตองมีการพัฒนายา
ทีใ่ ชรกั ษาใหมคี วามสามารถเพิม่ ขึ้นตลอดเวลา ดังนัน้ การคนพบสารออกฤทธิช์ นิดใหมๆ จึงมีความ
จำเปนสูงมากเพือ่ ทีจ่ ะใหการรักษามีประสิทธิภาพตอไป โดยเฉพาะโรคทีเ่ กิดกับผสู งู อายุ เนือ่ งจาก
ในปจจุบนั วิวฒ
ั นาการทางแพทยสงู ขึน้ สงผลใหอายุเฉลีย่ ของประชากรสูงขึน้ ตามไปดวย ทำใหโรค
ทีเ่ กิดขึน้ กับผสู งู อายุมคี วามสำคัญตามไปดวย เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต และ
ภาวะความดันโลหิตสูง เปนตน ในงานวิจยั นีม้ งุ เนนทีจ่ ะคนหายาเปปไทดหรือโปรตีนชนิดใหมจาก
เมล็ดพืช โดยเฉพาะอยางยิง่ โปรตีน ไฮโรไลเสตจากเมล็ดผลไมไทยบางชนิด เชน เมล็ดเงาะ เมล็ด
ลำไย เมล็ดลิน้ จี่ และเมล็ดมะละกอ ทีม่ ฤี ทธิท์ างชีวภาพ 3 ชนิด คือ ฤทธิย์ บั ยัง้ ไทโรซิเนส ฤทธิ์
ตานออกซิเดชันและยับยัง้ เซลลมะเร็ง และฤทธิย์ บั ยัง้ แอนจิโอเทนซินวัน-คอนเวอรตงิ เอนไซมทำให
บริสุทธิ์บางสวน ศึกษาลักษณะสมบัติของโปรตีนไฮโดรไลเสตเชิงลึก และพิสูจนเอกลักษณของ
โปรตีนไฮโดรไลเสตทีไ่ ด ผลการวิจยั ทีไ่ ดสามารถตีพมิ พในวารสารวิชาการ และเผยแพรความรสู ู
นักวิชาการ นักวิจยั และบุคลากรในวงการแพทยและเภสัชกรรมทีส่ นใจ

Development of Therapeutic Leads from Protein Hydrolysate:
A Case Study of Thai Fruit Seeds
Nowadays, peptide/protein drug is one of the promising for new drug development.There are a
lot of drugs in this group are approved by US-FDA during the past few years. The sources of
peptide drug are from plant, animal and microorganism. Thailand is rich of natural resource
especially medicinal plants which have been reported by many scientists. At the moment, Thailand
and other country around the world are facing with problem of the increasing of aging person
due to the more advance of medical knowledge. There are suffering related to several diseases
which came along the aging process such as heart disease cancer, diabetes, kidney disease and
hypertension. Consequently, it’s necessary to improve our drug to gain better prevention and
treatment of these diseases. My research topic is to find new drugs which derived protein or
peptide from plant seeds, especially protein hydrolysate from Thai fruit seeds (rambutam, longan,
lychee, and papaya) with biological activities (tyrosinase inhibition, antioxidation and anticancer,
and angiotensin I-converting enzyme inhibition). The research procedures are included extraction
with buffer, partial purification, and characterize the protein hydrolysate, and identification. Finally,
we plan to publish the research data to the well-known publication in pharmaceutical/medical field.
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สาขาเคมี
สารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากพืชในวงศโมกในประเทศไทย: พุดดง โมกหลวง
และหมากบง
ดร. สาโรจน จีนประชา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

พืชในวงศ Apocynaceae เปนพืชที่พบในแถบเอเชียและมีการใชเปนสมุนไพรพื้นบาน โดย
สารประกอบที่แยกไดจากพืชวงศนี้เปนสารประกอบอัลคาลอยดที่มีโมโนเทอรพีนและวงแหวน
อินโดลเปนองคประกอบ เชน พุดดง โมกหลวง และหมากบง สวนสกัดหยาบจากพืชแตละชนิด
ไดสงทดสอบความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง ฤทธิ์ตานเชื้อมาลาเรีย และฤทธิ์ตานเอนไซดอะซิทิล
คลอรีนเอสเทอเรส ดังนั้นงานวิจัยนี้เปนการศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ
พุดดง โมกหลวง และหมากบง โดยพืชตัวอยางเก็บจากภาคเหนือของประเทศไทย การสกัดและ
การแยกสารบริสุทธิ์อาศัยเทคนิคทางโครมาโทรกราฟและ/หรือการตกผลึก สารบริสุทธิ์ที่แยกได
วิเคราะห็โครงสรางโดยอาศัยขอมูลทางสเปกโทสโกปและทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพของสารบริสทุ ธิ์ เชน
ความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง ฤทธิต์ า นเชือ้ มาลาเรีย และฤทธิต์ า นเอนไซมอะซิทลิ คลอรีนเอสเทอเรส

Biologically Alkaloids from Apocynaceae Family in Thailand: Kopsia
arborea, Holarrhena pubescens and Melodinus cochinchinensis

granted by Toray Science Foundation, Japan

The plants of Apocynaceae family growing widely in the tropical regions of Asia, have traditionally
been used as a folk medicine. They are also well-known as a rich source of unique heterocyclic
alkaloids having a monoterpene indole skeleton, e.g. Kopsia arborea, Holarrhena pubescens and
Melodinus cochinchinensis. A screening was performed of plants on anti-cancer, anti-malaria
and anti-acetylchorinesterase. This proposal report herein the chemical constituents and biological
activities from Kopsia arborea, Holarrhena pubescens and Melodinus cochinchinensis. The plant
materials were collected from northern part of Thailand. Extraction and isolation of the plants will
be performed by chromatographic techniques and/or recrystallization. Pure compounds will be
characterized by spectroscopic methods and also evaluated for their biological activities such as
anti-cancer, anti-malaria and anti-acetylchorinesterase.
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สาขาเคมี
การพัฒนาวิธดี ดั แปรยางธรรมชาติใหคงทนและมีคณ
ุ สมบัตใิ หมในขัน้ ตอน
เดียวที่งายและทำไดหลากหลาย
ดร. พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ยางธรรมชาติจัดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถผลิตไดยางธรรมชาติสามารถนำไปประยุกต
ใชงานไดหลากหลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เชน ความยืดหยุน และการตาน
ความลา ยางธรรมชาติถอื เปนสินคาเศรษฐกิจของไทย เนือ่ งจากประเทศไทยเปนผผู ลิตและสงออก
อันดับหนึ่งของโลก แตยางธรรมชาติเปนวัสดุที่ไมคงทนเมือ่ โดนแสงแดด ออกซิเจน และโอโซน
เพราะพอลิไอโซพรีน ซึง่ เปนพอลิเมอรในยางธรรมชาติมพี นั ธะคอู ยใู นสายโซหลักซึง่ ไวตอปฏิกริ ยิ า
วิธกี ารเพิม่ ความคงทนของยางธรรมชาติ ไดแก การใชปฏิกริ ยิ าการเติมดวยไฮโดรเจนหรือคลอรีน
ไปที่พันธะคูของพอลิไอโซพรีน อยางไรก็ตามพันธะคูนั้นสามารถทำปฏิกิริยาหรือการกราฟตกับ
มอนอเมอรอื่นๆ ได ทำใหเพิ่มคุณสมบัติใหมใหกับยางธรรมชาติ ในขอเสนองานวิจัยนี้ ผูวิจัย
จะพัฒนาวิธกี ารดัดแปรโครงสรางยางธรรมชาติดว ยปฏิกริ ยิ าการเติมและการกราฟตในขัน้ ตอนเดียว
ั นาขึน้ ใน
ซึง่ ไมมผี ใู ดทำมากอน ปฏิกริ ยิ านีอ้ าจเรียกวา One-pot synthesis วิธกี ารดัดแปรทีพ่ ฒ
งานวิจัยนี้นอกจากจะลดขั้นตอนและเวลาในการทำปฏิกิริยาแลวยังลดปริมาณสารเคมีที่ใชและ
ของเสียจากปฏิกริ ยิ า จัดวาเปนปฏิกริ ยิ าเคมีสเี ขียว (Green chemistry) วิธกี ารดัดแปรทีง่ า ยและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในการเพิ่มความคงทนและคุณสมบัติของยางธรรมชาติจะทำใหยาง
ธรรมชาติเปนวัสดุที่คงทนและสามารถนำไปประยุกตใชงานไดหลากหลายมากขึ้น เปนประโยชน
ตอวงการวิจัยและอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ

Development of Versatile, Simple One-pot Synthesis for the Preparation
of Stable Functionalized Natural Rubber
Natural rubber (NR) is one of the renewable resources used for a variety of applications due to its
excellent properties including flexibility and fatigue resistance. It is one of Thailand’s most important
exporting goods because Thailand is the largest NR producer and exporter in the world. Although
NR possesses excellent properties, it is susceptible to degradation upon exposure to sunlight,
oxygen and, ozone. Its susceptibility is due to the presence of double bonds in the main chain of
cis-polyisoprene. Several methods have been used to improve the stability of the NR. One
common method is the use of addition reactions including hydrogenation and chlorination, where
the double bonds are filled with hydrogen and chlorine atoms, respectively. Despite this
drawback, the double bonds in the NR can be grafted with monomers advantageously adding
new functionalities that are not available from the pristine NR. In this proposal, a one-pot method
will be developed to simultaneously improve the stability and add new functionalities to the NR. In
other words, addition and grafting reactions will be carried out as one-pot synthesis. In addition to
reducing a number of synthetic steps and reaction work-up time, the benefits obtained from this
proposed study include reducing amount of reagents and toxic wastes making it a greener
chemical method. A simple means to improve the stability and add new functionalities using an
environmentally friendly approach will add value to NR and possibility for large-scale production,
make it more attractive for long-term uses, and widen its applications.
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สาขาเคมี
นาโนคอมพอสิทของแมกนีไททและซิลเวอรทสี่ ามารถนำกลับมาใชใหม
เพือ่ การประยุกตใชในการตานเชือ้ แบคทีเรีย
รองศาสตราจารย ดร. เมธา รัตนากรพิทกั ษ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานวิจัยนี้เสนอแนวทางการออกแบบพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไททดัดแปรดวยกรดอะมิโน
ชนิดซิสเตอินเพื่อการตรึงอนุภาคนาโนเงินอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางซิสเตอินประกอบดวย
หมูฟงกชันเอมีน กรดคารบอกซิลิกและหมูซัลไฟดซึ่งสามารถเกิดอัตรกิริยาอยางจำเพาะกับ
อนุภาคนาโนเงินไดดี ซึง่ จากงานวิจยั ทีผ่ า นมาพบวาอนุภาคนาโนเงินสามารถตานเชือ้ แบคทีเรียไดดี
เนือ่ งจากพืน้ ผิวของอนุภาคนาโนเงินสามารถเกิดอัตรกิรยิ ากับซัลฟไฮดริลหรือหมไู ธออลบนเนือ้ เยือ่
ของแบคทีเรียไดดีและเกิดการขัดขวางการเขาสูเซลของเชื้อแบคทีเรียและตายในที่สุด ดังนั้นงาน
วิจัยนี้จึงนำเสนอแนวทางการออกแบบพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไททดวยซิสเตอินเพื่อใหมีหมู
ฟงกชนั ไธออลบนพืน้ ผิวและสามารถเกิดอัตรกิรยิ ากับอนุภาคนาโนเงินไดดี และศึกษาประสิทธิภาพ
การยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ แบคทีเรียของอนุภาคนาโนคอมพอสิทนี้ นอกจากนีย้ งั ศึกษาการ
นำกลับมาใชใหมของอนุภาคนาโนไฮบริดโดยใชประโยชนของสมบัตคิ วามเปนแมเหล็กของอนุภาค
นาโนแมกนีไททในขัน้ ตอนการแยกดวยแมเหล็กดวย

Recyclable Magnetite-Silver Nanocomposite for Antibacterial
Applications
A design of surface coating of magnetite nanoparticle (MNP) with cysteine, a kind of amino
acid, for efficient conjugation with silver nanoparticle is herein proposed. Cysteine comprises not
only amino and carboxylic acid groups, but also sulfide functional groups, which provides active
functional groups for specific interaction with silver nanoparticles. Therefore, silver nanoparticle,
known to have extraordinary inhibitory and bactericidal properties, can be used as a guest particle
for conjugation onto the MNP surface. It is believed that silver ions interact with sulfhydryl groups,
or thiol groups (-SH), on the membranes of bacteria, causing disruption of their permeability and
thereby leading to microbial cell death. Therefore, in this research proposal, we will demonstrate
a design of MNP surface grafted with cysteine and then we will take advantage of sulfide groups
on its surface for efficient immobilization of silver nanoparticles. In addition, taking the advantage
of the magnetically guidable properties of MNP, recyclable efficiency of this novel nanohybrid for
antibacterial activity will also be investigated.
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สาขาเคมี
การประยุกตใชสารประกอบออรแกนิคเอไซดในการสังเคราะหสารประกอบ
ฟแนนทรีดนี และสารอนุพนั ธ
ดร. จำเรียง ธรรมธร
คณะเภสัชเคมี สถาบันวิจยั จุฬาภรณ

สารประกอบฟแนนทรีดนี และอนุพนั ธเปนสารทีมฤี ทธิท์ างชีวภาพทีส่ ำคัญ ในปจจุบนั นีก้ ารพัฒนา
วิธกี ารสังเคราะหสารในกลมุ นีจ้ งึ ยังมีความสำคัญและทาทายสำหรับนักเคมี ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มงุ
ที่จะพัฒนาวิธีการสังเคราะหสารประกอบฟแนนทรีดีนและอนุพันธโดยใชสารประกอบเอไซดเปน
สารตัง้ ตนหลัก ซึง่ วิธกี ารทีน่ ำเสนอเกีย่ วของกับปฏิกริ ยิ าของสารประกอบเอไซดจำพวกไบเอริลเมทิล
เอไซดกบั กรด ซึง่ จะสามารถใชในการเตรียมสารตัวกลางอิมเิ นียมไอออนทีจ่ ะสามารถเกิดปฏิกริ ยิ า
ตอไดโ ดยทันทีกั บเอริ ลนิ ว คลีโ อไฟลภายในโมเลกุลเดี ยวกัน ซึ่งวิธี การนี้จะเป นวิธี การที่มี
ประสิทธิภาพในการเตรียมสารจำพวกโพลีไซคลิกเอทเทอโรแอโรมาติก และวิธีการนี้จะสามารถ
พัฒนานำไปใชสังเคราะหสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายตอไป

Application of Organic Azides Toward the Synthesis of
Phenanthridine-like Derivatives

granted by Toray Science Foundation, Japan

Phenanthridine and phenanthridine-like skeletons are an important core structure of bioactive
compounds. Nowadays, the synthetic methods for this type of core structure are still a challenging
area for organic community. Therefore, this research aims to develop a novel method for the
synthesis of phenanthridine and phenanthridine-like compounds using organic azides as a
precursor. This methodology involves with the acid-promoted nitrogen extrusion of the biarylmethyl
azide to provide the reactive iminium ion intermediate which can be trapped intramolecularly by
the tethered aryl nucleophile. This method will provide an efficient way to prepare a variety of
polycyclic heteroaromatic compounds. The new methodology could further be applied to the
synthesis of several biologically active compounds.
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สาขาฟสิกส
ผลเฉลยเชิงสมมาตรทรงกลมของทฤษฎีเอกซเทนเดดแมสสีพกราวิตี
ดร. พิทยุทธ วงศจนั ทร
วิทยาลัยเพื่อการคนควาระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักฐานจากขอมูลเชิงสังเกตการณแสดงใหเห็นวาเอกภพกำลังขยายตัวดวยความเรง โดยทีท่ ฤษฎี
สัมพัทธภาพทัว่ ไปทีป่ ระกอบดวยสสารธรรมดานัน้ ไมสามารถอธิบายปรากฎการณนไี้ ด ความเปน
ไปไดอยางหนึง่ ทีจ่ ะอธิบายปรากฎการณนคี้ อื การปรับเปลีย่ นทฤษฎีสมั พัทธภาพทัว่ ไปซึง่ โดยทัว่ ไป
เรียกทฤษฎีนวี้ า ทฤษฎีโมดิฟายกราวิตี โครงการวิจยั นีไ้ ดมงุ ความสนใจไปทีท่ ฤษฎีแมสสีพกราวิตซี ึ่ง
เปนหนึง่ ในทฤษฎีโมดิฟายกราวิตี ทฤษฎีแมสสีพกราวิตคี อื ทฤษฎีทปี่ รับเปลีย่ นทฤษฎีสมั พัทธภาพ
ทัว่ ไปโดยการใหมวลใหกบั อนุภาคสปนสองทีไ่ มมมี วล (อนุภาคกราวิตอน) โดยทีท่ ฤษฎีสมั พัทธภาพ
ทัว่ ไปนัน้ จะสอดคลองกับทฤษฎีของอนุภาคสปนสองทีไ่ มมมี วล แบบจำลองของทฤษฎีแมสสีพกราวิตี
ซึง่ สามารถใชการไดพรอมๆ กับสามารถอธิบายการขยายตัวของเอกภพไดนนั้ ถูกสรางขึน้ โดยเดอราม,
กาบาแดดเซ และทอลเลย ซึง่ โดยทัว่ ไปแลวเราเรียกทฤษฎีนวี้ า ทฤษฎีดอี ารจที ี อยางไรก็ตาม จากการ
ศึกษาพบวาดีกรีความอิสระบางตัวของทฤษฎีนหี้ ายไป ดังนัน้ การขยายความของทฤษฎีดอี ารจที นี ี้
ไดถูกสรางขึ้นเพื่อที่จะใหทฤษฎีมีจำนวนดีกรีความอิสระที่ถูกตอง ถึงแมวาการขยายความนี้
จะสามารถอธิบายการขยายตัวดวยความเรงของเอกภพไดแตการขยายความนี้ยังตองสามารถ
อธิบายความโนมถวงเฉพาะทีอ่ ยางเชนระบบสุรยิ ะไดดว ย ทัง้ นีก้ ารตรวจสอบวาทฤษฎีนสี้ ามารถใช
อธิบายความโนมถวงเฉพาะทีไ่ ดหรือไมนนั้ ตองศึกษาจากผลเฉลยเชิงสมมาตรทรงกลมของทฤษฎีนี้
ซึ่งนั่นคือการศึกษากลไกเวนซไตน วงโคจรของอนุภาค และคุณสมบัติของหลุมดำในทฤษฎี
เอกซเทนเทนเดดแมสสีพกราวิตี และนีค้ อื จุดประสงคของโครงงานวิจยั ชิน้ นี้ ผลของโครงงานวิจยั นี้
จะชวยใหเราเขาใจธรรมชาติของเอกภพไดดขี นึ้ ซึง่ อาจจะเปนไปไดวา ทฤษฎีทวั่ ไปทีใ่ ชอธิบายความ
โนมถวงนั้นอาจจะเปนทฤษฎีแมสสีพกราวิตีแทนที่จะเปนทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอนสไตน

Spherically Symmetric Solutions of Extended Massive Gravity Theory
Evidences from observational data reveal that the universe is expanding with acceleration. General
relativity theory with ordinary matter cannot be used to explain this phenomenon of the universe.
One of possibilities to explain this phenomenon is modification of general relativity theory which
is usually called modified gravity theory. In this research project, we focus on one of the most
popular modified gravity theories namely massive gravity theory. Massive gravity theory is a
modified theory of general relativity theory by adding mass to massless spin-2 particle (graviton)
while general relativity theory corresponds to massless spin-2 theory. A viable model of massive
gravity that can be used to explain the late-time expansion of the universe is found by de Rham,
Gabadadze and Tolley which usually called dRGT massive gravity theory. However, some degrees
of freedom of the theory are lost. Therefore, the extended versions of dRGT massive gravity theory
are constructed in order to obtain the correct number degrees of freedom. To explain the local
gravity, such as solar system, this massive gravity theory should be recovered the general relativity
theory at the small scale. This explanation of the local gravity can be investigated by studying the
spherically symmetric solutions of this theory. This corresponds to study the Vainshtein mechanism,
particle trajectory and properties of black hole and this is the aim of this research project. Results
of this research project will help us to understand the nature of the universe. Perhaps, the general
theory of gravity may be the massive gravity instead of Einstein’s general relativity theory.
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สาขาฟสิกส
พลังงานการเพิม่ ประจุยงั ผลของปม อิเล็กตรอนเดีย่ ว
ดร. ประธาน ศรีวไิ ล
ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ คำนวณพลังงานการเพิม่ ประจุยงั ผลของปม อิเล็กตรอนเดีย่ วชนิดโลหะ
โดยเริ่มจากการเขียนฟงกชั่นแจกแจงสถานะของระบบใหอยูในรูปของปริพันธตามเสนทางของ
ฟายนแมน (Feynman) ในปริภมู ขิ องเวลาจินตภาพ ในการคำนวณไดบรรยายระบบดวยตัวแปร
ของแกลสมานซ (Grassmann variables) ซึง่ ทำใหบางพจนสามารถคำนวณแบบแมนตรงได
จึงคงเหลือเฉพาะตัวแปรเฟสซึ่งเปนตัวแปรสังยุคของจำนวนอิเล็กตรอนเทานั้น คาแอ็กชั่นที่ไดนี้
จึงถูกเรียกวาแอ็กชัน่ ยังผล และเพือ่ ใหสามารถคำนวณคาพลังงานการเพิม่ ประจุยงั ได ในชวงของ
การเกิดปรากฏการณขัดขวางแบบคูลอมบ ในการคำนวณจึงไดใชระเบียบวิธีฟูรียรพาสอินทิกรัล
(Fourier path integral Monte Carlo algorithm) และการสมุ ตัวอยางตามความสำคัญ เพือ่ ลด
ผลของปญหาเฟอรมิออนิกไซน (Fermionic sign problem) ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากพจนที่ไม
เปนจำนวนจริงของคาคูลอมบแอกชั่น ผลของการใชระเบียบวิธีทั้งสอง ดังที่กลาวมานั้นทำให
สามารถคำนวณคาพลังงานการเพิ่มประจุยังผลไดตลอดชวงของอุณหภูมิที่สนใจ แมวาปญหา
เฟอรมอิ อนิกไซน มีคา เพิม่ มากขึน้ เมือ่ อุณหภูมลิ ดต่ำลงก็ตาม

Effective Changing Energy of a Single Electron Pump
The main objective of this research is to calculate effective charging energy of a metallic single
electron pump. In our theoretical calculations, the partition function of a metallic single electron
pump was first represented in the framework of imaginary time path integrals. For this purpose, all
electronic excitations in the lead and island electrodes are described by means of Grassmann
fields, while Coulomb charging of the island electrodes is represented in terms of phase fields,
which are the conjugate variables to the excess charges on the islands. The path integrals over
the Grassmann fields are Gaussian and can be evaluated exactly. The effective action of a
metallic single electron pump can therefore be represented as a path integral over the remaining
phase fields only.
In order to obtain accurate results for temperatures corresponding to the Coulomb blockade regime,
the Fourier path integral Monte Carlo method is used to evaluate the path integral expression of
effective charging energy. Additionally, the importance sampling was applied to reduce the
influence of the fermionic sign problem, which is arising from the imaginary part of the Coulomb
action and prevents the convergence of the Monte Carlo calculation. Consequently, the
computation time in the calculation could be decreased. Although the influence of the fermionic
sign problem increases with decreasing temperature, the Monte Carlo approach yields
converged results for all investigate temperatures
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สาขาฟสิกส
การหาขอบเขตแมนตรงของความนาจะเปนของการสงผานของหลุมดำ
แบบหมุนในมิตพิ เิ ศษและการประยุกตใชในระบบฟสกิ สพลังงานสูง
รองศาสตราจารย ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในมุมมองแบบดัง้ เดิม หลุมดำคือวัตถุทดี่ ดู กลืนทุกสิง่ ทุกอยางทีว่ งิ่ เขาไปรวมทัง้ แสง แตในมุมมอง
แบบควอนตัม หลุมดำสามารถแผรงั สีได เรียกวา รังสีฮอรกงิ ซึง่ ในการทดลองของเครือ่ งเรงอนุภาค
มีความเปนไปไดวาการชนกันของอนุภาคพลังงานสูงสามารถกอใหเกิดหลุมจิ๋วไดซึ่งสามารถถูก
ตรวจจับไดจากพิจารณารังสีฮอรกิงที่แผออกมา เฟสหนึ่งของหลุมดำจิ๋วนี้เปนหลุมดำแบบหมุน
และไมมีประจุในมิติเศษซึ่งเรียกวาหลุมดำแบบไมย-เพอรรี การแผรังสีฮอรกิงจากหลุมดำแบบ
ไมย-เพอรรนี บี้ างสวนจะเปนการแผรงั สีออกไปในมิตพิ เิ ศษ โดยเฉพาะอยางยิง่ โหมดทีเ่ ปนสเกลาร
และกราวิตอน ในงานวิจัยนี้จะคำนวณหาขอบเขตแมนตรงของตัวประกอบวัตถุเทาสำหรับการ
รบกวนแบบสเกลารตอ หลุมดำแบบไมย-เพอรรี นอกจากนีจ้ ะทำการวิเคราะหวา โมเมนตัมเชิงมุมของ
หลุมดำและจำนวนมิตขิ องกาลอวกาศจะสงผลอยางไรตอขอบเขตของตัวประกอบวัตถุเทา ซึง่ จะมี
ประโยชนในการศึกษาการการสลายตัวของหลุมดำที่อาจเกิดขึ้นในเครื่องเรงอนุภาค

Rigorous Bound on Transmission Probability of Myers-Perry Black
Holes and Its Application in High-energy Physics

granted by Toray Science Foundation, Japan

From a classical point of view, a black hole is an object that can absorb everything, including
light. From a quantum point of view; however, besides the ability to absorb everything, a black
hole can also emit radiation, which is known as Hawking radiation. In accelerator experiments,
High-energy collisions may generate miniature black holes that can be detected through
Hawking radiation. One phase of these mini black holes is the uncharged rotating black holes in
higher dimensions. This type of black holes is known as the Myers-Perry black hole. Moreover, a
part from Hawking radiation emitted from the Myers-Perry black hole that may be detected in the
accelerator, the black hole can also radiate into extra-dimension through scalar and graviton
emission. In this project, a rigorous bound on the greybody factor for scalar excitations of
Myers-Perry black holes is calculated. Furthermore, we will also see how the black hole angular
momentum and the spacetime dimensions affect the bound on the greybody factor. These would
be useful for understanding decay of black holes in accelerator.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การประมาณอัตราสวนพืน้ ทีแ่ ผลไฟไหมดว ยเทคนิควิทศั นคอมพิวเตอร
โดยใช Microsoft Kinect
ดร. มิติ รุจานุรกั ษ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูปวยแผลไฟไหมไดรับความทุกขทรมานอยางมากจากความรุนแรงของแผลที่มีลักษณะพิเศษนี้
วิธีหนึ่งที่จะชวยใหผูปวยรอดชีวิตมากขึ้นคือการใหสารน้ำที่เหมาะสม สารน้ำจะคำนวณจากพื้นที่
สวนไฟไหมหารดวยพื้นที่ผิวทั้งหมด ระบบดั้งเดิมของแพทยจะใชการสเกตภาพแลวคำนวณ
อัตราสวนดังกลาว ซึ่งเราคาดวาใหความถูกตองต่ำและไมเหมาะกับรูปรางของคนที่แตกตางกัน
ทางเราจึงเสนอระบบวัดพืน้ ทีผ่ วิ ดวยกลองราคาถูกชือ่ Microsoft Kinect ซึง่ ประกอบดวยกลองสี
และกลองความลึกในตัวเดียว ซึง่ อัลกอริทมึ ทีเ่ ราไดคดิ คนขึน้ จะชวยเพิม่ ความถูกตองให Kinect
ราคา 4,000 บาท มีความแมนยำสูงใกลเคียงกับกลองราคาหลักลาน ดังปรากฏเปนหลักฐานวาเรา
ไดรับ Young investigator award จากอัลกอริทึมดังกลาวจากการประชุมวิชาการนานาชาติ
สำหรับประเด็นในการรับทุนครัง้ นี้ จะเปนการสรางระบบใหครอบคลุมทัง้ รางกายผปู ว ย ใหระบบ
ใชไดจริง (จากเดิมที่ใชกลองเพียงตัวเดียว ซึ่งมีประโยชนแคระดับงานวิจัย จะใชถึงหกตัวใหใช
ไดจริงในโรงพยาบาล) ซึง่ อัลกอริทมึ ทีต่ อ งพัฒนาตอไปจะเนนการปรับเทียบกลอง และการประกอบ
ภาพทีเ่ ปลีย่ นรูปรางได กลาวคือรางกายมนุษย

Burn Area Ratio Approximation by Computer Vision Techniques
using Microsoft Kinect
Burn patients suffer a lot from this special type of wound. One way to help the patients survive is
to provide the right amount of liquid for each patient. The amount is calculated based on the ratio
between burn area and overall skin area. A conventional medical method to calculate such
number is based on sketching the patient’s surface. We see that this method is unreliable, and not
suitable for patients with various body shapes. Hence, we propose a method to calculate such ratio
based on a low-cost device, Microsoft Kinect. Kinect is composed of a RGB camera and a depth
camera. Our algorithm has proven to be a success in increasing the accuracy of this 4,000 baht
Kinect to be as high as some million baht range sensors. As a proof, we received a Young
investigator award from an international conference based on this method. For the next step, that
we are receiving the funding from Thailand Toray Science Foundation, we are going to generate a
practical system that covers the entire body of a patient. (Formerly, we used only one Kinect; and
it was beneficial only in research level, now we will use six Kinects and hope that it will be usable
in hospitals). The algorithms needed to be researched further are about calibration and deformable
alignment.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
ระบบเฝาติดตามและตรวจวัดสัญญาณชีพผปู ระสบภัยในสถานการณฉกุ เฉิน
ผานเครือขายระบบสือ่ สาร
ดร. พรภพ นัยเนตร
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบเฝาติดตามและตรวจวัดสัญญาณชีพผูประสบภัยในสถานการณฉุกเฉินผานระบบสื่อสาร
เปนระบบทีจ่ ำเปนตอการแพทยฉกุ เฉินและมีการพัฒนาขึน้ ในหลายๆ ประเทศทัว่ โลก การพัฒนา
ระบบตนแบบที่สามารถสงขอมูลของผูประสบภัย/ผูประสบอุบัติเหตุ สัญญาณทางการแพทย
รูปบาดแผล และจุดพิกดั ของผปู ระสบอุบตั เิ หตุ ไปยังระบบเฝาติดตามแมขา ยทีศ่ นู ยกลางของทองถิน่
ทำใหการสงขอมูลทางการแพทยทำไดมากขึ้นและรวดเร็วซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนรับ
ผปู ระสบอุบตั เิ หตุหรือสามารถสัง่ การรักษาไดระหวางการเคลือ่ นยายซึง่ ใชเวลานาน ระบบนีเ้ ปนการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลและการรักษาผปู ระสบภัยของระบบการแพทยฉกุ เฉินของประเทศไทย
นอกจากนี้การพัฒนาระบบขึ้นเองในประเทศยังสามารถพัฒนาระบบ ปรับปรุงระบบ ใหเขากับ
รูปแบบการติดตามและรูปแบบการรักษาในแบบอื่นๆ ได
ขัน้ ตอนการพัฒนาตนแบบแบงเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 การพัฒนาเครือ่ งมือวัดสัญญาณทางการ
แพทย (ชีพจร อุณหภูมิ สัญญาณคลืน่ ไฟฟาหัวใจ) จะพัฒนาขึน้ โดยใหมขี นาดทีส่ ามารถพกพาและ
นำมาใชไดงา ย สวนที่ 2 ไดแก การพัฒนาระบบรับ/สงขอมูลระหวางศูนยเครือขายกับอุปกรณพกพา
ซึ่งในขั้นตนจะใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ประเภท smartphone ซึ่งจะมีการนำไปทดสอบที่
โรงพยาบาลศิริราช โดยมุงเนนในการติดตามประเมินโรคหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดรวมทั้ง
โรคระบบทางเดินหายใจ ของผปู ว ยหรือผปู ระสบอุบตั เิ หตุ ผลทีค่ าดวาจะไดรบั คือ ระบบตนแบบ
ทีม่ เี ครือ่ งติดตามตัวพกพาจำนวน 5 เครือ่ ง และเครือ่ งรับ/สงขอมูลทีศ่ นู ยเครือขายจำนวน 1 เครือ่ ง
ที่ใชงานสงขอมูลสัญญาณทางการแพทยในทองถิ่นหรือพื้นที่ขนาดจำกัด โดยพื้นที่นั้นตองมี
เครือขายโทรศัพทเคลือ่ นทีร่ ะบบ 3G ทีม่ จี ำนวนผใู ชงานไมหนาแนน

Vital Sign Monitoring and Victim Tracking System for Emergency
Using Telecommunication Network
Vital Sign Monitoring and Victim Tracking System for Emergency Using Telecommunication
Network is a crucial system for emergency medicine. The using of Vital Sign Monitoring System
is currently increasing all over the world. The system can transmit the patient information, such as
name, conditions, medical signals, images, and location, to an emergency room at a hospital or
an emergency center. Based on these medical data, the treatment in the ambulance or at the
hospital can be prepared and adjusted accordingly so that it is suitable for each emergency case.
Therefore, the medical outcome of emergency treatment can be improved. Additionally, the system
developed by Thai researchers can be tailored to suit the medical emergency system in Thailand.
The first part of this project is to develop medical signal instrumentation (heart rate, temperature,
and electrocardiogram monitoring) that is portable and has friendly interface. The second part is
to develop the telecommunication based on smartphones using 3G network. Subsequently, the
clinical testing will be performed on patients with cardiovascular and respiratory diseases or
trauma at Siriraj Hospital. Expected result is the prototype system with a database server that can
support five portable monitoring sets simultaneously under the limitation of 3G network.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาฐานความรใู บหนาบุคคลดวยเทคโนโลยีการรจู ำใบหนาพรอมการ
วิเคราะหความเชือ่ มโยงกับหลักฐานประกอบการสืบสวนคดีและนิตวิ ทิ ยาศาสตร
นาวาอากาศตรี ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ทศพล บุญเกิน
กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ปญหาอาชญากรรมและการกอการรายของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนสาเหตุของความสูญเสียทัง้ ทางดานความมัน่ คง เศรษฐกิจและสังคม ตองการการแกไข
ปญหาที่จริงจังในหลายมิติ ในเบื้องตนการกำหนดทิศทางและนโยบายของภาครัฐในการแกไข
ปญหาจะเปนแนวทางในการดำเนินงานของทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ ทำใหการปฏิบตั ขิ องทุกหนวย
ไปในทิศทางเดียวกันสงเสริมกันและกัน ในมิตกิ ารตอสทู างดานแนวคิดและความเชือ่ ก็เปนอีกหนึง่
วาระที่ตองมีการวางแผนดำเนินงานอยางเปนระบบคอยเปนคอยไป ไมบังคับขูเข็ญใหเกิดความ
แตกแยกเพิ่มเติม แตประสานรอยราวดวยความจริงใจและการปฏิบัติที่เปนมิตรอยางสม่ำเสมอ
สวนในการปฏิบตั ภิ ารกิจของเจาหนาทีร่ ฐั ดานการรักษาความปลอดภัยในพืน้ ที่ สืบสวนและสอบสวน
เพื่อปองกันเหตุรายรวมทั้งดำเนินคดีกับกลุมผูกอเหตุนั้น ยังขาดการประยุกตใชเทคโนโลยีอยาง
เปนรูปธรรม อีกทัง้ ยังขาดเอกภาพดานการขาวระหวางหนวยงานตางๆ โครงการวิจยั นีม้ จี ดุ มงุ หมาย
ที่จะใชขอมูลที่จัดเก็บไดจากการตรวจสอบ การทำคดี เพื่อพัฒนาโครงสรางฐานความรูที่จะ
รวบรวมขอมูลประเภทตางๆ เขาไวดว ยกันอยางเปนระบบ อาทิเชน ใบหนาบุคคล ขอมูลทะเบียน
ราษฏร ขอมูลนิตวิ ทิ ยาศาสตรและขอมูลประกอบคดีอนื่ ๆ เพือ่ ชวยใหเจาหนาทีไ่ ดคน หาและเขาถึง
ขอมูล นำสกู ารอนุมานและวางแผนการปฏิบตั ไิ ดอยางมีประสิทธิภาพตอไป การพัฒนาโครงสราง
ฐานความรูนี้จะเปนกาวแรกและเปนกาวที่สำคัญในการพิสูจนและใชประโยชนจากเทคโนโลยี
วิเคราะหภาพใบหนาบุคคลประกอบการวิเคราะหความเชือ่ มโยงขอมูลหลายมิตเิ พือ่ การขาวและการ
รักษาความปลอดภัยของประเทศไทย

granted by Toray Science Foundation, Japan

Development of Face Ontology Using Advanced Face Recognition
and Link Analysis of Facial Models with Evidence in Forensics and
Crime Investigation
Crime and terrorism in Thailand, especially the unrest in the three southern provinces, have caused
significant damages for national security, economics and society. The urgent and collaborative
solution to this trouble is widely recognized. At first, the government is to set the vision and policy for
related organizations to form a unified and cooperative effort. In particular, resolving such a sensitive
issue in the south requires effective strategies – gradually amend conflicts, correct misunderstandings
and create friendly tie. At the operational level where government officials are to ensure security,
law enforcement and thorough investigation; the use of current technology to support operations is
still limited. Yet, intelligence has not been systematically acquired, managed and exploited among
operational units. The research project aims to improve this by collecting pieces of evidence,
military intelligence and those obtained in the crime investigation process, into a uniformly designed
ontology. Different types of related data such as faces, personal details, forensic and other information
related to examine crime; are repeatedly fused to form a truly useful repository. Having obtained
this, investigators and law enforcement officials may infer expected events or relations that can be
useful for planning and task force assignment. The development of such ontology is the first and
important step towards the actual application of face image and link/relation analysis in Thailand.
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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การวิเคราะหคอขวดบนทางหลวงสายหลักในชวงเทศกาลทีม่ วี นั หยุดยาว
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. รัฐพล ภบู บุ ผาพันธ
สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงสายหลักในชวงเทศกาลทีม่ วี นั หยุดตอเนือ่ งกันหลายวันกอให
เกิดความลาชาในการเดินทาง การสิน้ เปลืองพลังงาน และยังสงผลใหเกิดความเมือ่ ยลาและสราง
ความหงุดหงิดใหกบั ผขู บั ขีซ่ งึ่ อาจนำมาซึง่ การเกิดอุบตั เิ หตุได ซึง่ ปญหาดังกลาวนอกจากจะเกิดขึน้
เพราะมีความตองการเดินทางทีม่ ากเกินกวาความจุของถนนจะรองรับไดแลว ยังเปนผลเนือ่ งมาจาก
ลักษณะทีส่ ำคัญซึง่ เรียกวา “คอขวด” ทีเ่ กิดขึน้ บนถนนดวย โดยคอขวดอาจจะเกิดขึน้ ไดจากหลาย
สาเหตุ ซึง่ ถาสามารถทราบตำแหนงของคอขวดและสาเหตุทแี่ ทจริงทีท่ ำใหเกิดคอขวดในแตละจุด
แลว จะทำใหสามารถเตรียมรับมือลวงหนา รวมทัง้ วางแผนจัดการจราจรเพือ่ เลีย่ งการเกิดคอขวด
ซึ่งจะชวยทำใหสภาพจราจรโดยรวมมีการไหลลื่นมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายที่จะทำการ
ศึกษาเพือ่ ตอบคำถามเกีย่ วกับตำแหนงของการเกิดจุดคอขวดรวมถึงรวบรวมขอมูลเพือ่ สรางแบบ
จำลองในการหาความสัมพันธ ระหวางโอกาสในการเกิดคอขวดกับคุ ณสมบัติดานกายภาพ
เรขาคณิต การควบคุม และลักษณะการใชประโยชนที่ดินบริเวณขางทางในแตละชวงของถนน
ซึ่งจะสามารถนำแบบจำลองไปใชในการคาดการณตำแหนงที่อาจจะเกิดจุดคอขวดของถนนอื่นๆ
รวมถึงสามารถใชเปนขอมูลใหกบั กรมทางหลวงในการพิจารณาติดตัง้ ระบบตรวจนับปริมาณจราจร
แบบชัว่ คราวเทาทีจ่ ำเปนเพือ่ ใชในการเฝาระวัง วิเคราะห และวางแผนรับมือการเกิดคอขวดในชวง
เทศกาลไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ

An Analysis of Traffic Bottleneck on Major Highways during Long
Holidays
Traffic congestion problem on major highways during long holidays can cause a long delay,
waste of energy, and consequently drivers’ fatigue and frustration, which could then lead to an
accident. During long holidays, not only because of the excess traffic demand compared to
highway capacity, the highway bottleneck is also a major cause of traffic congestion problem.
There are many factors that contribute to the occurrence of highway bottleneck. If the location of
all potential bottlenecks along with the root cause of each bottleneck can be identified, it is
possible for the traffic management officers to monitor each bottleneck location and prepare some
traffic management measures to smoothen the traffic flow. The objective of this research is to
identify the locations of bottlenecks on a study section and develop a statistical model to relate
between the probability of being a bottleneck of each highway sub-section and the physical
characteristics, geometric characteristics, controls, and land-use along the roadside of each
sub-section. Once the model is developed, it can be used to identify the bottleneck occurrence
probability on other highway sections. Furthermore, this can be an input for the highway agencies
to make a decision of installing temporary traffic detectors only on some strategic locations so that
the highway agencies can closely monitor these strategic bottleneck locations in real-time and
perform an immediate action to prevent the breakdown of traffic flow in an efficient and effective
manner.
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การศึกษารูปแบบของการจัดเรียงผล
ตอการช้ำของสับปะรดนางแลในระหวาง
การขนสง
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสุธิพงษ ใจแกว
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
สับปะรดนางแลเปนผลไมทอ งถิน่ ทีม่ คี วามสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ดวยลักษณะ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการปลูกสับปะรด ประกอบกับเอกลักษณเฉพาะของ
สับปะรดนางแลคือ รสชาติหวานฉ่ำ สีน้ำผึง้ ทำใหมชี อื่ เสียงและเปนทีน่ ยิ มของผบู ริโภค สามารถ
สรางรายไดแกเกษตรกรเปนมูลคาหลายลานบาทตอป แตดว ยสับปะรดนางแลมีเปลือกผลทีค่ อ น
ขางบาง ทำใหเกิดความเสียหายเนือ่ งจากการช้ำในระหวางการขนสงไดงา ย สงผลใหคณ
ุ ภาพไมเปน
ทีต่ อ งการของผบู ริโภค ทัง้ นีส้ าเหตุการช้ำของผลไมเกิดจากแรง 3 ชนิด ไดแก แรงกระแทก แรง
กดทับและแรงสัน่ สะเทือน โดยแรงกระแทกและแรงกดทับนับไดวา เปนสาเหตุสำคัญทีส่ รางความ
เสียหายใหกับผลไมในระหวางการขนสง โดยบรรจุภัณฑและรูปแบบของจัดเรียงผลไมที่ใชตอง
สามารถจัดการเคลือ่ นตัวของผลไม เมือ่ ไดรบั แรงกระแทกและแรงกดทับไดดจี งึ จะสามารถลดการ
ช้ำได สำหรับสับปะรดนางแลเกษตรกรไมนยิ มใชบรรจุภัณฑในการขนสง เนือ่ งจากมีคา ใชจา ยสูง
จึงนิยมบรรทุกผลสับปะรด โดยจัดเรียงในกระบะทายรถ จากการสังเกตพบวาในการบรรทุกผล
สับปะรดของเกษตรกรแตละรายจะมีรปู แบบการจัดเรียงผลสับปะรดทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ อาจสงผลตอ
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การช้ำของผลสับปะรดในระหวางการขนสงแตกตางกันไป ซึง่ ในเรือ่ งดังกลาวยังไมมผี ใู ดศึกษามา
กอน นอกจากนีร้ ปู แบบการจัดเรียงทีแ่ ตกตางกันยังมีผลตอคาใชจา ยในการขนสงดวย ในการศึกษา
ครัง้ นีม้ งุ เนนศึกษาผลของรูปแบบการจัดเรียงผลตอการช้ำสับปะรดนางแล โดยศึกษาโครงสรางของ
ผล ความสามารถของผลในการรับแรงกดทับของผล ความสามารถในการบรรทุก ปริมาตรทีว่ า ง
ในระหวางการขนสงเมื่อจัดเรียงรูปแบบแตกตางกัน ซึ่งมีผลโดยตรงกับการกระแทกระหวางผล
และคาใชจา ยในการขนสง อันจะเปนประโยชนตอ เกษตรกรในการจัดการการขนสงสับปะรดใหเกิด
ความเสียหายนอยที่สุดไดตอไป

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาโครงสรางสวนตางๆ ของผลสับปะรดนางแลที่เหมาะสมตอการรับแรงกดทับและ
แรงกระแทกในระหวางการขนสง
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการรับแรงกดทับของผลสับปะรดนางแล
3. เพื่อศึกษาผลของการจัดเรียงรูปแบบตางๆ ตอการบรรทุกและคาใชจายในการขนสง
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาโครงสรางสวนตางๆ ของผลสับปะรดนางแลที่เหมาะสมตอการรับแรงกดทับและ
แรงกระแทกในระหวางการขนสง
2. ศึกษาความสามารถในการรับแรงกดทับของผลสับปะรดนางแล
3. ศึกษาผลของการจัดเรียงรูปแบบตางๆ ตอการบรรทุกและคาใชจายในการขนสง
ผลการทดลอง
การจัดเรียงผลโดยเรียงสับหวางระหวางแถวในชั้นเดียวกัน และในชั้นตอไปวางกระจายแรงลง
บนผล 3 ผล ทำใหผลไดรบั ความเสียหายจากการช้ำนอยทีส่ ดุ สามารถบรรทุกผลไดมากทีส่ ดุ และ
เกิดปริมาตรทีว่ า งนอยทีส่ ดุ รวมทัง้ มีคา ใชจา ยในการขนสงเพียง 1.90 บาทตอผล โดยตองมีการ
จัดวางผลในแตละแถวในรูปแบบใหกานผลตั้งขึ้น ใหเปลือกผลสวนที่หนาที่สุดคือตำแหนง
กนผลสัมผัสกับพืน้ ซึง่ แตละผลสามารถรับแรงกดทับไดมากทีส่ ดุ เทากับ 7.5 N โดยไมพบอาการ
ช้ำของเนือ้ ผล ทัง้ นีพ้ บความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางปริมาตรการช้ำของเนือ้ สับปะรด (Y) กับ
แรงกดทับ (X) คือ Y = 2.632X - 17.261 โดยมีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธเทากับ 0.934

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ทราบผลของรูปแบบการจัดเรียงผลสับปะรดที่มีตอการช้ำของผลสับปะรดนางแล
- ไดรปู แบบการจัดเรียงผลสับปะรดทีท่ ำใหเกิดความเสียหายนอยทีส่ ดุ เพือ่ เปนแนวทางในการ
จัดเรียงผลสับปะรดในระหวางการขนสง
- ทราบตำแหนงและโครงสรางของผลที่มีความเหมาะสมในการรับแรงกดทับและแรงกระแทก
ในระหวางการขนสง
- ไดความสัมพันธทางคณิตศาสตร ในการวิเคราะหผลของแรงกดทับตอการช้ำของผลสับปะรด
- เปนพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการในการขนสงผักและผลไมใหไดรับความเสียหาย
ในระหวางการขนสงนอยที่สุด
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การเพิม่ ผลผลิตเชอรรนี่ อกฤดูกาล
ดวยเทคนิคการตอกิง่ ซากุระ

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยกรี ติ ทะเย็น
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เชอรรเี ปนผลไมสง ออกทีส่ ำคัญชนิดหนึง่ ของประเทศไทย นิยมปลูกบนภูเขาสูงทีม่ อี ากาศหนาวเย็น
ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงรายเปนอีกพื้นที่หนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกเชอรรีเปนจำนวนมาก
รองจากชา แตในหลายปทผี่ า นมาปริมาณผลผลิตเชอรรมี แี นวโนมลดลง และมีราคาตกต่ำเนือ่ งจาก
เชอรรมี รี สเปรีย้ วและผิวไมสวย ผทู ดลองจึงไดหาแนวทางในการเพิม่ ผลผลิตเชอรรนี อกฤดูกาลและ
แนวทางในการเพิม่ คุณภาพใหแกลกู เชอรรี เชน มีผลขนาดใหญ สีผวิ เรียบสวยงาม และมีรสหวาน
มากขึ้นดวยเทคนิคการตอกิ่งซากุระ

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาชวงเวลาในการออกลูกเชอรรนี อกฤดูกาลในกลมุ ทีป่ ลูกโดยใชเทคนิคการตอกิง่ ซากุระ
และการปลูกแบบปกติ
2. เพือ่ เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตเชอรรนี อกฤดูกาลในกลมุ ทีป่ ลูกโดยใชเทคนิคการตอกิง่ ซากุระ
และการปลูกแบบปกติ
3. เพือ่ เปรียบเทียบขนาดของลูกเชอรรใี นกลมุ ทีป่ ลูกโดยใชเทคนิคการตอกิง่ ซากุระและการปลูก
แบบปกติ
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วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาชวงเวลาในการออกลูกเชอรรนี อกฤดูกาลในกลมุ ทีป่ ลูกโดยใชเทคนิคการตอกิง่ ซากุระและ
การปลูกแบบปกติ
2. ศึกษาปริมาณผลผลิตเชอรรีนอกฤดูกาลในกลุมที่ปลูกโดยใชเทคนิคการตอกิ่งซากุระและ
การปลูกแบบปกติ
3. ศึกษาขนาดของลูกเชอรรีในกลุมที่ปลูกโดยใชเทคนิคการตอกิ่งซากุระและการปลูกแบบปกติ
ผลการทดลอง
1. ผลผลิตเชอรรนี อกฤดูกาลจะพบเฉพาะในกลมุ ทีใ่ ชเทคนิคการตอกิง่ ซากุระเทานัน้ และมีจำนวน
ชวงเวลาในการออกผลผลิตเชอรรนี อกฤดูกาลเฉลีย่ เทากับ 3 ครัง้ ตอป
2. ปริมาณผลผลิตเชอรรีนอกฤดูกาลในกลุมที่ใชเทคนิคการตอกิ่งซากุระสูงกวากลุมที่ปลูกแบบ
ปกติอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
3. ขนาดของลูกเชอรรีในกลุมที่ใชเทคนิคการตอกิ่งซากุระใหญกวากลุมที่ปลูกแบบปกติอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดแนวทางในการเพิ่มผลผลิตเชอรรีนอกฤดูกาลดวยเทคนิคการตอกิ่งซากุระ
- ไดแนวทางในการเพิม่ คุณภาพใหแกลกู เชอรรี เชน มีผลขนาดใหญ สีผวิ เรียบสวยงาม และ
มีรสหวานมากขึ้นดวยเทคนิคการตอกิ่งซากุระ
- ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและสามารถประยุกตใช
ความรูที่ไดศึกษามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 63 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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การศึกษาการใชตน ไมยราบ
ในการพัฒนาแปรรูปเปนไมอดั

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยจกั รพงษ บุญตันจีน
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบนั ประเทศไทยประสบปญหากับการลักลอบตัดไมทำลายปา ตัวการของปญหานีค้ อื นายทุน
พอคาไม เจาของโรงเลือ่ ย เจาของโรงงานแปรรูปไม ผรู บั สัมปทานทำไมและชาวบานทัว่ ไป ซึง่ ทำการ
ตัดไมเพื่อเอาประโยชนจากเนื้อไมทั้งที่ถูกและไมถูกกฎหมาย ปริมาณปาไมที่ถูกทำลายนี้นับวัน
จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการเพิ่มจำนวนประชากร ยิ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นเทาใด ความตองการ
ใชไมกเ็ พิม่ มากขึน้ เชน ใชไมในการปลูกสรางบานเรือน เครือ่ งมือเครือ่ งใชในการเกษตรกรรม เครือ่ ง
เรือนและถานในการหุงตม ขณะเดียวกันเมือ่ ปาไมมกี ารถูกทำลายมากเลือ่ ยๆ ตนไมยราบก็มกี าร
เพิ่มขึ้นเลื่อยๆ ซึ่งเปนปญหาทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเปนอยางมาก ดังนั้นจึงทำใหประชาขน
สวนใหญกำจัดไมยราบโดยการเผาทิง้ หรือพนสารเคมีกำจัดซึง่ ลวนกอใหเกิดเปนพิษตอสิง่ แวดลอม
ทางผูทดลองจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาตนไมยราบซึ่งเปนวัชพืชนำกลับมาใหเกิดประโยชนโดยนำมา
ปนใหละเอียดแลวนำมาอัดขึน้ รูปเปนแผนไมเพือ่ นำไปใชในอุสาหกรรมตางแทนไมเพือ่ จะไดลดการ
ตัดไมทำลายปาและลดการกำจัดไมยราบในการเผาทิง้ และพนยากำจัดทีจ่ ะกอใหเกิดปญหาสิง่ แวดลอม

ตนไมยราบและ
ผลิตภัณฑแปรรูป
Thailand Toray 64 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาคุณภาพของไมอัดที่ทำมาจากไมไมยราบปน ไมมะมวงปน และฟางขาวปน
2. เพือ่ ศึกษาชนิดของกาวลาเท็กซ กาวแปงเปยก กาวยูเรียฟอรมลั ดิไฮดทมี่ ผี ลตอคุณภาพของไมอดั
3. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนสวนระหวางกาวลาเท็กซกบั เศษไม 1:20 1:10 และ 1:5 ที่มี
ผลตอคุณภาพของไมอัด
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาคุณภาพของไมอัดที่ทำมาจากไมไมยราบปน ไมมะมวงปน และฟางขาวปน
2. ศึกษาชนิดของกาวลาเท็กซ กาวแปงเปยก กาวยูเรียฟอรมลั ดิไฮด ทีม่ ผี ลตอคุณภาพของไมอดั
3. ศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนสวนระหวางกาวลาเท็กซกบั เศษไม 1:20 1:10 และ 1:5 มีผลตอ
คุณภาพของไมอัด
ผลการทดลอง
1. ไมไมยราบมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในการทำไมอัด ซึ่งสังเกตไดจากผลการทดสอบ คือ มีความ
หนาแนน 510.25 กรับตอ ลบ.ม. มีคาความชื้น 28.77% มีคาการดูดซึมน้ำ 28.41%
มีคา การพองตัวของ Fiber อยทู ี่ 662.2 ไมครอน
2. กาวทีด่ ที สี่ ดุ คือ กาวลาเท็กซึง่ มีคา การทดสอบดังนี้ ความหนาแนน 493.48 กรับตอ ลบ.ม.
มีคาความชื้น 28.62% มีคาการดูดซึมน้ำ 30.01% มีคาการพองตัว 1.17% มีคาน้ำหนักที่
หายไปเมือ่ นำไปไวกบั ปลวกที่ 0.035 กรัม และไมมกี ารเกิดรา
3. อัตราสวน 1:20 เปนอัตราสวนที่ดีที่สุดที่ทำใหไมอัดมีคุณภาพดีซึ่งมีผลการตรวจสอบดังนี้
มีความหนาแนน 509.55 กรับตอ ลบ.ม มีคา ความชืน้ 28.45% มีคา การดูดซึมน้ำ 29.56% มีคา
การพองตัว 1.17% มีคา น้ำหนักทีห่ ายไปเมือ่ นำไปไวกบั ปลวกที่ 0.027 กรัม และไมมกี ารเกิดรา

3. ประโยชนและการนำไปใช
-

ลดวัชพืช เนื่องจากไมยราพเปนวัชพืชที่เปนปญหามากในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ลดการตัดตนไมใหญเพื่อที่จะนำมาแปรรูปเปนไมอัด
ลดมลพิษทางสิ่งแวดลอมในการเผาไมยราพทิ้ง
ไมอัดจากไมยราพสามารถปองกันการทำลายของปลวกและปองกันการเกิดเชื้อราที่ขึ้นบนไม
ไมอัดจากไมยราพสามารถลดการดูดซึมน้ำและลดการพองตัวเมื่อโดนน้ำ
ตนทุนในการผลิตต่ำกวาไมอัดที่ขายตามทองตลาดเพราะไมไมยราพเปนวัชพืช
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 65 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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เครือ่ งดักเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาล
แบบพกพารักษาสิง่ แวดลอม

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสทิ ธิราช ชืน่ ชม
โรงเรียนบานโนนกุง
อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ชุมชนบานโนนกุงอาชีพสวนใหญทำการเกษตร เชน การปลูกขาว ปลูกผัก เปนตน ปญหาทีพ่ บสวน
ใหญ คือ เพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลทีม่ าทำความเสียหายใหกบั พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูก
ขาว จึงนำเศษวัสดุเหลือใชมาประดิษฐเปนอุปกรณในการดูดเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาล เพือ่ ใชดกั จับ
เพลีย้ กระโดดสีน้ำตาล และใชเปนสือ่ การเรียนการสอนเกีย่ วกับแสง ไฟฟา พลังงาน สิง่ แวดลอม
และพฤติกรรมของสัตว จึงจัดทำสือ่ การสอนวิทยาศาสตร เรือ่ ง เครือ่ งดูดเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาล
แบบพกพารักษาสิ่งแวดลอมขึ้นมา

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อประดิษฐเครื่องดูดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิ่งแวดลอม
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิ่งแวดลอม
3. เพือ่ จัดทำสือ่ การสอนสาระการเรียนรวู ทิ ยาศาสตร

Thailand Toray 66 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาแสงสีของหลอดไฟมีผลตอการลอเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
2. ศึกษาชนิดของแมลงที่มาตอมแสงไฟโดยใชแสงสีของหลอดไฟแตกตางกัน
3. ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิ่งแวดลอม
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชเครือ่ งดูดเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิง่ แวดลอม
กับเครื่องติดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของเกษตรกรที่ใชในปจจุบัน
ผลการทดลอง
1. เพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลชอบมาตอมแสงไฟทีม่ สี ขี าวมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเปนพฤติกรรมของเพลีย้
กระโดดสีน้ำตาลที่มีมาแตกำเนิดที่ชอบมาตอมแสงไฟที่มีสีขาวนวล
2. ชนิดของแมลงทีม่ าตอมไฟ คือ เพลีย้ ผีเสือ้ กลางคืน แมลงขนาดเล็ก แสงสีฟา ชนิดของแมลง
ทีม่ าตอมไฟ คือ ผีเสือ้ กลางคืน เพลีย้ แมลงปอ จิง้ หรีด ตัก๊ แตน แมลงขนาดเล็ก แสงสีมว ง
ชนิดของแมลงทีม่ าตอมไฟ คือ แมงกะชอน แมงอีเหนีย่ ง เพลีย้ แมลงปอ จิง้ หรีด ตัก๊ แตน
แมลงขนาดเล็ก สวนแสงสีเหลือง แสงสีเขียว และแสงสีแดงชนิดของแมลงทีม่ าตอมไฟ คือ
แมลงขนาดเล็ก เนือ่ งจากแสงสีแตละชนิดจะกระตนุ ความสนใจของแมลงไดแตกตางกันขึน้ อยู
กับพฤติกรรมของแมลงแตละชนิด
3. สามารถดูดเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลไดปริมาณโดยเฉลีย่ 326 กรัม เนือ่ งจากพฤติกรรมของเพลีย้
กระโดดสีน้ำตาลทีช่ อบมาตอมแสงไฟทีม่ สี ขี าวนวล แลวนำพัดลมดูดอากาศมาดูดเพลีย้ กระโดด
สีน้ำตาลลงไปในตาขายทำใหสามารถดักจับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชเครือ่ งดูดเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิง่ แวดลอม
กับเครือ่ งติดเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลของเกษตรกรทีใ่ ชในปจจุบนั พบวาเครือ่ งดูดเพลีย้ กระโดด
สีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากกวา เนื่องจากวิธีการดักจับเพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาลทีแ่ ตกตางกันโดยเครือ่ งดูดเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิง่ แวดลอม
ใชพัดลมดูดอากาศดูดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเขาไปในตาขาย สวนเครื่องติดเพลี้ยกระโดด
สีน้ำตาลของเกษตรกรที่ใชในปจจุบันไมใชพัดลมอากาศแตใชวิธีใหเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลบิน
มาตกลงไปในแผนกาวเหนียวทีว่ างไว ซึง่ ทำใหโอกาสทีเ่ พลีย้ กระโดดสีน้ำตาลจะติดทีก่ าวเหนียว
ยอมมีนอยกวาวิธีการใชพัดลมดูดอากาศดูดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเขาไปในตาขาย จึงทำให
เครือ่ งดูดเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิง่ แวดลอมมีประสิทธิภาพมากกวาเครือ่ งติด
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของเกษตรกรที่ใชในปจจุบัน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดเครื่องดูดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพในการกำจัด
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เปนศัตรูพืช
- ชวยลดภาวะโลกรอนโดยการนำเศษวัสดุมาใชใหเกิดประโยชน
- ดำเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยไมใชสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช และประหยัด
งบประมาณในการใชสารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
- นักเรียนไดฝก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและไดสอื่ การสอนสาระการเรียนรวู ทิ ยาศาสตร
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 67 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

เครื่องดักเพลี้ยกระโดด
สีน้ำตาลแบบพกพา
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ชุดสาธิตเรือ่ งการสัน่ พองและ
การเกิดบีตสของคลืน่ เสียง
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยธรี ะชัย หงษทอง
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
อำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสกิ ส ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 จะตองศึกษาเกีย่ วกับสมบัติ
ของคลืน่ เสียง และมีการทำการทดลองเกีย่ วกับสมบัตแิ ละปรากฎการณตา งๆ ของคลืน่ เสียงตาม
ทีน่ กั เรียนไดศกึ ษาในภาคทฤษฎี แตพบปญหาตางๆ เชน ชุดทดลองทีใ่ ชอยใู นปจจุบนั ชำรุด และ
มีราคาแพง นักเรียนไมใหความสนใจและสังเกตผลการทดลองไดไมชดั เจน ใชความถีเ่ สียงทีไ่ ดยนิ
ไมชัดเจน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสั่นพองและการเกิดบีตสของเสียงต่ำกวาเกณฑ
ผทู ดลองจึงพัฒนาชุดทดลองใหมกี ารใชงานงาย นาสนใจ และประหยัดงบประมาณ นักเรียนสามารถ
นำไปศึกษาและสรางเองได เพือ่ สรางองคความรเู กีย่ วกับการสัน่ พองและการเกิดบีตสของเสียง

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. สรางชุดทดลองการสัน่ พองและการเกิดบีตสของคลืน่ เสียงใหมปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดทดลองการสั่นพองและการเกิดบีตสของเสียง
3. ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบกอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนดวยชุดทดลองการสัน่ พองและการเกิดบีตสของเสียง
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดทดลองการสั่นพองและการเกิดบีตสของคลื่นเสียง
วิธีดำเนินการทดลอง
การพัฒนาชุดทดลองโดยการปรับเปลีย่ นเครือ่ งกำเนิดสัญญาณคลืน่ เสียงใหอยใู นรูปของโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยชุดทดลองมีลกั ษณะการใชงาน ดังนี้
1. โปรแกรมแหลงกำเนิดคลืน่ เสียง Sound wave applications
ไฟลขอ มูลโปรแกรมถูกพัฒนาขึน้ โดยใชโปรแกรม Authorware เนือ่ งจากเปนโปรแกรมทีใ่ ชงา ย
และสามารถเผยแพรไดสะดวกโดยวิธกี ารคัดลอก แลวเปดใชงานไดทนั ทีโดยไมตอ ง set up
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2. เมนูโปรแกรมชุดทดลองการสั่นพองและการเกิดบีตสของคลื่นเสียง ประกอบดวยสวนที่เปน
เนื้อหา ทฤษฎี เกี่ยวกับการสั่นพองและการเกิดบีตส พรอมทั้งอธิบายวิธีการทำการทดลอง
ตัวอยางการบันทึกผลการทดลอง ใหนกั เรียนไดศกึ ษา เมือ่ นักเรียนศึกษาและทำการทดลองแลว
จะมีแบบทดสอบเปนแบบฝกหัดตรวจสอบความเขาใจเกีย่ วกับการสัน่ พองและการเกิดบีตสของ
คลืน่ เสียง ในสวนนีน้ กั เรียนสามารถนำไปศึกษาซอมเสริมหรือทบทวนความรไู ดนอกเวลาเรียน
3. คมู อื ครูและคมู อื นักเรียน เปนเอกสารทีอ่ ธิบายวิธกี ารใชงาน แผนการจัดการเรียนรสู ำหรับครู
วิธที ำการทดลอง แบบฝกหัด แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบงนักเรียนเปนกลมุ 1 หองเรียนประมาณ 6 กลมุ กลมุ ละ 5-6 คน
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการทดลองในหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรของโรงเรียน หรือถานักเรียนมีความ
พรอมใหแตละกลุมนำเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพามาทำการทดลองได นักเรียนคัดลอก
โปรแกรมแลวเรียนรูตามขั้นตอนที่กำหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู
5. การสรางหลอดกำทอน จากพลาสติกหุมหมึกเครื่องอัดสำเนาเอกสาร เปนกิจกรรมเสริมให
นักเรียนไดคำนวณและออกแบบจัดทำหลอดกำทอนดวยตนเอง และนำผลงานที่สรางขึ้นมา
ทดลอง เรือ่ งการสัน่ พองของเสียง
ผลการทดลอง
1. ชุดทดลองการสัน่ พองและการเกิดบีตสของคลืน่ เสียง รายวิชาฟสกิ ส รหัสวิชา ว32203 สำหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพทางการศึกษา เทากับ 84.07/81.22
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดทดลองมีคาเทากับ 0.57 ซึ่งแสดงวา หลังจากนักเรียนเรียนดวย
ชุดทดลองแลว นักเรียนมีคะแนนเพิม่ ขึน้ รอยละ 57.00 และมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
3. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจอยใู นระดับมาก

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถบอกความถี่ของเสียงไดตามที่ผูทดลองเลือก นำไปสูการคำนวณหาปริมาณตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของได และสอดคลองกับสภาพจริง
- สะดวกในการใชงาน โดยสามารถใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรไดทันที
- นักเรียนมีความสนใจ มีสวนรวมในกิจกรรม และนักเรียนสามารถนำสิ่งที่สังเกตไดจากการ
ทดลองไปวิเคราะหแกปญหาและสรางองคความรูดวยตนเองได
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การศึกษาออกแบบวิธกี ารวัดเปอรเซ็นต
ของแปงมันสำปะหลังดวยวิธกี ารของ
Shyam Singh
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยชาญ เถาวันนี
โรงเรียนศรียานุสรณ
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การรับซือ้ หัวมันสำปะหลัง เมือ่ เกษตรกรนำหัวมันสำปะหลังมาขาย ทางโรงแปงมันทีร่ บั ซือ้ จะทำ
การวัดเปอรเซ็นตแปงมันในหัวมันสำปะหลัง ถามีเปอรเซ็นตแปงมันสูงราคาก็จะดีแตถา เปอรเซ็นต
แปงต่ำก็จะไดราคาต่ำตามลงมาดวย ในการวัดเปอรเซ็นตแปงมันนัน้ พอคาจะใชเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย
เกษตรกรไมมีความรูเพียงพอที่จะเรียนรูหลักการทำงานของเครื่องมือดังกลาวได ทำใหเกิดการ
ซือ้ ขายทีไ่ มเปนธรรม มีการกดราคาการซือ้ ขาย
จากการศึกษาวาคาเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสำปะหลังจะขึ้นอยูกับคาความหนาแนน และจากการ
คนควาขอมูลเพิม่ เติม พบวา Shyam Singh ไดคดิ คนวิธกี ารหาความหนาแนนของวัตถุ โดยที่
ไมจำเปนตองทราบมวลและปริมาตรของวัตถุ แตสามารถหาความหนาแนนของวัตถุไดจากระบบคาน
โดยใชหลักการโมเมนตของแรงเขามาเกีย่ วของ ซึง่ วิธกี ารนีจ้ ะสามารถหาความความหนาแนนของ
วัตถุไดแมนยำ ดังนั้นทางคณะผูจัดทำโครงงานจึงมีแนวความคิดที่จะนำวิธีการหาความหนาแนน
ของ Shyam Singh มาเปนวิธกี ารทดลองวัดคาเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสำปะหลัง

ขณะทำการทดลอง
หาความหนาแนนของ
หัวมันสำปะหลัง
Thailand Toray 70 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาทดลองหาความหนาแนนของของแข็งตามวิธกี ารของ Shyam Singh แลวเปรียบเทียบ
กับคาความหนาแนนมาตรฐาน
2. เพื่อศึกษาทดลองหาความสัมพันธระหวางความหนาแนนของมันสำปะหลังกับคาเปอรเซ็นต
แปงมันโดยการคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีเปอรเซ็นตแปงตั้งแตต่ำจนถึงเปอรเซ็นตแปงมันสูง
มาทำการทดลองหาความหนาแนนดวยวิธกี ารของ Shyam Singh
3. เพือ่ ทำการศึกษาทดลองเปรียบเทียบการวัดคาเปอรเซ็นตของแปงมันสำปะหลัง โดยใชวธิ กี าร
ของ Shyam Singh กับเครือ่ งมือทีพ่ อ คารับซือ้ มันสำปะหลังใช
วิธีดำเนินการทดลอง
1. นำวัตถุจำนวน 5 ชนิด คือ ทองแดง ทองเหลือง อลูมเิ นียม เหล็ก และทองคำแท มาทดลองหา
ความหนาแนนตามวิธีการดังกลาว แลวนำไปเปรียบเทียบกับคาความหนาแนนมาตรฐานเพื่อ
หาคาความคลาดเคลื่อน
2. นำตัวอยางมันสำปะหลังทีม่ คี า เปอรเซ็นตตงั้ แต 10% 15% 20% 30% และ 35% มาทำการ
ทดลองหาความหนาแนนตามวิธกี ารของ Shyam Singh และหาตำแหนงสมดุลของมันแตละ
คาเปอรเซ็นตบนตัวคาน
3. สมุ มันสำปะหลังจากชาวเกษตรกรจำนวน 5 แปลง แตละแปลงอยคู นละสถานที่ นำมันสำปะหลัง
มาทำการวัดเปอรเซ็นตแปงมันดวยวิธีการของ Shyam Singh แลวเปรียบเทียบกับการวัด
เปอรเซ็นตแปงมันดวยการวัดเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสดจากบริษัท Genius Design &
Engineering Co., Ltd. ซึง่ เปนเครือ่ งมือทีพ่ อ คารับซือ้ หัวมันใช
ผลการทดลอง
1. คาความคลาดเคลือ่ นจากการทดลองมากสุด 5.80% แสดงวาวิธกี ารของ Shyam Singh นี้
จะเปนวิธีการที่นำมาทดลองหาความหนาแนนของวัตถุได
2. คาความหนาแนนจะแปรผันโดยตรงกับคาเปอรเซ็นตแปงมัน และเมื่อไดตำแนงสมดุลบน
ตัวคานแลว เขียนตัวเลขกำกับไววาตรงตำแหนงเปนตำแหนงของเปอรเซ็นตเทาใด
3. คาเปอรเซ็นตแปงมันจากวิธกี ารวัดทัง้ สองวิธใี กลเคียงกันมาก มีเปอรเซ็นตความแตกตางไมเกิน
6% แสดงวาวิธกี าร Shyam Singh สามารถนำมาเปนวิธกี ารวัดคาเปอรเซ็นตแปงมันสำปะหลังได
และเกษตรกรสามารถนำไปใชไดงายและไมยุงยากซับซอน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ทำใหไดทราบวิธกี ารหาคาความหนาแนนของของแข็ง นอกเหนือจากวิธกี ารวัดมวลและปริมาตร
แลวยังมีวธิ กี ารของ Shyam Singh โดยใชหลักการโมเมนตของแรง ซึง่ ใหคา ความหนาแนน
ไดถูกตองและแมนยำ
- เปนการชวยเหลือเกษตรกรชาวไรมนั สำปะหลัง ทีจ่ ะนำไปเปนอุปกรณพนื้ ฐานอยางงายทีท่ ำให
เกษตรกรรูวามันสำปะหลังที่จะนำไปขายใหกับพอคาคนกลางควรจะไดราคาประมาณเทาใด
- เปนวิธกี ารทีเ่ กษตรกรจะใชตรวจสอบวามันสำปะหลังมีเปอรเซ็นตแปงมันอยเู ทาไร กอนจะเก็บเกีย่ ว
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ชุดสาธิตการแยกตัวประกอบ
พหุนาม
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยประยงค จันทยุทธ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร พืน้ ฐานความรขู องนักเรียนเปนสิง่ ทีส่ ำคัญมาก
ถานักเรียนไมมพี นื้ ฐานทีด่ พี อก็จะเกิดปญหาในการเรียนรแู ละการนำไปใช การแยกตัวประกอบของ
พหุนามเปนเนื้อหาที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเพราะเปนพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตรเรื่องอื่นๆ เชน
การแกสมการ การแกโจทยปญ
 หา จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบวามีนกั เรียนบางสวน
ไมคอ ยเขาใจและสับสน เนือ่ งจากความเปนนามธรรมสูงของเนือ้ หา ประกอบกับยังขาดสือ่ การสอน
ทีเ่ ปนรูปธรรม ผจู ดั ทำจึงพยายามหาสือ่ การสอนทีแ่ ปลกใหมและนาสนใจเพือ่ ใหผเู รียนไดมพี นื้ ฐาน
ความรูที่ดีจากการปฏิบัติและเห็นจริง จึงศึกษาคนควาและสรางสื่อการสอน “ชุดสาธิตการแยก
ตัวประกอบของพหุนาม” ขึ้นมา

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อพัฒนาสื่อชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค41201
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมปี ระสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค41201 ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ทีเ่ รียนดวยสือ่ ชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนาม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนดวยสื่อชุดสาธิต
การแยกตัวประกอบของพหุนามที่ผูรายงานสรางขึ้น
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเก็บคะแนนกอนเรียน
2. ใหนกั เรียนศึกษาและทำกิจกรรมตามขัน้ ตอนดวยสือ่ ชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนาม
และทำแบบฝกหัดทายหนวยยอยเมือ่ เสร็จสิน้ การศึกษาในแตหนวย
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

3. ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเก็บคะแนนหลังเรียนเมื่อเรียน
ดวยสื่อชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนามครบทุกเรื่องในแตละหนวยยอย
4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนาม
วิชาคณิตศาสตรเพิม่ เติม ค41201 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ
5. บันทึกขอมูลในแตละขั้นตอนและนำขอมูลที่ไดไปทำการวิเคราะห
ผลการทดลอง
1. สือ่ ชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตรเพิม่ เติม ค41201 ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 4 ปการศึกษา 2556 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพระหวางเรียน (E1) เทากับ 83.44 และมีคา
ประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) เทากับ 80.53 หรือ E1/ E2มีคา เทากับ 83.44 / 80.53 ซึง่ สูงกวา
เกณฑทกี่ ำหนดไวคอื 75/75 และยอมรับสมมติฐานขอที่ 1
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนทีเ่ ปนกลมุ ตัวอยาง
มีคะแนนเฉลีย่ กอนเรียนเทากับ 8.85 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 1.43 (จากคะแนนเต็ม 30
คะแนน) และหลังจากเรียนดวยสื่อชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนามมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 24.81 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 1.62 ซึ่งผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนพบวาแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยคะแนนเฉลีย่ หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน และยอมรับสมมติฐานขอที่ 2
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนดวยสื่อชุดสาธิตการแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม วิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค41201 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2556
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.68 และมีคา ความเชือ่ มัน่ เทากับ 0.88

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดสื่อการสอนชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค41201
ที่แปลกใหมและนาสนใจเพื่อใหผูเรียนไดมีพื้นฐานความรูที่ดีจากการปฏิบัติและเห็นจริง

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 73 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
1. วัตถุประสงค
บริษัท โทเรอินดัสตรีส อิงค ประเทศญี่ปุน (Toray Industries, Inc.) ไดดำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมานานกวา 50 ป ผลิตภัณฑตางๆ ภายใตชื่อ “Toray” เปนที่รูจักสำหรับนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุมผูผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป โดยเปนผูริเริ่มผาใยสังเคราะหเปน
รายแรกในประเทศไทย
“Toray” ไดพจิ ารณาวางานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิง่ สำคัญมากตอการเจริญทาง
ดานการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ โดยในปจจุบนั ประเทศตางๆ ในยุโรปและอเมริกาไดพฒ
ั นา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปกวางไกลเปนอยางมาก ทำใหเกิดการแขงขันกันอยางสูง
ในดานการคาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และใหกำลังใจแกผูที่อยูในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray”
จึงไดจัดหาทุนเพื่อใหเกิดประโยชนและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุดหนาขึ้น
โดยใหเงินสนับสนุนโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทัง้ ใหรางวัลแกหนวยงาน
และบุคคลหรือผูคนควาที่เปนประโยชนกับวงการวิทยาศาสตร และใหการสนับสนุนครู-อาจารย
ทีส่ อนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ใหมกี ารเสริมสรางความคิดในเชิงวิทยาศาสตร
ดวยการคิดสรางสื่อการสอนและการทดลองตางๆ
ดวยหวังที่วาจะไดมีสวนชวยเสริมสรางใหชีวิตความเปนอยูของชาวไทยดียิ่งขึ้น “Toray” และ
กลมุ บริษทั “Toray” ในประเทศไทย มีความยินดีเปนอยางยิง่ ทีไ่ ดจดั ตัง้ มูลนิธโิ ทเรเพือ่ การสงเสริม
วิทยาศาสตรประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึน้

2. ประวัตมิ ลู นิธิ
2.1 Toray Industries, Inc. ไดกอ ตัง้ มูลนิธิ “Toray Science Foundation” ในประเทศ
ญี่ปุนเมื่อป พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มูลนิธิฯ ไดกอใหเกิดการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเปนอันมาก ในป พ.ศ. 2532 มูลนิธิไดขยายความ
ชวยเหลือมายังประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยใหความสนับสนุนแกเยาวชน
คณาจารย และสถาบันทางวิทยาศาสตรอยางกวางขวาง เชน ในป พ.ศ. 2536 ไดบริจาค
ใหงานคนควาทางดานวิทยาศาสตรแกอาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนจำนวนเงิน
1 ลานบาท เปนตน
2.2 มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย (TTSF) ไดกอ กำเนิดในป พ.ศ. 2536
ดวยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเปนกองทุนถาวรเพือ่ นำดอกผลมาใช
ในการสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย (แตไมรวมถึงทางการแพทยและคณิตศาสตร)
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3. กิจกรรมของมูลนิธิ
เพือ่ ใหบรรลุถงึ วัตถุประสงคขา งตน มูลนิธฯิ จะไดแบงการดำเนินงานเปน 3 ประเภท ดังนี้
3.1 มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2 มอบทุนซึ่งเปนความชวยเหลือดานการเงินใหสำหรับงานวิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลใหผูริเริ่มและสรางสรรคงานเกี่ยวกับการสอนและการทดลองตางๆ ทางดาน
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เพือ่ กระตนุ ใหนกั เรียนเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาในดานวิทยาศาสตรตอไป
การจัดสรรเงินบริจาคของมูลนิธฯิ แยกกิจกรรมเปน 3 ประเภท ดังนี้
รางวัลทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
S & T Awards

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
S & T Research Grants

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่มีความสามารถสูงและประสบ
ความสำเร็จในงานวิทยาศาสตร
2. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่คนพบวิทยาการใหมในดาน
งานวิทยาศาสตร
3. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ทีค่ น ควางานทีจ่ ะยังประโยชน
ใหแกสังคมอยางกวางขวาง
4. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่ไดแกปญหาและชวยเหลือหรือ
สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
5. ยอดเงินรางวัลปละ 800,000 บาท

คุณสมบัติของผูไดรับเงินทุน
1. อาจารย และ/หรือ นักวิจยั
ที่กำลังคนควาหรือมีโครงการ
ในการคนควางานทีเ่ ปนรากฐาน
อันจะอำนวยประโยชนใหแก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในประเทศไทยตอไป
2. ยอดเงินสนับสนุน
ปละ 4,000,000 บาท

หมายเหตุ:
ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในดานนี้ คือ
1) Physics and Chemistry
2) Engineering
3) Agriculture
(Except mathematics and
Clinical medical Science)

หมายเหตุ:
ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในดานนี้ คือ
1) Physics and Chemistry
2) Engineering
3) Agriculture
(Except mathematics and
Clinical medical Science)

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
Science Education Awards

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. ครู-อาจารยผูรับผิดชอบการศึกษา
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมที่ได
คนควาหรือคิดประดิษฐกรรม
ตางๆ ในงานดานฟสกิ ส เคมี
ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตรอนื่ ๆ
สรางความคิดริเริ่มในสื่อการสอน
วิทยาศาสตรและการทดลองตางๆ
ทางวิทยาศาสตร เพื่อกระตุนให
นักเรียนเกิดความสนใจทีจ่ ะเรียน
ในดานวิทยาศาสตรตอไป
2. ยอดเงินรางวัลปละ 700,000 บาท

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 75 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครัง้ ที่ 1-20 (พ.ศ. 2537-2556)
ปที่ไดรับรางวัล

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

บุคคล/สถาบัน ที่ไดรับรางวัล

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรีดา วิบลู ยสวัสดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วิชยั ริว้ ตระกูล
ประเภทสถาบัน ศูนยวจิ ยั ขาวโพดขาวฟางแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตั กิ ารวิจยั สิง่ ประดิษฐสารกึง่ ตัวนำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบูลย นัยเนตร
ประเภทสถาบัน ศูนยวจิ ยั นิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตันติเจริญ
ศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น ตัณฑะพานิชกุล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุรนิ ทร พงศศภุ สมิทธิ์
รองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมิตะมาน
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ
ประเภทสถาบัน คณะผวู จิ ยั เรือ่ งกงุ กุลาดำ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตั กิ ารวิจยั เคมีซปุ ราโมเลคิวลาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุรนันต สุภทั รพันธุ
ประเภทสถาบัน สถาบันวิทยาการหนุ ยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วิทยา มีวฒ
ุ สิ ม
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. อังศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน กลมุ บรรพชีวนิ วิทยา กรมทรัพยากรธรณี
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน
ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน
ประเภทสถาบัน สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม
ประเภทสถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค
ประเภทสถาบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล
ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. สุพรรณ ฟเู จริญ
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุทธิชยั อัสสะบำรุงรัตน
ประเภทสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. นทีทพิ ย กฤษณามระ
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การกระจายของครูทสี่ มัครและไดรบั รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ครัง้ ที่ 1-20 (พ.ศ. 2537-2556) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ 73 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 1,311 ราย ไดรบั รางวัลทัง้ สิน้ 179 ราย โดยจังหวัดทีย่ งั ไมเคยสมัคร คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
และระนอง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
อุดรธานี
กาฬสินธุ
ขอนแกน
สุราษฎรธานี
เชียงราย
นครราชสีมา
ลำปาง
สระแกว
เชียงใหม
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา
หนองคาย
นครนายก
นครสวรรค
อุบลราชธานี
สุรินทร
อำนาจเจริญ
แมฮองสอน
นาน
นครพนม
พิษณุโลก
ชัยภูมิ
ระยอง
ปราจีนบุรี
ปตตานี
หนองบัวลำภู
กาญจนบุรี
ศรีสะเกษ
เพชรบูรณ
ปทุมธานี
นครปฐม
มหาสารคาม
พะเยา
กำแพงเพชร

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
60
17
94
16
39
12
49
9
49
8
45
8
24
8
34
7
63
6
41
6
19
6
44
5
28
5
17
5
36
4
16
4
12
4
32
3
29
3
18
3
8
3
4
3
27
2
22
2
20
2
14
2
14
2
11
2
10
2
9
2
6
2
32
1
29
1
22
1
20
1
17
1
16
1
15
1

จังหวัด
สุพรรณบุรี
อางทอง
นนทบุรี
รอยเอ็ด
สกลนคร
ยโสธร
ราชบุรี
จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ
สุโขทัย
ชลบุรี
อุทยั ธานี
บุรรี มั ย
ตรัง
ยะลา
อยุธยา
พังงา
เพชรบุรี
ตาก
สมุทรสาคร
สระบุรี
นราธิวาส
พิจติ ร
แพร
เลย
ลพบุรี
ชัยนาท
มุกดาหาร
ลำพูน
สตูล
อุตรดิตถ
กระบี่
ตราด
ชุมพร
ภูเก็ต
สิงหบุรี
ระนอง
สมุทรสงคราม

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 77 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
12
1
12
1
9
1
9
1
9
1
8
1
8
1
7
1
7
1
16
0
15
0
14
0
13
0
12
0
9
0
9
0
8
0
8
0
7
0
7
0
7
0
6
0
6
0
6
0
6
0
5
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
3
0
3
0
2
0
2
0
1
0
0
0
0
0
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Organization (2013)
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1. Honorary Chairman
Dr. Sadayuki Sakakibara
Chairman,
Toray Industries, Inc., Japan

The Committee of Nomination (Awards)

2. Organization
(1) Chairman
Dr. Yongyuth Yuthavong
Ministry of Science and Technology
(2) Managing Director
Mr. Ryosuke Chono
Managing Director,
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.
(3) Directors
Dr. Yodhathai Thebtaranonth
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Dr. Pairash Thajchayapong
Ministry of Science and Technology
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Mr. Kazumine Torigoe
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3. Term of Directorship: 2 years
4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

1. Organization
(1) Chairman:
(2) Members:

Dr. Yodhathai Thebtaranonth
Dr. Naksitte Coowatanachai
Dr. Vichai Boonsaeng
Dr. Peerasak Srinives
Dr. Pramuan Tangboriboonrat
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science and
Technology Awards to the Managing Board.

The Committee of Nomination (Grants)
1. Organization
(1) Chairman:
(2) Members:

Dr. Pairash Thajchayapong
Dr. Virulh Sa-yakanit
Dr. Thira Sutabutra
Dr. Somsak Ruchirawat
Dr. Krissanapong Kirtikara
Dr. Chadamas Thuvasethakul
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science and
Technology Grants to the Managing Board.

The Committee of Selection (Awards)
1. Organization
(1) Chairmen:
Dr. Jisnuson Svasti
Vice-chairmen: Dr. Sunanta Vibuljan
(2) Members:
Ms. Duangsamorn Klongsara
Dr. Kumthorn Thirakhupt
Dr. Buncha Polpoka
Dr. Boonchoat Paosawatyanyong
Dr. Kwan Arayathanitkul
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science
Education Awards to the Managing Board.
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