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1มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม วิทยาศาสตร ประเทศไทย

มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดรบัอนญุาตใหจดัตัง้เปนทางการเมือ่วนัที่
2 กมุภาพันธ พ.ศ. 2537 โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่รวมสงเสรมิความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยใีนประเทศไทย
เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคดงักลาว มลูนธิฯิ ไดดำเนนิกจิกรรมเพือ่การพฒันาและสงเสรมิความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยจดัใหมกีจิกรรมสามประเภทดวยกนั

• ประเภทแรก คอื การจัดใหมรีางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี สำหรบับคุคลหรือสถาบนั
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ประเภททีส่อง คอื การใหเงนิทนุชวยเหลอืทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนุน
อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ
อำนวยประโยชนใหแกวงการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย

• ประเภทท่ีสาม คอื รางวัลการศกึษาวทิยาศาสตร โดยมอบใหแกบคุลากรผรูบัผดิชอบทาง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ที่มีผลงานดีเดนในการสรางสรรคและริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร เพื่อนำไปพัฒนา
และเพิม่พนูความสนใจของนกัเรยีนตอวชิาวทิยาศาสตร นอกจากนีใ้นปพทุธศกัราช 2539
มูลนิธิฯ ยังไดใหการสนับสนุนแกหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ไดรับรางวัล
การศึกษาวิทยาศาสตรอกีดวย

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใชดอกผลจากกองทุนนี ้นอกจากน้ียงัไดรบัเงินบริจาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลมุบริษทัโทเรในประเทศไทย 4 บริษทั

รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2556 ซึ่งเปนปที่ยี่สิบของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่คีณุภาพเปนเลศิ ซึง่ไดรบัการตีพมิพในวารสารวิชาการท่ีมกีาร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศกัยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมลูนิธโิทเร เพือ่การสงเสรมิวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิารณาผลงาน
ของบคุคลและสถาบนัทีไ่ดรบัการเสนอช่ือและไดเสนอคณะกรรมการบรหิารมลูนธิฯิ ซึง่มมีตเิปน
เอกฉนัทยกยองให ศาสตราจารย ดร. นททีพิย กฤษณามระ ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหดิล เปนผไูดรบัรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. นททีพิย กฤษณามระ เปนนกัวจิยัในสาขาสรีรวิทยาซึง่เปนวชิาทีว่าดวยกระบวนการ
ทำงานของรางกายมนษุยและสตัว ตัง้แตระดบัเซลล เนือ้เยือ่ อวยัวะ จนถงึการประสานงานของ
ทุกระบบทั้งรางกาย ไดทำงานวิจัยพื้นฐานและประยุกตเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของแคลเซียมและ
กระดกู (Calcium and bone metabolism) โดยศกึษาในลกัษณะสหสาขาวชิา (multidisciplinary
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research approach) ในสตัวทดลอง เนือ้เยือ่ และเซลลเพาะเลีย้งดวยเทคนคิทีห่ลากหลาย ทัง้นี้
เพือ่ตอบโจทยวจิยัไดในทุกระดับของกลไกการควบคุมแคลเซียมและกระดูก ตัง้แตระดับรางกาย
ลงไปถึงเซลลและระดับสารพันธุกรรมและโมเลกุลในภาวะปกติและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ในพยาธิสภาพ เชน ภาวะกระดูกพรุนที่เกิดจากการขาดฮอรโมนเพศ ภาวะเลือดเปนกรดหรือ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและโรคเบาหวาน ทั้งนี้เพื่อนำองคความรูที่ไดไปประยุกตใชปองกันการ
เกดิโรคและในการวินจิฉยัทีส่ามารถพบความผิดปกตติัง้แตแรก ไปจนถึงวธิกีารรักษา และคนหา
สูตรและวิธีใชแคลเซียมเสริมที่มีประสิทธิภาพมากกวาที่มีอยูในปจจุบัน
เพือ่ใหสามารถบรูณาการงานวจิยัไดอยางมปีระสทิธภิาพ ศาสตราจารยนททีพิย ไดผลกัดนัใหเกดิ
หนวยวิจยัดานแคลเซียมและกระดูก (Center of Calcium and Bone Research หรือ COCAB)
ขึน้ในหนวยวจิยัเพือ่ความเปนเลศิของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล มีสมาชกิเครอืขาย
จากหลายมหาวทิยาลยัมารวมกนัศกึษาวจิยัเกีย่วกบักลไกการดดูซมึแคลเซยีม การถายเทแลกเปลีย่น
แคลเซยีมระหวางลำไส ไตและกระดูก และกลไกการควบคมุวัฏจกัรการสลาย-สรางกระดกู (bone
remodeling) ในภาวะปกติและพยาธิสภาพตางๆ งานสำคัญชิน้หนึง่ของศาสตราจารยนททีพิย คอื
การคนพบวาฮอรโมนโพรแลคติน (Prolactin) ซ่ึงหล่ังจากตอมใตสมอง และเปนที่รูจักในฐานะ
ฮอรโมนทีก่ระตนุการผลติน้ำนมในแมหลงัคลอดนัน้ สามารถออกฤทธิเ์ปนฮอรโมนควบคมุสมดลุ
แคลเซยีมและวฏัจกัรการสลาย-สรางกระดกูอกีดวย
ตลอดเวลากวา 30 ปของการทำงาน ศาสตราจารยนททีพิยและกลมุวจิยัมผีลงานตพีมิพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติจำนวนกวา 100 เร่ือง ถึงแมจะมีความรวมมือกับนักวิจัยในตางประเทศ
แตผลงานเกือบทั้งหมดเปนงานวิจัยที่ทำในประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดทำหนาที่เปนอาจารย
ทีป่รกึษาวิทยานพินธของนกัศึกษาจนจบระดับดษุฎบีณัฑิตแลว 12 คน ระดบัมหาบัณฑิต 19 คน
เปนอาจารยทีป่รกึษารวมใหบณัฑติกวา 20 คน และเปนนกัวจิยัพีเ่ลีย้งใหแกนกัวจิยัรนุใหมอกีกวา
10 คน โดยปจจบุนัอาจารยทีเ่คยเปนลกูศษิยหลายทานไดประสบความสำเร็จ ไดรบัรางวัลตางๆ
และท่ีสำคญัคอืไดสานตอเจตนารมณของการเปนอาจารยนกัวจิยัทีด่ ีผลติบุคลากรรนุใหมๆ  ทีไ่ม
เพียงแตมีความสามารถดานวิชาการเทาน้ัน แตตองเปนคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกดวย
สำหรบัหนวยงานทีไ่ดรบัการคดัเลอืกใหรบัรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำปพทุธศกัราช
2556 คือ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร ในฐานะเปน
หนวยงานท่ีมผีลงานดีเดนทางดานการเรียน การสอน การวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑยา สมนุไพร
และผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนากำลังระดับสูงดานเทคโนโลยีเภสัชกรรม ภาควิชา
เทคโนโลยเีภสชักรรมมีการเตบิโตแบบกาวกระโดดอยางนาสนใจโดยมกีารพฒันาการเรยีนการสอน
และการวิจยัอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ป มคีณาจารยและศิษยเกาทีป่ระสบความสำเร็จ
ในอาชีพการงาน และมีบทบาทสำคัญในการทำประโยชนตอนโยบายดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในชวงระยะเวลา 10 ปทีผ่านมามคีณาจารยทีส่รางชือ่เสยีงและไดรบัรางวลัเชดิชเูกยีรตริะดบัชาติ
และระดับนานาชาติจำนวนมากมาย ภาควิชามเีครือขาย/การแลกเปล่ียนนกัศกึษากับตางประเทศ
และไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิใหคำปรึกษากับหนวยงานตางๆ ของรัฐ หองปฏิบัติการวิเคราะห
เปนผูทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยของหนวยงานตางๆ และประเมินบทความวิจัยในวารสาร
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วิชาการนานาชาติ เปนกองบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จดุเดนของภาควิชาอยทูีค่ณาจารยในภาควิชามีศกัยภาพสูงท้ังดานวิจยั การสอน และการบริหาร
จดัการ ภาควชิามรีะบบพ่ีเลีย้งในการวิจยัทีช่วยใหอาจารยรนุใหมสามารถเตบิโตและสรางผลงาน
ทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอประเทศชาติอยางตอเนื่อง โดยมี
นักวิจัยรุนพี่ที่ประสบความสำเร็จเปนที่ปรึกษา ภาควิชาใหความสนใจในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑยา สมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ โดยเนนการบูรณาการองคความรูเพื่อมุง
เปาประสงคใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมยาทั้งดานผลิตภัณฑและเทคโนโลยี
การผลิตเพ่ือลดการพ่ึงพาการนำเขายารักษาโรคจากตางประเทศ สรางความม่ันคงทางสุขภาพ
ใหกับประชาชนภายในประเทศ และเพื่อการพัฒนาประเทศไปสูการเปนศูนยกลางทางการแพทย
ของภูมิภาคในอนาคต

ทนุชวยเหลือทางดานวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทูางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุธศักราช 2556 นี ้ไดมอบทุน
ชวยเหลอืทางดานวจิยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทัง้สิน้ 20 ทนุวจิยั ดงันี้

สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา มจีำนวน 9 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การปรับปรงุสายพนัธ ุBacillus thuringiensis subsp. aizawai SP41

โดยการทำใหยีน cry2Ab แสดงออก
ชือ่นกัวจิยั ศาสตราจารย ดร. วฒันาลัย ปานบานเกร็ด
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

2. ชื่อโครงการ ความหลากหลายทางชีวภาพของไสเดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย และการประยุกตใชควบคุมหนอนแมลงวัน

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. อภชิาต ิวทิยตะ
หนวยงาน ภาควิชาจลุชวีวทิยาและปรสิตวิทยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย

มหาวิทยาลยันเรศวร

3. ชื่อโครงการ การวิเคราะหยีนที่ตอบสนองตอการรับสารหนูในขาวเจาและขาวเหนียว
ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. พฒันา ศรฟีา ฮนุเนอร
หนวยงาน ภาควิชาพันธศุาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4. ชื่อโครงการ การคัดแยกจุลินทรียที่สามารถสรางสารลดแรงตึงผิวเพ่ือใชฟนฟูดินและ
แหลงน้ำทางการเกษตร

ชือ่นกัวิจยั ดร. พรรณนภา เภาทอง
หนวยงาน ภาควิชาเทคนคิการแพทย คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัรงัสติ
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5. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสำอางจากสารสกัดรวงขาว
ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. มยรุ ีกลัยาวฒันกลุ
หนวยงาน สาขาวชิาวทิยาศาสตรเครือ่งสำอาง สำนกัวชิาวทิยาศาสตรเครือ่งสำอาง

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

6. ชื่อโครงการ พันธุศาสตรเซลลของปลาน้ำจืดสวยงามในประเทศไทย
ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. อลงกลด แทนออมทอง
หนวยงาน ภาควิชาชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน

7. ชื่อโครงการ การเพาะเลีย้งรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในสภาพปลอดเชือ้
เพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ

ชือ่นกัวิจยั ดร. วภิารัตน พทิกัษดานธรรม
หนวยงาน ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชวีภาพ สถาบนัคนควาและพฒันาผลติผล

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

8. ชื่อโครงการ การศกึษาลกัษณะและพฒันาการผลติเอทานอลจากลกิโนเซลลโูลสในยสีต
Spathaspora passalidarum สายพนัธทุนรอน

ชือ่นกัวจิยั ดร. เนตรชนก รอดรศัมี
หนวยงาน ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

9. ชื่อโครงการ การพัฒนาสารตนแบบสำหรับรักษาโรคจากโปรตีนไฮโดรไลเสต:
กรณีศกึษาเมล็ดผลไมไทย

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. อภชิาติ กาญจนทัต
หนวยงาน สถาบันวจิยัเทคโนโลยชีวีภาพและวศิวกรรมพนัธศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

สาขาเคมี มจีำนวน 4 โครงการ
10. ชื่อโครงการ สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากพืชในวงศโมกในประเทศไทย: พุดดง โมกหลวง

และหมากบง
ชือ่นกัวิจยั ดร. สาโรจน จนีประชา
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา

11. ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีดัดแปรยางธรรมชาติใหคงทนและมีคุณสมบัติใหมในขั้นตอนเดียว
ที่งายและทำไดหลากหลาย

ชือ่นกัวิจยั ดร. พรีะศักด์ิ เภาประเสริฐ
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

12. ชื่อโครงการ นาโนคอมพอสืทของแมกนีไททและซิลเวอรที่สามารถนำกลับมาใชใหมเพื่อการ
ประยุกตใชในการตานเชื้อแบคทีเรีย

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. เมธา รตันากรพิทกัษ
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
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13. ชื่อโครงการ การประยุกตใชสารประกอบออรแกนิคเอไซดในการสังเคราะหสารประกอบ
ฟแนนทรีดีนและสารอนุพันธ

ชือ่นกัวจิยั ดร. จำเรยีง ธรรมธร
หนวยงาน คณะเภสัชเคม ีสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ

สาขาฟสิกส มจีำนวน 3 โครงการ
14. ชื่อโครงการ ผลเฉลยเชิงสมมาตรทรงกลมของทฤษฎีเอกซเทนเดดแมสสีพกราวิตี

ชือ่นกัวจิยั ดร. พทิยทุธ วงศจนัทร
หนวยงาน วทิยาลัยเพือ่การคนควาระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

15. ชื่อโครงการ พลังงานการเพิ่มประจุยังผลของปมอิเล็กตรอนเดี่ยว
ชือ่นกัวิจยั ดร. ประธาน ศรวีไิล
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16. ชื่อโครงการ การหาขอบเขตแมนตรงของความนาจะเปนของการสงผานของหลุมดำ
แบบหมุนในมิติพิเศษและการประยุกตใชในระบบฟสิกสพลังงานสูง

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. อรรถกฤต ฉตัรภูติ
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

สาขาวิศวกรรมศาสตร มจีำนวน 4 โครงการ
17. ชื่อโครงการ การประมาณอัตราสวนพื้นที่แผลไฟไหมดวยเทคนิควิทัศนคอมพิวเตอร

โดยใช Microsoft Kinect
ชือ่นกัวจิยั ดร. มติ ิรจุานรุกัษ
หนวยงาน ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

18. ช่ือโครงการ ระบบเฝาติดตามและตรวจวัดสัญญาณชีพผูประสบภัยในสถานการณฉุกเฉิน
ผานเครือขายระบบสื่อสาร

ชือ่นกัวิจยั ดร. พรภพ นยัเนตร
หนวยงาน ภาควิชาวศิวกรรมชีวการแพทย คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

19. ชื่อโครงการ การพัฒนาฐานความรูใบหนาบุคคลดวยเทคโนโลยีการรูจำใบหนาพรอมการวิเคราะห
ความเชื่อมโยงกับหลักฐานประกอบการสืบสวนคดีและนิติวิทยาศาสตร

ชือ่นกัวจิยั นาวาอากาศตรี ผชูวยศาสตราจารย ดร. ทศพล บญุเกนิ
หนวยงาน กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

20. ชื่อโครงการ การวิเคราะหคอขวดบนทางหลวงสายหลักในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว
ชือ่นกัวิจยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. รฐัพล ภบูบุผาพันธ
หนวยงาน สาขาวชิาวศิวกรรมขนสง สำนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
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รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
สำหรบัผลการตัดสนิรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนัน้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคดัเลอืกใหมผีไูดรบัรางวัลในระดับมธัยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดงันี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงนิรางวัลรวม 250,000 บาท
รางวลัที ่1 ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวลัที ่2 เงนิรางวัล 75,000 บาท มผีไูดรบัรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยสธุพิงษ ใจแกว
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: การศึกษารูปแบบของการจัดเรียงผลตอการช้ำของสับปะรด
นางแลในระหวางการขนสง

2. อาจารยกรีต ิทะเยน็
โรงเรียนสนัตคิรีวีทิยาคม อำเภอแมฟาหลวง จงัหวัดเชียงราย
ชือ่ผลงาน: การเพิม่ผลผลติเชอรรีน่อกฤดูกาลดวยเทคนคิการตอกิง่ซากรุะ

รางวลัที ่3 เงนิรางวัล 50,000 บาท มผีไูดรบัรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยจกัรพงษ บญุตนัจนี
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมอืง จงัหวัดเชียงใหม
ชื่อผลงาน: การศึกษาการใชตนไมยราบในการพัฒนาแปรรูปเปนไมอัด

2. อาจารยสทิธิราช ชืน่ชม
โรงเรียนบานโนนกุง อำเภอชานุมาน จงัหวัดอำนาจเจริญ
ชือ่ผลงาน: เคร่ืองดักเพล้ียกระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาส่ิงแวดลอม

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เงนิรางวลัรวม 275,000 บาท
รางวลัที ่1 ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวลัที ่2 เงนิรางวัล 90,000 บาท มผีไูดรบัรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยธรีะชัย หงษทอง
โรงเรียนสคีิว้ “สวสัดิผ์ดงุวทิยา” อำเภอสคีิว้ จงัหวัดนครราชสีมา
ชือ่ผลงาน: ชดุสาธติเรือ่งการสัน่พองและการเกดิบตีสของคลืน่เสยีง

2. อาจารยชาญ เถาวนันี
โรงเรียนศรียานสุรณ อำเภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี
ชื่อผลงาน: การศึกษาออกแบบวิธีการวัดเปอรเซ็นตของแปงมันสำปะหลัง
ดวยวธิกีารของ Shyam Singh

รางวลัที ่3 เงนิรางวลัๆ ละ 65,000 บาท ไดแก
อาจารยประยงค จนัทยทุธ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสนิธ ุอำเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสนิธุ
ชือ่ผลงาน: ชดุสาธติการแยกตวัประกอบพหนุาม
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รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 15,000 บาท มผีไูดรบัรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยมนตตรา ไกรนรา
โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั อำเภอเมือง จงัหวดันครศรธีรรมราช
ชือ่ผลงาน: แผนฟลมยอยสลายไดเกบ็รกัษาผกักดู

2. อาจารยมานะ อนิทรสวาง
โรงเรยีนศกึษานาร ีเขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ
ชือ่ผลงาน: การเตรียมฟลมชีวภาพจากเปลอืกมนัเทศผสมไคโตซาน
สำหรบัเคลอืบเพือ่ยดือายกุารเกบ็รกัษาลำไย

นอกจากนี้ โรงเรียนของผูไดรับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทั้ง 7 โรงเรียนยังไดรับ
เงนิสนบัสนนุหองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก

1. โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. โรงเรียนสนัตคิรีวีทิยาคม อำเภอแมฟาหลวง จงัหวัดเชียงราย
3. โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมอืง จงัหวัดเชียงใหม
4. โรงเรียนบานโนนกุง อำเภอชานุมาน จงัหวัดอำนาจเจริญ
5. โรงเรียนสคีิว้ “สวัสดิผ์ดงุวทิยา” อำเภอสคีิว้ จงัหวัดนครราชสีมา
6. โรงเรียนศรียานสุรณ อำเภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี
7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสนิธ ุอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสนิธุ

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนนิการคดัเลอืกผทูีไ่ดรบัรางวลั และหวงัวาความพยายามของมลูนธิฯิ ในการดำเนนิกจิกรรม
ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยทุธวงศ
ประธานมลูนธิโิทเร
เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย



Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation8

Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. นททีพิย กฤษณามระ
Professor Dr. Nateetip Krishnamra

เกดิเม่ือวนัที ่ 1 มถินุายน 2494 จังหวดักรงุเทพมหานคร เปนบตุร
คนที ่2 ของนายเตมิและนางเรวด ีทบัทมิทอง สมรสกบัศาสตราจารย
สมฤกษ กฤษณามระ
บุตร นายศมกฤต กฤษณามระ สมรสกับนางวิลาสนิ ีกฤษณามระ
ทีอ่ยู บานเลขที่ 10 สุขุมวิท 7 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรงุเทพมหานคร 10110

การศกึษา
พ.ศ. 2506 ประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรงุเทพฯ
พ.ศ. 2510 มธัยมศกึษาตอนตน โรงเรยีนวัฒนาวทิยาลยั กรงุเทพฯ
พ.ศ. 2514 มธัยมศึกษาตอนปลาย Ashford School, Kent, UK
พ.ศ. 2517 B.Sc. (First Class Honours) (Biological Sciences)

Westfield-QueenMary College, London University, UK
พ.ศ. 2520 ปริญญาโท (สรรีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2523 ปรญิญาเอก (สรรีวทิยา) มหาวิทยาลยัมหิดล

Pro f i l e
NATEETIP KRISHNAMRA
Born: June 1, 1951 in Bangkok, Thailand
Family: Second child of Mr. Term and Mrs. Raevadee Thapthimthong
Husband: Professor Somroek Krishnamra
Children: Mr. Somkrit Krishnamra, married to Mrs. Wilasinee Krishnamra

with two sons, Kris and Trisnat Krishnamra
Address: 10 Sukumvit 7, Wattana District, Bangkok 10110

Education:
1963 Primary School, Wattana Wittayalai, Bangkok
1967 Secondary School, Wattana Wittayalai, Bangkok
1971 Ashford School, Kent, UK
1974 B.Sc. (First Class Honours), Biological Sciences, Westfield-Queen Mary

College, London University, UK
1977 M.Sc., Physiology, Mahidol University
1980 Ph.D., Physiology, Mahidol University
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ประวตักิารทำงาน
ตำแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2517 อาจารยประจำภาควิชาสรีรวทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล
พ.ศ. 2524 ผูชวยศาสตราจารย
พ.ศ. 2530 รองศาสตราจารย
พ.ศ. 2539 ศาสตราจารย
พ.ศ. 2549 ศาสตราจารยระดบั 11

ตำแหนงทางดานบริหาร
พ.ศ. 2542 - 2545 รองคณบดีฝายนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล
พ.ศ. 2545 - 2550 คณะกรรมการท่ีปรึกษาคณบดี 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 Vice Dean (Policy and Planning) Faculty of Science, Mahidol University
2002 - 2007 Advisory Board to Dean, Faculty of Science
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2003 - 2007 Chair, Graduate Program, Department of Physiology
1999 - present Academic Position Assessment Subcommittee, Mahidol University
1999 - present Chair, Academic Position Assessment Committee, Faculty of Science
2003 - present 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

พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน อนกุรรมการพจิารณากลัน่กรองการขอตำแหนงทางวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหนงทางวิชาการ

คณะวทิยาศาสตร
พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน หวัหนาหนวยวิจยัดานแคลเซยีมและกระดกู คณะวทิยาศาสตร

ดานบริการวิชาการ
• Editorial Board ของวารสาร Physiological Reports, Wiley&Son
• ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของวารสารตางๆ ในระดับชาติและนานาชาติ
• ผูทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจยั (สกว.) และศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิ (BIOTEC)

รางวัลและเกียรติยศ
• รางวัลระดับปริญญาเอกมูลนธิศิาสตราจารย ดร. แถบ นลินธิิ
• รางวลัอาจารยดเีดนประจำป พ.ศ. 2545 คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล
• รางวลัเมธวีจิยัอาวโุส สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ประจำป พ.ศ. 2547 และ 2550
• รางวัลศษิยเกาดีเดนจากสมาคมศิษยเกาโรงเรียนวัฒนาวทิยาลยั
• รางวัลนักวิทยาศาสตรสตรีดีเดนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากบริษัท ลอรีอัล รวมกับ ยูเนสโก

ประเทศไทย พ.ศ. 2552
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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

ผลงานวจิยัของศาสตราจารย ดร. นททีพิย กฤษณามระ
Research Works of Professor Dr. Nateetip Krishnamra

ดานการวจิยั
ศาสตราจารย ดร. นททีพิย กฤษณามระ เปนนกัวจิยัทางวทิยาศาสตรชวีภาพพืน้ฐาน (Fundamental
Life Science Researcher) ทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาวิชาสรรีวทิยา (Physiology) ซึง่เปนวชิา
วาดวยกระบวนการทำงานของมนุษยและสัตว ตัง้แตระดับเซลล เนือ้เยือ่ อวัยวะ จนถงึสิง่มชีวีติ
ทัง้ตัว เปนศาสตรทีม่คีวามสำคญัย่ิงตอวทิยาศาสตรประยุกต อาท ิแพทยศาสตร สตัวแพทยศาสตร
และวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาตางๆ
ผลงานวจิยักวา 3 ทศวรรษ เนนการสรางองคความรทูางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยดีานแคลเซยีม
และกระดูก ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยยังมีงานวิจัยในสาขาน้ีอยูนอยมาก สาเหตุสวนหน่ึงก็คือ
โรคเกีย่วกบักระดกูมกัมกีารดำเนนิของโรคชา เปนอาการเรือ้รงัทีใ่นข้ันตนจะวินจิฉยัไดคอนขางยาก
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เปนโรคของผูสูงอายุ และไมใชโรครุนแรงท่ีทำใหเสียชีวิตเฉียบพลัน แตทวาอุบัติการณของ
โรคกระดูกในคนไทยไดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในระยะ 20 ปที่ผานมา เนื่องจาก
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความเจริญทางการแพทยและสาธารณสุข คนไทยจึงมีอายุยืน
มากขึ้น ทำใหอุบัติการณของโรคเกี่ยวกับกระดูกเพิ่มขึ้นตามไปดวย และจะสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมไดในอนาคตอันใกล ดังนั้น ศ. ดร. นทีทิพย
จงึใหความสำคัญและสงเสริมการศึกษาวิจยัในเรือ่งดังกลาวอยางครบวงจร ตัง้แตกลไกการควบคุม
แคลเซียมและกระดูกในภาวะปกติ ไปจนถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนในขณะเกิดพยาธิสภาพ ทัง้นี้
เพือ่นำไปสกูารปองกนัการเกิดโรค และการวินจิฉยัทีส่ามารถพบความผิดปกติตัง้แตแรก ไปจนถึง
วธิกีารรักษา และคนควาหาสูตรและวิธใีชแคลเซียมเสริมทีม่ปีระสิทธภิาพมากกวาทีม่อียใูนปจจบุนั
โรคกระดูกอาจเกดิไดจากหลายสาเหตุ อาท ิจากความผดิปกตขิองเซลลกระดกูเอง จากความผดิปกติ
ของการดดูซมึแคลเซยีมทีล่ำไส หรอืจากการทีร่างกายไดรบัแคลเซยีมไมเพยีงพอดวยสาเหตตุางๆ
ไปจนถึงความผิดปกติของฮอรโมนที่ควบคุมแคลเซียมและกระดูก การศึกษาวิจัยเพื่อตอบโจทย
ในเรือ่งดงักลาวตองเปนไปในลกัษณะสหสาขา (multidisciplinary research approach) และ
ใชเทคนคิหลากหลาย เชน Electrophysiology, Bone histomorphometry เทคนิคทางชวีเคมี
และชีววทิยาโมเลกุล เทคนิค immunohistochemistry ตลอดจน Bioinformatics เพ่ือตอบ
โจทยวจิยัไดในทกุระดับการควบคุมแคลเซียม ตัง้แตระดับรางกาย อวัยวะ เนือ้เยือ่ เซลล จนถงึ
ระดับสารพันธกุรรมและโมเลกุล นอกจากน้ี ศ. ดร. นททีพิย ยงัศกึษาพยาธิสรรีวทิยาและสราง
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 immunohis-
tochemistry, 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
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(โดยเฉพาะโรคเบาหวาน) มีความซับซอนมาก ซึ่งตองอาศัยเทคนิควิจัยและเทคโนโลยีระดับสูง
ตลอดจนสัตวทดลองสายพันธุพิเศษมาชวยตอบโจทยวิจัย เพื่อใหสามารถบูรณาการงานวิจัยได
อยางมีประสิทธภิาพครบวงจร ศ. ดร. นททีพิย จงึไดผลกัดนัใหเกดิหนวยวจิยัดานแคลเซยีมและ
กระดกู (Center of Calcium and Bone Research หรอื COCAB) ขึน้ในรปูของหนวยวจิยัเพือ่
ความเปนเลศิของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล มสีมาชกิเครอืขายจากหลายมหาวทิยาลยั
มารวมกนัทำการศึกษาวิจยัเก่ียวกับกลไกการดูดซมึแคลเซียมในระดับเซลล การถายเทแลกเปล่ียน
แคลเซียมระหวางลำไส ไต และกระดูก และกลไกการควบคุมวัฏจกัรการสลาย-สรางกระดูก (bone
turnover/bone remodeling) ในภาวะปกตแิละพยาธสิภาพตางๆ
อนึง่ ศ. ดร. นททีพิยและคณะเปนนกัวจิยักลมุแรกท่ีคนพบวา ฮอรโมนโพรแลคติน (prolactin)
ซึง่หลัง่จากตอมใตสมองและเปนทีร่จูกัในฐานะฮอรโมนทีก่ระตนุการผลติน้ำนมในแมหลงัคลอดนัน้
มผีลควบคุมสมดุลแคลเซียมและเมตาบอลิซมึของกระดูกดวย กลาวคอืโพรแลคตินจบักบัตวัรบั
(receptor) ทีเ่ซลลผนังลำไสและกระตุนการดดูซมึแคลเซยีม มผีลใหรางกายเกบ็สะสมแคลเซยีม
ทีเ่พิม่น้ีไวในกระดูก เพือ่นำมาใชผลติน้ำนมภายหลัง ผลของโพรแลคตินในฐานะฮอรโมนควบคุม
แคลเซียมและกระดูก มีความสลับซบัซอนมาก เชน ผลตอกระดูกมคีวามแตกตางกันขึน้อยกูบัอายุ
กลาวคอื โพรแลคตนิมผีลเรงวฏัจกัรการสลาย-สรางกระดกู ซึง่ทำใหกระดกูของลกูหนมูมีวลสงูขึน้
แตผลของการเรงอัตราการสลาย-สรางกระดูกในแมหนูหรือหนูแกกลับมีผลใหกระดูกสูญเสีย
แคลเซียม ผลตอกระดูกนี้พบวา เปนผลโดยตรงของโพรแลคตินที่ออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับ
บนเซลลกระดูก ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคกระดูกพรุนในผูปวยท่ีมีเนื้องอกของตอม
ใตสมองทีห่ลัง่โพรแลคตนิมากเกนิไป (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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การวจิยัเกีย่วกบัโพรแลคตนินีเ้ปนตวัอยางของงานวจิยับรูณาการอยางแทจรงิ โดยใชเทคนคิตางๆ
ทีเ่หมาะสม เชน การใชเทคนคิทาง Electrophysiology ศกึษาคณุสมบตัขิองเซลลเยือ่บผุนงัลำไสและ
การยอมใหแคลเซียมแพรผานเซลลและผานชองระหวางเซลล การใชเทคนิคทางชีวเคมีและชีววทิยา
โมเลกุลในการศึกษาโปรตีนขนสงตางๆ ทีผ่นงัเซลล การแสดงออกของโปรตีนเหลานัน้ และกลไก
การสงสญัญาณ (signal transduction) ภายในเซลล และการใชเทคนิค Immunocytochemistry
และ Immunohistochemistry ในการศึกษาการกระจายตัวของตัวรับโพรแลคตินหรือโปรตีน
ขนสงในเซลลหรือเน้ือเย่ือ ตลอดจนเทคนิคทาง Bioinformatics ซึง่ใชผลการวิเคราะห Microarray
บงชีย้นีหรือโปรตีนทีน่าจะเปนตวักลไกหลักทีท่ำใหเกดิการตอบสนองของเซลล ซึง่สอดคลองและ
นำมาอธิบายผลที่พบในรางกายได เปนตน
ศ. ดร. นททีพิย มผีลงานตีพมิพในวารสารระดับนานาชาติทีม่ ี Impact Factor กวา 100 เร่ือง
เกอืบท้ังหมดเปนงานท่ีทำทีค่ณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล แตอยางไรก็ตาม ยงัไดมคีวาม
รวมมือดานงานวิจัยกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหลายแหงทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
งานวิจยัสามารถแบงออกเปนงานวิจยัหลัก 3 เร่ือง 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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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.

1. ผลและกลไกการออกฤทธ์ิของฮอรโมนโพรแลคตินในฐานะฮอรโมนควบคุมแคลเซียมและ
กระดูก โดยเฉพาะในแมระหวางตั้งครรภและระยะใหนม และการใหแคลเซียมเสริมเพ่ือ
ปองกันการสูญเสียกระดูกหลังคลอด
จากการศึกษาท้ังในหนูทดลอง ในเนื้อเยื่อซึ่งนำมาเล้ียงนอกรางกายและในเซลลเพาะเล้ียง

ศ. ดร. นททีพิย ไดพบองคความรใูหมทีส่ำคญัคอื การดดูซึมแคลเซียมทีล่ำไสสวนตน แบบแอคทฟี
(ใชพลงังาน ATP โดยตรง) ประกอบดวย 3 สวน ไดแก การดดูซมึผานเซลล (transcellular)
แบบอาศัยความตางศักยไฟฟา (voltage-induced) และแบบไปตามของเหลวท่ีแพรผานชอง
ระหวางเซลล (solvent drag-induced paracellular transport)

อนึง่โพรแลคตนิมผีลตอการดดูซมึแคลเซยีมทัง้แบบ transcellular และ solvent drag-induced
โดยออกฤทธิ ์ผานกลไกการสงสญัญาณภายในเซลลประเภท phosphoinositide 3 kinase, protein
kinase C และ Rho A-associated coiled-coil forming kinase นอกจากนีโ้พรแลคตนิมผีลกระตนุ
กระบวนการสลาย-สรางกระดกู (bone remodeling) ตอมาไดขอมลูใหมเพิม่เตมิวา ระดบัของ
โพรแลคตินในเลือดของแมที่พุงสูงขึ้นขณะลูกกำลังดูดนม มีผลกระตุนการดูดซึมแคลเซียมที่
ลำไสของแมที่มีอัตราดูดซึมสูงอยูแลวเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งแสดงวาโพรแลคตินเปนฮอรโมนที่ชวย
ประสานใหอวยัวะเปาหมายตางๆ ทำงานสัมพนัธกนั ทัง้นีเ้พือ่ใหแมมแีคลเซยีมเพยีงพอในกระแส
เลอืดสำหรบัการผลติน้ำนมเลีย้งลกู โดยแคลเซยีมทีส่ญูเสยีไปจากกระดกูของแมภายใตอทิธพิลของ
โพรแลคติน จะไดทดแทนกลับคนืมาจากแคลเซียมทีด่ดูซมึเพิม่ข้ึน ดงันัน้โพรแลคตินจงึมบีทบาท
สำคัญในการควบคุมสมดุลแคลเซียมในรางกาย การศึกษาผลของโพรแลคตินอยางละเอียดน้ี
ทำใหไดภาพรวมของบทบาทใหมของโพรแลคติน ซึ่งเปนองคความรูใหมที่ยังไมมีศึกษามากอน
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ในป พ.ศ. 2553 จงึไดเขยีนบทความปริทศัน ซึง่ไดรบัการตีพมิพเรือ่ง “Is prolactin the cardinal
calciotropic hormone in mother?” ในวารสารวชิาการนานาชาต ิTrends in Endocrinology
and Metabolism (2010) ซึง่ม ี impact factor สูงถงึ 7.119 และมผีลงานวจิยัแบบบรูณาการ
ตีพิมพหลายเร่ืองในวารสารวิชาการท่ีถือวามีมาตรฐานสูงในสาขาสรีรวิทยา ไดแก American
Journal of Physiology และ Pfluger Archive-European Journal of Physiology
2. ผลและกลไกการออกฤทธ์ิของฮอรโมนไฟโบรบลาส โกรทแฟคเตอร-23 (Fibroblast Growth

Factor-23 หรอื FGF-23) ทีห่ลัง่จากเซลลกระดูก ซึง่คาดวาเปนฮอรโมนสำคญัใน Negative
feedback loop ทีค่วบคุมสมดุลแคลเซียมและฟอสเฟทในรางกาย
FGF-23 เปนฮอรโมนท่ีหลั่งจากเซลลกระดูก osteoblasts และ osteocytes มีผลลด

ระดบัของฟอสเฟทในเลอืดเมือ่รางกายมฟีอสเฟทมากเกนิไป โดยลดการดดูซมึฟอสเฟททีล่ำไส และ
ลดการสังเคราะหฮอรโมน 1,25(OH2)D3 จากวิตามินดี ทำใหรางกายเก็บสะสมแคลเซียมและ
ฟอสเฟท เนือ่งจากมรีายงานวาพบตวัรบั FGF-23 และ FGF-23 เองในเซลลบผุนงัลำไส และกลมุ
วจิยัของ ศ. ดร. นททีพิย ไดรายงานใน พ.ศ. 2555 วา FGF-23 สามารถยบัยัง้การดดูซมึแคลเซยีม
ทีก่ระตนุโดย 1,25(OH2)D3 ได จงึตัง้สมมตฐิานวา FGF-23 นาจะทำหนาทีเ่ปน negative feedback
ควบคมุการดูดซมึแคลเซียม โดยเฉพาะทีถ่กูกระตนุโดย 1,25(OH2)D3

อนึ่งในระยะท่ีแมใหนม ศ. ดร. นทีทิพยและคณะไดพบวามีการเปลี่ยนแปลงฮอรโมน
ควบคมุสมดุลแคลเซยีม โดยทีโ่พรแลคตนิเปนฮอรโมนหลกัแทน 1,25(OH2)D3 จงึตัง้สมมตฐิาน
วา FGF-23 นาจะเปนตวั negative feedback ทีต่านผลของโพรแลคตินในการกระตนุการดดูซมึ
แคลเซียม และในภาพรวม FGF-23 ชวยทำใหระดับแคลเซียมและฟอสเฟทไมแกวงจากต่ำไปสู
ระดับทีส่งูเกินไป ซึง่จะนำไปสพูยาธิสภาพตางๆ ดงันัน้งานวิจยัสวนหน่ึงกเ็พือ่ศกึษาผลและกลไก

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 ทีส่ำคญัของระบบการควบคมุสมดลุแคลเซยีมและฟอสเฟทในรางกาย
3. สาเหตขุองความผิดปกตขิองกระดูกในพยาธสิภาพตางๆ เชน ในโรคเบาหวาน และโรคเลือดจาง

ธาลัสซเีมยี โดยใชโมเดลสตัวทดลองทีต่ดัตอยนี (transgenic animals)
ภาวะชรา การขาดฮอรโมนเพศและโรคเบาหวาน เปนสาเหตุของโรคกระดูกพรุนทัง้ในมนุษย

และสัตว ผปูวยบางรายอาจมีทัง้ 3 ภาวะ เชน สตรีสงูอายุทีเ่ปนโรคเบาหวาน ซึง่จะทำใหโรคกระดูก
พรนุรุนแรงมากข้ึน การปองกันและรักษาโรคกระดูกพรุนทีเ่กดิจากปญหาระดับเซลลและโมเลกุล
ทีซ่บัซอนเชนนี ้ตองอาศยัการศกึษาในโมเดลสตัวทดลอง เชน หนทูดลองทีถ่กูตดัตอยนีเพือ่เลยีนแบบ
โรคเบาหวาน หรอืโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี เพือ่ศกึษาผลของการใหวติามนิดเีสรมิ แคลเซยีมเสรมิ
และการออกกำลังกาย ซึง่ทัง้หมดเปนวธิกีารทีม่คีาใชจายไมสงู และปฏบิตัติอเนือ่งได ดงันัน้เมือ่
ไดขอมูลจากการศึกษาในสัตวทดลองก็จะสามารถนำความรูนั้นมาประยุกตใชในผูปวยตอไป

สวนการศึกษาในหนูทดลองท่ีมีการตัดตอยีนเพื่อเลียนแบบโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียก็เชนกัน
สามารถทำการศึกษาลงลึกในรายละเอียดระดับเซลล และโปรตีนขนสงแคลเซียมตางๆ ได และศึกษา
การเปล่ียนแปลงของกระดูกทัง้ 2 มติ ิและ 3 มติ ิตลอดจนทดสอบวิธปีองกันเชนทีใ่ชศกึษาใน
โรคเบาหวาน องคความรทูี่ไดจะสามารถนำมาประยกุตใชในผปูวย เนือ่งจากประชากรไทยทีเ่ปน
โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีมสีงูถงึรอยละ 1 ของประชากรทัง้หมด

การวิจัยเกี่ยวกับพยาธิสภาพของกระดูกนี้ไดขยายตอไปยังการวิจัยประยุกต รวมกับนักวิจัย
ฟสิกสและวัสดุศาสตรเพื่อสังเคราะหกระดูกเทียม และในเบื้องตนจะทดสอบการใชงานใน
สตัวทดลองกอน แลวจงึขยายผลไปสกูารใชประโยชนในผปูวยตอไป

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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ดานการพฒันาบุคลากร
ศ. ดร. นททีพิย ไดทำหนาทีเ่ปนอาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธใหกบันกัศกึษาบณัฑติจนจบปรญิญาเอก
ไปแลวจำนวน 12 คน ปริญญาโท 19 คน และยังมนีกัศกึษาปริญญาเอกท่ีกำลงัศกึษาอย ู3 คน
ปริญญาโท 2 คน และเปนอาจารยทีป่รึกษารวมใหนกัศกึษามากกวา 20 คน ลกูศษิยทีจ่บไปหลายคน
เปนนักวิจัย และอาจารยที่มีความกาวหนาทางวิชาการจนไดรับตำแหนงศาสตราจารย (ศ. ดร.
จงกลณ ีวฒันาเพิม่พลู ปจจบุนัเปนหวัหนาภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล
และ ศ. ดร. นรตัถพล เจรญิพนัธุ ผทูีไ่ดรบัรางวัลระดบัชาตหิลายรางวัล เชนรางวัลนกัวทิยาศาสตร
รนุใหม 2551 จากมลูนธิสิงเสรมิวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนพระบรมราชูปถมัภ รางวลันกัวจิยั
รนุใหมดเีดน สกว.-สกอ. 2551 และรางวัลมหาวิทยาลยัมหดิล สาขาการวิจยั 2553) บางคนก็เปน
นกัธรุกจิทีป่ระสบความสำเร็จ เชน คณุสนุทรี จรรโลงบุตร เจาของบริษทั Techno Medical Co., Ltd.
ศ. ดร. นทีทิพย เปนครูที่มีความรักและเมตตาใหแกลูกศิษย การจดังานพบปะสังสรรระหวาง
ลกูศษิยเกาและปจจุบนัพรอมครอบครัวรวมกวา 40 คน ทีจ่ดัทกุปมากวา 25 ปได ทำใหเกดิเครือขาย
พีน่องนกัสรรีวทิยาทีอ่บอนุ เปนมติรและเปนแหลงหางานของนกัศกึษาจบใหมไปในตัว นอกจากนัน้
ศ. ดร. นททีพิย ยงัทำหนาทีเ่ปนนกัวิจยัพีเ่ลีย้งใหกบันกัวจิยัรนุใหม และใหคำปรกึษาเรือ่งงานวจิยั
การเรียนการสอน การขอตำแหนงวิชาการ และไดพยายามเปนตัวอยางที่ดีในการเปนอาจารย
นักวิจัยที่ยังคงมุงมั่นที่จะเรียนรู และถายทอดทัง้ความรูและประสบการณใหแกคนรุนหลังตอไป

กติตกิรรมประกาศ
ขาพเจาขอขอบพระคุณ มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทยสำหรับ “รางวัล
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มลูนธิโิทเร ประเทศไทย” คร้ังที ่20 ประจำป 2556 และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการมูลนิธิโทเรฯ ที่ใหความสำคัญกับสาขาวิชาสรีรวิทยาซึ่งเปนวิทยาศาสตรสุขภาพ
พืน้ฐานวชิาหนึง่ โดยเฉพาะทีท่านไดเหน็ความสำคญัของการวจิยัเพือ่องคความรซูึง่อาจจะไมไดให
ผลงานประดิษฐที่ใชประโยชนไดเปนรูปธรรมทันที แตงานวิจัยพื้นฐานเหลานี้จะทำใหเราเขาใจ
กระบวนการทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตใินรางกาย และกลไกในระดบัเซลล ทัง้นีอ้งคความรูเหลานีเ้ปน
ขอมูลสำคัญซ่ึงจะนำไปสูความเขาใจพยาธิสภาพและการเกิดโรค และในท่ีสุดจะนำไปสูวิธีการ
ปองกนั และการคนควายาหรือวธิกีารรักษาใหมๆ
ขาพเจาขอขอบพระคณุคณุหญงิชฎา วฒันศริธิรรม ผทูีน่ำพาใหขาพเจามาเริม่ชวีติการทำงานและ
เรยีนตอทีค่ณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล ขอบพระคณุ mentor ของขาพเจา ศ. เกยีรตคิณุ
ดร. เลยีงชยั ลิม้ลอมวงศ ผเูปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานพินธปรญิญาโทและเอก และยงัเปนผฝูกสอน
วธิคีดิ วธิทีำงานวจิยั ใหความชวยเหลอืในดานตางๆ ปลกูฝงใหขาพเจารกัการวจิยัคนควา ขอขอบ
พระคุณผูบริหารจากคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดลในอดีตจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะ
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หนวยสัตวทดลองท่ีคณะวิทยาศาสตร ทีเ่ปนสวนสำคญัในความสำเรจ็ของขาพเจา ขอขอบพระคุณ
แหลงทุนตางๆ เชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยเฉพาะสำนักงานกองทุน
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Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation20

Science and Technology Awards

17. Anantamongkol U, Ao M, Sarathy Nee Venkatasubramanian J, Devi YS, Krishnamra N, Rao
MC. Prolactin and dexamethasone regulate second messenger-stimulated Cl– secretion in
mammary epithelia. J Signal Transduct 2012 (doi: 10.1155/2012/192142).

18. Chailurkit L, Chanprasertyothin S, Charoenkiatkul S, Krishnamra N, Rajatanavin R,
Ongphiphadhanakul B. Malic enzyme gene polymorphism is associated with responsiveness
in circulating parathyroid hormone after long-term calcium supplementation. J Nutri Health
Aging 2012;16(3):246-251.

19. Deachapunya C, Poonyachoti S, Krishnamra N. Site-specific regulation of ion transport by
prolactin in rat colon epithelium. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2012;302(10):G1199-1206.

20. Seriwatanachai D, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Chondroregulatory action of prolactin
on proliferation and differentiation of mouse chondrogenic ATDC5 cells in 3-dimensional
micromass cultures. Biochem Biophys Res Comm 2012;420(1):108-113.

21. Lapmanee S, Charoenphandhu N, Krishnamra N, Charoenphandhu J. Anxiolytic-like actions
of reboxetine, venlafaxine and endurance swimming in stressed male rats. Behav Brain Res
2012(1);231:20-28.

22. Jongwattanapisan P, Suntornsaratoon P, Wongdee K, Dorkkam N, Krishnamra N,
Charoenphandhu N. Impaired body calcium metabolism with low bone density and
compensatory colonic calcium absorption in cecectomized rats. Am J Physiol Endocrinol
Metab 2012;302(7):E852-863.

23. Khuituan P, Teerapornpuntakit J, Wongdee K, Suntornsaratoon P, Konthapakdee N, Sangsaksri
J, Sripong C, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Fibroblast growth factor-23 abolishes
1,25-dihydroxyvitamin D3-enhanced duodenal calcium transport in male mice. Am J Physiol
Endocrinol Metab 2012;302:E903-913.

24. Teerapornpuntakit J, Wongdee K, Thongbunchoo J, Krishnamra N, Charoenphandhu N.
Proliferation and mRNA expression of absorptive villous cell markers and mineral transporters
in prolactin-exposed IEC-6 intestinal crypt cells. Cell Biochem Func 2012;30:320-327.

25. Pusoonthornthum R, Vimuktanandana O, Pusoonthornthum P, Rungsipipat A, Krishnamra
N. Calcium-phosphorus homeostasis in cats with spontaneous chronic kidney disease and
metabolic acidosis. Comp Clin pathol 2012;21(5):985-991.

26. Pon-On W, Charoenphandhu N, Tang IM, Jongwattanapisan P, Krishnamra N, Hoonsawat R.
Encapsulation of magnetic CoFe2O4 in SiO2 nanocomposites using hydroxyapatite as
templates: a drug delivery system. Materials Chemistry and Physics 2011;131(1-2):485-494.

27. Charoenphandhu N, Teerapornpuntakit J, Lapmanee S, Dorkkam N, Krishnamra N,
Charoenphandhu J. Long-term swimming in an inescapable stressful environment attenuates
the stimulatory effect of endurance swimming on duodenal calcium absorption in rats.
J Physiol Sci 2011;61(6):473-486.

28. Thongchote K, Svasti S, Sa-ardrit M, Krishnamra N, Fucharoen S, Charoenphandhu N.
Impaired bone formation and osteopenia in heterozygous βIVSII-654 knockin thalassemic mice.
Histochem Cell Biol 2011;136(1):47-56.

29. Charoenphandhu N, Laohapitakworn S, Kraidith K, Nakkrasae L, Jongwattanapisan P,
Tharabenjasin P, Krishnamra N. Electrogenic Na+/HCO3

– co-transporter-1 is essential for the
parathyroid hormone-stimulated intestinal HCO3

– secretion. Biochem Biophys Res Comm
2011;409(4):775-779.

30. Laohapitakworn S, Thongbunchoo J, Nakkrasae L, Krishnamra N, Charoenphandhu N.
Parathyroid hormone (PTH) rapidly enhances CFTR-mediated HCO3

– secretion in intestinal
epithelium-like Caco-2 monolayer: a novel ion regulatory action of PTH. Am J Physiol Cell
Physiol 2011;301(1):C137-149.

31. Thongon N, Krishnamra N. Omeprazole decreases magnesium transport across Caco-2
monolayers. World J Gastroenterol 2011;17(12):574-583.

32. Charoenphandhu J, Teerapornpuntakit J, Nuntapornsak A, Krishnamra N, Charoenphandhu
N. Anxiety-like behaviors and expression of SERT and TPH in the dorsal raphe of estrogen- and
fluoxetine-treated ovariectomized rats. Pharmacol Biochem Behav 2011;98(4):503-510.

33. Wongdee K, Tulalamba W, Thongbunchoo J, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Prolactin
alters the mRNA expression of osteoblast-derived osteoclastogenic factors in osteoblast-like
UMR106 cells. Mol Cell Biochem 2011;349(1-2):195-204.

34. Jongwattanapisan P, Charoenphandhu N, Krishnamra N, Thongbunchoo J, Tang IM,
Hoonsawat R, Meejoo S, Pon-On W. In vitro study of the SBF and osteoblast-like cells on
hydroxyapatite/chitosan-silica nanocomposite. Mat Sci Engineer C 2011;31(2):290-299.

35. Tang IM, Krishnamra N, Charoenphandhu N, Hoonsawat R, Pon-On W. Biomagnetic of
apatite-coated cobalt ferrite: a core-shell particle for protein adsorption and pH-controlled
release. Nanoscale Res Lett 2011;6:19-28.

36. Suntornsaratoon P, Wongdee K, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Possible chondroregulatory
role of prolactin on the tibial growth plate of lactating rats. Histochem Cell Biol 2010;134(5):483-491.



รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม วิทยาศาสตร ประเทศไทย

37. Suntornsaratoon P, Wongdee K, Goswami S, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Bone
modeling in bromocriptine-treated pregnant and lactating rats: possible osteoregulatory role
of prolactin in lactation. Am J Physiol Endocrinol Metab 2010;299(3):E426-436.

38. Charoenphandhu N, Wongdee K, Krishnamra N. Is prolactin the cardinal calciotropic maternal
hormone? Trends Endocrinol Metab 2010;21(7):395-401.

39. Wongdee K, Riengrojpitak S, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Claudin expression in the
bone-lining cells of female rats exposed to long-standing acidemia. Exp Mol Pathol 2010;88(2):305-310.

40. Nakkrasae L, Thongon N, Thongbunchoo J, Krishnamra N, Charoenphandhu N Transepithelial
calcium transport in prolactin-exposed intestine-like Caco-2 monolayer after combinatorial
knockdown of TRPV5, TRPV6 and Cav1.3. J Physiol Sci 2010;60(1):9-17.

41. Nuntapornsak A, Wongdee K, Thongbunchoo J, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Changes
in the mRNA expression of osteoblast-related genes in response to β3-adrenergic agonist in
UMR106 cells. Cell Biochem Func 2010;28(1):45-51.

42. Suntornsaratoon P, Wongdee K, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Femoral bone mineral
density and bone mineral content in bromocriptine-treated pregnant and lactating rats.
J Physiol Sci 2010;60(1):1-8.

43. Pusoonthorntum R, Pusoonthorntum P, Krishnamra N, Calcium-phosphorus homeostasis
and changes in parathyroid secretion in cats with various stages of spontaneous chronic
renal failure. Comp Clin pathol 2010;19(3):287-293.

44. Domrongkitchaiporn S, Disthabanchong S, Cheawchanthanakij R, Niticharoenpong K,
Stitchantrakul W, Charoenphandhu N, Krishnamra N. Oral phosphate supplementation
corrects hypophosphatemia and normalizes plasma FGF23 and 25-hydroxyvitamin D3 levels in
women with chronic metabolic acidosis. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2010;118(2):105-112.

45. Anantamongkol U, Charoenphandhu N, Wongdee K, Teerapornpuntakit J, Suthiphongchai T,
Prapong S, Krishnamra N. Transcriptome analysis of mammary tissues reveals complex patterns
of transporter gene expression during pregnancy and lactation. Cell Biol Int 2009;34(1):67-74.

46. Charoenphandhu N, Nakkrasae L, Kraidith K, Teerapornpuntakit J, Thongchote K, Thongon
N, Krishnamra N. Two-step stimulation of intestinal Ca2+ absorption during lactation by
long-term prolactin exposure and suckling-induced prolactin surge. Am J Physiol Endocrinol
Metab 2009;297(3):E609-619.

47. Assapun J, Charoenphandhu N, Krishnamra N. Early acceleration phase and late stationary
phase of remodeling imbalance in long bones of male rats exposed to long-standing acidemia:
a 10-month longitudinal study using bone histomorphometry. Calcif Tissue Int 2009;85(1):1-9.

48. Kraidith K, Jantarajit W, Teerapornpuntakit J, Nakkrasae L, Krishnamra N, Charoenphandhu
N. Direct stimulation of the transcellular and paracellular calcium transport in the rat cecum
by prolactin. Pflugers Arch 2009;458(5):993-1005.

49. Thongon N, Nakkrasae L, Thongbunchoo J, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Enhancement
of calcium transport in Caco-2 monolayer through PKCζ-dependent Cav1.3-mediated transcellular
and rectifying paracellular pathways by prolactin. Am J Physiol Cell Physiol 2009;296(6):C1373-1382.

50. Teerapornpuntakit J, Dorkkam N, Wongdee K, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Endurance
swimming stimulates transepithelial calcium transport and alters the expression of genes
related to calcium absorption in the intestine of rats. Am J Physiol Endocrinol Metab
2009;296(4):E775-786.

51. Wongdee K, Teerapornpuntakit J, Riengrojpitak S, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Gene
expression profile of duodenal epithelial cells in response to chronic metabolic acidosis. Mol
Cell Biochem 2009;321:173-188.

52. Seriwatanachai D, Krishnamra N, van Leeuwen JP. Evidence for direct effects of prolactin on human
osteoblasts: Inhibition of cell growth and mineralization. J Cell Biochem 2009;107(1-2):677-685.

53. Charoenphandhu N, Wongdee K, Teerapornpuntakit J, Thongchote K, Krishnamra N.
Transcriptome responses of duodenal epithelial cells to prolactin in pituitary-grafted rats. Mol
Cell Endocrinol 2008;296(1-2):41-52.

54. Tudpor K, Teerapornpuntakit J, Jantarajit W, Krishnamra N, Charoenphandhu N.
1,25-dihydroxyvitamin D3 rapidly stimulates the solvent drag-induced paracellular calcium
transport in the duodenum of female rats. J Physiol Sci 2008;58(5):297-307.

55. Seriwatanachai D, Charoenphandhu N, Suthiphongchai T, Krishnamra N. Prolactin decreases
the expression ratio of receptor activator of nuclear factor κB ligand/osteoprotegerin in
human fetal osteoblast cells. Cell Biol Int 2008;32(9):1126-1135.

56. Wongdee K, Pandaranandaka J, Teerapornpuntakit J, Tudpor K, Thongbunchoo J, Thongon
N, Jantarajit W, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Osteoblasts express claudins and tight
junction-associated proteins. Histochem Cell Biol 2008;130(1):79-90.

57. Deachapunya C, Poonyachoti S, Krishnamra N. Regulation of electrolyte transport across
cultured endometrial epithelial cells by prolactin. J Endocrinol 2008;197(3):575-582.



Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation22

Science and Technology Awards

58. Thongon N, Nakkrasae L, Thongbunchoo J, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Prolactin
stimulates transepithelial calcium transport and modulates paracellular permselectivity in
Caco-2 monolayer: mediation by PKC and ROCK pathways. Am J Physiol Cell Physiol
2008;294(5):C1158-C1168.

59. Charoenphandhu N, Teerapornpuntakit J, Methawasin M, Wongdee K, Thongchote K,
Krishnamra N. Prolactin decreases expression of Runx2, osteoprotegerin, and RANKL in
primary osteoblasts derived from tibiae of adult female rats. Can J Physiol Pharmacol
2008;86(5):240-248.

60. Thongchote K, Charoenphandhu N, Krishnamra N. High physiological prolactin induced by
pituitary transplantation decreases BMD and BMC in the femoral metaphysis, but not in the
diaphysis of adult female rats. J Physiol Sci 2008;58(1):39-45.

61. Seriwatanachai D, Thongchote K, Charoenphandhu N, Pandaranandaka J, Tudpor K,
Teerapornpuntakit J, Suthiphongchai T, Krishnamra N. Prolactin directly enhances bone
turnover by raising osteoblast-expressed receptor activator of nuclear factor B ligand/
osteoprotegerin ratio. Bone 2008;42(3):535-546.

62. Charoenphandhu N, Krishnamra N. Prolactin is an important regulator of intestinal calcium
transport. Can J Physiol Pharmacol 2007;85(6):569-581.

63. Jantarajit W, Thongon N, Pandaranandaka J, Teerapornpuntakit J, Krishnamra N,
Charoenphandhu N. Prolactin-stimulated transepithelial calcium transport in duodenum and
Caco-2 monolayer are mediated by the phosphoinositide 3-kinase pathway. Am J Physiol
Endocrinol Metab 2007;293:E372-384.

64. Charoenphandhu N, Wongdee K, Tudpor K, Pandaranandaka J, Krishnamra N. Chronic
metabolic acidosis upregulated claudin mRNA expression in the duodenal enterocytes of
female rats. Life Sci 2007;80(19):1729-1737.

65. Puntheeranurak S, Schreiber R, Spitzner M, Ousingsawat J, Krishnamra N, Kunzelmann K.
Control of ion transport in mouse proximal and distal colon by prolactin. Cell Physiol Biochem
2007;19(1-4):77-88.

66. Anantamongkol U, Takemura H, Suthiphongchai T, Krishnamra N, Horio Y. Regulation of
Ca2+ mobilization by prolactin in mammary gland cells: possible role of secretory pathway
Ca2+-ATPase type 2. Biochem Biophys Res Commun 2007;352(2):537-542.

67. Charoenphandhu N, Tudpor K, Thongchote K, Saengamnart W, Puntheeranurak S, Krishnamra N.
High-calcium diet modulates effects of long-term prolactin exposure on the cortical bone
calcium content in ovariectomized rats. Am J Physiol Endocrinol Metab 2007;292(2):E443-452.

68. Puntheeranurak S, Charoenphandhu N, Krishnamra N. Enhanced trabecular-bone calcium
deposition in female rats with a high physiological dose of prolactin diminishes after ovariectomy.
Can J Physiol Pharmacol 2006;84(10):993-1002.

69. Charoenphandhu N, Tudpor K, Pulsook N, Krishnamra N. Chronic metabolic acidosis stimulated
transcellular and solvent drag-induced calcium transport in the duodenum of female rats. Am
J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2006;291(3):G446-455.

70. Charoenphandhu N, Limlomwongse L, Krishnamra N. Prolactin directly enhanced Na+/K+-
and Ca2+-ATPase activities in the duodenum of female rats. Can J Physiol Pharmacol.
2006;84(5):555-563.

71. Tudpor K, Charoenphandhu N, Saengamnart W, Krishnamra N. Long-term prolactin
exposuredifferentially stimulated the transcellular and solvent drag-induced calcium transport
in the duodenum of ovariectomized rats. Exp Biol Med 2005;230(11):836-844.

72. Deachapunya C, Poonyachoti S, Thongsaard W, Krishnamra N. Barakol extracted from Cassia
siamea stimulates chloride secretion in rat colon. J Pharmacol Exp Ther 2005;314:732-737.

73. Amnattanakul S, Charoenphandhu N, Limlomwongse L, Krishnamra N. Endogenous prolactin
modulated the calcium absorption in the jejunum of suckling rats. Can J Physiol Pharmacol
2005;83(7):595-604.

74. Tanrattana C, Charoenphandhu N, Limlomwongse L, Krishnamra N. Prolactin directly stimulated
the solvent drag-induced calcium transport in the duodenum of female rats. Biochim Biophys
Acta 2004;1665(1-2):81-91.

75. Lotinun S, Limlomwongse L, Sirikulchayanonta V, Krishnamra N. Bone calcium turnover,
formation and resorption in bromocriptine- and prolactin-treated lactating rats. Endocrine
2003;20(1-2):163-170.

76. Rattanakul C, Lenbury Y, Krishnamra N, Wollkind DJ. Modelling of bone formation and
resorption mediated by parathyroid hormone: Response to estrogen/PTH therapy. Biosystems
2003;70(1):55-72.

77. Charoenphandhu N, Limlomwongse L, Krishnamra N. Prolactin directly stimulates transcellular
active calcium transport in the duodenum of female rats. Can J Physiol Pharmacol 2001;79(5):430-438.

78. Krishnamra N, Ousingsawat J, Limlomwongse L. Study of acute pharmacologic effects of
prolactin on calcium and water transport in the rat colon by an in vivo perfusion technique.
Can J Physiol Pharmacol 2001;79(5):415-421.

..



รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

23มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม วิทยาศาสตร ประเทศไทย

79. Piyabhan P, Krishnamra N, Limlomwongse L. Changes in the regulation of calcium metabolism
and bone calcium content during growth in the absence of endogenous prolactin and during
hyperprolactinemia: a longitudinal study in male and female Wistar rats. Can J Physiol
Pharmacol 2000;78(10):757-765.

80. Lotinun S, Limlomwongse L, Krishnamra N. The study of a physiological significance of
prolactin in the regulation of calcium metabolism during pregnancy and lactation in rats. Can
J Physiol Pharmacol 1998;76(2):218-228.

81. Krishnamra N, Wirunrattanakij Y, Limlomwongse L. Acute effects of prolactin on passive
calcium absorption in the small intestine by in vivo perfusion technique. Can J Physiol
Pharmacol 1998;76(2):161-168.

82. Krishnamra N, Seemoung J, Limlomwongse L. Acute effect of prolactin on bone 45Ca
accumulation in rats. Endocr J 1997;44(2):257-264.

83. Krishnamra N, Seemoung J. Effects of acute and long-term administration of prolactin on
bone 45Ca uptake, calcium deposit, and calcium resorption in weaned, young, and mature
rats. Can J Physiol Pharmacol 1996;74(10):1157-1165.

84. Krishnamra N, Taweerathitam P. Acute effect of prolactin on active calcium absorption in
rats. Can J Physiol Pharmacol 1995;73(8):1185-1189.

85. Krishnamra N, Limlomwongse L. Acute and long-term effects of gastrin on muscle and bone
calcium uptake in rats. J Nutr Sci Vitaminol 1995;41(6):687-697.

86. Krishnamra N, Cheeveewattana V. Studies of acute effect of prolactin on distribution of
absorbed calcium and long-term effect on calcium balance in weaned, young, and sexually
mature rats. Can J Physiol Pharmacol 1994;72(12):1521-1527.

87. Krishnamra N, Angkanaporn K, Deenoi T. Comparison of calcium absorptive and secretory
capacities of segments of intact or functionally resected intestine during normo-, hypo-, and
hyper-calcemia. Can J Physiol Pharmacol 1994;72(7):764-770.

88. Krishnamra N, Lotinun S, Limlomwongse L. Acute effect and mechanism of action of
prolactin on the in situ passive calcium absorption in rat. Bone Miner 1993;23(3):253-266.

89. Wangdee W, Limlomwongse L, Krishnamra N. Further studies on acute effect of prolactin on
intestinal calcium absorption in rat. Bone Miner 1991;15(2):97-107.

90. Krishnamra N, Thumchai R, Limlomwongse L. Acute effect of prolactin on the intestinal
calcium absorption in normal, pregnant and lactating rats. Bone Miner 1990;11(1):31-41.

91. Limlomwongse L, Krishnamra N. Different effects of bile and sodium taurocholate on mucosal
calcium accumulation and calcium absorption in rats. J Nutr Sci Vitaminol 1989;35(4):267-277.

92. Limlomwongse L, Deachapunya C, Krishnamra N. Biliary calcium and bile acid secretion in
intact and TPTX rats with varying plasma calcium concentration. Dig Dis Sci 1988;33(6):685-691.

93. Limlomwongse L, Suanarunsawat T, Krishnamra N. Hemorrhage with blood reinfusion and
the relationship between gastroduodenal motility and bile reflux in rats. Can J Physiol Pharmacol
1988;66(5):608-612.

94. Krishnamra N, Limlomwongse L, Thimaporn J. Mechanism of hypocalcemia induced by
intraperitoneal, intragastric, and intravenous administration of ethanol to the rat. Can J
Physiol Pharmacol 1987;65(5):810-815.

95. Krishnamra N, Limlomwongse L. The in vivo effect of ethanol on gastrointestinal motility and
gastrointestinal handling of calcium in rats. J Nutr Sci Vitaminol 1987;33(1):89-98.

96. Krishnamra N, Boonpimol P. Acute effect of ethanol on intestinal calcium transport. J Nutr
Sci Vitaminol 1986;32(2):229-236.

97. Krishnamra N, Limlomwongse L. Hypercalcemic effect of insulin in thyroparathyroidectomized
alloxan-treated rats. Endocrinol Jpn 1986;33(3):285-292.

98. Piyachaturawat P, Peungvicha P, Limlomwongse L, Krishnamra N. Depression of estrogen-
induced uterine peroxidase in alloxan-diabetic rats. J Steroid Biochem 1984;21(6):685-690.

99. Krishnamra N, Limlomwongse L, Soogaroon P. Calcium metabolism in relation to chronic
ethanol ingestion and estrogen deficiency in rat. Endocrinol Jpn 1983;30(6):707-713.

100. Krishnamra N, Limlomwongse L. The acute hypocalcaemic effect of ethanol and its mechanism
of action in the rat. Can J Physiol Pharmacol 1983;61(4):388-394.

101. Limlomwongse L, Krishnamra N. The mechanism of action and target organ of gastrin-induced
hypocalcemia. Proc Soc Exp Biol Med 1981;168(1):72-76.

102. Krishnamra N, Limlomwongse L. Possible role and mode of action of gastrin on calcium
homeostasis in the rat. Proc Soc Exp Biol Med 1981;168(1):65-71.

103. Krishnamra N, Limlomwongse L. The influence of gastrin on plasma calcium, bile and gastric
calcium secretions in the rat. Proc Soc Exp Biol Med 1978;158(1):40-44.



Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation24

Science and Technology Awards

ภาควชิาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร
Department of Pharmaceutical Technology,
Faculty of Pharmacy, Silpakorn University

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

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร

มหาวทิยาลยัศลิปากร
พระราชวงัสนามจนัทร

ตำบลพระปฐมเจดยี อำเภอเมอืง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท: 034-255 800
โทรสาร: 034-255 801
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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,

ประวตัคิวามเปนมา
ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร จดัตัง้ขึน้เมือ่ป พ.ศ. 2529
ซึ่งเดิมประกอบดวยภาควิชาเภสัชกรรมและภาควชิาเภสัชอุตสาหกรรม ภายหลังไดรวมบุคลากร
ในสองภาควิชาและเน้ือหารายวิชา และจัดตั้งเปนภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมจนถึงปจจุบัน
ภาควิชาเทคโนโลยเีภสชักรรมถือเปนหนวยราชการสงักดัคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร
ตัง้อยทูีต่ำบลพระปฐมเจดยี อำเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ภายใตการบกุเบกิของทาน ภก. รศ. ดร.
ประโชต ิเปลงวทิยา ซึง่เปนคณบดทีานแรกผซูึง่วางรากฐานสำคญัใหกบัคณะวชิา ภาควชิาเทคโนโลยี
เภสัชกรรมเปนภาควิชาท่ีมีการเติบโตแบบกาวกระโดดอยางนาสนใจโดยมีการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปภายใตการกำกับดูแลของหัวหนา
ภาควชิาจำนวนทัง้สิน้ 12 คน ปจจบุนัมอีาจารยประจำ 17 คน มนีกัศกึษาปรญิญาเอกจำนวน 23 คน
นกัศึกษาปรญิญาโทจำนวน 13 คน มคีณาจารยและศษิยเกาทีป่ระสบความสำเรจ็ในอาชพีการงาน
เปนผูบริหารระดับสูงและมีบทบาทสำคัญในการทำประโยชนตอนโยบายดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีในชวงระยะเวลา 10 ปทีผ่านมามคีณาจารยทีส่รางชือ่เสยีงและไดรบัรางวลัเชดิชูเกยีรติ
ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตจิำนวนมากมาย อาท ิรางวลันกัวจิยัดเีดนแหงชาต ิเภสชักรดเีดนของ
ภมูภิาคเอเชียในสาขาการวิจยัทางเภสัชศาสตร รางวัลสภาวิจยัแหงชาติ รางวัลนกัวจิยัรนุใหมดเีดน
รางวัลนกัวิทยาศาสตรรนุใหม เปนตน ในระยะเวลา 8 ปทีผ่านมามีผลงานวิจยัทีต่พีมิพในระดับ
นานาชาตจิำนวน 274 บทความ (มากกวารอยละ 90 เปนวารสารทีอ่ยใูนฐานขอมลู ISI และ Scopus)
และมีคาเฉล่ียจำนวนบทความตออาจารยประจำท่ีตพีมิพในป พ.ศ. 2553 = 2.47 / พ.ศ. 2554 = 2.35 /
พ.ศ. 2555 = 2.94 / พ.ศ. 2556 = 2.41 มผีลงานวจิยัทีอ่ยรูะหวางขัน้ตอนการยืน่ขอจดทะเบยีน
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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.

สิทธิบัตรจำนวนไมนอยกวา 8 เร่ือง และมีหนังสือหรือตำราท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมากกวา
15 เลม ไดรบัทนุวจิยัไมนอยกวา 50 ลานบาทในชวง 5 ปทีผ่านมา คณาจารยในภาควิชาไดรบัทนุ
คปก. ทัง้สิน้ 23 ทนุนับตัง้แตป พ.ศ. 2549 โดยมีนกัศกึษา คปก. สำเรจ็การศกึษาแลวจำนวน
9 คน ภาควชิามเีครอืขาย/การแลกเปลีย่นนกัศกึษากบัตางประเทศ และไดรบัเชิญเปนผทูรงคณุวฒุิ
ใหกบัหนวยงานตางๆ ผทูรงคุณวฒุปิระเมนิโครงการวิจยัของหนวยงานตางๆ และประเมินบทความ
วิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติเปนกองบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ภาควิชามีระบบพี่เลี้ยงในการวิจัยที่ชวยใหอาจารยรุนใหมสามารถเติบโตและสรางผลงานทาง
วชิาการดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทีเ่ปนประโยชนตอประเทศชาติอยางตอเนือ่ง โดยมนีกัวจิยั
รนุพีท่ีป่ระสบความสำเร็จเปนทีป่รกึษา ภาควิชาใหความสนใจในการวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑยา
สมนุไพร และผลติภณัฑสขุภาพอืน่ๆ โดยเนนการบรูณาการองคความรเูพือ่มงุใหเกดิการพฒันา
นวตักรรมของอตุสาหกรรมยาทัง้ดานผลติภัณฑและเทคโนโลยกีารผลติเพือ่ลดการพึง่พาการนำเขา
ยารกัษาโรคจากตางประเทศ สรางความมัน่คงทางสขุภาพใหกบัประชาชนในประเทศ และเพือ่การ
พัฒนาประเทศไปสูการเปนศูนยกลางทางการแพทยของภูมิภาคในอนาคต นอกจากนี้ภาควิชาให
ความสำคัญอยางมากในเร่ืองความปลอดภัยของหองปฏิบตักิารท่ีมผีลโดยตรงตอนกัศกึษา อาจารย
นักวิจัย และสิ่งแวดลอมจึงไดเขารวมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของหอง
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยเพ่ือเปนหองปฏิบัติการตนแบบอีกดวย

ความรวมมือกับ
ตางประเทศในการจัด
ประชมุวชิาการและการ
แลกเปล่ียนนกัศกึษา
เพือ่พฒันาเสรมิสราง

การเรยีนรใูนระดบัสากล
International Conference
and Student Exchange

with Leading International
Department to Reinforce
International Standards

Learning
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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.

หนาทีค่วามรับผดิชอบหลัก
1. ดำเนนิการสอนและผลิตบณัฑติ ภาควิชามีหนาทีร่บัผดิชอบดานการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตยาทุกรูปแบบ ตั้งแตระดับขั้นหองปฏิบัติการไปจนถึงระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาถึงการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ
ในอตุสาหกรรมยา เครือ่งสำอาง และผลติภณัฑทีเ่ตรยีมจากสมนุไพร และดานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
นโยบายของภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรมคือการผลติบัณฑิตที่มีความรรูอบดาน มีกิจกรรมทาง
การศึกษาท่ีดี และมีจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังประสบการณในดาน
เทคโนโลยีเภสัชกรรม ภาควิชามีโครงสรางพื้นฐานซึ่งประกอบดวยหองปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ
ขั้นสูงตางๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีดี หองสมุด หองเรียน หองสัมมนา เปนตน ภาควิชา
มีโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย ใหความรูพื้นฐานในสวนทฤษฎีและปฏิบัติที่จำเปนเกี่ยวกับ
รปูแบบเภสัชภณัฑ การประเมิน การผลิตเภสัชภณัฑ และการพัฒนาวัตถดุบิเพ่ือการประยุกตทาง
เภสชักรรม และมหีลกัสตูรทีใ่หความรใูนสวนพืน้ฐานและเทคโนโลยช้ัีนสงูในการพฒันาระบบนำสง
ยาและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เคร่ืองสำอาง กระบวนการผลิต และวิศวเภสัชกรรม
2. การดำเนินการวิจยัดานเทคโนโลยีเภสัชกรรม ซึง่เกีย่วของกบัการใชเทคโนโลยีตางๆ ในการ
วจิยัและพัฒนาวัตถดุบิเพือ่ใชทางเภสัชกรรม การพัฒนารูปแบบยา/ระบบนำสงยา กระบวนการผลิต
และระบบปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยา
3. การใหบริการวิชาการแกสงัคม โดยกำหนดการบริการวิชาการแกสงัคมเปนพนัธกิจหลักอยาง
หนึง่ของภาควชิา โดยสงเสรมิใหมกีารนำความรไูปถายทอดสชูมุชนและเผยแพรความรทูางวชิาการ
สหูนวยงานภายนอก โดยมงุเนนกิจกรรมการใชศกัยภาพ ความร ูและความพรอมทีม่ขีองภาควิชา
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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,

ในการใหบรกิารวชิาการเพือ่ตอบสนองความตองการของทองถิน่ ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ
สามารถชีน้ำแกปญหา ใหคำปรกึษาแกชมุชน และสรางเครอืขายความรวมมอืกบัหนวยงานภายนอก
มหาวทิยาลยั ในการจัดประชมุสมัมนาทางวชิาการ จดักจิกรรมสำคญัตางๆ เพือ่ใหความรแูละการ
บริการทางวิชาการกับชุมชน

จุดเดนของภาควิชาอยูที่อาจารยในภาควิชาที่มีศักยภาพสูงทั้งดานวิจัยและการสอน มีความ
สามารถในการบรหิารจดัการสงู ภาควชิามกีารสงเสรมิใหอาจารยขอตำแหนงวชิาการทีส่งูขึน้ และ
ภาควิชามีการสงเสริมใหอาจารยที่ยังไมมีตำแหนงวิชาการ เขาสูตำแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดย
สนบัสนนุใหอาจารยทกุคนขอทุนสนบัสนนุการวิจยั ทัง้นีภ้าควิชามกีารย่ืนขอทุนวจิยัจากโครงการ
ของภาควชิาโดยความรวมมอืของคณาจารยทัง้ภาควชิา และมมีาตรการเพือ่เพิม่คณุภาพดานการ
จดัการเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวโดยมีการจัดการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนดวยกระบวนการจัดการความรจูากผลการประเมินรายวิชา มกีารปรับการดำเนินการดานการ
สงเสรมิจรยิธรรมแกนกัศึกษาอยางเปนรปูธรรมมากยิง่ขึน้ โดยจดัทำโครงการสรางเสรมิคณุธรรม
จริยธรรมดานความรับผิดชอบตอสวนรวมของนักศึกษาเภสัชศาสตร

คณาจารยของภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม
ปจจบุนัภาควิชามคีณาจารยประจำจำนวน 17 ทาน ดงันี้
1. ภญ. รศ. ดร. สชุาดา พริยิะประสาธน หวัหนาภาควชิา (พ.ศ. 2554-ปจจุบนั)

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

ภญ. รศ. ดร. สชุาดา
พริยิะประสาธน

หวัหนาภาควชิาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

มหาวทิยาลยัศลิปากร
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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).

2. ภญ. รศ. ดร. จไุรรตัน นนัทานชิ คณบดี
ปร.ด. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหดิล

3. ภก. ผศ. ดร. วนัชยั สทุธะนนัท รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
Ph.D. (Pharmaceutical Technology) University of London, UK

4. ภญ. รศ. ดร. เกษร จนัทรศริิ ผอูำนวยการวิทยาลยันานาชาติ
Ph.D. (Pharmaceutics) Purdue University, USA

5. ภก. รศ. ดร. ธนะเศรษฐ งาวหิรญัพฒัน รองคณบดีฝายวิชาการ
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) Toyama Medical and Pharmaceutical University, Japan

6. ภก. ผศ. ดร. ณฐัวฒัน ณฐัพูลวฒัน รองคณบดีฝายบริหาร
ปร.ด. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหดิล

7. ภก. ศ. ดร. พรศกัดิ ์ศรอีมรศกัดิ์ รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
Ph.D. (Pharmaceutics) Charles Sturt University, Australia

8. ภญ. รศ. ดร. ปราณตี โอปณะโสภติ รองศาสตราจารย
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) Kyoto University, Japan

คณาจารยภาฃวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร
มหาวทิยาลยัศลิปากร
Staffs of Department
of Pharmaceutical
Technology
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9. ภญ. รศ. ดร. มาน ีเหลอืงธนะอนันต รองศาสตราจารย
Ph.D. (Pharmaceutics) The Victoria University of Manchester, UK

10. ภญ. รศ. ดร. สวุรรณ ีพนมสขุ รองศาสตราจารย
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) Toyama Medical and Pharmaceutical University, Japan

11. ภก. รศ. ดร. สมลกัษณ คงเมอืง รองศาสตราจารย
Ph.D. (Pharmaceutics) Purdue University, USA

12. ภก. รศ. ดร. สนทยา ลิม้มทัวาภริตัิ์ รองศาสตราจารย
Ph.D. (Pharmaceutical Technology) Chiba University, Japan

13. ภก. รศ. ดร. ธวชัชยั แพชมดั รองศาสตราจารย
ปร.ด. (เภสชักรรม) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

14. ภก. รศ. ดร. ประเสริฐ อคัรมงคลพร รองศาสตราจารย
ปร.ด. (เภสชักรรม) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

15. ภญ. ผศ. ดร. พนิดา อศัวพิชยนต ผูชวยศาสตราจารย
Ph.D. (Pharmaceutics) University of Saskatchewan, Canada

16. ภญ. อ. ดร. ปารชิาต ชมโท อาจารย
ปร.ด (เภสชักรรม) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

17. ภญ. อ. ดร. วภิาลกัษณ ปฐมชยัวิวฒัน อาจารย
ปร.ด. (เภสชักรรม) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

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.Analytical Laboratoy
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ผลงานเดนของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยตองพึ่งพาการนำเขายาจากตางประเทศในสัดสวนที่สูงมากขึ้น
ตลอดระยะเวลา 15 ปที่ผานมา สงผลใหมูลคาการนำเขายาจากตางประเทศมีปริมาณมากกวา
คร่ึงหนึง่ของมลูคาการบรโิภคยาทัง้หมดของประเทศ อตุสาหกรรมยาจงึตองมกีารวจิยัและพฒันา
ที่เขมแข็งมากขึ้นเพื่อการดำรงอยูอยางยั่งยืนและแขงขันได ในฐานะภาควิชาในสถาบันการศึกษา
ที่มีความเช่ียวชาญดานการวิจัยและพัฒนายาไดตระหนักถึงมูลเหตุดังกลาว จึงไดใหความสนใจ
ในการวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑยา สมนุไพร และผลิตภณัฑสขุภาพอ่ืนๆ โดยเนนการบูรณาการ
องคความรูเพื่อมุงเปาใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมยาทั้งดานผลิตภัณฑและ
เทคโนโลยีการผลิต ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เปนผูริเริ่มในการจัดตั้งกลุมวิจัยพอลิเมอร
ธรรมชาตสิำหรบัอตุสาหกรรมยา (Pharmaceutical Biopolymer Group) เพือ่รวบรวมนกัวจิยั
ในภาควิชาที่มีความสนใจในการวิจัยเกี่ยวกับการใชพอลิเมอรธรรมชาติสำหรับใชในการผลิตยา
รปูแบบตางๆ รวมถึงการศึกษาสมบัต ิคณุลกัษณะ และการประยุกตใชในทางเภสัชกรรม
1. ดานการผลิตกำลงัคนระดับสงู

ในปจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมมีนักศึกษาปริญญาเอกจำนวน 23 คน นักศึกษา
ปรญิญาโทจำนวน 13 คน คณาจารยในภาควิชาไดรบัทนุ คปก. ทัง้สิน้ 23 ทนุนบัตัง้แตป พ.ศ.
2549 โดยมีนกัศกึษา คปก. สำเร็จการศึกษาแลวจำนวน 9 คน มนีกัศกึษาท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปรญิญาโทไปแลวจำนวนทัง้สิน้ 9 รนุ 32 คน ระดบัปรญิญาเอกจำนวนทัง้สิน้ 7 รนุ 13 คน จำนวน
ผลงานวิจยัตพีมิพในวารสารระดับนานาชาติของนักศกึษาระดับปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยี
เภสชักรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร โดยเฉล่ียมากกวา 5 เร่ืองตอคน มนีกัศกึษา

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
เทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากรไดรบัรางวลัผลงานวจิยีตพีมิพดเีดน
Nagai Award Thailand จาก Nagai Foundation Tokyo ประเทศญีป่นุ (พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2556) รางวัลโปสเตอรดีเดนสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการประชุมเสนอผลงานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร ประจำป พ.ศ. 2553 คณะเภสัชศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยรางวัล Best Paper
Award สาขา Materials For Health & Medicine จากการประชุม The 6th Thailand
Materials Science and Technology Conference ในป พ.ศ. 2553 รางวลั Outstanding Oral
Presentation จากการประชุมวชิาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครัง้ที ่12 ประจำป พ.ศ.
2554 รางวลั Best Poster Award สาขา Biomedical Materials & Devices จากการประชมุ
The 7th International Conference on Materials Science and Technology ในป พ.ศ.
2555 และไดรับรางวัลวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เรื่องการสังเคราะห
เชลแล็กทาเลตดวยปฏิกิริยาที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศลิปากร ในป พ.ศ. 2551 เปนตน

ศิษยเกาของภาควิชาประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และมีบทบาทสำคัญในการทำ
ประโยชนตอนโยบายดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน เปนผบูรหิารของหนวยงานรัฐบาลและ

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.

กลมุวจิยัพอลเิมอร
ธรรมชาติสำหรับ
อตุสาหกรรมยา

(Pharmaceutical
Biopolymer Group; PBiG)
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เอกชน เปนอาจารยในสถาบันตางๆ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
บรษิทัยา และโรงพยาบาล เปนตน ทัง้นีภ้าควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม มเีครอืขายความรวมมอืกบั
ทัง้ในและนอกประเทศ โดยผานทางคณะวชิาและมกีารแลกเปลีย่นนกัศกึษากบัหองปฏบิตักิารวจิยั
ในตางประเทศในหลายมหาวิทยาลัย หลายประเทศนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเอกของ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีโอกาสไดเดินทางไปทำวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน
ตางประเทศหลายสถาบัน เชน Chiba University (ประเทศญี่ปุน) Gifu Pharmaceutical
University (ประเทศญีป่นุ) Toho University (ประเทศญีป่นุ) Hoshi University (ประเทศ
ญีป่นุ) University of Applied Sciences Berlin (ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) Postdam
University (ประเทศสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน)ี University of Manchester (ประเทศองักฤษ)
Curtin University (ประเทศออสเตรเลีย) University of Western Australia (ประเทศ
ออสเตรเลยี) Charles Sturt University (ประเทศออสเตรเลยี) The Ohio State University
(ประเทศสหรฐัอเมรกิา) เปนตน
2. ดานการผลติผลงานวจิยัทีเ่ปนประโยชนกบัประเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร เปนภาควชิาทีม่กีาร
เติบโตแบบกาวกระโดดอยางนาสนใจในชวง 8 ที่ผานมาเน่ืองจากคณาจารยในภาควิชาสำเร็จ

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

การเปนทีย่อมรบัของ
คณาจารยทั้งในระดบั
นานาชาติและระดับชาติ
Recognition and
Accolades
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การศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาโดยพรอมเพรียงกัน ทำใหมีบรรยากาศงานวิจัยที่เขมแข็ง
ดวยความคิดริเริ่มและการสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ทำใหมีคณาจารยที่สรางชื่อเสียงและไดรับ
รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก งานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
มคีวามหลากหลาย ครอบคลมุงานเทคโนโลยีตางๆ ทีเ่กีย่วกบัการพฒันายา โดยสามารถจำแนก
กลมุงานวจิยัไดทัง้หมด 5 กลมุหลกั ดงันี้

2.1 งานวิจยัพอลิเมอรธรรมชาติสำหรบัอตุสาหกรรมยา มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาวจิยัเกีย่วกบั
การใชพอลิเมอรธรรมชาติ เชน เพกตินจากเปลือกสมหรือกากผลไม อัลจิเนตจากสาหรายทะเล
ไคโตซานจากเปลือกกุงหรือกระดองปู เชลแล็กจากครั่ง แปงขาวเจา แปงขาวเหนียวดำ แปงมัน
มอืเสอื แปงทาวยายมอม เปนตน เปนวตัถดุบิในการผลติยา เพือ่สรางมลูคาเพิม่ใหกบัของเหลอืทิง้
จากอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับใชในการผลิตยารูปแบบตางๆ รวมถึงการศึกษาสมบัต ิคณุลกัษณะ
และการประยุกตใชในทางเภสัชกรรมเพื่อนำไปสูการพัฒนาไปใชในเชิงพาณิชย

2.2 งานวิจัยดานการพัฒนาระบบนำสงยาหรือสารชีวภาพ โดยอาศัยหลักการของนาโน
เทคโนโลย ีโดยมงุเนนการพัฒนาผลติภณัฑดานสขุภาพและการแพทย โดยเฉพาะการพฒันาระบบ
นำสงยาสำหรับนำสงยาท่ีมกีารละลายน้ำต่ำ ยาท่ีไดจากเทคโนโลยีชวีภาพ เชน ยาเพปไทด โปรตีน
หรอืยนี ซึง่มีปญหาทัง้ดานความคงตวัและการดดูซมึเขาสรูางกาย การวจิยัครอบคลุมการสงัเคราะห
หรือดัดแปรโครงสรางของพอลิเมอรเพื่อใหสามารถใชในการเตรียมระบบนำสงยา นอกจากนี้ยัง
เตรยีมในรูปลพิดิเบส เชน ลโิพโซม นโิอโซม นาโนอิมลัชัน ไมโครอิมลัชัน และนาโนพารทเิคลิ
ไขมันแข็ง เปนตน เพื่อใหไดระบบนำสงยาท่ีมีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรสามารถกักเก็บยาไว
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 งานวจิยัดานการออกแบบระบบนำสงยาหรือรปูแบบยาใหม เชน การพัฒนาวัสดแุลกเปล่ียน
ออิอนสำหรับนำสงยา การวิจยัเก่ียวกับการใชพอลิเมอรชวีภาพเพ่ือเปนสารกอเมทริกซในรูปแบบ
ยาเมด็เพือ่ควบคมุการปลดปลอยยา การใชพอลเิมอรในการควบคมุการปลดปลอยยาในรปูแบบ
in situ forming gel และโครงสรางความพรุนสูง การพัฒนารูปแบบยาของแข็งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการนำสงยาโดยใชนาโนเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาระบบนำสงยาชนิดเกิด
อมิลัชันไดเองสำหรบัเพิม่การดูดซึมยาละลายน้ำยาก การวจิยัและพฒันาระบบนำสงยาชนดิยดึตดิ
เยือ่เมอืกในทางเดนิอาหาร การวจิยัและพฒันาระบบนำสงยาตานมะเรง็รปูแบบรบัประทานและฉดี
เขาชองทอง การวจิยัตำรบัอมิลัชนัแหงน้ำมนัมะพราวสกดัเยน็ การวจิยัและพฒันาน้ำมนัมะพราว
ดดัแปรสำหรบัตานจลุชพี การวจิยัและพฒันาตำรบัเครือ่งสำอางบำรงุผวิ การพฒันาตำรบัยาสามญั
ใหมในประเทศ การวิจัยและพัฒนาตำรับยาที่มีสารสกัดจากสมุนไพรเปนองคประกอบรวมกับ
ฝายวิจัยและพัฒนาของโรงงานอุตสาหรรมยาในประเทศ เปนตน

2.4 งานวิจัยดานการออกแบบการทดลองและการออพติไมเซชัน เพื่อลดระยะเวลาและ
คาใชจายในกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑโดยอาศัยความรูทางคอมพิวเตอรมาใชใน
ทางเภสัชกรรมนำขอมูลมาสรางเปนแบบจำลองที่สามารถนำไปใชในการวิเคราะหลักษณะของ
องคประกอบหรือปจจัยในการตั้งตำรับหรือในกระบวนการผลิตที่อาจสงผลตอลักษณะที่
พึงประสงคของผลิตภัณฑมากที่สุด หรือใชในการคาดประมาณสมบัติของสารที่จะนำมาพัฒนา
ในการตั้งตำรับเภสัชภัณฑตางๆ โดยการนำคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการระบบขอมูล
ประกอบการใชเทคนิคการออกแบบการทดลองและการวิเคราะหทางสถิติและทางคณิตศาสตร
มาสรางแบบจำลอง (model) ไมเพียงเพื่อพัฒนาสูตรตำรับที่มีรูปแบบแตกตางกัน ยังทำใหเกิด
กระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถพสิจูนไดวาเปนกระบวนการผลติทีส่ามารถทำไดจรงิ

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

นักศึกษาที่ไดรับรางวัล
Outstanding Student Awards
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2.5 การวจิยัเกีย่วกบัการซมึผานผวิหนงั ซึง่เปนงานท่ีครอบคลุมทัง้ดานการพัฒนาตำรบัยาท่ี
ใหผานผิวหนงัทกุรปูแบบเนนการเพิม่ประสทิธภิาพการซมึผานผวิหนงัโดยการประยกุตใชเทคนคิ
ทัง้ทางเคม ีไดแกการใชสารชวย และเทคนคิทางกายภาพเชน microneedle, electroporation,
sonophoresis การศึกษาผลของโครงสราง การเกิดเมตาบอลิสม รวมถึงกลไกการซึมผานใน
ผิวหนังชนิดตางๆ ที่มีตอการซึมผานของยาและมีการริเริ่มการนำคราบงูจากงูสายพันธไทยเปน
ตัวแทนของผิวหนังในการประเมินประสิทธิภาพระบบนำสงยาบริเวณผิวหนัง

3. ดานบรกิารวชิาการตอสงัคม
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมเปนผรูบัผดิชอบหลักในโครงการ “รวมพลังจติอาสาผลิตยาข้ีผึง้

น้ำกัดเทา ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร” ซึง่ไดพฒันาสูตรตำรบัจากการศึกษาวิจยั
รวมกันของคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
และผลิตยาขี้ผึ้งน้ำกัดเทาซึ่งขาดแคลนในชวงภาวะวิกฤตในคราวน้ำทวมใหญในป พ.ศ. 2554
โดยไดแจกจายใหแกชมุชนผปูระสบภยั รวมทัง้หนวยงานทีร่องขอเพือ่นำไปแจกจายใหผปูระสบภัย
น้ำทวม เชน กองทัพเรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร เปนตนและจัดทำโครงการผลิตเจลแอลกอฮอลสำหรับลางมือระดับกึ่งอุตสาหกรรม

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

กิจกรรมทำประโยชน
แกสงัคมของภาควชิา
Academic Services
to the Community

and Society
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เพือ่มอบใหแกโรงเรียนหรือวัดในเขตพ้ืนทีจ่งัหวัดนครปฐมเพ่ือเสริมสรางสุขอนามัยทีด่แีละเพ่ือให
นักศึกษานำผลิตภัณฑที่มีการเตรียมในหองปฏิบัติการไปใชประโยชนจริง
บคุลากรของภาควชิาไดรบัเชญิเปนผทูรงคณุวฒุใิหคำปรกึษากบัหนวยงานของรฐั เชน สำนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา สภาเภสัชกรรมและสมาคมวิชาชีพตางๆ ในเร่ืองยา เคร่ืองสำอาง
และเคร่ืองมือแพทย รวมถึงเปนที่ปรึกษาใหกับหองปฏิบัติการวิเคราะห หนวยภูมิปญญาทาง
เภสชัศาสตร”ประโชต ิเปลงวทิยา” คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร ซึง่เปนหองปฏบิตักิาร
ทีไ่ดรบัการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในการใหบรกิารตรวจวิเคราะหและทดสอบ
มาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑยา เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหาร และผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ทั้งทางดานเคมีฟสิกสและจุลชีววิทยา ใหบริการศึกษาความเทาเทียมทางเภสัชกรรม รวมทั้งให
บริการตรวจวิเคราะหดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตรตางๆ
บุคลากรของภาควิชาไดรับเชิญใหเปนกองบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เปนผทูรงคณุวุฒใินการประเมนิโครงการวจิยัของหนวยงานตางๆ เชน สำนักงานกองทนุสนบัสนนุ
การวจิยั ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาต ิศนูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาต ิศนูยพนัธวุศิวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
เปนตน นอกจากนี้ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากภารกิจหลักทางดานวิชาการและการวิจัยแลว ทางภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมไดให
ความสำคัญอยางมากในเรือ่งความปลอดภยัของหองปฏบิตักิาร (lab safety) ที่มผีลโดยตรงตอ
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).

กจิกรรมการสมัมนาดานการศึกษาของภาควชิา
Seminar on Quality Assurance Activities



Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation38

Science and Technology Awards

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of
Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ซึง่ไดรบัการสนบัสนนุจาก
คณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ โดยมีกลมุวจิยัพอลิเมอรธรรมชาตเิพือ่ประยกุตใชในทางเภสชักรรม
(Pharmaceutical Biopolymer Group;PBiG) เขารวมเปนหองปฏิบัติการตนแบบสำหรับการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัยในคณะและมหาวิทยาลัย

การไดรบัการยอมรับของของบุคลากรในภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ระดบันานาชาติ
• ศาสตราจารย ดร. พรศกัดิ ์ศรอีมรศักดิ์ ไดรบัรางวลัเภสัชกรดเีดนของภูมภิาคเอเชยี สาขา

การวิจัยทางเภสัชศาสตร 2012 FAPA Ishidate Award จาก Federation of Asian
Pharmaceutical Associations (FAPA)และรางวลัผลงานวจิยัตพีมิพดเีดน Nagai Award
Thailand 2002 จาก Nagai Foundation Tokyo, Japan

• รองศาสตราจารย ดร. ปราณีต โอปณะโสภิตไดรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพดีเดน Nagai
Award Thailand 2008 จาก Nagai Foundation Tokyo, Japan และรางวัลนกัเรียนท่ีมี
ผลงานวิจยัดีเดนในการประชุม 2000 Millennial World Congress of Pharmaceutical
Sciences, San Francisco, USA

ระดับชาติ
• ศาสตราจารย ดร. พรศักดิ ์ศรอีมรศักดิ์ ไดรบัรางวลันกัวจิยัดเีดนแหงชาต ิประจำป 2556

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รางวัลนักวิทยาศาสตรโพลิเมอรดีเดนของ
ประเทศไทยประจำป 2555-2556 จากสมาคมโพลิเมอรแหงประเทศไทย รางวัลผลงานวิจัย
ระดับดีประจำป 2552 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัชจาก วช. รางวัล 2009 TRF-CHE-
SCOPUS Researcher Award จากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษารวมกบัสำนกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและ Scopus รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจำป 2552 สาขา
วทิยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต จากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากรรางวัล
สภาวิจยัแหงชาต:ิ รางวัลผลงานวจิยั ประจำป 2548 จาก วช. รางวลัผลงานวิจยัด ีประจำป
2548 สาขาวทิยาศาสตรและวทิยาศาสตรเทคโนโลยจีากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยั
ศลิปากรรางวัลเงินทนุชวยเหลือการวิจยัดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากมูลนธิโิทเรเพ่ือการ
สงเสริมวทิยาศาสตรประเทศไทย (TTSF) ประจำป 2548 รางวัลนกัวทิยาศาสตรรนุใหม ประจำป
2547 จากมลูนธิสิงเสรมิวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนพระบรมราชปูถมัภรางวลันกัวจิยัรนุใหม
ดเีดนประจำป 2547 จากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยัรวมกบัสำนกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา นอกจากนีย้งัไดรบัรางวลัการเสนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอรสาขาวทิยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต รางวลัศษิยเกาดเีดน ชมรมศษิยเกาคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยั
มหดิล ประจำป 2554 รางวลับคุลากรดเีดน คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร ประจำป
2548 และ 2554
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• รองศาสตราจารย ดร. ปราณตี โอปณะโสภิตไดรบัรางวลัผลงานวจิยัระดบัด ีประจำป 2552
สาขาวทิยาศาสตรเคมแีละเภสชั จาก วช. รางวัล 2009 TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher
Award จากสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารวมกบัสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั
และ Scopus รางวัลผลงานวิจยัดี ประจำป 2552 สาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
จากสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากรรางวลันกัศกึษาเกาดเีดนประเภทผสูงเสรมิ
การศึกษาวิชาการ ประจำป 2552จากสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้
ยงัไดรบัรางวลัศษิยเกาดีเดนสาขาวชิาการประจำป 2548 จากคณะเภสชัศาสตรมหาวทิยาลยั
ศลิปากรรวมกบัชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยศลิปากร

• รองศาสตราจารย ดร. มาน ีเหลอืงธนะอนนัตไดรบัรางวัลผลงานวจิยัดเีดนสาขาวชิาวทิยาศาสตร
และวทิยาศาสตรประยกุต ประจำป 2556 จากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร
รางวลัผลงานวจิยัด ีประจำป 2550 สาขาวทิยาศาสตรและวทิยาศาสตรเทคโนโลย ีจากสถาบนั
วจิยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

• รองศาสตราจารย ดร. สนทยา ลิม้มทัวาภริตัิ ์ไดรบัรางวลัเงินทนุชวยเหลอืการวจิยัดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีจากมลูนธิโิทเรเพือ่การสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย (TTSF) ประจำป 2555
รางวัลโปสเตอรดเีดน ป 2550 จากเภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 (popular vote) สาขาสุขภาพและการแพทย ป 2551 จากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว.
ครั้งท่ี 6) และรางวัลการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอรสาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต ป 2551 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับเครือขายวิจัย
อดุมศึกษาภาคกลางตอนลาง สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

• รองศาสตราจารย ดร. จไุรรัตน นนัทานิช ไดรบัรางวลัผลงานวจิยัด ีประจำป พ.ศ. 2551 สาขา
วทิยาศาสตรและวทิยาศาสตรเทคโนโลย ีจากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร

• รองศาสตราจารย ดร. สชุาดา พริยิะประสาธน ไดรบัรางวัลผลงานวิจยัด ีสาขาวิทยาศาสตร
และวทิยาศาสตรประยกุต ประจำป 2555 จากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร
รางวลัเงนิทนุชวยเหลอืการวจิยัดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีจากมลูนธิโิทเรเพือ่การสงเสรมิ
วทิยาศาสตรประเทศไทย (TTSF) ประจำป 2553 และรางวัลการเสนอผลงานวิจยัแบบโปสเตอร
สาขาวทิยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยกุต จากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร
รวมกับเครือขายวิจยัอดุมศึกษาภาคกลางตอนลาง สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

• รองศาสตราจารย ดร. ธวชัชยั แพชะมัด ไดรบัรางวลั First Prize Award จากงานประชมุวชิาการ
The Third International Conference on Natural Products for Health and Beauty
ป 2554 ซึง่จดัโดยมหาวิทยาลัยรงัสติ รางวัลรองชนะเลิศลำดบัที ่ 1 (popular vote) สาขา
Chemical Science and Environment Zone จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(นทิรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทนุปริญญาตรี สกว. ครัง้ที ่ 7) และรางวัลชมเชย
สาขาวชิาวทิยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยกุต ป 2551 จากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยั
ศลิปากรรวมกับเครือขายวจิยัอดุมศึกษาภาคกลางตอนลาง สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

• ภก. รองศาสตราจารย ดร. ธนะเศรษฐ งาวหริญัพฒัน ไดรบัรางวัลผลงานวิจยัด ีประจำป 2552
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช จาก วช.

การเผยแพรขาวสาร
และองคความรู
Information and Knowledge
Dissemination and
Publication



Science and Technology Research GrantsScience and Technology Research Grants

Thailand Toray          Science Foundation40

สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา

การปรบัปรงุสายพนัธ ุBacillus thuringiensis subsp. aizawai SP41
โดยการทำใหยนี cry2Ab แสดงออก
ศาสตราจารย ดร. วฒันาลัย ปานบานเกร็ด
ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

เชือ้ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai สายพนัธ ุSP41 เปนเชือ้ทีแ่ยกจากดนิในประเทศไทย
เชือ้นีส้รางผลกึ crystal toxin รูป bipyramid ขนาดใหญ สายพนัธ ุSP41 มียนี cry (crystal
toxin) หลายชนิด เชน cry1Aa, cry1Ab, cry1C, cry1D และ vip (vegetative insecticidal
protein) ซึ่งเปนพิษตอหนอนแมลงศัตรูพืชหลายชนิด สายพันธุนี้ยังมียีน cry2Ab แตยีนนี้ไม
แสดงออก เนือ่งจากยีนน้ีไมมสีวนควบคุมการแสดงออกของยีน คอื โปรโมเตอรและเทอมิเนเตอร
ทีด่าน 5’และ 3’ ของ Open reading frame (ORF) ของยนี โดย ORF ของ cry2Ab ทีไ่มมี
โปรโมเตอรนีม้ ี1902 bp ทีจ่ะแปลรหัสเปนกรดอะมิโน 634 ตวั เนือ่งจากโปรตีน Cry2Ab จะเปน
พษิตอหนอนเจาะสมอฝาย (Helicoverpa armigera) และหนอนศัตรพูชือืน่ๆ ไดแก หนอนกระทู
(Spodoptera) ดงันัน้การทำให cry2Ab แสดงออกใน SP41 จะนำไปสกูารเพ่ิมความเปนพษิของ
เชื้อในการควบคุมแมลงศัตรูพืชไดมากขึ้น ในงานวิจัยนี้จะมีวัตถุประสงคในการทำให cry2Ab
แสดงออก โดยจะเชื่อมตอยีนใหอยูภายใตการควบคุมของโปรโมเตอรและเทอรมเินเตอร ท่ีมา
จากยนี cry1Ab ซึง่เปนโปรโมเตอรที ่strong และ hybrid gene ที่สรางขึน้จะนำไปเช่ือมตอกบั
pHT304-18Z และนำเขาส ูSP41 โดยวธิ ีelectroporation จะตรวจสอบการแสดงออกของ cry2Ab
ใน SP41 transformant โดยการวเิคราะหโปรตนีขนาด 65 kDa ของ Cry2Ab SDS-PAGE
เปรยีบเทยีบกบั SP41 strain ทีม่ ีvector อยางเดยีว และตรวจสอบผลึก crystal toxin โดยกลอง
จลุทรรศนอเิลก็ตรอนและจะเปรียบเทียบความเปนพษิของ tranformant โดยการทำ Bioassay
ตอหนอนแมลงเจาะสมอฝาย (Helicoverpa armigera)

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.gra
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ความหลากหลายทางชีวภาพของไสเดือนฝอยศัตรแูมลงในภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืของประเทศไทย และการประยกุตใชควบคมุหนอนแมลงวนั
ผชูวยศาสตราจารย ดร. อภชิาต ิวทิยตะ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

Entomopathogenic nematodes (EPNs) เปนไสเดอืนฝอยท่ีกำจดัแมลงศัตรูพชืไดหลายชนิด
เปนการควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ (Biological control) แทนการใชสารเคมีที่มีปญหาสารพิษ
ตกคางในสิง่แวดลอม โดยแบคทีเรยี Xenorhabdus และ Photorhabdus ซึง่อาศยัอยรูวมกบั
ไสเดอืนฝอย Steinernema และ Heterorhabditis แบบ symbiosis จะสรางสารพิษท่ีกอใหเกดิ
ภาวะโลหติเปนพษิ แลวทำใหตวัออนของแมลงตายภายใน 2 วัน วตัถปุระสงคการศกึษาครัง้นีเ้พือ่
แยกและจำแนกไสเดือนฝอยจากตัวอยางดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
แลวนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนแมลงวัน โดยจะเก็บตัวอยางดินจากพื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทย แลวแยกไสเดือนฝอยจากดินโดยใชหนอนกินรังผึ้งหรือหนอนผีเสื้อ
กลางคนื (Galleria mellonella) เปนเหยือ่ลอ และศึกษาจำแนกสายพันธขุองไสเดอืนฝอยดวย
วิธีทางอณูชีววิทยา แลวจึงนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมตัวหนอนแมลงวันบานและ
แมลงวันหวัเขยีว พรอมทัง้ศกึษาสายสัมพนัธทุางวิวฒันาการของไสเดอืนฝอย การศกึษาในคร้ังนี้
หวังวาจะเปนการพัฒนาการควบคุมหนอนแมลงวันที่เปนปญหาทางการเกษตรและสาธารณสุข
ศาสตร อาจจะมีประโยชนในการนำไปประยุกตใชไดทัง้งานดานการเกษตร 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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การวเิคราะหยนีทีต่อบสนองตอการรบัสารหนใูนขาวเจาและขาวเหนยีว
รองศาสตราจารย ดร. พฒันา ศรฟีา ฮนุเนอร
ภาควิชาพนัธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขาวจัดเปนพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจดวยประชากรไทยและเอเชียบริโภคขาวเปนอาหารหลัก
มรีายงานการตรวจสอบสารเคมีบนเมล็ดขาวพบวาเมล็ดขาวมกีารปนเปอนสารหนู (Arsenic, As)
ทีร่บัมาจากดนิชมุน้ำทีม่สีารหนใูนนาขาว สารหนจูะถกูรบัจากเซลลรากสงตอผานระบบทอลำเลยีงน้ำ
ไปยังสวนตางๆ และสะสมในเมล็ดขาวในที่สุดดวยระดับความเขมขนของสารที่สูงกวาในดิน
หลายเทาตวั สารหนูเปนสารกอมะเร็งทีจ่ดัอยใูน Class I carcinogen โดย IARC ดงันัน้การ
รบัประทานขาวทีม่กีารสะสมของสารหนใูนระดบัสงูจะมผีลเสยีรายแรงตอสขุภาพและเสีย่งตอการ
เกดิมะเร็ง WHO กำหนดวามนุษยไมควรรับสารหนูเกนิ 2 ไมโครกรัม ตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรัม
ตอวนั ในปจจบุนัยังไมมขีอมลูของยนีทีเ่กีย่วของกบัการรบัและลดความเปนพษิของสารหนใูนขาว
ทีป่ลกูเปนการคาในประเทศไทย เพือ่การศกึษาความแตกตางของการตอบสนองทางพนัธกุรรมตอ
สารหนทูีใ่หกบัขาวเจาหอมดอกมะล ิ105 ขาวกลองไรซเบอรรี ่ขาวเหนยีว กข 6 และขาวเหนยีวแดง
71 โดยการโคลนยนีหลกั 4 ยนี ไดแก Arsenate reductase (AR), Glutatione reductase (GR),
Glutatione synthase (GS) and Phytochelatins (PCs) จาก ขาวหอมดอกมะลิ 105 และศึกษา
ระดับความแตกตางของยีนเหลานั้นในขาวทั้งสี่ชนิดที่ไดรับสารหนู ขอมูลการตอบสนองของยีน
ในขาวพันธุตางๆ จะชวยใหนักปรับปรุงพันธุสามารถเลือกขาวที่มีการตอบสนองตอสารหนู
ในระดับต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธุขาวเพ่ือปลูกในพ้ืนที่ที่มีสารหนูในระดับสูงได

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.
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การคัดแยกจุลนิทรียทีส่ามารถสรางสารลดแรงตึงผวิเพ่ือใชฟนฟดูนิและ
แหลงน้ำทางการเกษตร
ดร. พรรณนภา เภาทอง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต

สารลดแรงตงึผวิชวีภาพ เปนสารลดแรงตงึผวิทีผ่ลติไดจากจลุนิทรียหลากหลายชนดิ สารชนดินี้
มีคุณสมบัติในการลดแรงตึงผิวของสารอินทรียและอนินทรีย สารชนิดนี้ถูกนำมาใชประโยชน
ในหลายๆ ดาน ในการทดสอบครั้งนี้ จะทำการแยกเพาะเลี้ยงและจำแนกชนิดของแบคทีเรีย
ที่สามารถสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากตัวอยางของแหลงดินและน้ำในพ้ืนที่การเกษตร และ
ทำการทดสอบคณุสมบตัขิองแบคทีเรยีดงักลาวดวยเทคนคิ Haemolytic activity, emulsion of
crude oil, drop collapsing test, oil displacement test รวมท้ังฤทธ์ิตานจุลชีพกอโรคในพืช
นอกจากนีแ้บคทเีรยีทีม่คีณุสมบตัใินการยอยสลายสารเคมกีำจดัวชัพชืชนดิ N – phosphonomethyl
glycine, สารเคมีกำจดัแมลงชนิด dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), และการยอยสลาย
เซลลโูลส จะถกูคดัเลอืกดวยเทคนคิ enrichment culture หลงัจากนัน้จะทำการศกึษาสภาวะ
ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อที่คัดเลือกไดโดยการสังเกตการเจริญของแบคทีเรียใน
ความเปนกรด ดาง ความเคม็ และอณุหภมูทิีต่างกนัเพือ่ทีจ่ะไดดดัแปลงไปใชในระดบัอตุสาหกรรม
และนำแบคทเีรยีไปแยกสปชีส่ดวยการสังเกตทางกายภาพและ 16S rDNA analysis แบคทีเรยี
ที่มีคุณสมบัติดังกลาวจะถูกนำไปใชในการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่การเกษตร

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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การพฒันาผลติภณัฑเวชสำอางจากสารสกดัรวงขาว
ผชูวยศาสตราจารย ดร. มยุร ีกลัยาวฒันกลุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

การวิจยัน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาวิธกีารเตรียมสารสกัดรวงขาวดวยเทคนิคทีไ่มซบัซอน สามารถ
เพิ่มปริมาณผลผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยคัดเลือกจากรวงขาว 5 สายพันธุที่แสดงฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมที่เกี่ยวของกับผิว ไดแก คอลลาจีเนส อีลาสเตส และ
ไทโรซเินส มคีวามปลอดภยั และวเิคราะหหาปรมิาณสารสำคญัเพือ่เปนการควบคมุคณุภาพและ
ทดสอบความคงตวัของสารสกดั ตลอดจนพฒันาเปนผลติภณัฑเวชสำอางตนแบบทีม่ปีระสทิธภิาพ
และความปลอดภัยในมนุษย รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาตอในเชิงพาณิชย ผลการวิจัยในปที่ 1
พบวารวงขาวขาวดอกมะลิ 105 มีความเหมาะสมท่ีจะนำไปศึกษาวิจัยตอ เนื่องจากมีปริมาณ
ฟนอลคิรวมและปริมาณสารสำคัญสงูสดุ นอกจากน้ียงัแสดงฤทธ์ิทางชีวภาพตางๆ อยางนาสนใจ
และมีความปลอดภัย ขณะน้ีการวิจยัปที ่2 กำลงัดำเนนิการประเมินความคงตัวของสารสกัดและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ หากผลงานวิจัยสำเร็จจะเปนแนวทางในการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาขาว
ซึง่เปนพชืเศรษฐกจิของประเทศไทย ซึง่สอดคลองกบัยทุธศาสตรดานการแปรรปูโดยใชประโยชน
จากขาวเพื่อสรางผลิตภัณฑใหม

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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พนัธศุาสตรเซลลของปลาน้ำจดืสวยงามในประเทศไทย
รองศาสตราจารย ดร. อลงกลด แทนออมทอง
ภาควชิาชวีวิทยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

การศึกษาวิจัยพันธุศาสตรเซลล (Cytogenetics) ของปลาสวยงามในประเทศไทยมีรายงาน
คอนขางนอย ทัง้ท่ีองคความรเูกีย่วกบัพนัธศุาสตรเซลลเปนพนัธศุาสตรพืน้ฐานท่ีมคีวามสำคญัตอ
การศกึษาอนกุรมวธิาน สายสมัพนัธเชงิววิฒันาการ และประโยชนในการปรบัปรงุสายพนัธสุิง่มชีวีติ
โดยเฉพาะพืชและสตัวเศรษฐกิจ การวิจยัในครัง้นีจ้งึมจีดุมงุหมายเพือ่ศกึษาพนัธศุาสตรเซลลของ
ปลาน้ำจดืซึง่เปนปลาสวยงามและมีความสำคญัตอเศรษฐกิจในประเทศไทย จำนวน 12 ชนิด จาก
6 วงศ ไดแก ปลา 6 ชนดิ ในวงศ Cyprinidae ประกอบดวยปลาฉลามหางไหม (Balantiocheilos
ambusticauda) ปลาแกมช้ำ (Puntius orphoides) ปลากระแห (Barbonymus
schwanenfeldii) ปลากาแดง (Epalzeorhynchos frenatum) ปลาทรงเครือ่ง (E. bicolor) และ
ปลาปากเปยน (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
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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การเพาะเลีย้งรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในสภาพปลอดเช้ือ
เพือ่การผลติสารทตุยิภมูิ
ดร. วภิารตัน พทิกัษดานธรรม
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โครงการวิจยัเร่ืองการเพาะเล้ียงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L) ในสภาพปลอดเช้ือเพ่ือ
การผลิตสารทุตยิภูม ิมเีปาหมายเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีดานการผลิตสารทุตยิภมูจิากรากชะเอมเทศ
และพัฒนาเทคนิคไปจนถึงจุดคุมทุนในการผลิตสารทุติยภูมิ จากรากชะเอมเทศที่เลี้ยงในสภาพ
ปลอดเชือ้ โดยใชเทคนคิการเพาะเลีย้งรากในสภาพปลอดเชือ้ รวมกบัการใชเชือ้ Agrobacterium
ในการถายยีน RolA RolB และ RolC ทีม่ปีระสิทธิภาพในการกระตนุใหรากมีการสรางและสะสม
สารทุตยิภูมใินปริมาณมาก ยนืยันผลการถายยนีดวยเทคนิค PCR นำรากทีไ่ดรบัการถายยนีเลีย้ง
ในอาหารเหลวสภาพปลอดเช้ือ พรอมทัง้ศกึษาปจจยัสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ทีม่ผีลตอการสรางและ
สะสมสารทตุยิภมิู จากนัน้ทำการวเิคราะหปรมิาณสารทตุยิภมู ิจากรากชะเอมเทศดวยเทคนคิ HPLC
และวเิคราะหมวลโมเลกลุดวยเทคนิค HR-MS งานท่ีจะศกึษาตอไปในอนาคต คอื เปรยีบเทยีบ
องคประกอบทางเคมีของสารสกัดจากรากชะเอมเทศท่ีไดจากธรรมชาติ และสารสกัดที่ไดจาก
รากท่ีเลีย้งในสภาพปลอดเชือ้ ศกึษาความแตกตางของสารทีเ่ปนองคประกอบรอง รวมถงึการขยาย
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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การศกึษาลกัษณะและพฒันาการผลติเอทานอลจากลิกโนเซลลูโลสในยีสต
Spathaspora passalidarum สายพนัธทุนรอน
ดร. เนตรชนก รอดรัศมี
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

เอทานอลเปนเชือ้เพลงิทีไ่มมวีนัหมดและเปนมติรตอสิง่แวดลอมจงึถกูนำมาใชเปนพลงังานทางเลือก
ทีส่ำคญั โดยเฉพาะท่ีผลติมาจากวตัถดุบิทีม่รีาคาถกูและมอียมูาก เชน วสัดลุกิโนเซลลโูลส เปน
อีกทางเลือกหน่ึงที่ไดรับความสนใจ วัสดุลิกโนเซลลูโลสหลังจากถูกยอยสลายแลวประกอบดวย
น้ำตาลหลายชนิดปนกนั โดยสวนใหญน้ำตาลกลโูคสจะไดจากสวนเซลลูโลสและน้ำตาลไซโลสมาจาก
สวนเฮมิเซลลูโลส นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ ซึ่งมีผลยับยั้งการเจริญของยีสต ไดแก กรดอะซิติก
เฟอรฟรูอล และลิกนิน
Spathaspora passalidarum เปนยีสตเพียงสายพันธุเดียวในโลกที่มีความสามารถในการหมัก
น้ำตาลไซโลสไดทัง้ในสภาวะท่ีมแีละไมมอีอกซิเจน แตมกัจะไมทนตอสารพิษตางๆ ทีอ่าจเกิดข้ึน
ในกระบวนการปรับสภาพและยอยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลส เชน กรดอะซิติกซึ่งถูกพบใน
กระบวนการยอยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลสไดถึง 15 กรัม/ลิตร นอกจากนั้นกรดอะซิติกยังอาจ
เกดิขึน้จากกระบวนการหมกัเอทานอลในยสีตบางสายพนัธ ุโดยจะไปมผีลตอการเจรญิเตบิโตและ
ยบัยัง้กระบวนการหมักเอทานอล ทำใหปริมาณผลผลิตของเอทานอลลดลง
การปรับปรุงพันธุยีสตใหมีความสามารถในการทนกรดอะซิติกเพิ่มมากข้ึนทำไดโดยใชวิธีการ
กลายพันธุแบบสุม โดยทรานฟอรมช้ินสวนดีเอ็นเอบริเวณ kanMX ซึ่งมียีนที่ทำใหทนตอยา
ปฏชิวีนะกานาไมซนิเขาไปในเซลลของยสีต และตำแหนงทีช่ิน้สวนดเีอน็เอเขาไปแทรกในโครโมโซม
ของตัวมิวแทนทสามารถหาไดจากตำแหนงที่ทราบลำดับเบสแลวดวยวิธี TAIL-PCR (Thermal
Asymmetric interlaced PCR) ซึ่งมิวแทนทที่ไดจะมีศักยภาพในการทนกรดอะซิติกที่สูงขึ้น
สามารถนำไปใชในการผลติเอทานอลจากวสัดลุิกโนเซลลโูลสไดในระดับอุตสาหกรรม

Characterization and Improvement of Ethanol Fermentation from
Lignocelluloses in Thermotolerant Strain of Xylose-fermenting Yeast
Spathaspora passalidarum
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. gra
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การพฒันาสารตนแบบสำหรับรกัษาโรคจากโปรตนีไฮโดรไลเสต:
กรณีศกึษาเมล็ดผลไมไทย
ผชูวยศาสตราจารย ดร. อภชิาต ิกาญจนทตั
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การนำยาเปปไทดหรอืโปรตีนกำลงัไดรบัการพฒันาเปนยาชนดิใหมในยคุปจจบุนั ในชวงหลายปที่
ผานมาไดกลายเปนการคิดคน ที่มีความสำคัญในการวิจัยดานการพัฒนายาที่มีการสนับสนุนเปน
อยางมากจากบรษิทัยาชัน้นำทัว่ไปเนือ่งจากพบวามปีระสทิธภิาพสงูในการรกัษาและมผีลขางเคยีงนอย
ซึง่ไดรบัการรบัรองจากองคการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมรกิา (US-FDA) ประเทศไทยเปน
ประเทศในเขตรอนชืน้ มขีอไดเปรยีบดานความอดุมสมบรูณของผลติภณัฑธรรมชาต ิ และความ
หลากหลายทางชีวภาพมากกวาภูมิภาคอื่นๆ ของโลกโดยเฉพาะสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาติ ไดแก พืช สัตว และจุลชีพ ในงานวิจัยเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
มกีารรายงานกนัออกมาอยางตอเนือ่ง โดยสวนใหญเปนการวจิยัเพือ่การบำบดัรักษาโรค ทีเ่ปนปญหา
หลักของประเทศ ยาที่มีใชอยูในปจจุบันอาจไมไดผลหรือไดผลนอย ทำใหตองมีการพัฒนายา
ทีใ่ชรกัษาใหมคีวามสามารถเพิม่ขึ้นตลอดเวลา ดังนัน้การคนพบสารออกฤทธิช์นดิใหมๆ  จงึมคีวาม
จำเปนสงูมากเพ่ือทีจ่ะใหการรักษามีประสิทธิภาพตอไป โดยเฉพาะโรคท่ีเกดิกบัผสูงูอายุ เนือ่งจาก
ในปจจบุนัววิฒันาการทางแพทยสงูขึน้สงผลใหอายเุฉลีย่ของประชากรสงูขึน้ตามไปดวย ทำใหโรค
ทีเ่กดิขึน้กับผสูงูอายมุคีวามสำคญัตามไปดวย เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต และ
ภาวะความดนัโลหติสงู เปนตน ในงานวจิยันีม้งุเนนทีจ่ะคนหายาเปปไทดหรอืโปรตนีชนดิใหมจาก
เมลด็พชื โดยเฉพาะอยางยิง่โปรตนี ไฮโรไลเสตจากเมลด็ผลไมไทยบางชนดิ เชน เมลด็เงาะ เมลด็
ลำไย เมลด็ลิน้จี ่และเมล็ดมะละกอ ทีม่ฤีทธิท์างชีวภาพ 3 ชนดิ คอื ฤทธิย์บัยัง้ไทโรซิเนส ฤทธิ์
ตานออกซเิดชนัและยบัยัง้เซลลมะเรง็ และฤทธิย์บัยัง้แอนจโิอเทนซนิวัน-คอนเวอรตงิเอนไซมทำให
บริสุทธิ์บางสวน ศึกษาลักษณะสมบัติของโปรตีนไฮโดรไลเสตเชิงลึก และพิสูจนเอกลักษณของ
โปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีได ผลการวิจยัทีไ่ดสามารถตีพมิพในวารสารวิชาการ และเผยแพรความรสูู
นกัวิชาการ นกัวิจยั และบุคลากรในวงการแพทยและเภสัชกรรมท่ีสนใจ

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

สารออกฤทธิท์างชวีภาพจากพชืในวงศโมกในประเทศไทย: พดุดง โมกหลวง
และหมากบง
ดร. สาโรจน จนีประชา
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา

พืชในวงศ Apocynaceae เปนพืชที่พบในแถบเอเชียและมีการใชเปนสมุนไพรพื้นบาน โดย
สารประกอบท่ีแยกไดจากพืชวงศนี้เปนสารประกอบอัลคาลอยดที่มีโมโนเทอรพีนและวงแหวน
อนิโดลเปนองคประกอบ เชน พดุดง โมกหลวง และหมากบง สวนสกดัหยาบจากพืชแตละชนดิ
ไดสงทดสอบความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง ฤทธ์ิตานเชื้อมาลาเรีย และฤทธิ์ตานเอนไซดอะซิทิล
คลอรีนเอสเทอเรส ดังนั้นงานวิจัยนี้เปนการศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของ
พดุดง โมกหลวง และหมากบง โดยพชืตวัอยางเกบ็จากภาคเหนือของประเทศไทย การสกดัและ
การแยกสารบริสุทธิ์อาศัยเทคนิคทางโครมาโทรกราฟและ/หรือการตกผลึก สารบริสุทธิ์ที่แยกได
วเิคราะห็โครงสรางโดยอาศัยขอมูลทางสเปกโทสโกปและทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารบริสทุธิ ์เชน
ความเปนพษิตอเซลลมะเรง็ ฤทธิต์านเชือ้มาลาเรยี และฤทธิต์านเอนไซมอะซทิลิคลอรนีเอสเทอเรส

Biologically Alkaloids from Apocynaceae Family in Thailand: Kopsia
arborea, Holarrhena pubescens and Melodinus cochinchinensis
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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การพฒันาวธิดีดัแปรยางธรรมชาตใิหคงทนและมคีณุสมบตัใิหมในขัน้ตอน
เดียวที่งายและทำไดหลากหลาย
ดร. พรีะศักดิ์ เภาประเสรฐิ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ยางธรรมชาติจัดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถผลิตไดยางธรรมชาติสามารถนำไปประยุกต
ใชงานไดหลากหลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เชน ความยืดหยุน และการตาน
ความลา ยางธรรมชาติถอืเปนสนิคาเศรษฐกิจของไทย เนือ่งจากประเทศไทยเปนผผูลติและสงออก
อันดบัหนึ่งของโลก แตยางธรรมชาตเิปนวสัดทุี่ไมคงทนเมือ่โดนแสงแดด ออกซเิจน และโอโซน
เพราะพอลไิอโซพรีน ซึง่เปนพอลเิมอรในยางธรรมชาตมิพีนัธะคอูยใูนสายโซหลกัซึง่ไวตอปฏกิริยิา
วธิกีารเพ่ิมความคงทนของยางธรรมชาติ ไดแก การใชปฏกิริยิาการเติมดวยไฮโดรเจนหรือคลอรีน
ไปที่พันธะคูของพอลิไอโซพรีน อยางไรก็ตามพันธะคูนั้นสามารถทำปฏิกิริยาหรือการกราฟตกับ
มอนอเมอรอื่นๆ ได ทำใหเพิ่มคุณสมบัติใหมใหกับยางธรรมชาติ ในขอเสนองานวิจัยนี้ ผูวิจัย
จะพฒันาวธิกีารดดัแปรโครงสรางยางธรรมชาตดิวยปฏกิริยิาการเตมิและการกราฟตในข้ันตอนเดยีว
ซึง่ไมมผีใูดทำมากอน ปฏกิิรยิาน้ีอาจเรียกวา One-pot synthesis วธิกีารดดัแปรท่ีพฒันาข้ึนใน
งานวิจัยนี้นอกจากจะลดข้ันตอนและเวลาในการทำปฏิกิริยาแลวยังลดปริมาณสารเคมีที่ใชและ
ของเสียจากปฏิกริยิา จดัวาเปนปฏกิริยิาเคมสีเีขยีว (Green chemistry) วธิกีารดดัแปรท่ีงายและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในการเพ่ิมความคงทนและคุณสมบัติของยางธรรมชาติจะทำใหยาง
ธรรมชาติเปนวัสดุที่คงทนและสามารถนำไปประยุกตใชงานไดหลากหลายมากข้ึน 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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นาโนคอมพอสิทของแมกนีไททและซิลเวอรทีส่ามารถนำกลบัมาใชใหม
เพือ่การประยกุตใชในการตานเชือ้แบคทเีรยี
รองศาสตราจารย ดร. เมธา รตันากรพิทกัษ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานวิจัยน้ีเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนผิวอนุภาคนาโนแมกนีไททดัดแปรดวยกรดอะมิโน
ชนิดซิสเตอินเพื่อการตรึงอนุภาคนาโนเงินอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางซิสเตอินประกอบดวย
หมูฟงกชันเอมีน กรดคารบอกซิลิกและหมูซัลไฟดซึ่งสามารถเกิดอัตรกิริยาอยางจำเพาะกับ
อนุภาคนาโนเงนิไดด ีซึง่จากงานวิจยัท่ีผานมาพบวาอนภุาคนาโนเงินสามารถตานเช้ือแบคทเีรยีไดดี
เน่ืองจากพืน้ผวิของอนภุาคนาโนเงนิสามารถเกดิอตัรกริยิากบัซลัฟไฮดรลิหรอืหมไูธออลบนเนือ้เยือ่
ของแบคทีเรียไดดีและเกิดการขัดขวางการเขาสูเซลของเช้ือแบคทีเรียและตายในท่ีสุด ดังนั้นงาน
วิจัยนี้จึงนำเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนผิวอนุภาคนาโนแมกนีไททดวยซิสเตอินเพื่อใหมีหมู
ฟงกชนัไธออลบนพ้ืนผวิและสามารถเกิดอตัรกริยิากบัอนภุาคนาโนเงินไดด ีและศกึษาประสิทธภิาพ
การยับยัง้การเจริญเตบิโตของเชือ้แบคทเีรยีของอนภุาคนาโนคอมพอสทินี ้นอกจากนีย้งัศกึษาการ
นำกลบัมาใชใหมของอนุภาคนาโนไฮบรดิโดยใชประโยชนของสมบตัคิวามเปนแมเหลก็ของอนภุาค
นาโนแมกนไีททในขัน้ตอนการแยกดวยแมเหลก็ดวย

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.



Science and Technology Research GrantsScience and Technology Research Grants

Thailand Toray          Science Foundation52

gra
nte

d b
y T

ora
y S

cie
nc

e F
ou

nd
ati

on
,  J

ap
an

สาขาเคมี

การประยกุตใชสารประกอบออรแกนคิเอไซดในการสังเคราะหสารประกอบ
ฟแนนทรดีนีและสารอนพุนัธ
ดร. จำเรียง ธรรมธร
คณะเภสัชเคม ีสถาบันวิจยัจฬุาภรณ

สารประกอบฟแนนทรีดนีและอนุพนัธเปนสารทีมฤีทธิท์างชีวภาพทีส่ำคญั ในปจจบุนันีก้ารพฒันา
วธิกีารสงัเคราะหสารในกลมุน้ีจงึยงัมคีวามสำคญัและทาทายสำหรบันกัเคม ีดงันัน้งานวจิยันีจ้งึมงุ
ที่จะพัฒนาวิธีการสังเคราะหสารประกอบฟแนนทรีดีนและอนุพันธโดยใชสารประกอบเอไซดเปน
สารต้ังตนหลกั ซึง่วธิกีารท่ีนำเสนอเก่ียวของกบัปฏกิริยิาของสารประกอบเอไซดจำพวกไบเอริลเมทลิ
เอไซดกบักรด ซึง่จะสามารถใชในการเตรยีมสารตวักลางอมิเินยีมไอออนทีจ่ะสามารถเกดิปฏกิริยิา
ตอไดโดยทันทีกับเอริลนิวคลีโอไฟลภายในโมเลกุลเดียวกัน ซึ่งวิธีการน้ีจะเปนวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการเตรียมสารจำพวกโพลีไซคลิกเอทเทอโรแอโรมาติก และวิธีการน้ีจะสามารถ
พัฒนานำไปใชสังเคราะหสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีหลากหลายตอไป

Application of Organic Azides Toward the Synthesis of
Phenanthridine-like Derivatives
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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ผลเฉลยเชงิสมมาตรทรงกลมของทฤษฎเีอกซเทนเดดแมสสพีกราวติี
ดร. พทิยุทธ วงศจนัทร
วิทยาลัยเพื่อการคนควาระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลกัฐานจากขอมลูเชงิสงัเกตการณแสดงใหเหน็วาเอกภพกำลงัขยายตวัดวยความเรง โดยทีท่ฤษฎี
สมัพทัธภาพทัว่ไปทีป่ระกอบดวยสสารธรรมดาน้ันไมสามารถอธบิายปรากฎการณนีไ้ด ความเปน
ไปไดอยางหน่ึงทีจ่ะอธบิายปรากฎการณนีค้อืการปรบัเปลีย่นทฤษฎสีมัพทัธภาพทัว่ไปซึง่โดยทัว่ไป
เรยีกทฤษฎนีีว้า ทฤษฎโีมดฟิายกราวติ ีโครงการวิจยันีไ้ดมงุความสนใจไปท่ีทฤษฎแีมสสพีกราวิตซีึ่ง
เปนหนึง่ในทฤษฎโีมดฟิายกราวติ ีทฤษฎแีมสสพีกราวติคีอืทฤษฎทีีป่รบัเปลีย่นทฤษฎสีมัพทัธภาพ
ทัว่ไปโดยการใหมวลใหกบัอนภุาคสปนสองทีไ่มมมีวล (อนภุาคกราวติอน) โดยทีท่ฤษฎสัีมพทัธภาพ
ทัว่ไปน้ันจะสอดคลองกับทฤษฎีของอนุภาคสปนสองท่ีไมมมีวล แบบจำลองของทฤษฎีแมสสีพกราวิตี
ซึง่สามารถใชการไดพรอมๆ กบัสามารถอธบิายการขยายตวัของเอกภพไดนัน้ถกูสรางขึน้โดยเดอราม,
กาบาแดดเซ และทอลเลย ซึง่โดยทัว่ไปแลวเราเรยีกทฤษฎนีีว้า ทฤษฎดีอีารจที ีอยางไรกต็าม จากการ
ศกึษาพบวาดีกรคีวามอสิระบางตัวของทฤษฎีน้ีหายไป ดงันัน้ การขยายความของทฤษฎดีอีารจทีนีี้
ไดถูกสรางขึ้นเพื่อที่จะใหทฤษฎีมีจำนวนดีกรีความอิสระที่ถูกตอง ถึงแมวาการขยายความน้ี
จะสามารถอธิบายการขยายตัวดวยความเรงของเอกภพไดแตการขยายความน้ียังตองสามารถ
อธบิายความโนมถวงเฉพาะท่ีอยางเชนระบบสุรยิะไดดวย ทัง้นีก้ารตรวจสอบวาทฤษฎีนีส้ามารถใช
อธบิายความโนมถวงเฉพาะท่ีไดหรอืไมนัน้ตองศกึษาจากผลเฉลยเชิงสมมาตรทรงกลมของทฤษฎีนี้
ซึ่งน่ันคือการศึกษากลไกเวนซไตน วงโคจรของอนุภาค และคุณสมบัติของหลุมดำในทฤษฎี
เอกซเทนเทนเดดแมสสีพกราวิต ีและน้ีคอืจดุประสงคของโครงงานวิจยัชิน้นี ้ผลของโครงงานวิจยันี้
จะชวยใหเราเขาใจธรรมชาตขิองเอกภพไดดขีึน้ซึง่อาจจะเปนไปไดวา ทฤษฎทีัว่ไปทีใ่ชอธบิายความ
โนมถวงน้ันอาจจะเปนทฤษฎีแมสสีพกราวิตีแทนที่จะเปนทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอนสไตน

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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พลงังานการเพ่ิมประจุยงัผลของปมอเิล็กตรอนเด่ียว
ดร. ประธาน ศรวีไิล
ภาควชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

งานวจิยันี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่คำนวณพลงังานการเพิม่ประจยุงัผลของปมอเิลก็ตรอนเดีย่วชนดิโลหะ
โดยเร่ิมจากการเขียนฟงกชั่นแจกแจงสถานะของระบบใหอยูในรูปของปริพันธตามเสนทางของ
ฟายนแมน (Feynman) ในปริภมูขิองเวลาจินตภาพ ในการคำนวณไดบรรยายระบบดวยตวัแปร
ของแกลสมานซ (Grassmann variables) ซึง่ทำใหบางพจนสามารถคำนวณแบบแมนตรงได
จึงคงเหลือเฉพาะตัวแปรเฟสซ่ึงเปนตัวแปรสังยุคของจำนวนอิเล็กตรอนเทานั้น คาแอ็กชั่นที่ไดนี้
จงึถกูเรียกวาแอ็กชัน่ยังผล และเพ่ือใหสามารถคำนวณคาพลังงานการเพ่ิมประจุยงัได ในชวงของ
การเกิดปรากฏการณขัดขวางแบบคูลอมบ ในการคำนวณจึงไดใชระเบียบวิธีฟูรียรพาสอินทิกรัล
(Fourier path integral Monte Carlo algorithm) และการสมุตวัอยางตามความสำคญั เพือ่ลด
ผลของปญหาเฟอรมิออนิกไซน (Fermionic sign problem) ซึ่งเกิดข้ึนเน่ืองจากพจนที่ไม
เปนจำนวนจริงของคาคูลอมบแอกชั่น ผลของการใชระเบียบวิธีทั้งสอง ดังที่กลาวมานั้นทำให
สามารถคำนวณคาพลังงานการเพ่ิมประจุยังผลไดตลอดชวงของอุณหภูมิที่สนใจ แมวาปญหา
เฟอรมอิอนิกไซน มีคาเพ่ิมมากข้ึนเม่ืออณุหภูมลิดต่ำลงก็ตาม

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
แบบหมุนในมิตพิเิศษและการประยุกตใชในระบบฟสกิสพลังงานสูง
รองศาสตราจารย ดร. อรรถกฤต ฉตัรภูติ
ภาควชิาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ในมมุมองแบบด้ังเดิม หลมุดำคอืวัตถทุีด่ดูกลนืทกุสิง่ทุกอยางท่ีวิง่เขาไปรวมท้ังแสง แตในมมุมอง
แบบควอนตัม หลมุดำสามารถแผรงัสไีด เรยีกวา รงัสฮีอรกงิ ซึง่ในการทดลองของเคร่ืองเรงอนุภาค
มีความเปนไปไดวาการชนกันของอนุภาคพลังงานสูงสามารถกอใหเกิดหลุมจิ๋วไดซึ่งสามารถถูก
ตรวจจับไดจากพิจารณารังสีฮอรกิงที่แผออกมา เฟสหนึ่งของหลุมดำจิ๋วนี้เปนหลุมดำแบบหมุน
และไมมีประจุในมิติเศษซึ่งเรียกวาหลุมดำแบบไมย-เพอรรี การแผรังสีฮอรกิงจากหลุมดำแบบ
ไมย-เพอรรนีีบ้างสวนจะเปนการแผรงัสอีอกไปในมิตพิเิศษ โดยเฉพาะอยางย่ิงโหมดท่ีเปนสเกลาร
และกราวิตอน ในงานวิจัยนี้จะคำนวณหาขอบเขตแมนตรงของตัวประกอบวัตถุเทาสำหรับการ
รบกวนแบบสเกลารตอหลมุดำแบบไมย-เพอรร ีนอกจากนีจ้ะทำการวเิคราะหวาโมเมนตมัเชงิมมุของ
หลมุดำและจำนวนมติขิองกาลอวกาศจะสงผลอยางไรตอขอบเขตของตวัประกอบวตัถเุทา ซ่ึงจะมี
ประโยชนในการศึกษาการการสลายตัวของหลุมดำที่อาจเกิดขึ้นในเครื่องเรงอนุภาค

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

การประมาณอัตราสวนพืน้ทีแ่ผลไฟไหมดวยเทคนิควทิศันคอมพวิเตอร
โดยใช Microsoft Kinect
ดร. มติ ิรจุานรุกัษ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูปวยแผลไฟไหมไดรับความทุกขทรมานอยางมากจากความรุนแรงของแผลที่มีลักษณะพิเศษนี้
วิธีหน่ึงที่จะชวยใหผูปวยรอดชีวิตมากขึ้นคือการใหสารน้ำที่เหมาะสม สารน้ำจะคำนวณจากพ้ืนที่
สวนไฟไหมหารดวยพื้นที่ผิวทั้งหมด ระบบดั้งเดิมของแพทยจะใชการสเกตภาพแลวคำนวณ
อัตราสวนดังกลาว ซึ่งเราคาดวาใหความถูกตองต่ำและไมเหมาะกับรูปรางของคนท่ีแตกตางกัน
ทางเราจึงเสนอระบบวัดพืน้ทีผ่วิดวยกลองราคาถูกชือ่ Microsoft Kinect ซึง่ประกอบดวยกลองสี
และกลองความลึกในตวัเดียว ซึง่อลักอรทิมึทีเ่ราไดคดิคนข้ึนจะชวยเพิม่ความถกูตองให Kinect
ราคา 4,000 บาท มคีวามแมนยำสงูใกลเคยีงกบักลองราคาหลกัลาน ดงัปรากฏเปนหลกัฐานวาเรา
ไดรับ Young investigator award จากอัลกอริทึมดังกลาวจากการประชุมวิชาการนานาชาติ
สำหรบัประเด็นในการรับทนุคร้ังนี ้จะเปนการสรางระบบใหครอบคลุมทัง้รางกายผปูวย ใหระบบ
ใชไดจริง (จากเดิมที่ใชกลองเพียงตัวเดียว ซึ่งมีประโยชนแคระดับงานวิจัย จะใชถึงหกตัวใหใช
ไดจรงิในโรงพยาบาล) ซึง่อลักอริทมึทีต่องพัฒนาตอไปจะเนนการปรับเทียบกลอง และการประกอบ
ภาพท่ีเปล่ียนรูปรางได 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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

ระบบเฝาตดิตามและตรวจวดัสญัญาณชพีผปูระสบภยัในสถานการณฉกุเฉนิ
ผานเครือขายระบบสือ่สาร
ดร. พรภพ นยัเนตร
ภาควชิาวศิวกรรมชวีการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

ระบบเฝาติดตามและตรวจวัดสัญญาณชีพผูประสบภัยในสถานการณฉุกเฉินผานระบบส่ือสาร
เปนระบบทีจ่ำเปนตอการแพทยฉกุเฉนิและมกีารพฒันาขึน้ในหลายๆ ประเทศทัว่โลก การพฒันา
ระบบตนแบบที่สามารถสงขอมูลของผูประสบภัย/ผูประสบอุบัติเหตุ สัญญาณทางการแพทย
รปูบาดแผล และจดุพกิดัของผปูระสบอบุตัเิหต ุ ไปยงัระบบเฝาตดิตามแมขายทีศ่นูยกลางของทองถิน่
ทำใหการสงขอมูลทางการแพทยทำไดมากขึ้นและรวดเร็วซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนรับ
ผปูระสบอบุตัเิหตหุรอืสามารถสัง่การรกัษาไดระหวางการเคลือ่นยายซึง่ใชเวลานาน ระบบนีเ้ปนการ
เพิม่ประสิทธิภาพในการดูแลและการรักษาผปูระสบภัยของระบบการแพทยฉกุเฉินของประเทศไทย
นอกจากนี้การพัฒนาระบบขึ้นเองในประเทศยังสามารถพัฒนาระบบ ปรับปรุงระบบ ใหเขากับ
รูปแบบการติดตามและรูปแบบการรักษาในแบบอื่นๆ ได
ขัน้ตอนการพัฒนาตนแบบแบงเปน 2 สวนคอื สวนที ่1 การพัฒนาเคร่ืองมอืวัดสญัญาณทางการ
แพทย (ชพีจร อณุหภมู ิสญัญาณคลืน่ไฟฟาหวัใจ) จะพฒันาขึน้โดยใหมขีนาดทีส่ามารถพกพาและ
นำมาใชไดงาย สวนที ่2 ไดแก การพฒันาระบบรบั/สงขอมลูระหวางศนูยเครอืขายกบัอปุกรณพกพา
ซึ่งในข้ันตนจะใชอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่ประเภท smartphone ซึ่งจะมีการนำไปทดสอบท่ี
โรงพยาบาลศิริราช โดยมุงเนนในการติดตามประเมินโรคหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดรวมทั้ง
โรคระบบทางเดินหายใจ ของผปูวยหรือผปูระสบอุบตัเิหต ุผลทีค่าดวาจะไดรบั คอื ระบบตนแบบ
ทีม่เีคร่ืองติดตามตัวพกพาจำนวน 5 เคร่ือง และเคร่ืองรับ/สงขอมลูทีศ่นูยเครือขายจำนวน 1 เคร่ือง
ที่ใชงานสงขอมูลสัญญาณทางการแพทยในทองถิ่นหรือพื้นที่ขนาดจำกัด โดยพื้นที่นั้นตองมี
เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3G ทีม่จีำนวนผใูชงานไมหนาแนน

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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การพฒันาฐานความรใูบหนาบคุคลดวยเทคโนโลยีการรจูำใบหนาพรอมการ
วเิคราะหความเชือ่มโยงกบัหลกัฐานประกอบการสบืสวนคดแีละนติวิทิยาศาสตร
นาวาอากาศตรี ผชูวยศาสตราจารย ดร. ทศพล บญุเกิน
กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ปญหาอาชญากรรมและการกอการรายของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนสาเหตขุองความสญูเสยีทัง้ทางดานความมัน่คง เศรษฐกจิและสงัคม ตองการการแกไข
ปญหาที่จริงจังในหลายมิติ ในเบื้องตนการกำหนดทิศทางและนโยบายของภาครัฐในการแกไข
ปญหาจะเปนแนวทางในการดำเนินงานของทุกภาคสวนทีเ่กีย่วของ ทำใหการปฏบิตัขิองทกุหนวย
ไปในทศิทางเดยีวกนัสงเสรมิกนัและกนั ในมติกิารตอสทูางดานแนวคดิและความเชือ่กเ็ปนอกีหนึง่
วาระท่ีตองมีการวางแผนดำเนินงานอยางเปนระบบคอยเปนคอยไป ไมบังคับขูเข็ญใหเกิดความ
แตกแยกเพิ่มเติม แตประสานรอยราวดวยความจริงใจและการปฏิบัติที่เปนมิตรอยางสม่ำเสมอ
สวนในการปฏิบตัภิารกิจของเจาหนาทีร่ฐัดานการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที ่สบืสวนและสอบสวน
เพื่อปองกันเหตุรายรวมท้ังดำเนินคดีกับกลุมผูกอเหตุนั้น ยังขาดการประยุกตใชเทคโนโลยีอยาง
เปนรปูธรรม อกีทัง้ยังขาดเอกภาพดานการขาวระหวางหนวยงานตางๆ โครงการวจิยันีม้จีดุมงุหมาย
ที่จะใชขอมูลที่จัดเก็บไดจากการตรวจสอบ การทำคดี เพื่อพัฒนาโครงสรางฐานความรูที่จะ
รวบรวมขอมลูประเภทตางๆ เขาไวดวยกนัอยางเปนระบบ อาทเิชน ใบหนาบคุคล ขอมลูทะเบียน
ราษฏร ขอมลูนติวิทิยาศาสตรและขอมลูประกอบคดีอืน่ๆ เพือ่ชวยใหเจาหนาทีไ่ดคนหาและเขาถงึ
ขอมลู นำสกูารอนุมานและวางแผนการปฏิบตัไิดอยางมีประสิทธิภาพตอไป การพัฒนาโครงสราง
ฐานความรูนี้จะเปนกาวแรกและเปนกาวท่ีสำคัญในการพิสูจนและใชประโยชนจากเทคโนโลยี
วเิคราะหภาพใบหนาบคุคลประกอบการวเิคราะหความเชือ่มโยงขอมลูหลายมติเิพือ่การขาวและการ
รักษาความปลอดภัยของประเทศไทย

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.gra
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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การวเิคราะหคอขวดบนทางหลวงสายหลักในชวงเทศกาลท่ีมวีนัหยดุยาว
ผชูวยศาสตราจารย ดร. รฐัพล ภบูบุผาพันธ
สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปญหาการจราจรตดิขดับนทางหลวงสายหลกัในชวงเทศกาลทีม่วีนัหยดุตอเนือ่งกนัหลายวนักอให
เกดิความลาชาในการเดินทาง การสิน้เปลอืงพลังงาน และยังสงผลใหเกดิความเมือ่ยลาและสราง
ความหงดุหงดิใหกบัผขูบัขีซ่ึง่อาจนำมาซ่ึงการเกดิอบุตัเิหตไุด ซึง่ปญหาดงักลาวนอกจากจะเกดิขึน้
เพราะมคีวามตองการเดนิทางทีม่ากเกนิกวาความจขุองถนนจะรองรบัไดแลว ยงัเปนผลเนือ่งมาจาก
ลกัษณะท่ีสำคญัซ่ึงเรียกวา “คอขวด” ทีเ่กดิข้ึนบนถนนดวย โดยคอขวดอาจจะเกิดข้ึนไดจากหลาย
สาเหตุ ซึง่ถาสามารถทราบตำแหนงของคอขวดและสาเหตุทีแ่ทจรงิทีท่ำใหเกดิคอขวดในแตละจุด
แลว จะทำใหสามารถเตรียมรับมอืลวงหนา รวมท้ังวางแผนจัดการจราจรเพ่ือเลีย่งการเกิดคอขวด
ซึ่งจะชวยทำใหสภาพจราจรโดยรวมมีการไหลลื่นมากยิ่งข้ึน งานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายที่จะทำการ
ศกึษาเพือ่ตอบคำถามเกีย่วกบัตำแหนงของการเกดิจดุคอขวดรวมถงึรวบรวมขอมลูเพือ่สรางแบบ
จำลองในการหาความสัมพันธระหวางโอกาสในการเกิดคอขวดกับคุณสมบัติดานกายภาพ
เรขาคณิต การควบคุม และลักษณะการใชประโยชนที่ดินบริเวณขางทางในแตละชวงของถนน
ซึ่งจะสามารถนำแบบจำลองไปใชในการคาดการณตำแหนงที่อาจจะเกิดจุดคอขวดของถนนอ่ืนๆ
รวมถงึสามารถใชเปนขอมลูใหกบักรมทางหลวงในการพิจารณาตดิตัง้ระบบตรวจนับปรมิาณจราจร
แบบชัว่คราวเทาทีจ่ำเปนเพือ่ใชในการเฝาระวัง วเิคราะห และวางแผนรับมอืการเกดิคอขวดในชวง
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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ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสุธิพงษ ใจแกว

โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การศกึษารปูแบบของการจดัเรยีงผล
ตอการช้ำของสบัปะรดนางแลในระหวาง
การขนสง

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
สบัปะรดนางแลเปนผลไมทองถ่ินทีม่คีวามสำคญัทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ดวยลักษณะ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการปลูกสับปะรด ประกอบกับเอกลักษณเฉพาะของ
สบัปะรดนางแลคอื รสชาตหิวานฉ่ำ สนี้ำผึง้ ทำใหมชีือ่เสยีงและเปนทีน่ยิมของผบูรโิภค สามารถ
สรางรายไดแกเกษตรกรเปนมูลคาหลายลานบาทตอป แตดวยสับปะรดนางแลมีเปลือกผลท่ีคอน
ขางบาง ทำใหเกดิความเสียหายเน่ืองจากการช้ำในระหวางการขนสงไดงาย สงผลใหคณุภาพไมเปน
ทีต่องการของผบูรโิภค ทัง้นีส้าเหตกุารช้ำของผลไมเกดิจากแรง 3 ชนดิ ไดแก แรงกระแทก แรง
กดทับและแรงส่ันสะเทือน โดยแรงกระแทกและแรงกดทับนบัไดวาเปนสาเหตุสำคญัท่ีสรางความ
เสียหายใหกับผลไมในระหวางการขนสง โดยบรรจุภัณฑและรูปแบบของจัดเรียงผลไมที่ใชตอง
สามารถจดัการเคลือ่นตวัของผลไม เมือ่ไดรบัแรงกระแทกและแรงกดทบัไดดจีงึจะสามารถลดการ
ช้ำได สำหรบัสบัปะรดนางแลเกษตรกรไมนยิมใชบรรจภุัณฑในการขนสง เนือ่งจากมคีาใชจายสงู
จึงนิยมบรรทุกผลสับปะรด โดยจัดเรียงในกระบะทายรถ จากการสังเกตพบวาในการบรรทุกผล
สบัปะรดของเกษตรกรแตละรายจะมีรปูแบบการจัดเรียงผลสับปะรดท่ีแตกตางกัน ซึง่อาจสงผลตอ
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การช้ำของผลสบัปะรดในระหวางการขนสงแตกตางกนัไป ซึง่ในเรือ่งดงักลาวยงัไมมผีใูดศกึษามา
กอน นอกจากนีร้ปูแบบการจดัเรยีงทีแ่ตกตางกนัยงัมผีลตอคาใชจายในการขนสงดวย ในการศกึษา
ครัง้น้ีมงุเนนศกึษาผลของรปูแบบการจดัเรยีงผลตอการช้ำสบัปะรดนางแล โดยศกึษาโครงสรางของ
ผล ความสามารถของผลในการรบัแรงกดทบัของผล ความสามารถในการบรรทกุ ปรมิาตรทีว่าง
ในระหวางการขนสงเมื่อจัดเรียงรูปแบบแตกตางกัน ซึ่งมีผลโดยตรงกับการกระแทกระหวางผล
และคาใชจายในการขนสง อนัจะเปนประโยชนตอเกษตรกรในการจัดการการขนสงสบัปะรดใหเกดิ
ความเสียหายนอยที่สุดไดตอไป

2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาโครงสรางสวนตางๆ ของผลสับปะรดนางแลท่ีเหมาะสมตอการรับแรงกดทับและ

แรงกระแทกในระหวางการขนสง
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการรับแรงกดทับของผลสับปะรดนางแล
3. เพื่อศึกษาผลของการจัดเรียงรูปแบบตางๆ ตอการบรรทุกและคาใชจายในการขนสง

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาโครงสรางสวนตางๆ ของผลสับปะรดนางแลที่เหมาะสมตอการรับแรงกดทับและ

แรงกระแทกในระหวางการขนสง
2. ศึกษาความสามารถในการรับแรงกดทับของผลสับปะรดนางแล
3. ศึกษาผลของการจัดเรียงรูปแบบตางๆ ตอการบรรทุกและคาใชจายในการขนสง

ผลการทดลอง
การจัดเรียงผลโดยเรียงสับหวางระหวางแถวในชั้นเดียวกัน และในชั้นตอไปวางกระจายแรงลง
บนผล 3 ผล ทำใหผลไดรบัความเสยีหายจากการช้ำนอยทีส่ดุ สามารถบรรทกุผลไดมากทีส่ดุและ
เกดิปริมาตรท่ีวางนอยทีส่ดุ รวมท้ังมคีาใชจายในการขนสงเพียง 1.90 บาทตอผล โดยตองมีการ
จัดวางผลในแตละแถวในรูปแบบใหกานผลต้ังขึ้น ใหเปลือกผลสวนที่หนาท่ีสุดคือตำแหนง
กนผลสัมผสักบัพืน้ ซึง่แตละผลสามารถรับแรงกดทับไดมากทีส่ดุเทากบั 7.5 N โดยไมพบอาการ
ช้ำของเนือ้ผล ทัง้นีพ้บความสมัพนัธเชงิเสนตรงระหวางปรมิาตรการช้ำของเนือ้สบัปะรด (Y) กบั
แรงกดทับ (X) คอื Y = 2.632X - 17.261 โดยมคีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเทากบั 0.934

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ทราบผลของรูปแบบการจัดเรียงผลสับปะรดท่ีมีตอการช้ำของผลสับปะรดนางแล
- ไดรปูแบบการจดัเรียงผลสบัปะรดทีท่ำใหเกดิความเสยีหายนอยทีส่ดุ เพือ่เปนแนวทางในการ

จัดเรียงผลสับปะรดในระหวางการขนสง
- ทราบตำแหนงและโครงสรางของผลที่มีความเหมาะสมในการรับแรงกดทับและแรงกระแทก

ในระหวางการขนสง
- ไดความสัมพนัธทางคณิตศาสตร ในการวิเคราะหผลของแรงกดทับตอการช้ำของผลสับปะรด
- เปนพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการในการขนสงผักและผลไมใหไดรับความเสียหาย

ในระหวางการขนสงนอยที่สุด
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การเพ่ิมผลผลิตเชอรรีน่อกฤดูกาล
ดวยเทคนคิการตอกิง่ซากรุะ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เชอรรเีปนผลไมสงออกท่ีสำคญัชนิดหนึง่ของประเทศไทย นยิมปลูกบนภูเขาสงูทีม่อีากาศหนาวเยน็
ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงรายเปนอีกพื้นที่หนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกเชอรรีเปนจำนวนมาก
รองจากชา แตในหลายปทีผ่านมาปรมิาณผลผลติเชอรรมีแีนวโนมลดลง และมรีาคาตกต่ำเนือ่งจาก
เชอรรมีรีสเปรีย้วและผวิไมสวย ผทูดลองจงึไดหาแนวทางในการเพิม่ผลผลติเชอรรนีอกฤดกูาลและ
แนวทางในการเพ่ิมคุณภาพใหแกลกูเชอรร ีเชน มผีลขนาดใหญ สผีวิเรยีบสวยงาม และมีรสหวาน
มากขึ้นดวยเทคนิคการตอกิ่งซากุระ

2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ศึกษาชวงเวลาในการออกลูกเชอรรนีอกฤดกูาลในกลมุทีป่ลกูโดยใชเทคนคิการตอกิง่ซากุระ

และการปลกูแบบปกติ
2. เพือ่เปรียบเทยีบปริมาณผลผลิตเชอรรนีอกฤดกูาลในกลมุทีป่ลกูโดยใชเทคนิคการตอกิง่ซากุระ

และการปลกูแบบปกติ
3. เพือ่เปรียบเทียบขนาดของลูกเชอรรใีนกลมุทีป่ลกูโดยใชเทคนิคการตอกิง่ซากุระและการปลูก

แบบปกติ

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยกรีติ ทะเย็น

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
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วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศกึษาชวงเวลาในการออกลูกเชอรรนีอกฤดกูาลในกลมุทีป่ลกูโดยใชเทคนิคการตอกิง่ซากุระและ

การปลูกแบบปกติ
2. ศึกษาปริมาณผลผลิตเชอรรีนอกฤดูกาลในกลุมที่ปลูกโดยใชเทคนิคการตอกิ่งซากุระและ

การปลูกแบบปกติ
3. ศึกษาขนาดของลูกเชอรรีในกลุมที่ปลูกโดยใชเทคนิคการตอกิ่งซากุระและการปลูกแบบปกติ

ผลการทดลอง
1. ผลผลติเชอรรนีอกฤดกูาลจะพบเฉพาะในกลมุทีใ่ชเทคนิคการตอกิง่ซากุระเทานัน้ และมีจำนวน

ชวงเวลาในการออกผลผลิตเชอรรนีอกฤดูกาลเฉล่ีย เทากบั 3 คร้ังตอป
2. ปริมาณผลผลิตเชอรรีนอกฤดูกาลในกลุมที่ใชเทคนิคการตอกิ่งซากุระสูงกวากลุมที่ปลูกแบบ

ปกตอิยางมีนยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
3. ขนาดของลูกเชอรรีในกลุมที่ใชเทคนิคการตอกิ่งซากุระใหญกวากลุมที่ปลูกแบบปกติอยางมี

นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดแนวทางในการเพิ่มผลผลิตเชอรรีนอกฤดูกาลดวยเทคนิคการตอกิ่งซากุระ
- ไดแนวทางในการเพิม่คุณภาพใหแกลกูเชอรร ี เชน มผีลขนาดใหญ สผีวิเรยีบสวยงาม และ

มีรสหวานมากขึ้นดวยเทคนิคการตอกิ่งซากุระ
- ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและสามารถประยุกตใช

ความรูที่ไดศึกษามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน
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การศกึษาการใชตนไมยราบ
ในการพฒันาแปรรปูเปนไมอดั

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยจกัรพงษ บญุตนัจนี

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจบุนัประเทศไทยประสบปญหากบัการลักลอบตัดไมทำลายปา ตวัการของปญหาน้ีคอื นายทนุ
พอคาไม เจาของโรงเลือ่ย เจาของโรงงานแปรรปูไม ผรูบัสมัปทานทำไมและชาวบานทัว่ไป ซึง่ทำการ
ตัดไมเพื่อเอาประโยชนจากเนื้อไมทั้งที่ถูกและไมถูกกฎหมาย ปริมาณปาไมที่ถูกทำลายนี้นับวัน
จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการเพิ่มจำนวนประชากร ยิ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นเทาใด ความตองการ
ใชไมกเ็พิม่มากข้ึน เชน ใชไมในการปลูกสรางบานเรือน เครือ่งมอืเคร่ืองใชในการเกษตรกรรม เครือ่ง
เรอืนและถานในการหุงตม ขณะเดียวกนัเมือ่ปาไมมกีารถูกทำลายมากเลือ่ยๆ ตนไมยราบก็มกีาร
เพิ่มขึ้นเลื่อยๆ ซึ่งเปนปญหาทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเปนอยางมาก ดังนั้นจึงทำใหประชาขน
สวนใหญกำจดัไมยราบโดยการเผาทิง้หรอืพนสารเคมกีำจดัซึง่ลวนกอใหเกดิเปนพษิตอสิง่แวดลอม
ทางผูทดลองจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาตนไมยราบซ่ึงเปนวัชพืชนำกลับมาใหเกิดประโยชนโดยนำมา
ปนใหละเอยีดแลวนำมาอดัขึน้รปูเปนแผนไมเพือ่นำไปใชในอสุาหกรรมตางแทนไมเพือ่จะไดลดการ
ตดัไมทำลายปาและลดการกำจัดไมยราบในการเผาท้ิงและพนยากำจดัทีจ่ะกอใหเกดิปญหาส่ิงแวดลอม

ตนไมยราบและ
ผลิตภัณฑแปรรูป
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65มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม วิทยาศาสตร ประเทศไทย

2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาคุณภาพของไมอัดที่ทำมาจากไมไมยราบปน ไมมะมวงปน และฟางขาวปน
2. เพือ่ศึกษาชนิดของกาวลาเท็กซ กาวแปงเปยก กาวยูเรยีฟอรมลัดไิฮดทีม่ผีลตอคณุภาพของไมอดั
3. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบอตัราสวนสวนระหวางกาวลาเทก็ซกบัเศษไม 1:20 1:10 และ 1:5 ที่มี

ผลตอคุณภาพของไมอัด

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาคุณภาพของไมอัดที่ทำมาจากไมไมยราบปน ไมมะมวงปน และฟางขาวปน
2. ศกึษาชนดิของกาวลาเทก็ซ กาวแปงเปยก กาวยเูรยีฟอรมลัดไิฮด ทีม่ผีลตอคณุภาพของไมอดั
3. ศกึษาเปรยีบเทยีบอตัราสวนสวนระหวางกาวลาเทก็ซกบัเศษไม 1:20 1:10 และ 1:5 มผีลตอ

คุณภาพของไมอัด

ผลการทดลอง
1. ไมไมยราบมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในการทำไมอัด ซึ่งสังเกตไดจากผลการทดสอบ คือ มีความ

หนาแนน 510.25 กรับตอ ลบ.ม. มีคาความชื้น 28.77% มีคาการดูดซึมน้ำ 28.41%
มคีาการพองตัวของ Fiber อยทูี ่662.2 ไมครอน

2. กาวทีด่ทีีส่ดุ คอื กาวลาเทก็ซึง่มคีาการทดสอบดงัน้ี ความหนาแนน 493.48 กรบัตอ ลบ.ม.
มีคาความชื้น 28.62% มีคาการดูดซึมน้ำ 30.01% มีคาการพองตัว 1.17% มีคาน้ำหนักที่
หายไปเมือ่นำไปไวกบัปลวกที ่0.035 กรัม และไมมกีารเกดิรา

3. อัตราสวน 1:20 เปนอัตราสวนท่ีดีที่สุดที่ทำใหไมอัดมีคุณภาพดีซึ่งมีผลการตรวจสอบดังนี้
มคีวามหนาแนน 509.55 กรับตอ ลบ.ม มคีาความช้ืน 28.45% มคีาการดดูซมึน้ำ 29.56% มคีา
การพองตวั 1.17% มคีาน้ำหนกัทีห่ายไปเมือ่นำไปไวกบัปลวกที ่0.027 กรมั และไมมกีารเกดิรา

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ลดวัชพืช เนื่องจากไมยราพเปนวัชพืชที่เปนปญหามากในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย
- ลดการตัดตนไมใหญเพื่อที่จะนำมาแปรรูปเปนไมอัด
- ลดมลพิษทางสิ่งแวดลอมในการเผาไมยราพทิ้ง
- ไมอัดจากไมยราพสามารถปองกันการทำลายของปลวกและปองกันการเกิดเชื้อราที่ขึ้นบนไม
- ไมอัดจากไมยราพสามารถลดการดูดซึมน้ำและลดการพองตัวเม่ือโดนน้ำ
- ตนทุนในการผลิตต่ำกวาไมอัดที่ขายตามทองตลาดเพราะไมไมยราพเปนวัชพืช
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เครือ่งดกัเพลีย้กระโดดสนี้ำตาล
แบบพกพารกัษาสิง่แวดลอม

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสทิธริาช ชืน่ชม

โรงเรียนบานโนนกุง
อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ชมุชนบานโนนกงุอาชพีสวนใหญทำการเกษตร เชน การปลกูขาว ปลกูผกั เปนตน ปญหาทีพ่บสวน
ใหญ คอื เพลีย้กระโดดสีน้ำตาลท่ีมาทำความเสียหายใหกบัพชืผลทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูก
ขาว จงึนำเศษวัสดเุหลือใชมาประดิษฐเปนอปุกรณในการดูดเพล้ียกระโดดสีน้ำตาล เพือ่ใชดกัจบั
เพล้ียกระโดดสีน้ำตาล และใชเปนสือ่การเรียนการสอนเก่ียวกับแสง ไฟฟา พลงังาน สิง่แวดลอม
และพฤตกิรรมของสตัว จงึจัดทำสือ่การสอนวทิยาศาสตร เรือ่ง เครือ่งดดูเพลีย้กระโดดสนี้ำตาล
แบบพกพารักษาสิ่งแวดลอมขึ้นมา

2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อประดิษฐเคร่ืองดูดเพล้ียกระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาส่ิงแวดลอม
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองดูดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาส่ิงแวดลอม
3. เพือ่จดัทำสือ่การสอนสาระการเรียนรวูทิยาศาสตร
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67มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม วิทยาศาสตร ประเทศไทย

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาแสงสีของหลอดไฟมีผลตอการลอเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
2. ศึกษาชนิดของแมลงที่มาตอมแสงไฟโดยใชแสงสีของหลอดไฟแตกตางกัน
3. ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิ่งแวดลอม
4. เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการใชเครือ่งดดูเพลีย้กระโดดสนี้ำตาลแบบพกพารกัษาสิง่แวดลอม

กับเครื่องติดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของเกษตรกรที่ใชในปจจุบัน

ผลการทดลอง
1. เพลีย้กระโดดสนี้ำตาลชอบมาตอมแสงไฟทีม่สีขีาวมากทีส่ดุ เนือ่งจากเปนพฤตกิรรมของเพลีย้

กระโดดสีน้ำตาลที่มีมาแตกำเนิดที่ชอบมาตอมแสงไฟท่ีมีสีขาวนวล
2. ชนดิของแมลงท่ีมาตอมไฟ คอื เพล้ีย ผเีสือ้กลางคืน แมลงขนาดเล็ก แสงสีฟาชนิดของแมลง

ทีม่าตอมไฟ คอื ผเีสือ้กลางคืน เพลีย้ แมลงปอ จิง้หรีด ตัก๊แตน แมลงขนาดเล็ก แสงสีมวง
ชนดิของแมลงท่ีมาตอมไฟ คอื แมงกะชอน แมงอีเหนีย่ง เพล้ีย แมลงปอ จิง้หรีด ตัก๊แตน
แมลงขนาดเลก็ สวนแสงสเีหลอืง แสงสีเขยีว และแสงสแีดงชนดิของแมลงทีม่าตอมไฟ คอื
แมลงขนาดเลก็ เน่ืองจากแสงสแีตละชนดิจะกระตนุความสนใจของแมลงไดแตกตางกนัข้ึนอยู
กับพฤติกรรมของแมลงแตละชนิด

3. สามารถดดูเพลีย้กระโดดสนี้ำตาลไดปรมิาณโดยเฉลีย่ 326 กรัม เนือ่งจากพฤตกิรรมของเพลีย้
กระโดดสนี้ำตาลทีช่อบมาตอมแสงไฟท่ีมสีขีาวนวล แลวนำพดัลมดูดอากาศมาดดูเพลีย้กระโดด
สีน้ำตาลลงไปในตาขายทำใหสามารถดักจับเพล้ียกระโดดสีน้ำตาลไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการใชเครือ่งดดูเพลีย้กระโดดสนี้ำตาลแบบพกพารกัษาสิง่แวดลอม
กบัเครือ่งตดิเพลีย้กระโดดสนี้ำตาลของเกษตรกรทีใ่ชในปจจบุนั พบวาเครือ่งดดูเพลีย้กระโดด
สีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากกวา เนื่องจากวิธีการดักจับเพลี้ย
กระโดดสนี้ำตาลทีแ่ตกตางกนัโดยเครือ่งดดูเพลีย้กระโดดสนี้ำตาลแบบพกพารกัษาสิง่แวดลอม
ใชพัดลมดูดอากาศดูดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเขาไปในตาขาย สวนเครื่องติดเพลี้ยกระโดด
สีน้ำตาลของเกษตรกรที่ใชในปจจุบันไมใชพัดลมอากาศแตใชวิธีใหเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลบิน
มาตกลงไปในแผนกาวเหนียวทีว่างไว ซึง่ทำใหโอกาสท่ีเพลีย้กระโดดสีน้ำตาลจะติดทีก่าวเหนียว
ยอมมีนอยกวาวิธีการใชพัดลมดูดอากาศดูดเพล้ียกระโดดสีน้ำตาลเขาไปในตาขาย จึงทำให
เครือ่งดูดเพลีย้กระโดดสนี้ำตาลแบบพกพารกัษาสิง่แวดลอมมปีระสทิธภิาพมากกวาเครือ่งตดิ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของเกษตรกรที่ใชในปจจุบัน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดเคร่ืองดูดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพในการกำจัด

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เปนศัตรูพืช
- ชวยลดภาวะโลกรอนโดยการนำเศษวสัดมุาใชใหเกดิประโยชน
- ดำเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยไมใชสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช และประหยัด

งบประมาณในการใชสารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
- นกัเรยีนไดฝกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและไดสือ่การสอนสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร

เครื่องดักเพลี้ยกระโดด
สนี้ำตาลแบบพกพา
รกัษาสิง่แวดลอม
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ชดุสาธติเร่ืองการสัน่พองและ
การเกิดบตีสของคลืน่เสยีง

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยธรีะชยั หงษทอง

โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
อำเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสกิส ในระดับช้ันมธัยมศกึษาปที ่5 จะตองศกึษาเกีย่วกบัสมบัติ
ของคล่ืนเสียง และมีการทำการทดลองเก่ียวกับสมบัตแิละปรากฎการณตางๆ ของคล่ืนเสียงตาม
ทีน่กัเรียนไดศกึษาในภาคทฤษฎี แตพบปญหาตางๆ เชน ชดุทดลองท่ีใชอยใูนปจจบุนั ชำรดุ และ
มรีาคาแพง นกัเรียนไมใหความสนใจและสงัเกตผลการทดลองไดไมชดัเจน ใชความถีเ่สยีงทีไ่ดยนิ
ไมชัดเจน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสั่นพองและการเกิดบีตสของเสียงต่ำกวาเกณฑ
ผทูดลองจึงพฒันาชุดทดลองใหมกีารใชงานงาย นาสนใจ และประหยัดงบประมาณ นกัเรียนสามารถ
นำไปศึกษาและสรางเองได เพือ่สรางองคความรเูกีย่วกบัการสัน่พองและการเกดิบตีสของเสยีง

2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. สรางชุดทดลองการส่ันพองและการเกิดบตีสของคล่ืนเสียงใหมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดทดลองการส่ันพองและการเกิดบีตสของเสียง
3. ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่5 โดยเปรยีบเทยีบคะแนน

ทดสอบกอนเรยีนกบัคะแนนทดสอบหลงัเรยีนดวยชดุทดลองการสัน่พองและการเกดิบตีสของเสยีง
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดทดลองการสั่นพองและการเกิดบีตสของคลื่นเสียง

วิธีดำเนินการทดลอง
การพฒันาชดุทดลองโดยการปรบัเปลีย่นเครือ่งกำเนดิสญัญาณคลืน่เสยีงใหอยใูนรปูของโปรแกรม
คอมพวิเตอร โดยชดุทดลองมลีกัษณะการใชงาน ดงันี้
1. โปรแกรมแหลงกำเนิดคลืน่เสยีง Sound wave applications

ไฟลขอมลูโปรแกรมถกูพฒันาขึน้โดยใชโปรแกรม Authorware เนือ่งจากเปนโปรแกรมทีใ่ชงาย
และสามารถเผยแพรไดสะดวกโดยวิธกีารคัดลอก แลวเปดใชงานไดทนัทโีดยไมตอง set up
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2. เมนูโปรแกรมชุดทดลองการสั่นพองและการเกิดบีตสของคลื่นเสียง ประกอบดวยสวนที่เปน
เนื้อหา ทฤษฎี เกี่ยวกับการสั่นพองและการเกิดบีตส พรอมทั้งอธิบายวิธีการทำการทดลอง
ตวัอยางการบนัทกึผลการทดลอง ใหนกัเรยีนไดศกึษา เมือ่นกัเรยีนศกึษาและทำการทดลองแลว
จะมีแบบทดสอบเปนแบบฝกหดัตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกบัการส่ันพองและการเกิดบตีสของ
คลืน่เสยีง ในสวนนีน้กัเรยีนสามารถนำไปศกึษาซอมเสรมิหรอืทบทวนความรไูดนอกเวลาเรยีน

3. คมูอืครูและคมูอืนกัเรยีน เปนเอกสารท่ีอธบิายวิธกีารใชงาน แผนการจัดการเรียนรสูำหรบัครู
วธิทีำการทดลอง แบบฝกหดั แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

4. การจดักจิกรรมการเรยีนรู แบงนกัเรยีนเปนกลมุ 1 หองเรยีนประมาณ 6 กลมุ กลมุละ 5-6 คน
ปฏบิตักิจิกรรมการทดลองในหองปฏิบตักิารคอมพิวเตอรของโรงเรียน หรอืถานกัเรยีนมคีวาม
พรอมใหแตละกลุมนำเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพามาทำการทดลองได นักเรียนคัดลอก
โปรแกรมแลวเรียนรูตามข้ันตอนที่กำหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู

5. การสรางหลอดกำทอน จากพลาสติกหุมหมึกเครื่องอัดสำเนาเอกสาร เปนกิจกรรมเสริมให
นักเรียนไดคำนวณและออกแบบจัดทำหลอดกำทอนดวยตนเอง และนำผลงานที่สรางข้ึนมา
ทดลอง เรือ่งการสัน่พองของเสยีง

ผลการทดลอง
1. ชุดทดลองการส่ันพองและการเกิดบตีสของคล่ืนเสียง รายวิชาฟสกิส รหัสวิชา ว32203 สำหรบั

นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่5 มปีระสทิธภิาพทางการศกึษา เทากบั 84.07/81.22
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดทดลองมีคาเทากับ 0.57 ซึ่งแสดงวา หลังจากนักเรียนเรียนดวย

ชดุทดลองแลว นกัเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้รอยละ 57.00 และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน
สงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05

3. นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 5 มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมาก

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถบอกความถี่ของเสียงไดตามที่ผูทดลองเลือก นำไปสูการคำนวณหาปริมาณตางๆ

ทีเ่กีย่วของได และสอดคลองกบัสภาพจรงิ
- สะดวกในการใชงาน โดยสามารถใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรไดทันที
- นักเรียนมีความสนใจ มีสวนรวมในกิจกรรม และนักเรียนสามารถนำสิ่งที่สังเกตไดจากการ

ทดลองไปวิเคราะหแกปญหาและสรางองคความรูดวยตนเองได
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การศกึษาออกแบบวธิกีารวดัเปอรเซน็ต
ของแปงมนัสำปะหลงัดวยวธิกีารของ
Shyam Singh

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยชาญ เถาวันนี

โรงเรียนศรียานุสรณ
อำเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การรับซ้ือหวัมันสำปะหลัง เมือ่เกษตรกรนำหัวมนัสำปะหลังมาขาย ทางโรงแปงมนัทีร่บัซ้ือ จะทำ
การวัดเปอรเซน็ตแปงมนัในหัวมนัสำปะหลงั ถามเีปอรเซน็ตแปงมนัสงูราคากจ็ะดแีตถาเปอรเซน็ต
แปงต่ำก็จะไดราคาต่ำตามลงมาดวย ในการวัดเปอรเซน็ตแปงมนันัน้พอคาจะใชเครือ่งมือทีท่นัสมยั
เกษตรกรไมมีความรูเพียงพอที่จะเรียนรูหลักการทำงานของเครื่องมือดังกลาวได ทำใหเกิดการ
ซือ้ขายทีไ่มเปนธรรม มกีารกดราคาการซือ้ขาย
จากการศึกษาวาคาเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสำปะหลังจะขึ้นอยูกับคาความหนาแนน และจากการ
คนควาขอมลูเพิม่เตมิ พบวา Shyam Singh ไดคดิคนวธิกีารหาความหนาแนนของวัตถ ุ โดยที่
ไมจำเปนตองทราบมวลและปรมิาตรของวตัถ ุแตสามารถหาความหนาแนนของวัตถไุดจากระบบคาน
โดยใชหลกัการโมเมนตของแรงเขามาเก่ียวของ ซึง่วธิกีารน้ีจะสามารถหาความความหนาแนนของ
วตัถุไดแมนยำ ดังนั้นทางคณะผูจัดทำโครงงานจึงมีแนวความคิดที่จะนำวิธีการหาความหนาแนน
ของ Shyam Singh มาเปนวธิกีารทดลองวดัคาเปอรเซน็ตแปงในหวัมนัสำปะหลงั

ขณะทำการทดลอง
หาความหนาแนนของ

หวัมนัสำปะหลัง
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2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ศึกษาทดลองหาความหนาแนนของของแขง็ตามวธิกีารของ Shyam Singh แลวเปรยีบเทยีบ

กับคาความหนาแนนมาตรฐาน
2. เพื่อศึกษาทดลองหาความสัมพันธระหวางความหนาแนนของมันสำปะหลังกับคาเปอรเซ็นต

แปงมันโดยการคัดเลือกมันสำปะหลังท่ีมีเปอรเซ็นตแปงต้ังแตต่ำจนถึงเปอรเซ็นตแปงมันสูง
มาทำการทดลองหาความหนาแนนดวยวิธกีารของ Shyam Singh

3. เพือ่ทำการศกึษาทดลองเปรียบเทยีบการวดัคาเปอรเซน็ตของแปงมนัสำปะหลงั โดยใชวธิกีาร
ของ Shyam Singh กับเครือ่งมอืทีพ่อคารบัซือ้มนัสำปะหลังใช

วิธีดำเนินการทดลอง
1. นำวตัถจุำนวน 5 ชนิด คอื ทองแดง ทองเหลือง อลมูเินยีม เหล็ก และทองคำแท มาทดลองหา

ความหนาแนนตามวิธีการดังกลาว แลวนำไปเปรียบเทียบกับคาความหนาแนนมาตรฐานเพื่อ
หาคาความคลาดเคลื่อน

2. นำตวัอยางมนัสำปะหลงัทีม่คีาเปอรเซน็ตตัง้แต 10% 15% 20% 30% และ 35% มาทำการ
ทดลองหาความหนาแนนตามวธิกีารของ Shyam Singh และหาตำแหนงสมดลุของมนัแตละ
คาเปอรเซ็นตบนตัวคาน

3. สมุมนัสำปะหลังจากชาวเกษตรกรจำนวน 5 แปลง แตละแปลงอยคูนละสถานท่ี นำมนัสำปะหลัง
มาทำการวัดเปอรเซ็นตแปงมันดวยวิธีการของ Shyam Singh แลวเปรียบเทียบกับการวัด
เปอรเซ็นตแปงมันดวยการวัดเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสดจากบริษัท Genius Design &
Engineering Co., Ltd. ซึง่เปนเคร่ืองมือทีพ่อคารบัซ้ือหวัมนัใช

ผลการทดลอง
1. คาความคลาดเคล่ือนจากการทดลองมากสุด 5.80% แสดงวาวธิกีารของ Shyam Singh นี้

จะเปนวิธีการท่ีนำมาทดลองหาความหนาแนนของวัตถุได
2. คาความหนาแนนจะแปรผันโดยตรงกับคาเปอรเซ็นตแปงมัน และเม่ือไดตำแนงสมดุลบน

ตัวคานแลว เขียนตัวเลขกำกับไววาตรงตำแหนงเปนตำแหนงของเปอรเซ็นตเทาใด
3. คาเปอรเซน็ตแปงมันจากวธิกีารวดัทัง้สองวธิใีกลเคยีงกนัมาก มเีปอรเซน็ตความแตกตางไมเกนิ

6% แสดงวาวธิกีาร Shyam Singh สามารถนำมาเปนวธิกีารวัดคาเปอรเซน็ตแปงมนัสำปะหลังได
และเกษตรกรสามารถนำไปใชไดงายและไมยุงยากซับซอน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ทำใหไดทราบวธิกีารหาคาความหนาแนนของของแขง็ นอกเหนอืจากวธิกีารวดัมวลและปรมิาตร

แลวยงัมวีธิกีารของ Shyam Singh โดยใชหลกัการโมเมนตของแรง ซึง่ใหคาความหนาแนน
ไดถูกตองและแมนยำ

- เปนการชวยเหลือเกษตรกรชาวไรมนัสำปะหลงั ทีจ่ะนำไปเปนอปุกรณพืน้ฐานอยางงายท่ีทำให
เกษตรกรรูวามันสำปะหลังที่จะนำไปขายใหกับพอคาคนกลางควรจะไดราคาประมาณเทาใด

- เปนวธีิการทีเ่กษตรกรจะใชตรวจสอบวามนัสำปะหลงัมเีปอรเซ็นตแปงมนัอยเูทาไร กอนจะเกบ็เกีย่ว
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ชดุสาธติการแยกตวัประกอบ
พหนุาม

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยประยงค จนัทยทุธ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร พืน้ฐานความรขูองนกัเรยีนเปนสิง่ทีส่ำคญัมาก
ถานักเรียนไมมพีืน้ฐานท่ีดพีอก็จะเกิดปญหาในการเรียนรแูละการนำไปใช การแยกตัวประกอบของ
พหุนามเปนเน้ือหาท่ีสำคัญอีกเรื่องหน่ึงเพราะเปนพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตรเรื่องอ่ืนๆ เชน
การแกสมการ การแกโจทยปญหา จากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนพบวามนีกัเรยีนบางสวน
ไมคอยเขาใจและสบัสน เน่ืองจากความเปนนามธรรมสงูของเนือ้หา ประกอบกบัยงัขาดสือ่การสอน
ทีเ่ปนรปูธรรม ผจูดัทำจงึพยายามหาสือ่การสอนทีแ่ปลกใหมและนาสนใจเพือ่ใหผเูรยีนไดมพีืน้ฐาน
ความรูที่ดีจากการปฏิบัติและเห็นจริง จึงศึกษาคนควาและสรางสื่อการสอน “ชุดสาธิตการแยก
ตัวประกอบของพหุนาม” ขึ้นมา

2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อพัฒนาสื่อชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค41201

ชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 ใหมปีระสิทธภิาพตามเกณฑมาตรฐาน 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค41201 ของนักเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 ทีเ่รยีนดวยสือ่ชุดสาธติการแยกตวัประกอบของพหุนาม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนดวยสื่อชุดสาธิต

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่ผูรายงานสรางข้ึน

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเก็บคะแนนกอนเรียน
2. ใหนกัเรียนศกึษาและทำกิจกรรมตามขัน้ตอนดวยสือ่ชดุสาธติการแยกตวัประกอบของพหนุาม

และทำแบบฝกหดัทายหนวยยอยเมือ่เสรจ็สิน้การศกึษาในแตหนวย
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3. ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเก็บคะแนนหลังเรียนเมื่อเรียน
ดวยสื่อชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนามครบทุกเรื่องในแตละหนวยยอย

4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนาม
วชิาคณติศาสตรเพิม่เตมิ ค41201 ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจ

5. บันทึกขอมูลในแตละข้ันตอนและนำขอมูลที่ไดไปทำการวิเคราะห

ผลการทดลอง
1. สือ่ชดุสาธติการแยกตวัประกอบของพหนุาม วชิาคณติศาสตรเพิม่เตมิ ค41201 ชัน้มธัยมศกึษา

ปที ่4 ปการศึกษา 2556 ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพระหวางเรยีน (E1) เทากบั 83.44 และมีคา
ประสทิธภิาพหลงัเรยีน (E2) เทากบั 80.53 หรือ E1/ E2มคีาเทากบั 83.44 / 80.53 ซึง่สงูกวา
เกณฑทีก่ำหนดไวคอื 75/75 และยอมรับสมมติฐานขอที ่1

2. การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอนเรยีนและหลงัเรียน ของนกัเรียนท่ีเปนกลมุตวัอยาง
มคีะแนนเฉลีย่กอนเรยีนเทากบั 8.85 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 1.43 (จากคะแนนเตม็ 30
คะแนน) และหลังจากเรียนดวยสื่อชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนามมีคะแนนเฉลี่ย
เทากบั 24.81 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 1.62 ซึ่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอนเรยีนและ
หลงัเรยีนพบวาแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน
สงูกวากอนเรยีน และยอมรบัสมมตฐิานขอที ่2

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนดวยสื่อชุดสาธิตการแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม วิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค41201 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2556
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากบั 0.68 และมคีาความเชือ่มัน่ เทากบั 0.88

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดสื่อการสอนชุดสาธิตการแยกตัวประกอบของพหุนาม วิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค41201

ที่แปลกใหมและนาสนใจเพ่ือใหผูเรียนไดมีพื้นฐานความรูที่ดีจากการปฏิบัติและเห็นจริง



Thailand Toray          Science Foundation74

มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย

1. วตัถปุระสงค
บริษัท โทเรอินดัสตรีส อิงค ประเทศญี่ปุน (Toray Industries, Inc.) ไดดำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมานานกวา 50 ป ผลิตภัณฑตางๆ ภายใตชื่อ “Toray” เปนที่รูจักสำหรับนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุมผูผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป โดยเปนผูริเริ่มผาใยสังเคราะหเปน
รายแรกในประเทศไทย
“Toray” ไดพจิารณาวางานทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนสิง่สำคญัมากตอการเจรญิทาง
ดานการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ โดยในปจจุบนัประเทศตางๆ ในยโุรปและอเมริกาไดพฒันา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปกวางไกลเปนอยางมาก ทำใหเกิดการแขงขันกันอยางสูง
ในดานการคาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และใหกำลังใจแกผูที่อยูในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray”
จึงไดจัดหาทุนเพ่ือใหเกิดประโยชนและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุดหนาข้ึน
โดยใหเงนิสนบัสนนุโครงการวจิยัทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีอกีทัง้ใหรางวลัแกหนวยงาน
และบุคคลหรือผูคนควาที่เปนประโยชนกับวงการวิทยาศาสตร และใหการสนับสนนุครู-อาจารย
ทีส่อนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย ใหมกีารเสรมิสรางความคดิในเชงิวทิยาศาสตร
ดวยการคิดสรางสื่อการสอนและการทดลองตางๆ
ดวยหวังที่วาจะไดมีสวนชวยเสริมสรางใหชีวิตความเปนอยูของชาวไทยดียิ่งขึ้น “Toray” และ
กลมุบรษิทั “Toray” ในประเทศไทย มคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ทีไ่ดจดัตัง้มลูนธิโิทเรเพ่ือการสงเสริม
วทิยาศาสตรประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึน้

2. ประวตัมิลูนธิิ
2.1 Toray Industries, Inc. ไดกอตัง้มลูนธิ ิ “Toray Science Foundation” ในประเทศ

ญี่ปุนเม่ือป พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา มูลนิธิฯ ไดกอใหเกิดการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเปนอันมาก ในป พ.ศ. 2532 มูลนิธิไดขยายความ
ชวยเหลอืมายังประเทศไทย มาเลเซยี และอนิโดนเีซีย โดยใหความสนบัสนนุแกเยาวชน
คณาจารย และสถาบนัทางวทิยาศาสตรอยางกวางขวาง เชน ในป พ.ศ. 2536 ไดบรจิาค
ใหงานคนควาทางดานวิทยาศาสตรแกอาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนจำนวนเงิน
1 ลานบาท เปนตน

2.2 มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย (TTSF) ไดกอกำเนดิในป พ.ศ. 2536
ดวยเงนิบรจิาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเปนกองทุนถาวรเพือ่นำดอกผลมาใช
ในการสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย (แตไมรวมถึงทางการแพทยและคณิตศาสตร)
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3. กจิกรรมของมลูนธิิ
เพือ่ใหบรรลถุงึวตัถปุระสงคขางตน มลูนธิฯิ จะไดแบงการดำเนินงานเปน 3 ประเภท ดงันี้

3.1 มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2 มอบทุนซึ่งเปนความชวยเหลือดานการเงินใหสำหรับงานวิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลใหผูริเริ่มและสรางสรรคงานเกี่ยวกับการสอนและการทดลองตางๆ ทางดาน

วทิยาศาสตรในระดับมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย เพือ่กระตนุใหนกัเรยีนเกดิความ
สนใจท่ีจะศึกษาในดานวิทยาศาสตรตอไป

การจดัสรรเงนิบรจิาคของมลูนธิฯิ แยกกจิกรรมเปน 3 ประเภท ดงันี้

รางวัลทางวิทยาศาสตร ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

S & T Awards S & T Research Grants Science Education Awards

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล คุณสมบัติของผูไดรับเงินทุน คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน 1. อาจารย และ/หรอื นกัวจิยั 1. ครู-อาจารยผูรับผิดชอบการศึกษา
ที่มีความสามารถสูงและประสบ ที่กำลังคนควาหรือมีโครงการ วิทยาศาสตรในระดับมัธยมท่ีได
ความสำเร็จในงานวิทยาศาสตร ในการคนควางานท่ีเปนรากฐาน คนควาหรือคิดประดิษฐกรรม

2. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน อันจะอำนวยประโยชนใหแก ตางๆ ในงานดานฟสกิส เคมี
ที่คนพบวิทยาการใหมในดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวีวทิยา หรอืวทิยาศาสตรอืน่ๆ
งานวิทยาศาสตร ในประเทศไทยตอไป สรางความคิดริเริ่มในสื่อการสอน

3. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน 2. ยอดเงนิสนบัสนนุ วิทยาศาสตรและการทดลองตางๆ
ทีค่นควางานท่ีจะยังประโยชน ปละ 4,000,000 บาท ทางวิทยาศาสตร เพื่อกระตุนให
ใหแกสังคมอยางกวางขวาง นกัเรยีนเกดิความสนใจทีจ่ะเรยีน

4. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน ในดานวิทยาศาสตรตอไป
ที่ไดแกปญหาและชวยเหลือหรือ 2. ยอดเงนิรางวลัปละ 700,000 บาท
สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

5. ยอดเงนิรางวลัปละ 800,000 บาท
หมายเหต:ุ หมายเหต:ุ
ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในดานนี ้คอื เทคโนโลยีในดานนี ้คอื
1) Physics and Chemistry 1) Physics and Chemistry
2) Engineering 2) Engineering
3) Agriculture 3) Agriculture

(Except mathematics and (Except mathematics and
Clinical medical Science) Clinical medical Science)
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สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครัง้ที ่1-20 (พ.ศ. 2537-2556)

ปที่ไดรับรางวัล บุคคล/สถาบัน ที่ไดรับรางวัล
พ.ศ. 2537 ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรดีา วบิลูยสวสัดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

พ.ศ. 2538 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วชิยั ริว้ตระกูล
ประเภทสถาบัน ศนูยวจิยัขาวโพดขาวฟางแหงชาต ิจงัหวดันครราชสมีา

พ.ศ. 2539 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. มนตร ีจฬุาวฒันทล
ประเภทสถาบัน หองปฏบิตักิารวจิยัสิง่ประดษิฐสารกึง่ตัวนำ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2540 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบูลย นยัเนตร
ประเภทสถาบัน ศนูยวจิยันวิตรอนพลงังานสงู มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

พ.ศ. 2541 ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตนัตเิจรญิ
ศาสตราจารย ดร. ววิฒัน ตณัฑะพานชิกลุ

พ.ศ. 2542 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สรุนิทร พงศศภุสมทิธิ์
รองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมติะมาน

พ.ศ. 2543 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ
ประเภทสถาบัน คณะผวูจิยัเร่ืองกงุกลุาดำ มหาวทิยาลยัมหดิล

พ.ศ. 2544 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลกัคณุะประสิทธ์ิ
ประเภทสถาบัน หองปฏบิตักิารวจิยัเคมซีปุราโมเลควิลาร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2545 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สรุนนัต สภุทัรพันธุ
ประเภทสถาบัน สถาบนัวทิยาการหนุยนตภาคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

พ.ศ. 2546 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วทิยา มวีฒุสิม
ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตนแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2547 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. องัศุมาลย จนัทราปตย

ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2548 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทว ีตนัฆศริิ

ประเภทสถาบัน กลมุบรรพชวีนิวทิยา กรมทรพัยากรธรณี
พ.ศ. 2549 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สวสัดิ ์ตนัตระรตัน

ศาสตราจารย ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว
พ.ศ. 2550 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิริโิรจน

ประเภทสถาบัน สถาบนัอณชูวีวทิยาและพันธศุาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2551 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทพิยวด ีอรรถธรรม

ประเภทสถาบัน ภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2552 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สทุธวฒัน เบญจกลุ

ประเภทสถาบัน ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2553 ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค

ประเภทสถาบัน ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2554 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ไพศาล สทิธกิรกลุ

ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. สพุรรณ ฟเูจริญ
พ.ศ. 2555 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สทุธิชยั อสัสะบำรุงรตัน

ประเภทสถาบัน บณัฑิตวทิยาลยัรวมดานพลงังานและสิง่แวดลอม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
พ.ศ. 2556 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. นททีพิย กฤษณามระ

ประเภทสถาบัน ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร
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การกระจายของครูทีส่มคัรและไดรบัรางวัลการศึกษาวทิยาศาสตร
ครัง้ที ่1-20 (พ.ศ. 2537-2556) แยกตามจงัหวดั

ครจูากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ 73 จงัหวัด สมคัรเพ่ือขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 1,311 ราย ไดรบัรางวัลทัง้สิน้ 179 ราย โดยจังหวัดทีย่งัไมเคยสมัคร คอื จงัหวัดสมทุรสงคราม
และระนอง

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
ฉะเชิงเทรา 60 17
กรงุเทพฯ 94 16
สมทุรปราการ 39 12
อุดรธานี 49 9
กาฬสนิธุ 49 8
ขอนแกน 45 8
สรุาษฎรธานี 24 8
เชยีงราย 34 7
นครราชสมีา 63 6
ลำปาง 41 6
สระแกว 19 6
เชียงใหม 44 5
นครศรีธรรมราช 28 5
พทัลงุ 17 5
สงขลา 36 4
หนองคาย 16 4
นครนายก 12 4
นครสวรรค 32 3
อบุลราชธานี 29 3
สุรินทร 18 3
อำนาจเจรญิ 8 3
แมฮองสอน 4 3
นาน 27 2
นครพนม 22 2
พษิณโุลก 20 2
ชัยภูมิ 14 2
ระยอง 14 2
ปราจีนบุรี 11 2
ปตตานี 10 2
หนองบัวลำภู 9 2
กาญจนบรุี 6 2
ศรสีะเกษ 32 1
เพชรบรูณ 29 1
ปทุมธานี 22 1
นครปฐม 20 1
มหาสารคาม 17 1
พะเยา 16 1
กำแพงเพชร 15 1

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวลั
สพุรรณบุรี 12 1
อางทอง 12 1
นนทบุรี 9 1
รอยเอด็ 9 1
สกลนคร 9 1
ยโสธร 8 1
ราชบรุี 8 1
จันทบุรี 7 1
ประจวบคีรีขันธ 7 1
สุโขทัย 16 0
ชลบุรี 15 0
อทุยัธานี 14 0
บรุรีมัย 13 0
ตรัง 12 0
ยะลา 9 0
อยธุยา 9 0
พงังา 8 0
เพชรบรุี 8 0
ตาก 7 0
สมทุรสาคร 7 0
สระบรุี 7 0
นราธิวาส 6 0
พจิติร 6 0
แพร 6 0
เลย 6 0
ลพบรุี 5 0
ชัยนาท 4 0
มกุดาหาร 4 0
ลำพนู 4 0
สตลู 4 0
อุตรดิตถ 4 0
กระบี่ 3 0
ตราด 3 0
ชมุพร 2 0
ภูเก็ต 2 0
สิงหบุรี 1 0
ระนอง 0 0
สมุทรสงคราม 0 0
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Thailand Toray Science
Foundation

1. Honorary Chairman
Dr. Sadayuki Sakakibara
Chairman,
Toray Industries, Inc., Japan

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
Dr. Jisnuson Svasti
Mahidol University
Mr. Kazumine Torigoe
President, Thai Toray Textile Mills
Public Co., Ltd.
Mr. Warun Laoitthi
Chairman,
Luckytex (Thailand) Public Co., Ltd.
Mr. Yuichi Manabe
Managing Director,
Luckytex (Thailand) Public Co., Ltd.
Mr. Kazuhiko Miyaishi
President,
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.
Mr. Narong Lertkitsiri
President, Toray International
(Thailand) Ltd.

3. Term of Directorship: 2 years

4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

Thailand  Toray  Science  Foundation

Organization (2013)

The Committee of Nomination (Awards)
1. Organization

(1) Chairman: Dr. Yodhathai Thebtaranonth
(2) Members: 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: Dr. Pairash Thajchayapong
(2) Members: 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.






