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

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพทุ ธศักราช 2557 ซึง่ เปนปทยี่ สี่ บิ เอ็ดของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลทีม่ ผี ลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเปนเลิศ ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการทีม่ กี าร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศักยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิ ารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบันทีไ่ ดรบั การเสนอชือ่ และไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธฯิ ซึง่ มีมติเปน
เอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. โกวิท พัฒนาปญญาสัตย หัวหนาหนวยเครื่องมือพิเศษ
เพือ่ การวิจยั สถานสงเสริมการวิจยั คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปน
ผไู ดรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. โกวิท พัฒนาปญญาสัตย มีความสนใจในเทคโนโลยีโฟลไซโตเมทรีเมือ่ ครัง้ ศึกษา
ในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหราชอาณาจักร เมือ่ ป พ.ศ. 2527 หลังจบการศึกษาไดประยุกต
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

ใชโฟลไซโตเมทรีใ่ นการวิจยั อยางตอเนือ่ งมากกวา 25 ป ไดใชวจิ ยั ศึกษาภาวะภูมคิ มุ กันทัง้ ระดับ
พืน้ ฐานและการประยุกตใชในผปู ว ยโรคธาลัสซีเมียและโรคติดเชือ้ ตางๆ เชน มาลาเรีย ไวรัสเดงกี่
และเชือ้ เอชไอวี/เอดส ซึง่ เปนโรคทีม่ อี บุ ตั กิ ารณสงู ในประเทศไทย ตัวอยางการวิจยั ระดับพืน้ ฐาน
ในโรคติดเชือ้ เอชไอวี เชน 1) การติดตามผลของการใชยาตานไวรัสในผปู ว ย โดยศึกษาปริมาณ
และการทำงานของ cytotoxic ทีลิมโฟซัยตและโมเลกุล CD38 ซึ่งเปน marker ชนิดหนึ่ง
บนผิวเซลล ในการตอบสนองตอเปปไทดโครงสรางของไวรัสเอชไอวี 2) การศึกษาจลศาสตรของ
สารไซโตไคน IL-17 ที่หลั่งจากเซลลเม็ดเลือดขาว Th-17 รวมทั้ง การลดจำนวนลงของเซลล
Natural Killer และการเพิ่มจำนวนไวรัส ภายหลังที่ใหยาตานไวรัส 3) การถายโอน CD4
ทีลิมโฟซัยตของผูปวยในหลอดทดลอง เพื่อการประยุกตใชในผูปวยในอนาคต สำหรับการวิจัย
ประยุกตใช ไดแก 1) พัฒนาวิธกี ารตรวจวัด CD4 ทีลมิ โฟซัยตโดยโฟลไซโตมิเตอรใหมรี าคาถูก
มีคณ
ุ ภาพและไดมาตรฐาน เชน การใช BioLeucotag และ Biobeads ซึง่ ไดจดสิทธิบตั รและ
อนุสิทธิบัตรไปแลว 2) ไดรับเชิญจากองคการอนามัยโลกและศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ
ดานสาธารณสุข ใหเปนผทู ำการประเมินประสิทธิภาพของเครือ่ งโฟลไซโตมิเตอรรนุ ใหมชนิดตางๆ
ในการตรวจวัดจำนวน CD4 ทีลิมโฟซัยต 3) เปนผูจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางโฟลไซโตเมทรี่
ขึน้ ในคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล และศูนยฯ ไดกอ ตัง้ โครงการประเมินคุณภาพภายนอก
(External Quality Assurance: EQA) สำหรับการตรวจวัด CD4 ในประเทศไทยขึน้ ในป พ.ศ.
2544 ปจจุบันโครงการ EQA นี้ไดรับการยอมรับวาเปนโครงการในระดับนานาชาติ โดยมี
หองปฏิบัติการในประเทศไทยเปนสมาชิกมากกวา 140 แหงและอีก 110 แหงจากประเทศอื่นๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทัง้ ประเทศศรีลงั กา เนปาล ภูฏาน และอินเดีย
สำหรับหนวยงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปพทุ ธศักราช
2557 คือ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดิมคือ
ฝายศึกษาทดลองและวิจยั ขององคการอาหารสำเร็จรูป (อสร.) กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2498 แลว
โอนใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเมือ่ พ.ศ. 2511 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางองคความรแู ละ
นวัตกรรมอาหาร ถายทอดเทคโนโลยี ใหคำปรึกษา ตรวจวิเคราะหทดสอบอาหาร โดยไดรบั การ
รับรองระบบ ISO/IEC 17025:2005 สรางความเขมแข็งทางเทคโนโลยีอาหารใหแกภาครัฐ/เอกชน
และธุรกิจอุตสาหกรรม ในรอบ 5 ปที่ผานมา สถาบันมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาติ 92 ฉบับ ระดับชาติ 13 ฉบับ มีโครงการพัฒนาวิชาการรวมกับภาคเอกชน 201 โครงการ
และมีความรวมมือกับนานาชาติกวา 20 องคกร ตัง้ แตป พ.ศ. 2546 ไดผลิตผลิตภัณฑเกษตรและ
อาหารแปรรูป โดยสรางมูลคาเพิม่ จากความแตกตางและความหลากหลายแกอตุ สาหกรรมอาหาร
ทั้งขนาดใหญ กลาง และขนาดยอมไมต่ำกวา 20 ผลิตภัณฑตอป ตลอดจนยังผลักดันให
อุตสาหกรรมอาหารของไทยเขาสกู ารแขงขันในระดับสากล โดยใชวทิ ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มีการวิจยั พัฒนา เปนทีป่ รึกษาแนะนำ ทดลองผลิต และทดสอบวิเคราะหคณ
ุ ภาพ รวมถึง
สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ โดยเฉพาะกลมุ วิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ตัง้ แตป พ.ศ. 2546
ไดอบรมบุคลากรและผูประกอบการอาหารไทยมืออาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติกวา
2,000 คน และอบรมบุคลากรในโครงการอาหารฮาลาลในกลมุ พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต ประมาณ
1,450 คน จวบจนปจจุบนั ครบรอบ 46 ป สถาบันเปนแหลงสรางองคความรแู ละนวัตกรรมอาหาร
Thailand Toray 2 Science Foundation

เพือ่ เพิม่ มูลคาและสรางเอกลักษณของสินคา ชวยผปู ระกอบการสรางสรรคและพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารของประเทศใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันในระดับโลกไดอยางยั่งยืน

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2557 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 20 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา มีจำนวน 8 โครงการ
1. ชื่อโครงการ ผลของการใชสารสกัดสำหรับบรรจุภณ
ั ฑตา นจุลนิ ทรียใ นอาหาร: กรณีศกึ ษา
ในชุดสมตำพรอมบริโภค
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ชัยรัตน เตชวุฒพิ ร
หนวยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. ชื่อโครงการ การใชแบคทีเรียที่มีความสามารถแบบ chemotaxis สำหรับการยอยสลาย
สารอนุพันธของสารปราบศัตรูพืชตกคางในพื้นที่การเกษตร
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. อลิสา วังใน
หนวยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ชื่อโครงการ การขยายกำลังการผลิตเอนไซมโปรติเอสในระดับกึง่ อุตสาหกรรมเพือ่ ประยุกต
ใชในการเตรียมน้ำยางพาราปราศจากโปรตีนภูมิแพ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ไพโรจน วงศพทุ ธิสนิ
หนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
4. ชื่อโครงการ การตรวจสอบลูกผสม และการทำ DNA barcodes บัวประดับสกุล Nymphaea
ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วิภา หงษตระกูล
หนวยงาน ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดย Pichia Stipitis
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. อภิชาติ บุญทาวัน
หนวยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
6. ชื่อโครงการ การเพิม่ ประสิทธิภาพการสกัดเสนใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาดวยวิธที างเคมี
และทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. รังสิมา ชลคุป
หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

7. ชื่อโครงการ การวิจัยและพัฒนาน้ำหมักจากผลมังคุดสุกเพื่อเปนอาหารเสริมในการลด
ปจจัยเสีย่ งตอการเปนเบาหวานและโรคหัวและหลอดเลือด
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. จิตรบรรจง ตัง้ ปอง
หนวยงาน ภาควิชาชีวเวชศาสตร คณะสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
8. ชื่อโครงการ การคัดเลือกและจัดจำแนกเชือ้ แบคเทริโอฟาจทีจ่ ำเพาะตอเชือ้ Xanthomonas
axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอรมะนาว
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สุภาภรณ เอีย่ มเขง
หนวยงาน สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สาขาเคมี มีจำนวน 4 โครงการ
9. ชื่อโครงการ การเตรียมและสมบัตขิ องพอลิเมอรไฮโดรเจลจากมาลิเอตพอลิไวนิลแอลกอฮอล
กราฟตกัลไคโตแซนที่เติมยางธรรมชาติดัดแปรและการประยุกตใชควบคุม
การปลดปลอยสารวองไว
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. สอาด ริยะจันทร
หนวยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวสั ดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
10. ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการสังเคราะหแบบขั้นตอนเดียวเพื่อใชในการสังเคราะห
สารประกอบอะมิโนเอซาไบไซเคิลและอนุพันธที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. วรรณพร ดิสดี
หนวยงาน หองปฏิบตั กิ ารเภสัชเคมี สถาบันวิจยั จุฬาภรณ
11. ชื่อโครงการ การพัฒนาไบโอเซ็นเซอรชนิดพิมพสกรีนเพือ่ ตรวจวัดคาแอคทิวติ ขี องเอ็นไซม
ไฮดรอกซีเมธิลกลูตาริลโคเอนไซม เอ รีดกั เทส
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. รงุ ทิวา พลังสันติกลุ
หนวยงาน หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
12. ชื่อโครงการ การเตรียมพอลิเมอรนาโนแคปซูลที่หุมสารสกัดสมุนไพรไทย
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อมร ไชยสัตย
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาฟสิกส มีจำนวน 3 โครงการ
14. ชื่อโครงการ การสรางกลองจุลทรรศนแบบสองกราดแสงแรงอะตอมที่ใชเข็มติดอยูบน
สอมควอตซทูนนิ่งฟอรค
ชือ่ นักวิจยั
ดร. วรศม กุนทีกาญจน
หนวยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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15. ชื่อโครงการ การคนหาคุณสมบัตขิ องการเปนโฟโตโวลตาอิกจากการสังเคราะหอนุภาคสารกึง่ ตัวนำของ
แมงกานีสเทลลูไรด/คอปเปอรเทลลูไรดเพือ่ ใชเปนสารรับไวแสง 2 ชัน้ บนโฟโตอิเล็กโทรด
ของสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซดสำหรับการประยุกตใชในเซลลแสงอาทิตย
ชือ่ นักวิจยั
ดร. อัฐสิษฐ ทับทิมแท
หนวยงาน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
16. ชื่อโครงการ การพัฒนาหัววัดพลังงานของไอออนดวยเทคนิคสนามหนวงสำหรับการวินจิ ฉัย
พลาสมาในระบบแมกนีตรอนสปตเตอริง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. พิษณุ พูลเจริญศิลป
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 5 โครงการ
16. ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยการออกแบบ
กลมุ ประชากรจุลนิ ทรียด ว ยวิธแี ฟกทอเรียล
ชือ่ นักวิจยั
ดร. มุจลินทร ผลจันทร
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
17. ชื่อโครงการ ระบบตรวจจับการลมในอาคาร โดยใช Kinect
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ศันสนีย เอือ้ พันธวริ ยิ ะกุล
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
18. ชื่อโครงการ การออกแบบและสรางชิน้ สวนปอนและหัวฉีดยางพาราสำหรับเครือ่ งพิมพ 3 มิติ
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. วัฒนพงศ เกิดทองมี
หนวยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
19. ชื่อโครงการ งานวิจยั และพัฒนาอุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกสทรี่ องรับการเคลือ่ นทีข่ องอิเล็กตรอน
แบบบอลลิสติคและการพัฒนาวัสดุนาโนเพือ่ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
20. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟดวยแผงวงจรกำหนดตำแหนงบนโลก
(จีพเี อส) ทีเ่ ขาถึงไดสะดวก
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. อาทิตย ศรีแกว
หนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคดั เลือกใหมผี ไู ดรบั รางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัลรวม 160,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 80,000 บาท ไดแก
อาจารยชดิ วงคใหญ
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อผลงาน: ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดที่มีตอการยับยั้งเชื้อรา
Fusarium moniliforme สาเหตุโรคถอดฝกดาบ

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 60,000 บาท ไดแก
อาจารยปฏิพทั ธ ถิน่ ถา
โรงเรียนบานไผลอ ม อำเภอลอง จังหวัดแพร
ชื่อผลงาน: รวมพลัง 4 เกลอทีเ่ จอในอิเล็กทรอนิกส

รางวัลชมเชย

เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยวรี วรรณ หัตถผสุ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจนั อำเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: การฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขนั้ มูลฐาน
ผานวิถีชีวิตชนเผา
2. อาจารยอนิ สม สารินจา
โรงเรียนอมกอยวิทยาคม อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ชือ่ ผลงาน: การยับยัง้ เชือ้ ราสนิม Helmileia vastatrix บนตนกาแฟ
ดวยสารสกัดหยาบเปลือกกอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 310,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 100,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยสมศักดิ์ พระศุกร
โรงเรียนบานทงุ นาวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี
ชือ่ ผลงาน: การลดขนาดแปลงสำรวจประชากร
2. อาจารยอคั รวัฒน ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ชือ่ ผลงาน: ประสิทธิภาพของปยุ หมักมูลไสเดือนดินผสมเชือ้ ราไตรโคเดอรมา
ทีม่ ผี ลตอการเจริญเติบโตของมะเขือเทศและยับยัง้ เชือ้ รา Sclerotium rolfsii

รางวัลที่ 3

เงินรางวัลๆ ละ 80,000 บาท ไดแก
อาจารยปย ะ ไชยอาย
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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ชือ่ ผลงาน: การศึกษาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการเจริญเติบโตของหนอนผีเสือ้ ยักษ
และคุณภาพของเสนใย
รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 15,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยมนตตรา ไกรนรา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชือ่ ผลงาน: โฟมจากไขขาว
2. อาจารยปจ ฉิมา อินทะโชติ
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ชื่อผลงาน: กังหันบำบัดน้ำเสียดวยพลังงานทดแทนโดยใชถานผสม
ซิงคออกไซดและไทเทเนียมไดออกไซด

นอกจากนี้ โรงเรียนของผไู ดรบั รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทัง้ 5 โรงเรียนยังไดรบั เงินสนับสนุน
หองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
1. โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. โรงเรียนบานไผลอ ม อำเภอลอง จังหวัดแพร
3. โรงเรียนบานทงุ นาวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
5. โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนินการคัดเลือกผทู ไี่ ดรบั รางวัล และหวังวาความพยายามของมูลนิธฯิ ในการดำเนินกิจกรรม
ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ
ประธานมูลนิธโิ ทเร
เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 7 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ศาสตราจารย ดร. โกวิท พัฒนาปญญาสัตย
Professor Dr. Kovit Pattanapanyasat
เกิดเมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ทีจ่ งั หวัดกรุงเทพมหานคร เปน
บุตรคนที่ 3 ในจำนวน 8 คน ของ นายเชยลิม้ แซชอื้ และนางเซาะยง
แซโงว สมรสกับนางพรรณี พัฒนาปญญาสัตย (อัศวเมธา)
บุตร นางสาวอรทัย พัฒนาปญญาสัตย จบปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทีอ่ ยู 41/3 หมู 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 70 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

การศึกษา
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2528

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนการศึกษาผใู หญ (สมัครสอบ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนการศึกษาผใู หญ (สมัครสอบ)
วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต (ชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Diploma (Biomedical Methods), University of Wales College of
Medicine, Cardiff, UK
Ph.D (Iron Metabolism), University of Wales College of Medicine,
Cardiff, UK

พ.ศ. 2530

Profile
KOVIT PATTANAPANYASAT
Born:
December 8, 1950 in Bangkok, Thailand
Family:
Third child of the eight children of Mr. Sue Soi Lim and Mrs. Ngo Sor Yong
Wife:
Punnee (Asavametha) Pattanapanyasat
Children: Miss Orathai Pattanapanyasat, B.Sc (Microbiology),
Faculty of Science, Chulalongkorn University

Education:
1968
1970
1974
1977
1985
1987

Mathayom 3, secondary school, Office of the Non-Formal Education Commission.
Mathayom 6, secondary school, Office of the Non-Formal Education Commission
B.Sc., Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University
M.Sc., Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University
Diploma in Biomedical Method, University of Wales College of Medicine,
Cardiff, UK
Ph.D (Iron Metabolism), Department of Haematology, University of Wales
College of Medicine, Cardiff, UK
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ประวัตกิ ารทำงาน

ตำแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2521
อาจารย ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2525
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2533
รองศาสตราจารย บัณฑิตศึกษาธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2540
ศาสตราจารย สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2548
ศาสตราจารย 11 สถานสงเสริมการวิจยั คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหนงทางดานบริหาร
พ.ศ. 2536-ปจจุบนั หัวหนาหนวยเครือ่ งมือพิเศษเพือ่ การวิจยั สถานสงเสริมการวิจยั
คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550-2554 หัวหนา สถานสงเสริมการวิจยั คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2545-ปจจุบนั ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาภูมคิ มุ กัน
คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดานบริการวิชาการ
• คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสนอขอทุนโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
• คณะกรรมการบริหารและพัฒนาโครงการจัดตัง้ ศูนยเครือ่ งมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
Working Experiences:
Academic Position
1978
Lecturer, Department of Radiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University
1982
Assistant Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine
Siriraj Hospital, Mahidol University
1990
Associate Professor, Thalassemia Research Center, Mahidol University
1997
Professor, Office for Research and Development, Faculty of Medicine
Siriraj Hospital, Mahidol University
2005
Professor 11, Office for Research and Development, Faculty of
Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Other Positions Held
1993 - present
2007 - 2011
2002 - present

Head, Division of Instruments for Research, Office for Research and
Development, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Chief, Office for Research and Development, Faculty of Medicine Siriraj
Hospital, Mahidol University
Graduate Program, Department of Immunology, Faculty of Medicine
Siriraj Hospital, Mahidol University
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 9 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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• คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• กรรมการผทู รงคุณวุฒภิ ายนอก คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร สาขาชีวเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
• ผูเชี่ยวชาญในการอบรมการใชโฟลไซโตเมทรี่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ภายใต
องคการอนามัยโลก และศูนยความรวมมือไทยสหรัฐ ดานสาธารณสุข
• คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
• ผทู รงคุณวุฒปิ ระเมินโครงการวิจยั ทีเ่ สนอขอทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
• ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการของวารสารตางๆ ในระดับชาติและนานาชาติ

รางวัลและเกียรติยศ
• รางวัลผลงานวิจยั ดีเดนทางปรีคลินกิ ประจำป พ.ศ. 2542 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• บุคลากรดีเดน ประจำป พ.ศ. 2547 และ 2549 คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• รางวัลศิษยเกาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2544 สมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• รางวัลเมธีวจิ ยั อาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว) ประจำป พ.ศ. 2549 และ 2552
• รางวัล ผลงานวิจยั ดีเดน ประจำป 2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว)
• รางวัล R2R ดีเดน ประจำป พ.ศ. 2553 สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข และภาคีเครือขาย R2R
• ทุนวิจยั สถาบันสุขภาพแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. 2555 ทุนเลขที่ 1R01AI099385-01
• อาจารยดเี ดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2556 ทีป่ ระชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
Academic Service
• Member of the Grants Review Board for National Research University, Mahidol University
• Member of the Administrative and Development Committee for Establishment of Mahidol Central
Instrument Facility (CIF)
• Member of the Academic Position Review Board, Thammasat University
• External expert of the Graduate Program in Biomedical Sciences, Walailak University
• Expert for Flow Cytometry Training Program of WHO SEARO and Thailand MOPH-U.S. CDC
• Member of the Committee for Health Services Quality Control and Standardization, National Health
Security Office
• Reviewer of research proposals submitted for grants from Thailand Research Fund (TRF)
• Reviewer of research manuscripts submitted for publication in local and international journals

Awards and Honors:
• Best Pre-clinical Research Award, year 1999 Chalermprakiat Foundation, Faculty of Medicine Siriraj
Hospital, Mahidol University
• Best personnel of the year 2004 and 2006, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
• Outstanding Alumni Award 2001, Faculty of Science, Chulalongkorn University
• Senior Research Scholar Award of the year 2006 and 2009, Thailand Research Fund (TRF)
• Best Research Award for the year 2009, Thailand Research Fund (TRF)
• Best R2R Award of the year 2010, Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health
• National Institute of Health (NIH), National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 2012 grant Number
1R01AI099385-01
• Best lecturer in Science and Technology of the year 2013 from the Thai Lecturers’ Senate Meeting
Thailand Toray 10 Science Foundation
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ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. โกวิท พัฒนาปญญาสัตย
Research Works of Professor Dr. Kovit Pattanapanyasat
ดานการวิจยั
ศาสตราจารย ดร. โกวิท พัฒนาปญญาสัตย มีความสนใจในการทำวิจยั โดยใชเทคโนโลยีโฟลไซโตเมทรี
ในการศึกษาวิทยาภูมคิ มุ กันและพยาธิสรีรวิทยาของโรคธาลัสซีเมีย และโรคติดเชือ้ ชนิดตางๆ เชน
มาลาเรีย ไขเลือดออก และโรคติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส ซึง่ เปนโรคทีม่ อี บุ ตั กิ ารณสงู และมีผลกระทบ
ตอทั้งการสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยทำการวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและการ
ประยุกตใช เพื่อใหเขาใจกลไกการเกิดพยาธิสภาพในโรคเหลานี้ มาตั้งแตสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ผลงานวิจัยเรื่องโรคธาลัสซีเมียและมาลาเรียนั้น ไดทำรวมกับนักวิจัยหลายๆ ทาน
ทัง้ จากในมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอืน่ ๆ สำหรับงานวิจยั เรือ่ งโรคติดเชือ้ เอชไอวีนนั้ ไดรบั ทุน
สนับสนุนจาก CDC-Global AIDS Program จากประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุขของไทย และทุนสงเสริมกลมุ วิจยั (เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั โดยทำการวิจยั เรือ่ ง “กลไกการทำงานทีห่ ลากหลายของเซลล
ระบบภูมิคุมกันและการเกิดพยาธิสภาพในโรคติดเชื้อเอชไอวี”

Adoptive Transfer of
CD4 T-cells

Achievements
Research:
Professor Kovit principal research interest has always been in the use of flow cytometry
to study immuno-pathophysiology of thalassemia and infectious diseases i.e. malaria,
dengue and HIV, all of which are the diseases that have a great impact on the public
health and economic burden in Thailand. The HIV research projects entitled
“Functional diversity and immunopathogenesis in HIV infection” funded by the U.S.
CDC-AIDS Program, National Health Security Office, and Thailand Research Fund Senior Research Scholar Award 2006 and 2009 on which he and his Thai research team
in collaboration with several other researchers from Mahidol University and Professor
Aftab A. Ansari of the Department of Pathology and Laboratory Medicine, Emory
University School of Medicine, Atlanta, U.S.A have achieved including many research
articles which are summarized below:
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 11 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ผลงานวิจัยโดยสรุป
1. ในปจจุบนั นี้ การใชยาตานไวรัสเปนวิธที ไี่ ดผลทีส่ ดุ ในการควบคุมปริมาณไวรัสในผปู ว ยทีต่ ดิ เชือ้
แตอยางไรก็ตาม การใชยาตานไวรัสก็ไมสามารถกำจัดเชื้อไวรัสและยังมีการพบเชื้อดื้อยา
ในปริมาณสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความตองการที่จะคนหาวิธีใหมๆ ในการควบคุมปริมาณไวรัส
มีการศึกษาพบวาการถายโอนเซลล CD4 ทีลิมโฟซัยตที่ไดรับการกระตุนใหแบงตัวในหลอด
ทดลองดวยแอนติบอดีตอ CD3 และ CD28 ในผปู ว ยทีง่ ดยาตานไวรัสนัน้ สามารถควบคุม
ปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได คณะผวู จิ ยั ไดทำการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับคุณภาพของ CD4
ทีลมิ โฟซัยตทเี่ พิม่ จำนวนได และพบวามีการเพิม่ ขึน้ ของ activity ของเอนไซม telomerase
และเพิม่ การตอบสนองของเซลล โดยจากขอมูลนีส้ ามารถกลาวไดวา การถายโอนเซลล CD4
ทีลมิ โฟซัยตทไี่ ดรบั การกระตนุ ใหแบงตัวในหลอดทดลองดวยแอนติบอดีตอ CD3 และ CD28
นัน้ อาจจะใชเปนวิธกี ารหนึง่ ในการรักษาการติดเชือ้ เอชไอวีได (ดูภาพประกอบหนา 11)
2. การสูญเสียการทำหนาทีข่ องทีลมิ โฟซัยตในชวงระยะ chronic infection ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากทีเซลล
ที่มีความจำเพาะตอเอชไอวีแอนติเจนถูกกระตุนอยูตลอดเวลา ในการศึกษาของคณะผูวิจัย
เรือ่ งฟโนทัยปและหนาทีข่ องโมเลกุล programmed death-1 (PD-1) ซึง่ ปรากฏบนผิวของ
ทีลมิ โฟซัยตในลิงทีต่ ดิ เชือ้ เอสไอวี พบวามีการเพิม่ ขึน้ ของโมเลกุล PD-1 ในระยะ chronic infection
แตไมพบในระยะ acute infection และยังพบวาระดับการปรากฏโมเลกุล PD-1 บน CD4
ทีลมิ โฟซัยตประเภท naive และ central memory มีความสัมพันธกบั ปริมาณไวรัสในกระแสเลือด
3. การศึกษาในลิงที่ติดเชื้อไวรัสเอสไอวีและแสดงใหเห็นวาลิง rhesus macaques ที่ติดเชื้อ
เอสไอวีนนั้ แสดงพยาธิสภาพของการเกิดโรคไดเหมือนกับการติดเชือ้ เอชไอวี-1 ในมนุษยโดย
มีระดับของ autoantibodies สูงอยางมีนยั สำคัญ และตอมาไดศกึ ษาบทบาทของ regulatory
1. Although antiretroviral therapy has become highly effective in controlling viral load
in HIV-infected patients, such therapy does not eradicate the infection and is
increasingly being met with multidrug resistant virus. Hence there is a need for the
development of new alternative strategies to ameliorate HIV disease. Previous study
showed that administration of autologous anti-CD3/28 expanded CD4 T-cells
markedly decrease viral load in HIV patients whom antiretroviral therapy was
discontinued. We further explored the quality of such expanded CD4 T-cells and
found both upregulation of telomerase enzyme activity and increased proliferative
response which likely indicates their survival following adoptive transfer. The data
suggest that anti-CD3/28 mediated expansion of CD4 T-cells could serve as an
immunotherapeutic strategy for HIV infection (see figure on page 11 for details)
2. During chronic HIV infection period, there is a progressive loss of T-cell function.
This is because antigen-specific T-cells are repeatedly challenged with their HIV
cognate antigen. Our phenotypic and functional studies of the programmed death-1
(PD1) on T-cells form simian immunodeficiency virus (SIV) infected non-human
primates showed upregulation of PD-1 during chronic, but not acute infection, and
that there was a good correlation between the level of PD-1 expression on naive and
central memory CD4 T-cells and the levels of viral load.
3. We have been studying the SIV-infected non-human primate model of human AIDS
and have previously shown that SIV-infected rhesus macaques develop the same
pathological manifestations as does HIV-1 in humans with significant levels of
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ทีเซลล (Tregs) และปริมาณไวรัสตอการตอบสนองแบบ autoimmune โดยพบวา ในลิงทีม่ ี
ปริมาณไวรัสในกระแสเลือดต่ำและมีความหลากหลายของ autoantigens นอย จะมี titers
ของ autoantibodies สูงทีส่ ดุ และยังพบวาปริมาณของ Tregs แปรผกผันกับปริมาณไวรัส
ในกระแสเลือดและ titers ของ autoantibodies ต่ำ
4. ในลิงทีต่ ดิ เชือ้ เอสไอวีนนั้ มีความแตกตางในลักษณะทางคลินกิ โดยลิง sooty mangabeys
(SM) ทีต่ ดิ เชือ้ สามารถตานทานการเกิดโรคไดเหมือนในผปู ว ยเอชไอวีทมี่ ไี วรัลสูงแตไมแสดง
อาการ ในขณะทีล่ งิ rhesus macaques (RM) นัน้ มีความไวตอการเกิดโรคเหมือนเชนผปู ว ย
เอชไอวีทมี่ กี ารดำเนินการของโรคเลวลงถาไมไดรบั ยาตานไวรัส การศึกษากลไกการเกิดโรคที่
แตกตางกันในลิงทัง้ 2 สปชสี น จี้ ะมีความสำคัญทีจ่ ะชวยใหเขาใจพยาธิสภาพของ lentivirus
เพิม่ มากขึน้ ในผปู ว ย ในการศึกษาของคณะผวู จิ ยั เกีย่ วกับระดับและหนาทีข่ อง Tregs ในลิง
ทัง้ สองชนิดพบวาปริมาณของ Tregs ในลิง RM มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ในชวง acute infection
แตไมพบลักษณะดังกลาวในลิง SM และยังพบความสัมพันธของปริมาณไวรัสในกระแสเลือด
และระดับของ Tregs ในลิง RM ทีต่ ดิ เชือ้ เอสไอวี ซึง่ ความรดู งั กลาวสามารถนำไปศึกษาตอยอด
เพือ่ การพยากรณโรคและการรักษาผปู ว ยตอไป
5. ในขณะนี้ มีงานวิจยั หลายชิน้ แสดงใหเห็นวาเซลลในระบบ innate immunity รวมถึง natural
killer (NK) cells มีบทบาทสำคัญในการกำหนดการดำเนินโรค โมเลกุล sialic acid-binding
immunoglobulin-like lectins (Siglecs) ซึง่ ปรากฏบนผิวของ NK เซลลสามารถทำหนาที่
เปน inhibitory receptors โดยการยับยัง้ การทำงานของ signaling pathway ใน NK เซลล
ซึง่ คณะผวู จิ ยั ไดทำการศึกษาการปรากฏของโมเลกุล Siglecs บนเซลลเม็ดเลือดในลิง RM และ
SM ทีต่ ดิ เชือ้ เอสไอวี รวมถึงผปู ว ยติดเชือ้ เอชไอวี ผลการศึกษาพบวา โมโนซัยตเปนกลมุ เซลล
autoimmune antibodies. In line with this finding, we have further studied role of
viral load, regulatory T cells (Tregs) on the autoimmune response in these animals.
Results showed that the highest autoantibody titers were found in animals with low
plasma viral loads and a narrower spectrum of autoantigens. The levels of Tregs
were inversely correlated with viral load and lower autoantibody tiers.
4. In non-human primate model of human AIDS, there are differences in clinical
outcome of SIV infection in disease-resistant sooty mangabeys (SM) very similar to
the long term non-progressor HIV-infected patients, and in the disease-susceptible
rhesus macaques (RM) that similar to the rapid progressor patients. Thus identification
of the mechanisms to distinguish in these two species would have an important
impact on our understanding of lentiviral pathogenesis. Our study on the level and
function of Tregs in these two species revealed an increase in the frequency of
Tregs following acute infection in RM but not in SM. There was also a strong
correlation between plasma viral load and the levels of Tregs in SIV-infected RM but
not SM. A good correlation was also noted in RM that control viral load or in
response to antiretroviral therapy in RM. This finding may lead to better understanding
of the pathophysiology of HIV infection, and could be used as a better prognostic
tool for antiretroviral therapy in the patients.
5. Several recent studies have shown that cells of the innate immunity including
natural killer (NK) cells play an important role in dictating the course of HIV disease
progression. Many sialic acid-binding immunoglobulin-like lectins (Siglecs)
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ทีม่ กี ารปรากฏของ Siglecs มากทีส่ ดุ โดยโมโนซัยตของคนมี Siglecs-5 และ 9 สวนลิง RM
มี Siglecs-7 สวนลิง SM มี Siglecs-1 โดยการปรากฏของโมเลกุล Siglecs ทีต่ า งกันนีอ้ าจ
สามารถอธิบายถึงความทนทานตอโรคทีแ่ ตกตางกันในผปู ว ยและในลิงทัง้ สองชนิด ซึง่ อาจใช
เปนหนทางนำไปสกู ารพยากรณการดำเนินการของโรคในอนาคตได นอกจากนี้ ความรใู นเรือ่ งนี้
ยังไดใชเปนขอมูลอางอิงในการตอยอดองคความรใู นการศึกษาโรคไขเลือดออก ทำใหศาสตราจารย
ดร. โกวิท ไดรบั ทุนวิจยั จากสถาบันสุขภาพแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดวย
Biobeads

6. การตรวจวัดปริมาณ CD4 ทีลมิ โฟซัยตดว ยเครือ่ งโฟลไซโตมิเตอรถอื เปน gold standard
ทีไ่ ดรบั การยอมรับ เนือ่ งจากมีความแมนยำ เทีย่ งตรงและสามารถทำซ้ำได แตอยางไรก็ตาม
ในประเทศทีม่ ที รัพยากรจำกัด เชนประเทศไทย วิธดี งั กลาวก็ยงั คงมีราคาแพง ทางคณะผวู จิ ยั
ไดวจิ ัยและพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณ CD4 ทีลิมโฟซัยตที่มีราคาถูกหลายวิธีและ ยังได
ทำการประเมินประสิทธิภาพของเครือ่ งโฟลไซโตมิเตอรราคาถูกทีม่ ใี ชในประเทศไทยและทัว่ โลกดวย
ความสำเร็จในงานวิจยั ดังกลาวทำใหศาสตราจารย ดร. โกวิท และคณะ ทำการจดสิทธิบตั ร 2
เรือ่ ง คือ BioLeucotag และ Biobeads งานวิจยั Biobeads นัน้ คือ การนำเม็ดเลือดแดงไก
มาทำการตรึงดวยน้ำยา glutaraldehyde ซึง่ สามารถใชแทน reference beads ซึง่ มีราคาแพง
ตองซือ้ จากตางประเทศ เมือ่ ทำการเปรียบเทียบการใช Biobeads และ reference beads จาก
ตางประเทศในการตรวจวัดปริมาณปริมาณ CD4 ทีลมิ โฟซัยต ในเลือดผปู ว ย พบใหผลสอดคลอง
กันดี การใช Biobeads จะทำใหราคาการตรวจวัด CD4 ทีลิมโฟซัยต ราคาถูกลงทำใหรัฐ
ประหยัดคาใชจา ยไดมาก ซึง่ งานวิจยั ดังกลาวไดรบั รางวัลผลงานวิจยั ดีเดนจากกองทุนสนับสนุน
การวิจยั ประจำป พ.ศ. 2552
molecules are known to be expressed on the NK cells where they can function as
inhibitory receptors by suppressing signaling pathway within the NK cells. We
performed a study on the expression of Siglec family by hematopoietic cells from
SIV-infected RM, SM and humans. Results showed that monocyte cells are predominant
cells that express Siglecs. While human monocytes expressed Siglec 5 and 9, monocytes
from RM expressed Siglec-7 and those from SM expressed Siglec-1. Such different
expressions of Siglecs molecules might explain distinct immune status in human
HIV and disease-resistant SM and disease-susceptible RM. Apart from CD4 and
viral load levels, this important finding may lead to the use of Siglec molecules as an
additional prognostic indicator. Moreover, the knowledge obtained from this study
paved as a solid foundation for Professor Kovit present research work on dengue
infection which has been granted from the National Institute of Health, U.S.A.
6. It is well accepted that enumeration of CD4 T-cells by flow cytometer is the gold
standard method because of its accuracy, precision and reproducibility. However,
such predicate method is expensive for resource-limited settings like Thailand. Our
research team has successfully developed several affordable CD4 testings and has
achieved evaluation of many cheaper single-platform flow cytometers for HIV monitoring
in Thailand and worldwide. Achievements of such research led to the development
of two patents namely: BioLeucotag and Biobeads for simple and affordable CD4
testing methods. For Biobead CD4 testing method, Professor Kovit and his research
team used chicken red blood cells (cRBCs) fixed with glutaraldehyde as the counting
beads in determining the absolute CD4+ T-lymphocyte counts from HIV-infected
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7. ศาสตราจารย ดร. โกวิท ยังตระหนักในความสำคัญของการควบคุมและประกันคุณภาพของ
การตรวจวัดปริมาณ CD4 ทีลมิ โฟซัยตในผปู ว ยโรคติดเชือ้ เอชไอวี/เอดสดว ยเครือ่ งโฟลไซโตมิเตอร
จึงไดพฒ
ั นา stabilized whole blood ใหเปนผลสำเร็จ โดยไดจดสิทธิบตั รในประเทศ และ
นำมาใชเปนตัวอยางเลือดในโครงการประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance:
EQA) ตัง้ แตป พ.ศ. 2545 โดยในปจจุบนั มีสมาชิกกวา 250 แหง ทัง้ จากประเทศไทย ประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทัง้ ประเทศภูฏาน ศรีลงั กา เนปาล และอินเดีย

ดานการพัฒนาบุคลากร
ศาสตราจารย ดร. โกวิท ไดทำหนาทีเ่ ปนอาจารยทปี่ รึกษาใหกบั นักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
วิทยาภูมคิ มุ กัน มหาวิทยาลัยมหิดลจนจบปริญญาเอกไปแลวจำนวน 9 คน ปริญญาโท 12 คน
และนักศึกษาปริญญาเอกทีก่ ำลังศึกษาอยู 3 คน ปริญญาโท 1 คน รวมทัง้ นักศึกษาหลักสูตรอืน่
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดลมากกวา 10 คน นักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาเอกไดเปน
อาจารยตามมหาวิทยาลัยตางๆ 7 คน ทำงานวิจยั หลังปริญญาทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา 1 คน และ
ประกอบอาชีพอิสระ 1 คน สำหรับนักศึกษาทีจ่ บปริญญาโททีศ่ กึ ษาตอปริญญาเอกมี 2 คน 8 คน
ไดทำงานวิจยั ในหนวยงานราชการ และมี 2 คนทำงานในบริษทั เอกชน ศาสตราจารย ดร. โกวิท
ไดสรางเครือขายงานวิจยั เรือ่ งตางๆ กับนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาเหลานี้ โดยทำหนาทีเ่ ปนนักวิจยั พีเ่ ลีย้ ง
ใหกบั นักวิจยั รนุ ใหมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) หลายคน ใหคำปรึกษาเรือ่ ง
งานวิจยั การเรียนการสอน และการขอตำแหนงทางวิชาการ อีกทัง้ การเปนตัวอยางทีด่ ใี นการเปน
อาจารยนักวิจัย เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโอกาสเขาถึงเงินทุนวิจัย
blood samples and compared these values with those obtained by the commercial
standard fluorescent microbeads in the standard flow cytometric method. Results of
this study for the first time demonstrated that these glutaraldehyde-fixed CRBCs
can be used as fluorescent microbeads for performing CD4+ T-lymphocyte counting
that is not only a great improvement on reliability and reproducibility, but also a
marked reduction in the costs involved in enumerating the absolute CD4+ T-lymphocyte
counts in HIV-infected blood samples. Such development of Biobeads has been
awarded as the best research of the year 2009 from the Thailand Research Fund.
7. In realizing the need for better quality control and quality assurance for flow cytometric
enumeration of CD4 T-lymphocytes in HIV-infected patients. Professor Kovit and his
research team have successfully developed a simple stabilized whole blood (patent
filing) for external quality assurance (EQA), and established the EQA program since
2002. Presently, there are more than 250 participants from Thailand, Southeast
Asian countries, Bhutan, Sri Lanka, Nepal and India.

Human Resource Development:
Professor Kovit has served as a major advisor for 21 graduates in International Graduate
Program in Immunology (9 Ph.D., 12 M.Sc), and co-supervised graduates outside the
program of more than 10. Out of his 9 Ph.D graduates, seven have become universities
lecturers, one is working as a post-doctoral fellow in U.S.A., and one is a businessman.
Two of his M.Sc graduates have pursued for their Ph.D, 8 went to work in several
government institutes, and 2 worked in the private sectors. Professor Kovit has also
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ศาสตราจารย ดร. โกวิท เชือ่ มัน่ วานักวิจยั รนุ ใหมจะประสบความสำเร็จในงานวิจยั ไดดมี ากกวานักวิจยั
รนุ กอนๆ อยางแนนอน ถามีความตัง้ ใจ มงุ มัน่ เสียสละ และความรักในการเปนนักวิจยั อาชีพ

กิตติกรรมประกาศ
ขาพเจาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง..แดมลู นิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย สำหรับ
“รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ครัง้ ที่ 21 ประจำป พ.ศ. 2557 อันทรงเกียรตินี้ และขอขอบ
พระคุณคณะกรรมการมูลนิธโิ ทเรฯ ทีไ่ ดพจิ ารณาคัดเลือกใหขา พเจาไดรบั รางวัล ผลงานดีเดนทาง
ดานการใชเทคโนโลยีโฟลไซโตเมทรีศึกษาภาวะภูมิคุมกันทั้งระดับพื้นฐานและการประยุกตใช
ในผปู ว ยโรคธาลัสซีเมียและโรคติดเชือ้ ตางๆ เชน มาลาเรีย ไขเลือดออก และเอชไอวี/เอดส
ขาพเจาขอขอบพระคุณครูบาอาจารยหลายๆ ทาน ทีไ่ ดเฝาอบรมสัง่ สอนใหเปนนักวิทยาศาสตรทดี่ ี
ทานแรกคือ รองศาสตราจารย ดร. จริยา บุญญวัฒน (ปจจุบันเกษียณแลว) ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผซู งึ่ เปนอาจารยทปี่ รึกษาของผมทานแรก ทานไดชว ย
เปดโลกทัศนใหแกขา พเจาใหหนั มาสนใจงานวิจยั ดานวิทยาศาสตรการแพทย หลังจากนัน้ ขาพเจา
ไดรบั ราชการเปนอาจารยทบี่ ณ
ั ฑิตศึกษาธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยมหิดล และโชคดีมากทีไ่ ดมโี อกาส
ทำงานภายใตการอำนวยการของศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี ปรมาจารยทางโลหิตวิทยา
และผูเชี่ยวชาญโรคทางพันธุกรรมโดยเฉพาะโรคธาลัสซีเมีย ทานทำใหขาพเจาหลงใหลในการ
ทำวิจยั และยึดอาชีพการวิจยั ตราบเทาทุกวันนี้ ขอขอบพระคุณศาสตราจารย นายแพทย สุทศั น ฟเู จริญ
ทีข่ า พเจามีสว นรวมทำงานวิจยั พยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพของโรคธาลัสซีเมียตลอดระยะเวลากวา
30 ป ในชวงที่ขาพเจาไดไปศึกษาปริญญาเอกที่ภาควิชาโลหิตวิทยา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
แหงชาติเวลส ประเทศสหราชอาณาจักร ขาพเจาไดทำวิทยานิพนธกบั โลหิตแพทยทมี่ ชี อื่ เสียงกองโลก
been acting as a mentor for many new researchers from the Thailand Research Fund –
New Researchers Program. He uses his research experience to help guide the career
development of his many mentees. He strongly believes that, with many advanced
technologies, information and resources, the younger generation in the field of science
and technology could do much better research than the older generation providing
that he or she has strong commitment, sacrifice and passion to take research seriously
as his or her life-time professional career.
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of clinical sciences. I am most grateful to Professor Prawase Wasi and Professor Suthat
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ทานหนึง่ คือ ศาสตราจารย นายแพทย อลัน เจคอปส (ถึงแกกรรม) ซึง่ เปนผเู ชีย่ วชาญดานเมตาบอริสม
ของเหล็ก และที่ภาควิชาแหงนี้ขาพเจาไดทำงานโดยใชโฟลไซโตเมทรีเปนครั้งแรกในการศึกษา
เมตาบอริสมของเหล็กในเซลลลมิ โฟซัยต ในเลือดคนปกติและคนไขทเี่ ปนโรคทางโลหิตวิทยา โดยมี
ศาสตราจารย เทอรี่ ฮอย (ถึงแกกรรม) ซึง่ มีชอื่ เสียงดานเทคโนโลยีโฟลไซโตเมทรีทา นหนึง่ ของประเทศ
สหราชอาณาจักร เปนผปู ระสิทธิประสาทความรดู า นนีใ้ หผมตลอดระยะเวลาทีผ่ มทำวิทยานิพนธ
อาจารยทา นตอมาทีข่ า พเจาจะกลาวถึงคือ ดร. เอช ไคล เวปเสตอร (ปจจุบนั เกษียณแลว) ภาควิชา
วิทยาภูมคิ มุ กันและปรสิต สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรการแพทย แหงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ขาพเจา
ไดทำงานรวมกันในการศึกษาวิจยั พยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพของโรคมาลาเรียและเอชไอวี/เอดส
เปนเวลายาวนานระหวางป พ.ศ. 2533 - 2543 อาจารยชาวตางประเทศอีกทานหนึง่ คือ ศาสตราจารย
ดร. อัฟแทป เอ. แอนซารี จากภาควิชาพยาธิและหองปฏิบตั กิ ารอายุรศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
แหงเอมมอรี เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารยทา นนีเ้ ปนนักวิจยั โรคเอชไอวีและ
เอสไอวีที่มีชื่อเสียงมากของโลกทานหนึ่ง ทานเปนพหูสูตรที่รอบรูทั้งดานวิทยาศาสตร การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม เปนอาจารยที่มีคุณธรรม นิสัยโอบออมอารี มีอารมณขัน เปนที่รักใคร
ชื่นชอบและนับถือทั้งจากขาพเจาและนักศึกษาของขาพเจา
ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา ศาสตราจารยวจิ ยั ดีเดน สกว. และ สวทช.
จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เปนอาจารย
นักวิจยั ทีเ่ กง มีคณ
ุ ธรรม ซึง่ ขาพเจาตัง้ ใจยึดเปนแบบอยาง อาจารยมสี ว นชวยเหลือทำชือ่ เสียงให
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกดานวิทยาภูมคิ มุ กัน ซึง่ ขาพเจาเปนประธานหลักสูตร ขาพเจา
ตองขอขอบคุณผูรวมงานทุกทาน ประกอบดวยผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐวัฒน ออนลมูล
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. นิทศั น สุขรงุ ดร. เอกฤทธิ์ นวลศรี กษมา สุขาภิรมย สุรดา เลิศวนา
กรกช พลศรีลา พัชรี เหมือนพิมพ ปณิธาน นิม่ แสวงกุล พูนสิน พวงไพโรจน และพัชราภา เทพทัย
Fucharoen who were not only at the very top in the field of thalassemia, but also
inspired me a lot of insightful advice in clinical research. I also owe a huge debt to my
two Ph.D advisors, the late Professor Allan Jacobs, the world renowned hematologist at
the Department of Haematology, University of Wales College of Medicine, Cardiff, United
Kingdom and the late Professor Terry Hoy of the same affiliation, from whom I learnt for
the first time for the very basic principles of flow cytometry and used it for my Ph.D
thesis, entitled “Lymphocyte Iron Metabolism in Normal and Pathological States”. I also
owe many thanks to Dr. H Kyle Webster (retired) from the Department of Immunology
and Parasitology, U.S. Medical Component, Armed Force Research Institute of Medical
Sciences, whom I had collaborated with for more than 10 years during 1990 - 2000 on a
number of malaria and HIV/AIDS research projects utilizing flow cytometry as a research
tool. I have also been fortunate enough to know Professor Aftab A. Ansari of the Department
of Pathology and Laboratory Medicine, Emory University School of Medicine, Atlanta,
U.S.A since 2001 who is not only a great immuno-pathologist in HIV/SIV infection, but
also a wonderful spiritual mentor whose omniscience in sciences, politics, economics
and humanity is adored not only by me but also by many of my graduate students.
I also wish to extend my sincere thanks to TRF and NSTDA Chair Professor Dr. Wanpen
Chaicumpa of the Department of Parasitology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
whose wisdom, enthusiasm and kindness have become my idol. Her continuous support
on my Postgraduate Program in Immunology is also fully acknowledged. I must mention
my colleagues, in particular Assistant Professor Dr. Nattawat Onlamoon, Dr. Nitat
Sookrung and Dr. Egarit Noulsri. Dr. Nattawat who was my first Royal Golden Jubilee
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ซึง่ ไดชว ยเหลืองานวิจยั และดูแลหนวยเครือ่ งมือพิเศษเพือ่ การวิจยั ปจจุบนั ดร. ณัฐวัฒน ซึง่ เปน
นักศึกษาปริญญาเอกโครงการกาญจนาภิเษกรุนแรกของขาพเจา เปนผูชวยมือขวา ชวยดูแล
โครงการวิจยั รวมทัง้ กิจการงานตางๆ ของขาพเจา ทีจ่ ะละเลยไมกลาวถึงไมไดคอื นักศึกษาทัง้ อดีต
และปจจุบันที่ไดมีสวนชวยใหงานวิจัยสำเร็จลุลวงไดดี
ขาพเจาขอขอบพระคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั โครงการกาญจนาภิเษก สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข องคการอนามัยโลก และสถาบันสุขภาพแหงชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทีส่ นับสนุนใหทนุ วิจยั กับโครงการวิจยั หลายๆ โครงการของขาพเจา ตองขอขอบคุณ
โครงการบัณฑิตศึกษาธาลัสซีเมียและสถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใหการสนับสนุนใหขาพเจาไดทำงานวิจัยในสิ่งที่ชอบและรัก
ทายที่สุดนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ไดลวงลับไปแลว ทานไดเปนแบบอยางของ
การตอสไู มทอ ถอยแกขา พเจา ขอขอบคุณภรรยา พรรณี และลูกสาว อรทัย ทีไ่ ดใหความรัก ความ
เขาใจ และกำลังใจ ในการชวยเติมเต็มใหชวี ติ ครอบครัว และหนาทีก่ ารงานของขาพเจาใหประสบ
ความสำเร็จลุลวงดังที่ตั้งใจ

Ph.D student, has now become my eyes and hands in HIV research activities; to my
technical assistants, Kasama Sukapirom, Surada Lerdwana, Korakot Polsrila, Patcharee
Meaunpim, Panithan Nimsawaengkul, Poonsin Poungpairoj, and Patcharapa Thepthai,
whose skillful technical assistance helped me in many ways since I have established my
research unit. I should also mention my many wonderful past and present graduate
students with whom I really enjoyed working with. Some interesting and stimulating
discussions from these students have made a significant role in my research achievement.
Last but not least, I would like to express my sincere thanks to my granting agencies for
their financial support, in particular the Thailand Research Fund-Senior Research Scholar,
Royal Golden Jubilee Ph.D Program, National Health Security Office, Ministry of Public
Health of Thailand, World Health Organization, and National Institute of Health, U.S.A.
I also indebted to the Thalassemia Research Center, Mahidol University, where I spent
the first decade and a half of my research career working in thalassemia; to Office for
Research and Development, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, where I served as the
Head of the Office for 4 years during 2007-2011 and the Head of the Division of Instruments
for Research for over the last two decades.
Above all, a special appreciation is dedicated to my family; these include my deceased
parents, my wonderful wife Punnee and my lovely daughter Orathai for their care,
constant encouragement, and deep understanding of my needs. Without their support,
I could not have come this far and achieved anything.
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Institute of Food Research and Product Development
(IFRPD), Kasetsart University

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
www.ifrpd.ku.ac.th

History and Background
The Institute of Food Research and Product Development (IFRPD), Kasetsart University,
was originally established as the Department of Experimental Study and Research of
the Processed Food Organization (PFO) in 1955, and transferred to Kasetsart University
in 1968. The IFRPD is a research institute with a mandate to perform research and
development in the area of food science and technology, and plays a leading role in
supporting the Thai food industry through technical service and consultancy. Professor
Amara Bhumiratana was the first Institute director. He had the vision to realize that
scientific research into food technology is important in the food industry. Today, the
Institute strives to follow his example and support funding to create innovation. We
encourage our researchers to present their work overseas for international publication.
Our researchers have a wide range of skills and expertise. The Institute has continued
to progress, and we are now celebrating our 46th anniversary. The IFRPD is a model
knowledge source, fostering a creative and innovative working environment, and
screening and quality-checking high-value food products which are shipped all over
the world. We perform a valuable public service, and the quality of our work is
comparable with our international competitors.
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ประวัตคิ วามเปนมา
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดิมคือ ฝายศึกษา
ทดลองและวิจัยขององคการอาหารสำเร็จรูป (อสร.) ทำหนาที่จัดหาเครื่องจักร/อุปกรณ และ
ทดลองผลิตอาหารใหแกกองทัพ กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2498 ตอมาไดถกู โอนใหแกมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2511 และตัง้ เปนหนวยงานใหมใน พ.ศ. 2512 ชือ่ วาสถาบัน
คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร ใหเกิดคุณประโยชนสวนรวมทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรมอาหารและ
การเกษตร การปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดบิ ใหเหมาะสมกับความตองการของอุตสาหกรรมอาหาร
จากวิสยั ทัศนและรากฐานในการพัฒนางานวิจยั ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารของ
ศาสตราจารยอมร ภูมิรัตน อดีตผูอำนวยการทานแรกของสถาบัน ถือเปนผูมีบทบาทสำคัญตอ
วงการอุตสาหกรรมอาหาร ทำใหสถาบันมีความมงุ มัน่ ทีจ่ ะสานงานตอ มีการสนับสนุนทุนสรางสรรค
นวัตกรรมอาหาร สนับสนุนใหนกั วิจยั ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก และเสนอผลงานตางประเทศ

The Institute is a research unit devoted to food science research and development, with
strong academic support and using the most up-to-date technology. There is a comprehensive research laboratory, a food analysis center (accredited under ISO/IEC 17025),
and two pilot production factories employing a quality management system approach
based on good manufacturing practice (GMP) guidelines. The Institute has 50 researchers
on staff. During the past five years, 92 research papers have been published in
international journals and 13 papers in national publications. During this period, 1
patent, 37 petty patents, and 201 projects were undertaken in collaboration with the
private sector. We have continued to develop academic and professional training
programs to promote innovative development, quality assurance and quality control to
extend the shelf life of food products, enhance food safety management, improve small
and medium enterprise (SME) industry factory quality control, and assist community
enterprises. Our researchers have been invited to act as professional dissertation and
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สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย จัดกลุมนักวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อใหสถาบัน
กาวหนายิ่งขึ้นและมั่นคงตราบทุกวันนี้ จวบจนครบรอบ 46 ป ทำใหสถาบันเปนแหลงสราง
องคความรู มีความคิดริเริม่ ในการสรางนวัตกรรมอาหาร เพือ่ เพิม่ มูลคาและสรางเอกลักษณของ
สินคา ชวยผปู ระกอบการสรางสรรคและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ใหมคี วามเขมแข็ง
และสามารถแขงขันในระดับโลกได
สถาบันเปนหนวยงานที่มีหนาที่วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ถายทอด
เทคโนโลยี ใหคำปรึกษา บริการตรวจวิเคราะหทดสอบอาหารโดยหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั การรับรอง
ระบบ ISO/IEC 17025:2005 มีโรงงานตนแบบผลิต 2 โรงทีไ่ ดการรับรองระบบ GMP มีนกั วิจยั
50 คน นักวิทยาศาสตรและพนักงาน เจาหนาทีร่ วม 150 คน ในรอบ 5 ปทผี่ า นมา สถาบันมีผลงาน
วิจยั ตีพมิ พระดับนานาชาติในวารสารทีอ่ ยใู นฐานขอมูลสากลจำนวน 92 ฉบับ ระดับชาติ 13 ฉบับ
ไดรบั สิทธิบตั ร 1 ฉบับและอนุสทิ ธิบตั ร 37 ฉบับ มีโครงการพัฒนาวิชาการรวมกับภาคเอกชน 201
โครงการ ใหการฝกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนานวัตกรรมอาหาร การประกัน/ควบคุม
คุณภาพ การจัดการความปลอดภัยอาหารและระบบคุณภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม SME

thesis co-advisors for both master’s and doctoral degrees. They also have served on
committees and become inspectors and consultants for both the government and
private sectors. Moreover, our researchers have also cooperated with food academics
both within Thailand and overseas.

Our Outstanding Product Accomplishments
The staff at the Institute has been involved with fundamental, applied and innovation
techniques in food research methodology. The results of this work have had many
positive effects on Thai society. Product development has enhanced the quality and
nutritional value of food, promoting better health for the nation. We are especially
proud of our achievements and product advancements in promoting nutritional rice,
soybeans, fruits, and Thai herbs and vegetables.
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และกลมุ วิสาหกิจชุมชน นักวิจยั ไดรบั เชิญเปนผทู รงคุณวุฒิ เปนอาจารยทปี่ รึกษารวมและกรรมการ
วิทยานิพนธ เปนกรรมการ ผปู ระเมินและทีป่ รึกษาใหกบั หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีความ
รวมมือกับหนวยงานเครือขายทางวิชาการและวิชาชีพดานอาหารทั้งภายในและตางประเทศ

วิสยั ทัศน
“เปนผนู ำนวัตกรรมอาหาร เปนทีพ่ งึ่ ทางวิชาการ และเปนผชู นี้ ำอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ”

หนาทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
• วิจัยและพัฒนาองคความรูสำหรับเสริมฐานการพัฒนานวัตกรรมอาหาร วิจัยเกษตรแปรรูป
เพือ่ เพิม่ มูลคาสินคาเกษตร
• พัฒนากระบวนการผลิตอาหารใหมคี ณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย ไดมาตรฐานสากล
• รวมมือวิจัยกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศทางดานอาหารและโภชนาการ
• เสาะหาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการผลิตอาหารที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• ถายทอดความรูและเทคโนโลยี ใหคำปรึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกภาคอุตสาหกรรม
ทุกระดับ เพือ่ เขาสกู ารแขงขันในระดับโลก
• วิเคราะหทดสอบอาหารในแงคณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการ โดยใชเทคนิคทีร่ วดเร็ว
และแมนยำ เพือ่ สนับสนุนใหอาหารสมู าตรฐานสากล
• สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจยั กับมหาวิทยาลัยตางๆ ทัง้ ในและตางประเทศ

1. Rice products
Rice is a major staple food in Thailand. The advancement and
development of healthy rice products has increased the commercial
value of the crop, with a corresponding expansion in market demand.
The Institute has been heavily involved in project work related to
increasing the nutritional value of rice. Germinated brown rice, or
‘GABA rice’, was used to establish the official Thai Agricultural
Standards; this knowledge has now been transferred to the commercial
growing stage. The rice product khao kaeng tod, or ‘KU-RU-San’,
received a first-class award in Thai rice innovation at the 2007 Honor
Celebration of His Majesty the King. ‘Khao-to Express’ is a rice product
which is easy to cook and has high nutritional value; it has now
expanded into a thriving franchise business throughout Thailand.
Our researchers have also studied and produced many products from
GABA rice, including: instant rice porridge using twin-screw
extrusion technology; pyrodextrins (a new fiber source) using rice
and glutinous flour; substitute wheat flour made from rice flour; and
porous microcapsules made from rice starch. We have patented this
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หัวหนาหนวยงานและกรรมการดำเนินงาน
1. นางพัชรี ตัง้ ตระกูล
ผอู ำนวยการ (พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั )
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. นางวารุณี วารัญญานนท
ผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา/อดีตผูอำนวยการ
Ph.D. (Food Science) Ehime University, Japan
3. นางจุฬาลักษณ จารุนชุ
รองผูอำนวยการฝายวางแผนและพัฒนา
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. นางสาวเกศศิณี ตระกูลทิวากร
รองผอู ำนวยการฝายวิจยั
Ph.D. (Food Science), Washington State University, USA
5. นางชิดชม ฮิรางะ
รองผอู ำนวยฝายกิจการพิเศษ
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. นายนิพฒ
ั น ลิม้ สงวน
ผชู ว ยผอู ำนวยการ/หัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
หัวหนาฝายโภชนาการและสุขภาพ
วท.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. นางสาวกรุณา วงษกระจาง
หัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9. นายวันชัย พันธทวี
หัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

microcapsule technology. Rice product development Projects –
including ready-to-cook and ready-to-eat rice and noodles, rice milk
products and rice energy drinks – has now been transferred to the
commercial sector.
2. Innovative soybean products
The soybean product ‘Kaset Protein’ has a flexible texture similar
to meat. This commodity is popular with vegetarians, as shown by
results from consumer satisfaction surveys. Our newest product, ‘Soya
Crispy’, has a flat and smooth texture. It is high in protein content
and low in fat, and can be eaten as a soya snack. There is no need to
use cooking oil.
3. Food products from Thai fruits and herbs
We have researched over 200 species of Thai functional herbs and
developed ready-to-eat and ready-to-drink products. We have
pioneered antioxidant vegetable drinks mixed with rice such as
‘V-Like Rice’, and frozen snacks made from cooked rice with vegetables
juices, ‘V-Bite Rice’. We have also investigated the extraction of
functional substance groups from herbs to promote healthy lifestyles.
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10. นางสาวงามจิตร โลวทิ รู
หัวหนาฝายโรงงาน
วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11. นางจันทรสดุ า จริยวัฒนวิจติ ร
หัวหนาศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12. นายศิรพิ งษ เทศนา
หัวหนาฝายวิศวกรรม
วท.ม. (มาตรวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13. นางสาวสมจิต ออนเหม
หัวหนาฝายอาหารและจัดเลี้ยง
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14. นางสาวเตือนใจ สงสุข
หัวหนาฝายการตลาด
บธ.ม. (การจัดการตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
15. นายณัฐวุฒิ นันทปรีชา
หัวหนาศูนยสารนิเทศทางอาหาร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
16. นางวรางคณา พันธุมโพธิ
ผรู กั ษาราชการแทนหัวหนาสำนักงานเลขานุการ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
17. นางสาวสุภคั ชนม คลองดี
รองหัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
18. นางสาวอภิญญา จุฑางกูร
รองหัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19. นางพัทธินนั ท วาริชนันท
รองหัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต
วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นางพัชรี ตัง้ ตระกูล
ผอู ำนวยการสถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4. Leading the way forward with ‘Thailand: Kitchen of the World’
We have studied and researched many functional aspects of Thai foodstuffs and
developed products, including instant, ready-to-cook and ready-to-eat products and
Thai sauces. We have initiated pilot projects and ideas for commercial producers to take
forward and expand. We have established benchmarks for the standards of flavor
required in the production of Thai foods and sauces, both at home and abroad. Our
research work has improved ready-to-eat Thai food so that it is now suitable for export
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20. นางสาวดาลัด ศิรวิ นั
รองหัวหนาฝายโภชนาการและสุขภาพ
Ph.D. (Nutraceutical Science) Ehime University, Japan
21. นายอนุศร ใกลแกว
รองหัวหนาฝายวิศวกรรม
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
22. นางภาธิกา เพงพินจิ
รองหัวหนาศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
23. นายวรพล เพ็งพินจิ
ผจู ดั การโรงงานผลิต 1
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
24. นายภูวษิ ณุ โพธิสขุ
ผจู ดั การโรงงานผลิต 2
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
25. นางสาวิตรี สุภาพอาภรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
26. นางสาวผองศรี ลอมเขต
บุคลากร
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานเดนของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
บุคลากรของสถาบันไดสรางงานวิจยั ทัง้ ประเภทการวิจยั พืน้ ฐาน และการวิจยั ประยุกต งานพัฒนา
และงานนวัตกรรมดานอาหาร ทีโ่ ดดเดนมากมาย เกิดผลผลิตและผลลัพธทกี่ อ ใหเกิดผลกระทบ
ตอสังคมในมิตติ า งๆ ไดแก มิตดิ า นพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เพือ่ นำไปขยายผลตอยอดอยางเปน

and can compete in the international marketplace. Consumption has increased and we
are now at the forefront in promoting Thailand as the ‘Kitchen of the World’.
5. Advancement in healthy food production
We have conducted and implemented many research projects, including commercial
innovation and development of healthy Thai food products, e.g. lower-calorie foods,
reduced-sodium sauces and ready-to-eat cooked rice and noodles, and low-sugar herbs
and vegetable juices. We have also initiated ‘Low-Salt Thailand’, which is a network
funded by the Thai Health Promotion Foundation.
6. Improvements in preserved food quality
We have developed a starter culture for the fermented fish product plaa som, and
have identified lactic acid bacteria which have high salt tolerance, produce high
acidity and reduce the time of the fermentation process. This was applied to our
‘Plaa-Som Nuggets’ snack product. We have, in addition, patented the production of
vinegar from agricultural waste, and adapted this to the industrial development of
vinegar drinks and vinegar starter cultures.
7. Food allergen research
Together with Morinaga Institute of Biological Science, Inc., Japan, we have conducted
research into screening and confirmation testing for allergenic proteins in food by
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รูปธรรมเชิงพาณิชย/อุตสาหกรรม มิติเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร และการบริโภคอาหาร
ที่มีคุณคาเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรง สามารถจำแนกไดเปนผลงานดาน ขาว
ถัว่ เหลือง พืชผักผลไม สมุนไพร อาหารสุขภาพ เปนตน
1. ขาวและผลิตภัณฑสรางสรรค
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักทีส่ ำคัญของคนไทย การพัฒนานวัตกรรมขาวเปนผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพ เพือ่ เพิม่ มูลคาขาวในเชิงพาณิชย สอดคลองกับความตองการของตลาด ผลงานนวัตกรรม
ขาวของสถาบัน เชน โครงการวิจยั ขาวกลอง GABA-rice กอใหเเกิดการวิจยั และตอยอดกันอยาง
แพรหลายจนถึงปจจุบนั และมีการถายทอดสเู ชิงพาณิชย เปนการสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ขาวไทย และ
เพิม่ ศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ มีการนำไปใชเชิงนโยบายในการจัดทำมาตรฐานสินคาเกษตร
ขาวแกงทอด (KU RU-San) ไดรบั รางวัลที่ 1 นวัตกรรมขาวไทยเฉลิมพระเกียรติ ประจำป 2550
ตอยอดจนไดผลิตภัณฑหลากหลายชนิด สรางแฟรนไชสขยายตลาดไปยังภูมภิ าคตางๆ ขาวตูเอ็กซเพรส
แปรรูปขาวเปนผลิตภัณฑขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปที่ทำเองไดงายและมีคุณคาทางโภชนาการ
นอกจากผลงานดังกลาวขางตน นักวิจยั ยังไดดำเนินการผลิต โจกกึง่ สำเร็จรูปจากขาวกลองงอก
โดยใชเทคโนโลยีเอ็กทรูชนั (Twin screw extruder) การผลิตไพโรเดรกตรินจากสตารชขาวเจา
และขาวเหนียว เพือ่ ใชเปนแหลงใยอาหารชนิดใหม การใชแปงขาวทดแทนแปงสาลี การใชประโยชน
จากสตารชขาวโดยการพัฒนาเปน ผลิตภัณฑไมโครแคปซูล ทีม่ โี ครงสรางเปนรูพรุน เปนรูปแบบ
สตารชขาวแบบใหม ซึง่ ไดขอยืน่ จดสิทธิบตั รผลการวิจยั แลว การพัฒนาผลิตภัณฑขา วและอาหาร
เสนจากขาว ในรูปกึง่ สำเร็จรูปและสำเร็จรูป ผลิตภัณฑน้ำนมขาว และเครือ่ งดืม่ ใหพลังงานจากขาว
มีการถายทอดเทคโนโลยีใหกบั บริษทั เอกชน เปนการนำผลงานนวัตกรรมขยายผลสเู ชิงพาณิชย

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), using Western blotting and
polymerase chain reaction (PCR) techniques. In 2013 we became the
first commercial laboratory in Thailand to produce food allergen testing
kits, and we now operate as a testing service center for ELISA.

Our Role in Supporting the Food Industry
The Institute has been responsible for upgrading the Thai food
industry to international standards in all aspects of science, technology
and innovation. The Institute has been responsible for upgrading the
Thai food industry to international standards. We are continuing with
research and development, pilot plant production, consulting work, and
a broad range of quality analyses, as follows:
• Large industry: drinks, rice, seafood, and fruits and vegetables
• SME industry: shelf life research, product development, and quality
and safety testing
• Community enterprise groups: structural development, product quality,
new product development, and specialist training for over 1,000 groups

(A)

(B)
(A) Kitchen of the World
(B) Dr. Roger, Director Food Valley the Netherlands visit IFRPD
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2. นวัตกรรมอาหารจากถัว่ เหลือง
โปรตีนเกษตร ผลิตภัณฑโปรตีนจากถัว่ เหลือง มีเนือ้ สัมผัสทีย่ ดื หยนุ คลายเนือ้ สัตว สำหรับ
กลมุ ผบู ริโภคอาหารเจและมังสวิรตั ิ มีการปรับปรุงรูปรางของผลิตภัณฑใหหลากหลายมากขึน้ เพือ่
รองรับความตองการของผบู ริโภค และพัฒนาจนไดผลิตภัณฑทใี่ หชอื่ วา Soya Crispy เปนนวัตกรรม
ทีต่ อ ยอดมาจากผลิตภัณฑโปรตีนเกษตร รูปแบบเปนโปรตีนแผนบางและผิวเรียบ เหมาะกับการ
ทำเปนสแนคหรือขนมขบเคีย้ ว มีจดุ เดนคือ โปรตีนสูง ไขมันต่ำ กรอบไดโดยไมไดใชน้ำมันทอด
3. พืชผักพืน้ บานและผลไมไทยสผู ลิตภัณฑอาหาร
ศึกษาคุณสมบัตดิ า นฟงกชนั นอล ของ ผักพืน้ บานไทยทุกภาคกวา 200 ชนิด พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารพื้นบานไทยสรางสุขภาพชนิดพรอมบริโภค และผลิต ผลิตภัณฑขาวน้ำผักเสริมสารตาน
อนุมลู อิสระ (V-like rice) และขนมขบเคีย้ วแชเยือกแข็งทีท่ ำจากขาวหุงสุกดวยน้ำตมผัก ชือ่ วา
ขาวผักแทง (V-bite rice) วิจัยการสกัดสารสำคัญตอสุขภาพจากสมุนไพรและการศึกษาคุณคา
เชิงสุขภาพเพื่อนำมาใชประโยชน
4. นวัตกรรมอาหารไทยสนับสนุนนโยบาย “ครัวไทยสคู รัวโลก”
วิจยั คุณคาอาหารไทย ดานฟงกชนั นอล และพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทย ประเภทกึง่ สำเร็จรูป
และสำเร็จรูป รวมถึงน้ำปรุงรสอาหารไทยพรอมปรุง จำนวนมากกวา 40 ชนิด แนวคิดนีไ้ ดเปน
ตนแบบใหแกผูประกอบการดานอาหารผลิตขายในเชิงพาณิชย นอกจากนี้มีการวิจัยนวัตกรรม
มาตรฐานรสชาติอาหารไทย และพัฒนาเปนผลิตภัณฑน้ำซอสปรุงรสแกงไทยมาตรฐาน สำหรับ
คนไทยและตางชาติ โดยนำกระบวนการวิจยั พัฒนา และเทคโนโลยีมาพัฒนาอาหารไทยใหเปน
ผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูปที่มีรูปแบบที่เหมาะสมตอการสงออก บนพื้นฐานความตองการของ

The IFRPD has continued leading research and development for the Thai food industry.
We have collaborated with the Industrial Technology Assistance Program (ITAP), the
National Science and Technology Development Agency (NSTDA), the National Food
Institute (NFI), the Department of Industrial Promotion, and the National Innovation
Agency (NIA). We have joined in food product innovation and development with
private business enterprises, including both large and medium-sized operations,
producing an average of more than 50 new products a year. We provide consultation on
quality systems GMP and primary GMP for community enterprise groups and for projects
funded by the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and the SME Bank.
We are networking widely with educational establishments and beginning our
preparations to welcome the ASEAN Economic Community (AEC).

Thailand Toray 34 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูบริโภคเปนสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการผลักดันใหประเทศไทยเปน “ครัวของโลก” ตามแผน
ยุทธศาสตรครัวไทยสคู รัวโลก
5. นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ
โครงการพัฒนานวัตกรรมชุดตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย-อาหารลดพลังงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑน้ำปรุงอาหารสำเร็จรูปสูตรลดเค็ม (โซเดียม) ประเภทผลิตภัณฑเสนและขาว
กึง่ สำเร็จรูป ผลิตภัณฑเครือ่ งปรุงรส/น้ำซอส/น้ำจิม้ ผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภค และอาหารวาง
พัฒนาเครือ่ งดืม่ ทางเลือกทีเ่ ตรียมจากผลไม พืชผักและสมุนไพรทีม่ ปี ริมาณน้ำตาลต่ำ มีคณ
ุ คาทาง
โภชนาการทีด่ ตี อ สุขภาพ มีการถายทอดเทคโนโลยีใหกบั ภาคเอกชน สงเสริมใหเกิดการผลิตและ
จำหนายในเชิงพาณิชย สถาบันฯ ไดสรางเครือขายและเขารวมภาคี “เครือขายลดบริโภคเค็ม”
ภายใตโครงการ”ขับเคลือ่ นรณรงคเพือ่ ลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย” ซึง่ ไดรบั การ
สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
6. นวัตกรรมอาหารหมัก
วิจยั และพัฒนากลาเชือ้ สำหรับการทำปลาสม สามารถแยกเชือ้ แบคทีเรียแลคติกทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ทนเกลือ สรางกรดไดสงู และลดระยะเวลาในการหมัก ประหยัดตนทุนในการผลิตและงายตอการ
นำไปใชพฒ
ั นาผลิตภัณฑ “นักเก็ตปลาสม” มีการยืน่ ขอจดสิทธิบตั ร การวิจยั น้ำสมสายชูหมัก จาก

Another focus has been strengthened quality standards for export within the AEC and
to countries such as Japan and members of the EU, and for sales in the Halal food
market. Over the past 11 years, Thai food consumption has increased and the Thai food
restaurant business has expanded enormously, particularly overseas. Therefore, the
government has promoted the opening of more Thai restaurants. In light of this development,
the Thai chef is now a popular job with a good income. The Institute has been assigned
to train people for the Thai food business and Thai restaurant management; courses
have been developed for professional training in these fields, including the Thai Halal
Food Project. To date, we have trained 44 batches of students, comprising more than
2,000 people. Trainee evaluation results have been very satisfactory, and their techniques
and knowledge have greatly improved.
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ผลผลิตการเกษตรทีม่ ลี น ตลาดในแตละฤดูและเหลือทิง้ มาใชประโยชน และพัฒนาเปนเครือ่ งดืม่ จาก
น้ำสมสายชู พัฒนากลาเชือ้ น้ำสมสายชูสำเร็จรูปทีส่ ะดวกตอการผลิตน้ำสมสายชูหมักในระดับอุตสาหกรรม
7. งานวิจยั ดานสารกอภูมแิ พในอาหาร
สถาบันรวมงานวิจยั กับบริษทั โมรินากา ประเทศญีป่ นุ วิจยั สารกอภูมแิ พในอาหาร และเทคโนโลยี
การตรวจวิเคราะหสารกอภูมแิ พอาหารดวยเทคนิค Enzyme Liked Immunosorbent Assay
(ELISA) และวิธี Western Blotting และ Polymerase Chain Reaction (PCR) ปจจุบนั สถาบัน
ไดเปดใหบริการตรวจวิเคราะหสารกอภูมแิ พอาหารดวยเทคนิค ELISA เปนแหงแรกในประเทศไทย
และไดจดั ตัง้ หองปฏิบตั กิ ารผลิตชุดทดสอบสารกอภูมแิ พอาหารตนแบบเชิงธุรกิจ เมือ่ พ.ศ. 2556

บทบาทของสถาบันในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันผลักดันใหอตุ สาหกรรมอาหารของไทยเขาสกู ารแขงขันในระดับสากล เชน AEC, Japan,
EU และตลาดอาหารฮาลาล โดยใชวทิ ยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันใหความสำคัญ
กับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอาหารมาตลอด มีการวิจัยพัฒนา เปนที่ปรึกษาแนะนำ
ทดลองผลิต และทดสอบวิเคราะหคณ
ุ ภาพ สถาบันสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ ไดแก
• อุตสาหกรรมขนาดใหญ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ ถายทอดความรูและเทคโนโลยี
วิเคราะหทดสอบคุณภาพ เชน อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ขาว อาหารทะเล ผักและผลไม
• อุตสาหกรรมระดับ SME สถาบันดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ การยืดอายุการเก็บ
รวมถึงการใหคำปรึกษา ถายทอดความรู เพือ่ ใหอาหารทีผ่ ลิตมีคณ
ุ ภาพ และความปลอดภัย

The Thai Halal Food Project started in the budget year 2004, under the ‘One Tambon
One Product’ (OTOP) project, sponsored by Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn. Project activities include knowledge and understanding of halal food
production and quality training in Islamic practices. Since 2005 we have trained 1,450
people in southern Thailand and conducted research and development for ‘up-market’
raw materials, especially in Krabi and Songkhla provinces. The Institute has promoted
the processing of Thai halal food for consumption by the local communities, and this
knowledge has been extended to neighboring countries.
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• กลมุ วิสาหกิจชุมชนอาศัยการพัฒนาความรทู งั้ โครงสราง คุณภาพผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม การฝกอบรมเฉพาะดาน/เรือ่ ง โดยสถาบันมีบทบาทในการสนับสนุนกลมุ นีก้ วา 1,000 แหง
นอกจากนี้ สถาบันมีการสนับสนุนภาคเอกชนโดยใชเครื่องมือเครื่องจักรแปรรูป เพื่อการผลิต
ผลิตภัณฑตน แบบ เพือ่ พัฒนาสผู ลิตภัณฑนวัตกรรม โดยใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน
ITAP สวทช. สถาบันอาหาร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ
มหาชน) เปนตนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร รวมกับผปู ระกอบการภาคเอกชน สรางมูลคา
เพิ่มจากความแตกตางและความหลากหลายแกอุตสาหกรรมอาหารทั้งขนาดกลางและขนาดยอม
มากกวา 50 ผลิตภัณฑตอ ป ใหคำปรึกษาดานระบบคุณภาพ GMP, Primary GMP แกกลมุ วิสาหกิจ
โดยมีเครือขายสถานศึกษาในภูมิภาค รวมมือกันเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อีกทัง้ ยังใหคำปรึกษาแนะนำกับกลมุ ผปู ระกอบการในโครงการ มก.-ธ.ก.ส. และ
โครงการ SME Bank เปนประจำทุกป
กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการสนับสนุนวิชาการใหกบั ภาคเอกชน ไดแก การฝกอบรม การเปน
ทีป่ รึกษา และการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน
1. โครงการอาหารไทย สถาบันไดรบั มอบหมายใหเปนหนวยงาน ฝกอบรมหลักสูตรธุรกิจอาหารไทย
และการบริหารจัดการรานอาหารไทยมืออาชีพ ตัง้ แต พ.ศ. 2546 ภายใตนโยบายครัวไทยสู
ครัวโลก จนถึงปจจุบนั รวมทัง้ สิน้ 44 รนุ มีผผู า นการฝกอบรมมากกวา 2,000 คน ในชวงระยะ
11 ป ทีผ่ า นมาอาหารไทยจึงเปนอาหารทีม่ ผี บู ริโภคเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ธุรกิจรานอาหารไทย
ขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิง่ ในตางประเทศทัว่ ทุกทวีป รัฐบาลจึงกำหนดเปาหมาย
สงเสริมใหเพิ่มจำนวนรานอาหารไทยเพิ่มขึ้น

Recognition and achievements over the past four years
The achievements of the IFRPD have been recognized at both national
and international levels. Our members received the 2013 Civil Service
Excellence Award from the Thai Ministry of Education, and two awards
for Outstanding Staff Performance from the Council of University
Administrative Staff of Thailand (2013 and 2012). Our members have also
won many presentation prizes at academic conferences, such as: the
Best Oral Presentation Award at the 1st Nakhon Phanom National and
International Conference in Healthcare (2014); the Best Poster
Presentation Award at the 2nd International Conference on Food and
Applied Bioscience (2014) and at the 1st Nong Khai Campus International
Conference (2013); the SLIM (Shelf Life International Meeting) Poster
Award from the Italian Scientific Group of Food Packaging (GSICA)
and the Korean Society of Food Science and Nutrition (KFN) (2012); and
the IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
International Award for Young Chemists at the 14th Asian Chemical
Congress (2011).
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2. โครงการอาหารไทยฮาลาล เริม่ ดำเนินงานตัง้ แตป พ.ศ. 2547 ภายใตโครงการหนึง่ ตำบลหนึง่
ผลิตภัณฑในพืน้ ทีโ่ ครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมของโครงการคือการอบรม
ใหความรูความเขาใจในการพัฒนาคุณภาพและการผลิตอาหารใหถูกตองตามบทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม ตั้งแตป พ.ศ. 2548 ไดอบรมบุคลากรในโครงการอาหารฮาลาลในกลุมพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตประมาณ 1,450 คน มีการวิจยั และพัฒนาเพือ่ เพิม่ มูลคาใหกบั วัตถุดบิ
ทางการเกษตรในพืน้ ที่ โดยแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารและสงเสริมใหอาหารไทยฮาลาลเปน
สินคาระดับชุมชน มีการพัฒนาเปนระดับอุตสาหกรรม และขยายตลาดสปู ระเทศเพือ่ นบาน
3. กิจกรรมดานเทคโนโลยีเอ็กทรูชนั (Extrusion Technology) มีทงั้ งานวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑใหม
การฝกอบรม การผลิตใหโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันเปนศูนยกลางเครือขายวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑทเี่ ปนนวัตกรรม โดยใชเทคโนโลยีเอ็กทรูชนั และเทคโนโลยีอนื่ ทีเ่ กีย่ วของ มีความ
รวมมือกับอาจารย นักวิจยั และผปู ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารทัง้ ในและตางประเทศ และ
จัดการฝกอบรมทางวิชาการนานาชาติอยางตอเนือ่ งเปนประจำทุกปรว มกับประเทศออสเตรเลีย
นอกจากนีม้ กี ารบริการเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร อุปกรณแปรรูปอาหาร และการวิเคราะหอาหารขัน้ สูง
เพือ่ รองรับงานวิจยั การผลิตทดลอง และใหบริการแกนกั วิชาการและภาคเอกชน เพือ่ การพัฒนาสูตร
ผลิตผลิตภัณฑตน แบบ เพือ่ การทดสอบตลาด และศึกษาความเปนไปไดในการทำธุรกิจ

เครือขายความรวมมือภายในประเทศ
•
•
•
•
•

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
ITAP สำนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม
• ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฯลฯ
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ความรวมมือกับตางประเทศ (International Collaboration)
•
•
•
•

Savannakhet University (Lao PDR)
Kagawa University, Ehime University, Niigata University (Japan)
National Food Research Institute, JIRCAS, JICA (Japan)
Rice Valley under Otagai Project, Crisis Management & Prepareness
Organization, Life Science Promoting Association, Tokyo SME
Seminar on Food Processing with
Management Consultant Association (Japan)
Dr. Noguchi, Japan
• Food Stream (Australia), Uppsala University (Sweden)
• University of Burgandy, INRA, SUP AGRO (France)
• Kirin Holding Company, Morinaga Institute of Biological Science, Forica Foods (Japan)

การไดรบั รางวัลชวงเวลา 4 ปยอ นหลัง
• ดร. ศันสนีย อุดมระติ รางวัลนักวิจยั รนุ เยาวผสู รางสรรคผลงานตีพมิ พระดับนานาชาติ จำนวน
และคุณภาพสูงสุด (KU Research Star) แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2557
• นางสาวสุวณ
ี า จันทพิรกั ษ รางวัล Best Poster Award The 2nd International Conference
on Food and Applied Bioscience พ.ศ. 2557
• นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย รางวัลการนำเสนอผลงานดานการคมุ ครองเพือ่ ผบู ริโภค พ.ศ. 2557
• ดร. ดาลัด ศิรวิ นั รางวัล Best Oral Presentation 1st Nakhon Phanom National and
International Conference in Healthcare (NPNICH) พ.ศ. 2557
• นางสาวชุษณา เมฆโหรา รางวัลทุนอุดหนุนวิจยั Amway for Nutrition Research Grant พ.ศ. 2557
• นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล ไดรบั รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2556 สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผมู ผี ลงานดีเดน ทีป่ ระชุมสภาขาราชการ
พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) ดานวิชาชีพดีเดน ประจำป พ.ศ. 2556
• นางจุฬาลักษณ จารุนุช ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ
พ.ศ. 2556 โดยวุฒสิ ภา
• นางสาววนิดา เทวารุทธิ์ รางวัล Best Poster Presentation of Science and Technology
งานประชุมวิชาการ The 1stNongKhai Campus International Conference พ.ศ. 2556
• นางชิดชม ฮิรางะ ไดรบั รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผมู ผี ลงานดีเดน ปขมท. ประจำป พ.ศ. 2555
ดานวิชาชีพดีเดน ทีป่ ระชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
• นายนิพฒ
ั น ลิม้ สงวน ไดรบั รางวัล Poster Presentation of Science and Technology
งานประชุมวิชาการ The 1stNongKhai Campus International Conference พ.ศ. 2556
และรางวัล SLIM Poster Award (GSICA & KFN Poster Awards) จัดโดย The Italian
Scientific Group for Food Packaging (GSICA) and The Korean Society of Food
Science and Nutrition (KFN) พ.ศ. 2555
• ดร. วิชชา ตรีสวุ รรณ ไดรบั รางวัล IUPAC Young Chemist Awards ในงาน The 14th
Asian Chemical Congress 2011 (14 ACC) พ.ศ. 2554
• นางพัชรี ตั้งตระกูล ไดรับรางวัลผลงานวิจัยที่สรางผลกระทบระดับสูง จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำป 2554
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
ผลของการใชสารสกัดสำหรับบรรจุภณ
ั ฑตา นจุลนิ ทรียใ นอาหาร:
กรณีศกึ ษาในชุดสมตำพรอมบริโภค
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ชัยรัตน เตชวุฒพิ ร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลิตภัณฑสม ตำพรอมบริโภค เปนผลิตภัณฑทผี่ า นกระบวนการเพียงการลาง การหัน่ การตัดแตง
และทำการบรรจุในบรรจุภัณฑ จึงทำใหผลิตภัณฑนี้ยังคงมีความเสี่ยงจากการปนเปอนของ
เชื้อจุลินทรีย ในปจจุบันไดมีการวางจำหนายชุดสมตำพรอมบริโภคในซุปเปอรมาเก็ตและในราน
สะดวกซื้อ อยางไรก็ตาม การปนเปอนขามที่สามารถเกิดขึ้นไดทั้งกอนและภายหลังการบรรจุ
สงผลใหเกิดอันตรายกับผูบริโภค
กระเทียมและพริก เปนพืชเศรษฐกิจทีม่ คี วามสำคัญของประเทศไทย โดยมีการนำไปใชหลากหลาย
รูปแบบ ไดแก สวนประกอบในอาหาร ยา เครื่องสำอาง และในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะ
สารสำคัญภายในทั้งที่สามารถระเหยไดและระเหยไมได ที่มีคุณสมบัติเปนสารตานจุลินทรีย
(Antimicrobial agent) โดยมีรายงานการยับยัง้ การเจริญของจุลนิ ทรียท งั้ ทีก่ อ ใหเกิดโรค และ
ที่ทำใหอาหารเนาเสียได
ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ เปนการศึกษาถึงการประยุกตใชสารสกัดกระเทียมและพริกเปนบรรจุภณ
ั ฑตา น
จุลนิ ทรีย (Antimicrobial packaging) โดยศึกษาคุณภาพทางจุลนิ ทรียต า งๆ ไดแก Total plate
count, Yeast & Mold, Escherichia coli, และ Staphylococcus aureus นอกจากนีย้ งั ศึกษา
การทดสอบทางประสาทสัมผัสของชุดสมตำ ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการลดปญหาความเสียหาย
จากจุลินทรีย ใหไดผลิตภัณฑตัดแตงพรอมบริโภคและผลิตภัณฑอาหารที่ดีมีคุณภาพตอไปได

Effects of Plant Extracts as an Antimicrobial Agent for Food Packaging:
A Case Study in Papaya Salad “Som-Tam”
Thai papaya salad so called ‘Som Tam’ is one kind of minimally processed product. The processes
include washing, cutting, trimming and packing in consumer package. Without preservation
treatment, this product is easily contaminated from microorganisms known as cross contamination
during processing and could be harmful to consumer.
Garlic and chili pepper are important economic produces of Thailand. It is widely used as an
ingredient in the food, pharmaceutical, cosmetic and other industries. They contain a unique smell,
taste and flavor derived from both non-volatile and volatile oils. One of those interested properties
is antimicrobial agent affecting both food-borne pathogenic and food spoilage microorganisms.
Therefore, this study is aimed to study the application of extracts of garlic and chili pepper onto
package as ‘antimicrobial packaging’. The effects on microorganism such as Total plate count,
Yeast & Mold, Escherichia coli, and Staphylococcus aureus are analyzed. Furthermore, the sensory
test of product will be also determined. Thus, this research would be an alternative technology for
reducing a problem from microbial and increasing high quality minimally processed and food
products in near future.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การใชแบคทีเรียทีม่ คี วามสามารถแบบ chemotaxis สำหรับการยอยสลาย
สารอนุพนั ธของสารปราบศัตรูพชื ตกคางในพืน้ ทีก่ ารเกษตร
รองศาสตราจารย ดร. อลิสา วังใน
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีการใชสารปราบศัตรูพืชเปนจำนวนมาก การปนเปอน
ตกคางของสารเหลานี้และสารอนุพันธกอใหเกิดปญหาภาวะดินเปนพิษสงผลใหผลผลิตต่ำ การ
ปนเปอ นสารมลพิษบนผลิตภัณฑเกษตรสงออก รวมทัง้ เกิดภาวะมลพิษเปนอันตรายตอมนุษยและ
สิ่งมีชีวิต การลดปญหาดังกลาวทำไดโดยการบำบัดสารมลพิษตกคางดวยกระบวนการบำบัดทาง
ชีวภาพ ซึง่ มีประสิทธิภาพทีด่ แี ละมีราคาถูกกวาวิธอี นื่ วิธกี ารดำเนินการหนึง่ ทีเ่ หมาะสมและยัง่ ยืน
ตอการบำบัดสารมลพิษในพืน้ ทีท่ างการเกษตร ไดแก Rhizoremediation ประสิทธิภาพของวิธนี ี้
ขึน้ อยกู บั ความสามารถตางๆ ของแบคทีเรียประเภท plant-growth promoting rhizospheric
bacteria (PGPR) ทีอ่ ยใู นดินบริเวณรอบรากพืช ไดแก ความสามารถในการยอยสลายสารมลพิษ
ความสามารถในการรับรแู ละเคลือ่ นทีแ่ บบมีทศิ ทางของแบคทีเรีย สสู ารมลพิษเปาหมายและสสู ารอาหาร
จากสารที่หลั่งจากรากพืชเพื่อความเสถียรของการเจริญของแบคทีเรียในบริเวณดังกลาว ทั้งนี้
สารคลอโรอะนิลีนเปนสารอนุพันธที่เกิดจากการสลายตัวตามธรรมชาติของสารปราบศัตรูพืชและ
สารปราบวัชพืชหลายชนิดที่ใชมาก ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยเพื่อ
สรางองคความรพู นื้ ฐานและเชิงลึกดานปฏิสมั พันธของแบคทีเรียดินและพืช โดยเลือกใชปอเทืองซึง่
เปนพืชปลูกคลุมดินทีใ่ ชมากในประเทศในการศึกษา เพือ่ พัฒนากระบวนการบำบัดการตกคางของ
สารมลพิษนีแ้ บบ Rhizoremediation ผลจากการวิจยั นีน้ อกเหนือจากจะเปนองคความรใู หมทสี่ ามารถ
ตีพมิ พในระดับนานาชาติอยางนอย 2 เรือ่ งแลว ยังสามารถนำไปประยุกตใชจริง ทัง้ นี้ ผวู จิ ยั มีแผน
ดำเนินกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีสเู กษตรกรและนักวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมอยางเปนรูปธรรม

Thailand is an agricultural country. Nevertheless, contamination of toxic pesticides and derivatives
has caused a serious deterioration effect on agricultural area, on the exports, and adversely
affected human welfare and environmental health. To alleviate this problem, bioremediation is one
of the low-cost and effective techniques to detoxify the accumulated toxic residues. Among all
bioremediation approaches, “rhizoremediation” is an appropriate, sustain, and practical in situ
decontamination technique for agricultural area. This technique depends on biocatalytic ability of
soil microbes and/or plant-growth promoting rhizospheric bacteria (PGPR) to detoxify the toxic
contaminants, while they utilize nutrients from plant root exudate in rhizosphere. The sustainability
and stability of the pollutant-degrading PGPR in such environment rely on chemotactic ability of
PGPR towards the target pollutant and root exudate as well as plant-microbe interaction. As
Crotalaria juncea (Sunn hemp) is one of the groundcover plants widely used in several crop areas
in Thailand, it is selected as a candidate for this investigation. Moreover, since chloroaniline is
one of the toxic intermediates generated from natural deterioration of several pesticides and
herbicides intensively used in Thailand, and has been persistent in agricultural area, this pollutant
is of our interest. As a consequence, to develop a practical and efficient rhizoremediation,
fundamental and in-depth researches are required. This research project aims to investigate both
fundamental and in-depth details of biodegradation ability/kinetics and chemotactic characteristics
of chloroaniline-degrading PGPR towards chloroaniline and Crotalaria juncea root exudate as
well as their interaction. The knowledge gained from this work will have significant impacts not
only to rhizoremediation/bioremediation scientific community, but the technique to treat toxic
pesticide derivative contaminated in agricultural area will also be simplified and transferred for
practical use for Thai farmers and environmental scientists in order to develop a sustainable
agricultural system in Thailand. At least two international publications will be anticipated.
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Chemotactic Bacteria for Rhizoremediation of Agricultural Soil
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การขยายกำลังการผลิตเอนไซมโปรติเอสในระดับกึง่ อุตสาหกรรม
เพือ่ ประยุกตใชในการเตรียมน้ำยางพาราปราศจากโปรตีนภูมแิ พ
ดร. ไพโรจน วงศพทุ ธิสนิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

งานวิจัยที่เสนอขอครั้งนี้เปนงานที่ตอเนื่องมาจากโครงการการพัฒนากระบวนการเตรียมเอนไซม
โปรติเอสตนทุนต่ำสำหรับผลิตน้ำยางพาราปราศจากโปรตีนภูมแิ พ (สำนักงาน สกว. สัญญาเลขที่
5650081) ทีม่ งุ เนนหากระบวนการเตรียมเอนไซมโปรติเอสจากเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus subtilis
ที่มีตนทุนต่ำ โดยประเด็นที่ทำการศึกษาในครั้งนั้นคือ สูตรอาหารตนทุนต่ำสำหรับเพาะเลี้ยง
แบคที เ รี ย และกระบวนการแยกเอนไซม โ ปรติ เ อสจากอาหารเหลวที่ ส ะดวกและไม ซั บ ซ อ น
อยางไรก็ตาม การผลิตเอนไซมโปรติเอสเพือ่ รองรับความตองการใชงานในระดับอุตสาหกรรมนัน้
จำเปนตองขยายขนาดการผลิตใหใหญขนึ้ แตปญ
 หาทีต่ ามมาคือการเจริญของแบคทีเรียในถังหมัก
ขนาดใหญมกั ต่ำกวาการคาดการณ เนือ่ งจากการถายมวลสารและความรอนทีด่ อ ยลง ดังนัน้ ผวู จิ ยั
จึงมีแนวคิดที่จะหาสภาวะที่เหมาะสมของการหมักในถังหมักขนาด 20 ลิตร โดยศึกษาถึงระดับ
การใหอากาศและอัตราการกวนที่เหมาะสม ตลอดจนศึกษาหารูปแบบของการหมักที่เหมาะสม
โดยเปรียบเทียบกัน 3 รูปแบบ ไดแก การหมักแบบกะ (ครัง้ คราว) การหมักแบบตอเนือ่ ง และการ
หมักแบบกึง่ ครัง้ คราว เมือ่ ไดสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตเอนไซมโปรติเอสในถังหมักขนาดใหญ
เปนที่เรียบรอยแลว ก็จะไดนำโปรติเอสที่ผลิตขึ้นดังกลาวนี้มาทดสอบความสามารถในการยอย
โปรตีนภูมแิ พในน้ำยางพารา น้ำยางพาราปราศจากโปรตีนภูมแิ พทผี่ ลิตขึน้ โดยกระบวนการนีจ้ ะถูก
นำมาทดสอบความเปนไปไดในการขึน้ รูปเปนถุงมือยางทางการแพทยตอ ไป ผวู จิ ยั คาดวาดวยการ
ศึกษาและพัฒนาดังรายละเอียดที่เสนอมาครั้งนี้ จะชวยใหเกิดความเปนไปไดที่สูงขึ้นในการ
นำเอนไซมโปรติเอสจากเชือ้ Bacillus subtilis มาใชงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

Semi-pilot Up-scaling Process of Protease Production for Applying
in Allergic Protein-free Rubber Latex Preparation
This proposal is a subsequent project of “Process development for the preparation of low cost
protease for using in allergic protein-free rubber latex production” (TRF: RDG5650081) that aimed
to investigate for protease production process with lower cost. Cheaper culture medium and simple
manufacturing for protease production was studied in Phase I. However, production of protease for
industrial use needs to be up-scaled. But bacterial growth in large scale fermentation is commonly
lower than expected, because of lower mass and heat transferring. Thus, the optimal conditions for
protease production in 20L fermenter are then proposed in this phase. Aeration rate, agitation rate
and also pattern of fermentation (batch, continuous and fed-batch) will be focused. After the
optimal conditions for large scale production of protease are obtained, protease will be produced
and tested for its degradation ability of Para rubber allergens. Also allergen-free rubber latex
produced by protease treatment will be used as a raw material in the production of medical gloves.
We expect that the possibility of applying Bacillus subtilis protease in industrial sector will be
gained by this research and development.
Thailand Toray 42 Science Foundation
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การตรวจสอบลูกผสม และการทำ DNA barcodes บัวประดับสกุล
Nymphaea ทีม่ ชี อื่ เสียงของประเทศไทย
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บัวไดชอื่ วาเปนราชินแี หงไมน้ำ อยใู นวงศ Nymphaeaceae ความสวยงามของบัวไมเพียงมาจากรูปแบบ
แตยังมาจากสีและสีผสมของดอก ในทุกปนักผสมพันธุบัวทั่วโลกไดผสมพันธุบัวลูกผสมใหม
ทัง้ จากการผสมขามสกุลยอย ผสมขามชนิด และปลอยผสมเปด สมาคมบัวและสวนไมน้ำสากล
(IWGS, The International Waterlily and Water Gardening Society) เปนองคกรในสหรัฐอเมริกา
ซึง่ ใหการสนับสนุน สงเสริมความรู งานวิจยั ในทุกดานทีเ่ กีย่ วกับบัวและสวนไมน้ำ รวมทัง้ จัดใหมี
เวทีประกวดบัวพันธใุ หมทสี่ วยงามจากทัว่ โลกทุกป มีบวั ไทยไดรบั รางวัลจากการประกวดมากมาย
เชน บัว ‘มายาราณี’ ลูกผสมระหวาง N. gigantea (blue) x N. ‘A-trans’ ไดรบั รางวัลชนะที่ 1
บัวยักษออสเตรเลีย (Anecphya) ลูกผสมพันธใุ หม จาก IWGS ป 2013 และ บัว ‘สยามเฟอเฟล 1’
ลูกผสมระหวาง N. ‘Supranee Pink’ x N. ‘Nangkwag Fah’ ไดรบั รางวัลชนะเลิศบัวประดับ
พันธใุ หมและชนะที่ 1 บัวลูกผสมขามสกุลยอย จาก IWGS ป 2011 ขอมูลพันธุกรรมของบัวประดับ
มีอยนู อ ยมาก ยังไมมขี อ มูลยืนยันความเปนลูกผสมในระดับโมเลกุล วัตถุประสงคของการศึกษานี้
เพือ่ ตรวจสอบความเปนลูกผสมและสรางดีเอ็นเอบารโคดเพือ่ การระบุความจำเพาะของบัวพันธทุ มี่ ี
ชือ่ เสียงของประเทศไทย เครือ่ งหมายดีเอ็นเอทีใ่ ชตรวจลูกผสมไดแก เครือ่ งหมายไมโครแซทเทลไลท
เครือ่ งหมายเอสเอสซีพจี ำเพาะกับยีนครอบคลุมสวนของอินตรอน และเครือ่ งหมายจำเพาะกับพันธุ
พอแม ดีเอ็นเอบารโคดทำโดยการทำปฏิกริ ยิ าพีซอี ารทบี่ ริเวณ ITS ของยีน rDNA, matK และ
rbcL โดยผานการโคลนและหาลำดับเบส

Hybrid Detection and DNA Barcoding of Thailand’s Notable Waterlilies,
Nymphaea spp.
Waterlily, known as “Queen of Aquatic Plants”, is in the Nymphaeaceae family. Its beauty arises
not only from the flower’s forms but also from the colors and combination of colors. Every year, new
varieties have been introduced from hybridizers all over the world. Some of the new varieties
come from intersubgeneric and interspecific hybridizations, the others come from an open pollination.
The International Waterlily and Water Gardening Society (IWGS) is an organization in USA that
supports and promotes education and research in all aspects of water gardens and their associated
plants. The IWGS conducts an annual competition where hybridizers display their new spectacular
waterlilies. Thailand’s waterlilies have won many titles from the competition, for example, Nymphaea
‘Mayaranee’ from N. gigantea (blue) x N. ‘A-trans’ won 2013 IWGS 1st place Anecphya
waterlily and N. ‘Siam Purple 1’ from N. ‘Supranee Pink’ x N. ‘Nangkwag Fah’ won 2011 IWGS
best new waterlily/ 1st place intersubgeneric waterlily. Genetic information of waterlily is very
limited. No information on the hybrid confirmation at molecular level has been reported. The
objectives of this study are to do the hybridity test and generate DNA barcodes for specific
identification of Thailand’s notable waterlilies. The DNA markers used for hybrid detection include
microsatellite markers, SSCP (Single Strand Conformational Polymorphism) gene specific markers
developed to span introns and parental specific markers. DNA barcodes will be generated by
PCR amplification at the DNA regions of ITS of rDNA, matK and rbcL, cloning and sequencing.
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การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดย Pichia Stipitis
รองศาสตราจารย ดร. อภิชาติ บุญทาวัน
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอทานอลไดรบั ความนิยมสำหรับการประยุกตใชเปนเชือ้ เพลิงชีวภาพ โดยสามารถหมักจากวัสดุทาง
การเกษตรโดยเฉพาะสารจำพวกลิกโนเซลลูโลซิกทีม่ รี าคาถูก การบำบัดสารเหลานีเ้ พือ่ กำจัดลิกนิน
และเฮมิเซลลูโลสนัน้ มีความจำเปนเพือ่ ทีจ่ ะไดเซลลูโลส ซึง่ สามารถใชกระบวนการยอยดวยกรดหรือ
เอ็นไซมเพื่อใหไดน้ำตาลชนิดตางๆ กอนที่จะถูกเปลี่ยนไปเปนเอทานอลตอไป เชื้อยีสต Pichia
stipidis มีความสามารถในการหมักน้ำตาลไซโลสซึง่ เปนน้ำตาลโมเลกุลเดีย่ วทีม่ คี ารบอน 5 อะตอม
ใหกลายเปนเอทานอลได แตอยางไรก็ตามกระบวนการหมักเอทานอลมักจะประสบปญหาหลักคือ
เกิดการยับยัง้ โดยผลิตภัณฑ ซึง่ จะสงผลทำใหคา ผลผลิตและผลิตผลต่ำ การแยกเอทานอลควบคู
กับกระบวนการหมักกำลังไดรบั ความสนใจเปนอยางมาก ซึง่ จะสงผลทำใหสามารถลดคาความเปนพิษ
ของเอทานอลทีม่ ตี อ เชือ้ ยีสตลงไปไดอยางมาก นักวิจยั ไดประดิษฐเครือ่ งตนแบบระดับหองปฏิบตั กิ าร
ในการแยกเอทานอลควบคกู บั การหมัก โดยใชเทคนิคการกลัน่ ลำดับสวนแบบสุญญากาศ ซึง่ สามารถ
กลัน่ ลำดับสวนเพือ่ แยกเอทานอลความเขมขนรอยละ 90 ออกจากถังหมักอยางตอเนือ่ ง ซึง่ ผลลัพธ
ที่ไดนอกเหนือจากการเพิ่มคาผลผลิตและผลิตผลเอทานอลแลว สวนกลั่นเอทานอลที่ไดนั้น
ยังสามารถนำเขาสกู ระบวนการแยกน้ำได โดยไมตอ งนำไปกลัน่ ลำดับสวนอีก ทำใหตน ทุนการผลิต
เอทานอลลดลงเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบนี้ในระดับโรงงานตนแบบและการ
ออกแบบโดยใชแบบจำลองทางคณิตศาสตรจะเปนสวนสำคัญในการประยุกตใชระบบนี้ในระดับ
อุตสาหกรรมตอไป
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Process Development for Cellulosic Ethanol Production using Pichia Stipitis
Ethanol has gained an increasing popularity to be used as biofuels. Various renewable agricultural
feed stocks can be used for the fermentation process especially lignocellulosic materials. It attracts
considerable interest because it is cheap, readily available, and not involved with food program.
Pre-treatment of these materials for removal of lignin and hemi-cellulose is essential in order to
obtain cellulose. Either acid or enzymatic hydrolysis can be employed to produce fermentable
sugars which can be further converted to ethanol. Pichia stipidis shows its ability to ferment xylose,
an abundant C5 monosaccharide in lingocellulose materials. However, ethanol fermentation severely
suffers from end product inhibition resulting in a low volumetric productivity and yield. Extractive
ethanol fermentation has attracted considerable interests over the past few decades. The main
advantage is a substantial reduction of the product inhibition effect. Recently, a lab-scale extractive
fermentation by using a vacuum fractionation technique was successfully investigated. During
fermentation, the ethanol/water vapor mixture was fractionated allowing only high concentration
of ethanol (90 wt%) to leave the system. The consequence of this operation was not only to
enhance yields and volumetric productivity, but also to obtain a high concentration of ethanol that
can be directly supplied to the dehydration process without any further distillation step. The production
cost is expected to be much lower. However, process development of this particular system still
requires further pilot scale tests as well as process simulation. These experimental and simulation
results could pave a way for the application in an industrial scale production of ethanol.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การเพิม่ ประสิทธิภาพการสกัดเสนใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาดวยวิธี
ทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ดร. รังสิมา ชลคุป
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การใชเสนใยธรรมชาติจากวัตถุดบิ อืน่ นอกเหนือจากเสนใยฝายและไหม จะทำใหสามารถเพิม่ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑเสื้อผาเครื่องนุงหมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และยังเปนการพัฒนา
ผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ขานรับกระแส Eco fiber ของโลกอีกดวย โดยเฉพาะเสนใย
จากผลผลิตพลอยได (by-product) ทางการเกษตร ไดแก ผักตบชวา ซึง่ เปนวัชพืชทีส่ รางความ
เดือดรอนใหแกประชากรและสิง่ แวดลอมในหลายประเทศทัว่ โลก โดยเสนใยผักตบชวาสามารถสกัด
ไดดวยเครื่องขูดเสนใยที่พัฒนาตอยอดจากเครื่องขูดใบสับปะรดของนักวิจัยสถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เสนใยที่ไดนี้จำเปนตองกำจัดสารที่ไมใช
เซลลูโลส (รวมเรียกวา กัม) ทีเ่ ปนสารยึดเกาะโครงสรางเซลลในเสนใย เพือ่ ใหไดเสนใยเดีย่ วทีม่ ี
ความละเอียด เหมาะสำหรับนำไปใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาการใชวิธีทาง
กลดวยเทคนิคอัลตราโซนิก และสารเคมี เพื่อกำจัดสารที่ไมใชเซลลูโลส เปรียบเทียบกับวิธีที่ใช
สารเคมีซงึ่ เปนวิธดี งั้ เดิม โดยการวิเคราะหปริมาณกัมทีถ่ กู กำจัดออกไป น้ำหนักทีส่ ญ
ู หายและขนาด
เสนผานศูนยกลางของเสนใย รวมทัง้ สมบัตทิ างกายภาพของเสนใยทีไ่ ด แลวเลือกวิธที เี่ หมาะสม
เพื่อนำมาเตรียมเสนใยผักตบชวาสำหรับการผลิตในระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอตอไป

Optimizing Extraction of High Quality Water Hyacinth Fiber with
Chemical and Mechanical Treatment for Textile Industry
The use of other natural fibers besides cotton and silk is the way to create more variety of fabrics
and apparel products and to develop environmentally friendly products for eco fiber trend in the
world. The natural fibers can be extracted from agricultural waste (by product) such as water
hyacinth etc. Water hyacinth is an aquatic weed which grows rapidly in rivers and other water
system causing many problems to people and environment in the world. Water hyacinth fiber is
extracted by a decorticated machine developed from a pineapple leaf fiber decorticated machine
created by a research team at Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement
Institute (KAPI). This water hyacinth fiber is removed non-cellulose substances (i.e. gum substances)
which hold each single fiber cell, in order to obtain fine fiber for textile industry. In this research,
mechanical treatment using an ultrasonic technique and chemical treatment are applied for
degumming purpose in comparison with a typical degumming process. The results of gum residual
lost weight and mean fiber diameter including fiber physical properties are compared for different
degumming treatments. The optimizing extraction of water hyacinth fiber for the cotton spinning
will be chosen in the textile industry for further studies.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การวิจยั และพัฒนาน้ำหมักจากผลมังคุดสุกเพือ่ เปนอาหารเสริมในการลด
ปจจัยเสีย่ งตอการเปนโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด
รองศาสตราจารย ดร. จิตรบรรจง ตัง้ ปอง
ภาควิชาชีวเวชศาสตร คณะสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

โรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด เปนโรคที่มีอุบัติการณสูงและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ทัว่ โลก สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารทีไ่ ขมันสูง กอใหเกิดความผิดปกติของกระบวนการ
เมแทบอลิสึมของรางกายและภาวะเครียดออกซิเดชัน การใชสารแซนโทนจากมังคุดที่มีสมบัติ
ตานอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ ปรับสมดุลภูมิตานทานของรางกาย และตานมะเร็ง อาจเปน
ทางเลือกในการปองกัน รักษาโรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดได
ปจจุบนั มีการหมักผลมังคุดสุกและนำน้ำหมักมาใชในการรักษาในผปู ว ยโรคมะเร็ง เบาหวาน ไขมัน
ในเลือดสูง ลางพิษในลำไส และโรคผิวหนัง แตอยางไรก็ตามยังขาดขอมูลการศึกษาวิจยั ในหองปฏิบตั กิ าร
ในสัตวทดลอง และในมนุษยในดานประสิทธิภาพ กลไกการออกฤทธิ์ และขอมูลการศึกษาทางคลินกิ
ทีส่ นับสนุนวาการบริโภคน้ำหมักผลมังคุดสุกสามารถรักษาโรคดังกลาวได รวมทัง้ ในขณะนีย้ งั ไมมี
รายงานการศึกษาความเปนพิษของน้ำหมักผลมังคุดและยังไมพบรายงานการแพที่มีผลถึงชีวิต
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักผลมังคุดในการลดความเสีย่ งตอการเปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด การตานอนุมูลอิสระ การตายของเซลล และความเปนพิษ ทั้งในหลอดทดลอง
สัตวทดลอง และการศึกษาทางคลินกิ เพือ่ เปนขอมูลบงชีป้ ระสิทธิภาพ ความปลอดภัยของน้ำหมัก
ผลมังคุด ทีไ่ ดมกี ารพัฒนาตอยอดสรู ะดับอุตสาหกรรมและมีการนำไปใชประโยชนแลว นอกจากนี้
ยังเปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิตมังคุดสุกที่ลนตลาด ขายไมไดราคา และยังชวยสนับสนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชนและ SMEs ในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมและเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
รูปลักษณที่พึงพอใจเปนที่ตองการของกลุมลูกคาทั้งในและตางประเทศ

granted by Toray Science Foundation, Japan

Research and Development of Vinegar from Mangosteen Fruits for Dietary
Supplement Reduced Risk Factor of Diabetes and Cardiovascular Disease
Diabetes and cardiovascular disease appear to have high incidence and increase steadily worldwide
which cause by consumption high fat diets leading to metabolic disorders and oxidative stress.
Xanthones from Garcinia mangostana have been reported the antioxidant, anti-inflammation,
anti-cancer properties and balance the immunity that may be an alternative for prevention diabetes
and cardiovascular disease. Currently, there are mangosteen fruit fermentation products, mangosteen
vinegar, used in the treatment of cancer, diabetes, hyperlipidemia, intestinal detoxification and
skin disease. However, these products still lag of the research information supported the efficacy,
allergic effect and toxicity. The aim of this study is to investigate the effects of mangosteen vinegar
against diabetes and cardiovascular disease in in vitro, in vivo and in clinical trial in healthy
volunteers. The achieved results will support the OTOP and SME dietary supplement products, and
bring them to the standardization and safety for export.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การคัดเลือกและจัดจำแนกเชือ้ แบคเทอริโอฟาจทีจ่ ำเพาะตอเชือ้ Xanthomonas
axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอรมะนาว
ดร. สุภาภรณ เอีย่ มเขง
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โรคแคงเกอร(Canker) เกิดจากเชือ้ แบคทีเรียทีม่ ชี อื่ วา Xanthomonas axonopodis pv. citri
จัดเปนโรคสำคัญทีร่ ะบาดทำความเสียหายใหกบั พืชในตระกูลสมเกือบทุกชนิดทัว่ โลกประเทศไทย
พบการแพรระบาดของโรคและทำใหเกิดความเสียหายใหกบั พืชตระกูลสมหลายชนิด สำหรับมะนาว
ซึง่ มีการปลูกทัว่ ประเทศไทยก็ประสบปญหาของโรคแคงเกอรเชนเดียวกัน โรคแคงเกอรสามารถเกิด
และเปนไดกับทุกสวนของตนมะนาวที่อยูเหนือพื้นดิน การปองกันกำจัดโรคแคงเกอรในมะนาว
ในปจจุบนั จะใชสารเคมีในกลมุ ของ Copper ซึง่ สารเคมีเหลานีพ้ บวา เมือ่ ใชเปนระยะเวลานานจะมี
ผลตกคางในระบบการผลิต รวมถึงการตกคางในสภาพแวดลอม และยังมีผลทำใหแบคทีเรียสาเหตุ
โรคเกิดการดือ้ ยาอีกดวย ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ ไดมคี วามพยายามในการหาแนวทางการปองกัน
กำจัดโรคแคงเกอรโดยการควบคุมทางชีววิธี (Biological control) โดยการเก็บตัวอยางจากมะนาว
ทีเ่ ปนโรคแคงเกอร นำมาคัดเลือก และจัดจำแนกชนิดของแบคเทอริโอฟาจ (Bacteriophage) แลว
จึงนำไปทดสอบการควบคุมเชือ้ แบคทีเรีย X. axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอรในมะนาว
ซึ่งผลจากงานวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดของแบคเทอริโอฟาจที่จำเพาะตอเชื้อ
X. axonopodis pv. citr i เพื่อสามารถนำมาใชศึกษาการประยุกตใชแบคเทอริโอฟาจในการ
ควบคุมโรคแคงเกอรในมะนาวโดยชีวิธี ซึ่งอาจจะเปนทางเลือกใหมใหแกเกษตรในการควบคุม
โรคแคงเกอรในมะนาวได

Isolation and Characterization of Bacteriophage Infecting of Xanthomonas
axonopodis pv. citri Causing of Lime Canker Disease
Canker disease caused by Xanthomonas axonopodis pv. citri is one of the most damaging citrus
disease throughout the world. In Thailand, the epidemic of canker disease has also been reported
and it caused damage to many citrus species including lime (Citrus aurantifolia Swingle). Canker
disease can occur on all above ground tissues of lime tree. Nowadays, use of some chemicals
such copper and its derivatives are used to control canker disease in limes. However, there are
reported the chemical left in the production lime, the environment and the emergence of bacteria
strains resistant to chemical. In order to solve these problems, the alternative approach such as
biological control is needed for further study to be included in control management of canker
disease. Use of bacteriophage as biocontrol agent to some bacterial disease is getting more
attention, especially bacterial wilt disease.
The main focus of this study is to isolate and characterize bacteriophages which are specifically
associated with X. axonopodispv. citri. The isolated bacteriophages will be tested for its strong
inhibition against X. axonopodispv. citri. The results of this work will be the basic information of
bacteriophage for further application of bacteriophage as biological control of canker disease of lime.
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สาขาเคมี
การเตรียมและสมบัตขิ องพอลิเมอรไฮโดรเจลจากมาลิเอตพอลิไวนิล
แอลกอฮอลกราฟตกบั ไคโตแซนทีเ่ ติมยางธรรมชาติดดั แปรและการ
ประยุกตใชควบคุมการปลดปลอยสารวองไว
รองศาสตราจารย ดร. สอาด ริยะจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวสั ดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปจจุบนั ไฮโดรเจลวองไวถูกใชงานอยางกวางขวาง เชน เซนเซอร กลามเนือ้ เทียม แผนฟลม และ
ระบบนำสงยา พอลิเมอรไฮโดรเจลสวนใหญมีสมบัติเชิงกลต่ำ ดังนั้น งานวิจัยนี้ไดศึกษาการ
สังเคราะหพอลิเมอรไฮโดรเจลจากพอลิเมอรละลายน้ำ เชน พอลิไวนิลแอลกอฮอล (PVA) ไคโตแซน
(CS) และ เจลาติน (GT) และตามดวยการผสมกับยางธรรมชาติดดั แปร งานวิจยั ในสวนแรก ทำการ
ดัดแปร PVA โดยทำการกราฟตกบั มาเลอิก แอนไฮไดรด (MA) แลวได มาลิเอตพอลิไวนิลแอลกอฮอล
(PVAM) ซึง่ PVAM แสดงสมบัตวิ อ งไวตอ pH เนือ่ งจากเกิดการแตกตัวในตัวกลางทีม่ ี pH สูง
และเกิดโปรโตเนตในตัวกลางทีม่ ี pH ต่ำ งานวิจยั ในสวนทีส่ อง ทำการเตรียม PVAM กราฟตกบั
CS แลวได PVAM-g-CS เพือ่ เปนการลดตนทุนของ PVA หลังจากนัน้ นำ PVAM-g-CS ทำการ
กราฟตกบั GT เพือ่ ใหมสี มบัตวิ อ งไวตออุณหภูมิ นอกจากนีท้ ำการปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกล และความ
คงทนในน้ำของไฮโดรเจลทีเ่ ตรียมได โดยการผสมกับยางธรรมชาติดดั แปร งานวิจยั ในสวนสุดทาย
นำเอาไฮโดรเจลทีเ่ ตรียมไดนำมาเติม สารสมุนไพร เชน สารสกัดพริก (แคปไซซิน) เพือ่ ประยุกต
ลดความเจ็บปวดของผปู ว ย เมือ่ พิจารณาขอดีของดีของงานวิจยั นีค้ อื 1) ไดพอลิเมอรไฮโดรเจลที่
มีสมบัตวิ อ งไวตอ pH และอุณหภูมิ และมีสมบัตเิ ชิงกลสูง 2) เปนการเพิม่ มูลคาเจลาติน ไคโตแซน
และยางธรรมชาติ และ 3) ไดแคปซูลชนิดใหมทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการควบคุมการปลดปลอยแคปไซซิน

Preparation and Properties of Polymer Hydrogel from Maleated Poly
(Vinyl Alcohol) Grafted with Chitosan Containing Modified Natural
Rubber and Its Application in Controlling Release of Reactive Agent
To date, the smart hydrogels are widely used in sensors, artificial muscles, film and drug delivery
systems. Most hydrogels exhibit poor mechanical strength. Therefore, we will study a synthesis of
novel heterogeneous polymer hydrogel from water soluble polymer e.g. poly(vinyl alcohol) (PVA),
chitosan (CS) and gelatin and followed by blending with modified natural rubber (NR). In the first
part, the PVA will be grafted with maleic anhydride (MA) or maleated PVA (PVAM) to produce the
smart polymer hydrogel which are sensitive to pH due to a result of ionization of carboxyl
functional groups of polymers which will undergo ionization in medium at higher pH values, but
it will be protonated in medium at lower pH. In the second part, the preparation of the PVAM will
be continued to graft with CS to form graft copolymer of PVAM-g-CS to a reduction cost of the
PVA. In addition, the PVAM-g-CS will be continued to graft with gelatin (GT) to improve temperature
and pH sensitivity. In order to increase the mechanical properties and stability dimension in water
medium, the smart hydrogel will be blended with modified NR. In the final part, the resulting
hydrogel will be a polymer membrane for encapsulation of herb e.g. peppers extraction (capsaicin)
to reduce a patient’s pain. Considering to advantages of the present work, there are three
categories 1) a novel pH and temperature-sensitive polymer hydrogel production possessing high
mechanical properties, 2) value-added gelatin, cassava starch and natural rubber and 3) a new
capsule for efficiency controlled release of capsaicin.
Thailand Toray 48 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาเคมี
การพัฒนากระบวนการสังเคราะหแบบขัน้ ตอนเดียวเพือ่ ใชในการสังเคราะห
สารประกอบอะมิโนเอซาไบไซเคิลและอนุพนั ธทมี่ ฤี ทธิท์ างชีวภาพ
ดร. วรรณพร ดิสดี
หองปฏิบตั กิ ารเภสัชเคมี สถาบันวิจยั จุฬาภรณ

เอซาไบไซเคิลเปนโครงสรางหลักของสารประกอบที่ถูกพบทั้งในผลิตภัณฑจากธรรมชาติและ
สาร สังเคราะห ความนาสนใจของสารในกลมุ นีอ้ ยทู คี่ วามหลากหลายของฤทธิท์ างชีวภาพทัง้ ในดาน
เภสัชเคมีและเภสัชวิทยา ทำใหในปจจุบนั มีการวิจยั สารในกลมุ นีม้ ากมาย ถึงแมวา จะมีรายงานการ
สังเคราะหสารในกลมุ นีอ้ ยหู ลายวิธแี ตสว นใหญจะใชกระบวนการทีป่ ระกอบดวยหลายขัน้ ตอน ทำให
ปริมาณผลิตภัณฑทไี่ ดต่ำ ดังนัน้ กระบวนการสังเคราะหในขัน้ ตอนเดียว จึงมีความสำคัญอยางยิง่
เพราะจะชวยแกปญ
 หาทัง้ ทางดานการประหยัดเวลา พลังงาน ลดปริมาณขยะทางเคมี และชวยเพิม่
ปริมาณผลิตภัณฑอกี ดวย โครงการนีจ้ งึ มีความสนใจทีจ่ ะพัฒนากรรมวิธแี บบขัน้ ตอนเดียวสำหรับ
การสังเคราะหสารประกอบอะมิโนเอซาไบไซเคิลและประยุกตใชกรรมวิธีดังกลาวสำหรับเตรียม
สารอนุพันธเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพตอไป

Development of a One-pot Process for the Synthesis of Biologically
Active Amino-azabicycle Derivatives

granted by Toray Science Foundation, Japan

Azabicycles are common core skeletons in both natural and synthetic products that possess a wide
range of biological activities. These structurally diverse bridgehead nitrogen heterocycles and
their substituted analogues are challenging targets for synthetic chemists. Compounds containing
the amino-indolizidine and amino-quinolizidine motifs are relatively unexplored compounds,
despite the presence in nature of these motifs and the potential activity of these compounds.
Although the literatures have described plenty of methods to prepare these heterocyclic systems,
efficient and diversity-oriented approaches are scarce. Thus, we will design our methodology
based on a one-pot, domino reactions, allowing the sequential formation of new bonds and
chiral centers in just one operation and providing a simple and direct way for the synthesis of
nitrogen-containing heterocycles. Moreover, we will apply our methodology for the synthesis of
some bio-active amino bicycles for further medicinal studies.

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 49 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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สาขาเคมี
การพัฒนาไบโอเซ็นเซอรชนิดพิมพสกรีนเพือ่ ตรวจวัดคาแอคทิวติ ขี องเอ็นไซม
ไฮดรอกซีเมธิลกลูตาริลโคเอนไซม เอ รีดกั เทส
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. รงุ ทิวา พลังสันติกลุ
หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เอ็นไซม HMG-CoA reductase (HMGR) เปนเอ็นไซมขนั้ กำหนดอัตราของ mevalonate pathway
ในกระบวนการเมทตาโบลิซมึ่ ของ isoprenoid ในสัตวเลีย้ งลูกดวยนม รา รวมถึงในพืชและแมลง
เอ็นไซมนี้มีบทบาทที่สำคัญในการสรางโมเลกุลที่หลากหลายที่ไดจาก pathway เชน sterols
โดยเฉพาะ ergosterol ในยีสตและคอเลสเตอรอลในสัตว จึงมีความนาสนใจอยางยิง่ ในการตรวจวัด
activity ของ HMGR ที่สัมพันธกับปริมาณของผลิตภัณฑที่สนใจที่ผลิตไดจาก pathway
กรดเมวาโลนิก (MA) เปนสารมัธยันตตวั แรกและเปนตัวทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะใชเปนตัวแทนของ HMGR
activity ไดมกี ารเสนอวิธกี ารตางๆ เพือ่ หาปริมาณของ MA เชน radioenzyme assay, enzyme
immunoassay, GC-MS assay และ LC-MS/MS assay ในปจจุบนั พบวาไบโอเซ็นเซอรไดรบั
ความสนใจอยางมาก เนือ่ งจากเปนเทคนิคทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะในการตรวจวัดทีว่ อ งไว สะดวก มีความ
จำเพาะเจาะจงสูง ซึง่ เทคนิคนีม้ ขี อ ดีกวาวิธที ไี่ ดมกี ารรายงานไปกอนหนานี้ เพราะไมมี radio-labeled
substrates หรือไมตองใชเทคนิคราคาแพง และใชเวลาวิเคราะหสั้น นอกจากนี้นี่เปนครั้งแรก
ในการประเมินคาแอคทิวติ ขี้ อง HMGR โดยใชเทคนิคทางเคมีไฟฟา ในงานวิจยั นีม้ กี ลยุทธในการ
พัฒนา NAD+/MWNTs–based ไบโอเซ็นเซอรทางเคมีไฟฟา โดยอาศัยคอมโพสิตนาโนของ
NAD+/MWNTs ไปปรับปรุงบนขัว้ ไฟฟาแบบพิมพสกรีน เพือ่ สรางไบโอเซ็นเซอรทมี่ คี วามวองไว
สูงแบบใหม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ไดมีการนำการตรวจวัดทางเคมีมาใชเพื่อแสดงใหเห็นถึง
การทำงานทีย่ อดเยีย่ มทีไ่ ดจากคอมโพสิตนาโน ปฏิกริ ยิ าทางเคมีไฟฟาแบบตัวเรง การชวยเพิม่ การ
ถายโอนอิเล็กตรอนระหวางพื้นผิวของขั้วไฟฟาและคอมโพสิตนาโน

granted by Toray Science Foundation, Japan

Development of Screen-printed Electrode Biosensor for 3-hydroxy-3methyl-glutaryl-CoA Reductase Activity Determination
HMG-CoA reductase (3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase or HMGR) is the rate-controlling
enzyme of the mevalonate pathway in the isoprenoid metabolism pathway in mammals, fungi, as
well as plants and insects. This key enzyme has a crucial role in the production of the large family
of molecules produced by the mevalonate pathway such as sterols (especially ergosterol in yeast
and cholesterol in animals). It is of great interest to detect the activity of HMGR which related to
the quantity of interested product that produces though mevalonate pathway. Mevalonic acid (MA)
is the first intermediate of HMGR and it appears to be a good indicator of HMGR activity. Various
approaches have been proposed for the quantification of mevalonic acid. These include a
radioenzyme assay, enzyme immunoassay, GC-MS assay, and LC-MS/MS assay. Biosensors
have received considerable interest, because they are very sensitive, highly selection and fast
responding. This method offers important advantages over those previously reported because no
radio-labeled substrates or expensive techniques are required, and the time of analysis is relatively
short. Moreover, this is the first time for the evaluation of HMGR activity by electrochemical
technique. Our approach is to develop NAD+/MWNTs–based electrochemical biosensor through
noncovalent attachment of NAD+/MWNTs nanocomposite on a screen-printed electrode to
create highly sensitive innovative biosensor. To address these issues, electrochemistry measurements
are employed to demonstrate advances important functions provided by nanocomposite, the
catalysis of electrochemical reactions, as well as, the enhancement of electron transfer between
SPE surfaces and nanocomposite.
Thailand Toray 50 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาเคมี
การเตรียมพอลิเมอรนาโนแคปซูลทีห่ มุ สารสกัดสมุนไพรไทย
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อมร ไชยสัตย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาการเตรียมพอลิเมอรนาโนแคปซูลที่หุมสารสกัดสมุนไพรไทยสำหรับ
ควบคุมการปลดปลอยสารออกฤทธิ์ โดยใชเทคนิคการเตรียมหยดอิมลั ชันแบบชัน้ น้ำในชัน้ น้ำมัน
ควบคกู บั การระเหยตัวทำละลาย แคปซูลทีเ่ ตรียมไดจะถูกนำไปใชเปนสวนผสมในการทำแผนปะ
สมุนไพรแกปวดและอักเสบสำหรับผูสูงอายุ ในขั้นแรกจะทำการเตรียมชั้นน้ำ (วัฏภาคกระจาย)
โดยนำสารสกัดสมุนไพรผสมกับเซลลูโลส อะซิเตต บิวทิเลต หรือเซลลูโลส อะซิเตต บิวทิเลตกับ
พอลิเมทิลเมทาคริเลตในตัวทำละลายทีเ่ หมาะสม จากนัน้ นำไปผสมกับชัน้ น้ำมันหรือวัฏภาคตอเนือ่ ง
(น้ำมันแกวหรือน้ำมันซิลโิ คน) ทีม่ สี ารลดแรงตึงผิวละลายอยู เมือ่ ใชแรงเฉือนสูงจะทำใหไดหยด
ของสารละลายพอลิเมอร/สมุนไพร ในระดับนาโนเมตรกระจายตัวอยใู นวัฏภาคตอเนือ่ ง เมือ่ ทำการ
ระเหยตัวทำละลายอินทรีย พอลิเมอรทมี่ คี วามมีขวั้ ต่ำกวาสารสกัดสมุนไพรจะแยกวัฏภาคออกจาก
สารสกัดสมุนไพร แลวเคลื่อนตัวมาที่รอยตอระหวางทั้งสองวัฏภาคเกิดเปนเปลือกหุมสารสกัด
สมุนไพรเปนแกน โดยในงานนี้จะศึกษาผลของปจจัยตางๆตอประสิทธิภาพในการหุม และ
เปอรเซ็นตการบรรจุ เชน อัตราสวนระหวางพอลิเมอรกบั สารสกัดสมุนไพร มวลโมเลกุลของเซลลูโลส
อะซิเตต บิวทิเลต และปริมาณและชนิดของสารลดแรงตึงผิว เปนตน นอกจากนี้ จะทำการศึกษา
การปลดปลอยสารสมุนไพรและทดสอบความเปนพิษของแคปซูลที่เตรียมไดกอนนำไปใชงาน

Preparation of Polymer Nanocapsule Encapsulated Thai Medicinal
Herb Extracts
In this research, the preparation of polymer nanocapsule encapsulated Thai medicinal herb
extracts for control releases the ingredients will be studied. The prepared capsule using water in oil
emulsion cooperative with solvent evaporation technique will be used as the ingredient for the
preparation of Thai anti-inflammatory medicinal products for elders. In the first step, water phase
(dispersed phase) will be prepared by mixing the Thai medicinal herb extracts with cellulose
acetate butyrate or cellulose acetate butyrate and polymethyl methacrylate in an appropriate solvent.
After that, the mixture will be added to the continuous phase (mineral or silicone oil) containing
surfactant. The nanometer size of polymer/Thai medicinal herb extracts droplet dispersed in the
continuous phase will be obtained using high shearing. After solvent evaporation, polymer having
lower polarity than that of Thai medicinal herb extracts will be phase separated and moved to the
interface of dispersed and continuous phases forming capsule shell encapsulated herb extracts as
core. In this work, the influence of various parameters such as polymer : herb extracts ratio,
cellulose acetate butyrate molecular weight and amount and type of surfactant on the encapsulation
efficiency and %loading will be studied. In addition, the control release of herb extracts and
toxicity will be determined before practical use.
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สาขาฟสิกส
การสรางกลองจุลทรรศนแบบสองกราดแรงอะตอมทีใ่ ชเข็มติดอยบู น
สอมควอตซทนู นิง่ ฟอรค
ดร. วรศม กุนทีกาญจน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การพัฒนาองคความรทู างดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนาโนเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนา
กลองจุลทรรศนชนิดตางๆ เพือ่ ศึกษาปรากฏการณทรี่ ะดับนาโน ในบรรดากลองจุลทรรศนทมี่ อี ยู
กลองจุลทรรศนแบบสองกราดเปนอุปกรณที่นาสนใจ กลองจุลทรรศนแบบสองกราดนั้นตางจาก
กลองจุลทรรศนแบบแสง โดยกลองชนิดนี้ใชการวัดอันตกริยาระหวางเข็มปลายแหลมเล็กกับ
ตัวอยาง เพือ่ ศึกษาคุณสมบัตขิ องสารตัวอยาง ในกลองสวนใหญเข็มปลายแหลมจะติดอยบู นแขน
แคนทิลเิ วอร (cantilever) เพือ่ ลากไปบนผิวของตัวอยาง วิธกี ารนีม้ ขี อ เสียหลายอยาง เนือ่ งจาก
การเสียพลังงานที่ตัวแคนทิลิเวอร วิธีที่ดีกวาก็คือการใชเข็มปลายแหลมที่ติดอยูบนสอมควอตซ
ทูนนิง่ ฟอรค (quartz tuning fork) โครงการวิจยั ชิน้ นี้ มีจดุ ประสงคเพือ่ ติดตัง้ ระบบการวัดแบบ
ที่ใชสอมควอตซทูนนิ่งฟอรคลงบนกลองจุลทรรศนแรงอะตอม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนือ้ หาของโครงการประกอบดวย การติดตัง้ ระบบการเตรียมเข็ม การติดเข็มปลายแหลมลงบนสอม
ทูนนิง่ ฟอรค และการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเพือ่ ใชเชือ่ มตอสัญญาณเขาไปในวงจรของกลอง
จุลทรรศนแรงอะตอม แลวสาธิตการวัดดวยระบบทูนนิง่ ฟอรคบนตัวอยางทดสอบ ซึง่ คาดวาจะได
การวัดที่มีความละเอียด และความละเอียดเชิงระยะสูงกวาการวัดดวยแคนทิลิเวอร นอกจากนี้
เข็มแบบควอตซทูนนิ่งฟอรคที่ทำเองจะมีตนทุนที่ถูกกวาเข็มบนแคนทิลิเวอรที่สั่งซื้อจากบริษัท
กลองจุลทรรศนแบบสองกราดที่มีหัวเปนทูนนิ่งฟอรคยังเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนากลอง
จุลทรรศนแบบสองกราดชนิดอื่นในอนาคต

granted by Toray Science Foundation, Japan

Construction of a Quartz Tuning Fork Based Atomic Force Microscopy
Driven by the desire to understand nanoscience phenomena and develop nanotechnology, there
have been many inventions in microscopy techniques for characterizing purpose. Among the
new tools, scanning probe microscopy (SPM) is of a particular interest. Unlike an optical microscope,
SPM techniques rely on the interaction between a sharp tip and the sample to probe local
properties of the sample. In most SPM, a sharp tip is attached to a cantilever structure for servoing
the sample surface, which has several disadvantages from the energy loss in the cantilever.
A much better solution is to use a tip attached to a quartz tuning fork. This project aims to implement
a tuning fork based scanning probe microscopy on a commercial AFM at Suranaree University of
Technology. The efforts include procedure for preparing the tip, attaching it on a tuning fork, and
construction additional electronics to integrate the tuning fork signal into an AFM feedback loop
for the sample servo. The setup will be tested by measuring a test sample surface. The tuning fork
based measurement is expected to yield higher sensitivity and spatial resolution than a cantilever
measurement. The homemade tuning fork based probe is cheaper than a commercial cantilever
tip. The setup would open up opportunities for constructing other tuning fork based SPM modes
in the future.
Thailand Toray 52 Science Foundation
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สาขาฟสิกส
การหาคุณสมบัตขิ องการเปนโฟโตโวลตาอิกจากการสังเคราะหอนุภาคสาร
กึง่ ตัวนำของแมงกานีสเทลลูไรด/คอปเปอรเทลลูไรดเพือ่ ใชเปนสารรับไวแสง
2 ชัน้ บนโฟโตอิเล็กโทรดของสารกึง่ ตัวนำโลหะออกไซดสำหรับการประยุกต
ใชในเซลลแสงอาทิตย
ดร. อัฐสิษฐ ทับทิมแท
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน

ผวู จิ ยั ไดทำการสังเคราะหสารกึง่ ตัวนำของอนุภาคควอนตัมแบบจุด (Quantum dot) ของแมงกานีส
เทลลูไรด (Manganese telluride, MnTe) และคอปเปอรเทลลูไรด (Copper telluride, Cu2-xTe)
เพือ่ นำมาประยุกตใชเปนสารรับไวแสง 2 ชัน้ ในเซลลแสงอาทิตย เนือ่ งจากคาชองวางพลังงานของ
แมงกานีสเทลลูไรดและคอปเปอรเทลลูไรด มีคาที่ใกลเคียงกันคือ ประมาณ 0.9-1.3 eV ซึ่ง
ใกลเคียงกับซิลคิ อนทีใ่ ชในเซลลแสงอาทิตยในปจจุบนั คือ ประมาณ 1.1 eV ดังนัน้ ทางคณะผวู จิ ยั
จึงเห็นวาสารรับไวแสงกึง่ ตัวนำทัง้ สองชนิดนีเ้ มือ่ นำมาใชในการรับแสงรวมกันนาจะใหประสิทธิภาพ
ที่ดีได อนุภาคควอนตัมแบบจุดของที่สังเคราะหขึ้นบนโฟโตอิเล็กโทรดของทังสเตนไดออกไซด
(WO3) จะทำการตรวจสอบลักษณะโครงสราง คุณสมบัตเิ ชิงแสงและคุณสมบัตกิ ารเปนโฟโตโวลตาอิก
ในเซลลแสงอาทิตย เพือ่ ศึกษาผลทีไ่ ดสำหรับสารกึง่ ตัวนำอนุภาคควอนตัมแบบจุดของแมงกานีส
เทลลูไรดและคอปเปอรเทลลูไรดทใี่ ชเปนสารรับไวแสงรวมกันบนโฟโตอิเล็กโทรด นอกจากนีง้ านวิจยั
ในระดับรากฐานนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการประยุกตใชเปนสารรับไวแสงที่สามารถดูดกลืน
แสงในชวงใกลอนิ ฟราเรดสำหรับเซลลแสงอาทิตยได ซึง่ ทำใหเซลลแสงอาทิตยสามารถเก็บเกีย่ วแสง
ไดมากยิ่งขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใหมากยิ่งขึ้นและลดการสูญเสียพลังงาน นอกจากนี้ยังเปน
พื้นฐานในการปรับปรุงคุณสมบัติตางๆ ของเซลลแสงอาทิตยที่มีสารรับไวแสงชวงกวาง เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวแสงไดมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียพลังงานแสงในเซลลแสงอาทิตย
รวมถึงเปนการเพิม่ ศักยภาพใหเซลลแสงอาทิตยผลิตกระแสไฟฟาไดยาวนานขึน้ และมีการตอบสนอง
เชิงแสงที่ดีขึ้น ทายที่สุดเพื่อใหงานวิจัยทางดานเซลลแสงอาทิตยชนิดนี้เปนที่ยอมรับในวงกวาง
จากนักวิจัยทางดานเซลลแสงอาทิตยทั้งในและตางประเทศอีกดวย

Investigation of Photovoltaic Properties Based on the Synthesis of
Double-layered MnTe/Cu2-xTe Semiconductor as a Co-sensitizer Deposited
on Metal Oxide Semiconductor for Solar Cell Applications
We synthesized semiconductor quantum-dot of manganese telluride (MnTe) and copper telluride
(Cu2-xTe) as a double-layered sensitizer for solar cell applications due to energy gaps of manganese
telluride and copper telluride are of ~ 0.9–1.3 eV, which close to that of a conventional solar
absorber-silicon (~ 1.1 eV). Therefore, we realized that when these semiconductor sensitizers
were used as a co-sensitizer it will provide an optimal power conversion efficiency. The MnTe
and Cu2-xTe QDs were synthesized for double-layered sensitizer on a tungsten oxide (WO3)
photoelectrode, replacing titanium dioxide (TiO2); due to tungsten oxide provides a lower conduction
band edge. The characteristic of quantum-dot structure, optical and photovoltaic properties were
investigated to study the effective results for semiconductor co-sensitizer on photoelectrode.
Besides, this kind of research will become a fundamental article being a very useful issue to
improve these sensitizers as a broadband solar absorber with collecting more light-harvesting
efficiency, which is in reduction of the energy lose in solar cell, leading to improve a higher
current density. Moreover, we attempted to synthesize and improve a solar cell to be more potential
and stabilization with a long-term electricity production and usage with high photo-response
properties. Finally, this kind of semiconductor solar cell will be widely accepted to both domestic’s and
overseas’ researchers in the field of solar cell.
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สาขาฟสิกส
การพัฒนาหัววัดพลังงานของไอออนดวยเทคนิคสนามหนวงสำหรับการ
วินจิ ฉัยพลาสมาในระบบแมกนีตรอนสปตเตอริง
ดร. พิษณุ พูลเจริญศิลป
ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจยั เกีย่ วของกับการพัฒนาหัววัดพลังงานของไอออนแบบสนามหนวงสำหรับใชตรวจหา
ฟงกชนั การแจกแจงพลังงานจลน และพารามิเตอรอนื่ ๆ ของไอออนในระบบเคลือบฟลม บางเทคนิค
แมกนีตรอนสปตเตอริง มีวตั ถุประสงคเพือ่ เพิม่ ความแมนยำของการวัด โดยการใชขวั้ กริดทีเ่ คลือบ
ดวยวัสดุที่มีคาการปลอดปลอยอิเล็กตรอนต่ำ หัววัดพลังงานแบบสนามหนวงประกอบขึ้นจาก
แผนขัว้ ไฟฟาทีเ่ รียงซอนกันสามชัน้ คือ ขัว้ กริดดานนอก ขัว้ กริดดานใน และขัว้ รับไอออน ขัว้ กริด
ดานนอกถูกใชเปนจุดอางอิงศักยไฟฟาของหัววัด ขัว้ กริดดานในถูกไบแอสดวยศักยลบเพือ่ ยับยัง้
อิเล็กตรอน ในขณะทีข่ วั้ รับไอออนถูกไบแอสดวยศักยบวกเพือ่ สรางสนามหนวง ไอออนทีม่ พี ลังงาน
จลนสงู กวาพลังงานศักยจากสนามหนวง สามารถเคลือ่ นทีผ่ า นไปยังขัว้ รับไอออน และสามารถถูก
ตรวจวัดไดในรูปของกระแสไฟฟา อนุพันธอันดับแรกของกระแสไอออนเทียบกับศักยไฟฟา
ที่ขั้วรับไอออน เปนสัดสวนโดยตรงกับฟงกชันการแจกแจงพลังงานจลนของไอออน อิเล็กตรอน
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในหัววัดเนือ่ งจากการชนของไอออนกับขัว้ กริดดานใน ทำใหกระแสไอออนเกิดความ
คลาดเคลื่อน ดังนั้น ขั้วกริดดานในจึงตองถูกเคลือบดวยวัสดุฟลมบางที่มีคาการปลดปลอย
อิเล็กตรอนต่ำ เชน ฟลม ไทเทเนียมไนไตรด หรือฟลม คารบอน เปนตน

Development of a Retarding-field Ion-energy Analyzer for Plasma
Diagnostics in Magnetron Sputtering
This research is involved with the development of a retarding-field ion-energy analyzer used to
measure ion energy distribution functions in a magnetron sputtering device. The main purpose of
the research is to increase the accuracy of the analyzer using a grid electrode coated by a low
secondary electron emission yield material. The analyzer consists of stacked planar electrodes
namely, an outer grid, an inner grid and an ion collector, respectively. The outer grid is electrically
grounded, while the inner grid is biased to a negative potential for plasma electron suppression.
The variable positive voltage at the ion collector generates the retarding field for ion energy
discrimination. Only ions with a kinetic energy larger than the discriminating energy can eventually
reach the collector. The ion current measured at the collector as a function of the discriminating
voltage establishes an I-V characteristic and a consequent ion energy distribution function. Ion
bombardment at the inner grid surface could generate undesirable secondary electrons reducing
the accuracy of the measuring ion current. The inner grid, therefore, needs to be pre-coated by
a thin TiNx layer (or C layer) to lower the secondary electron emission inside the analyzer.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยการออกแบบ
กลมุ ประชากรจุลนิ ทรียด ว ยวิธแี ฟกทอเรียล
ดร. มุจลินทร ผลจันทร
ภาควิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

น้ำเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสวนใหญจะถูกบำบัดโดยใชระบบบำบัดทางชีวภาพโดยเฉพาะ
อยางยิง่ ระบบแอคติเวทเตดสลัดจซงึ่ อาศัยการทำงานของจุลนิ ทรียท ใี่ ชอากาศ โดยทีก่ ลมุ จุลนิ ทรีย
ดังกลาวจึงเปนกุญแจสำคัญทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ดังนัน้
การทีร่ ะบบจะมีประสิทธิภาพในการบำบัดทีด่ จี งึ ไมไดขนึ้ กับรูปแบบของระบบเพียงอยางเดียว แต
ยังขึน้ อยกู บั การทำงานของประชากรจุลนิ ทรียใ นระบบและสภาพแวดลอมโดยรอบดวย อยางไรก็ตาม
งานวิจยั ทีผ่ า นมาไดมงุ ศึกษาไปทีค่ วามสัมพันธระหวางความหลากหลายของประชากรจุลนิ ทรียก บั
ประสิทธิภาพของระบบในระดับหองปฏิบัติการและใชน้ำเสียสังเคราะห แตยังขาดขอมูลของการ
ศึกษาความสัมพันธดงั กลาวจากระบบบำบัดน้ำเสียจริง ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคทจี่ ะ
ประยุกตเทคนิค PCR-DGGE เขามาในงานวิศวกรรมน้ำเสีย เพือ่ ทีจ่ ะใชในการวิเคราะห ติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรจุลินทรียในระบบบำบัดน้ำเสียไดอยางชัดเจน
และรวดเร็ว โดยผลการศึกษาดังกลาวจะถูกนำมาเชือ่ มโยงกับประสิทธิภาพของระบบเพือ่ ทีจ่ ะชวย
ปรับปรุงการทำงานของระบบใหดขี นึ้ นอกจากนัน้ จะไดมกี ารคัดเลือกเชือ้ จุลนิ ทรีย 5 สายพันธุ
มาทดสอบกับน้ำเสียสังเคราะหและน้ำเสียจากโรงงานในระดับหองปฏิบตั กิ ารดวยวิธแี ฟกทอเรียล
ซึง่ จะไดสดั สวนของเชือ้ ทีเ่ หมาะสมสำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ผลการศึกษาทีไ่ ด
คาดวาจะชวยใหวศิ วกรน้ำเสียสามารถทีจ่ ะตรวจสอบ เขาถึง และควบคุมประสิทธิภาพของระบบ
บำบัดทางชีวภาพที่ใชบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรไดดีและรวดเร็วมากขึ้น

Agricultural industrial wastewater is typically treated by biological processes especially the
activated sludge systems involving the aerobic microbial metabolism. This microorganism is a key
factor for enhancing the performance of biological wastewater treatment. Thus, the performance
of the systems relies not only on systems configurations but also on microbial community and
environmental conditions. Previous studies on microbial diversity focused on the relationship
between microbial diversity and bioreactor performance, in lab scale system treating the synthetic
wastewater. However, only a few studies have reported on microbial communities and system
stabilities in full scale biological treatment plants. Recently, the combination of Polymerase Chain
Reaction (PCR) amplification of 16S rRNA genes with denaturing gradient gel electrophoresis
(DGGE) analysis permits direct visualization and rapid comparison of the structure of bacterial
community in the environmental samples. The aim of this study was to apply the PCR-DGGE
technique to the wastewater engineering tasks in order to investigate and monitor changes in the
bacterial community in the biological wastewater treatment system from the agricultural processing
factory. The understanding of the microbial communities obtained would be correlated with system
performances which might be helpful in solving the system failures. Then, batch experiments were
conducted on the degradation of both synthetic and industrial wastewater by selected five different
strains. By applying a fractional factorial design of the experiment, the influence of each strain
and their interactions were quantified. This could enable us to rapidly monitor and access the
process performances and also to optimize the biological degradation processes in the existing
biological wastewater treatment system treating the agricultural industrial wastewater.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
ระบบตรวจจับการลมในอาคารโดยใช Kinect
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ศันสนีย เอือ้ พันธวริ ยิ ะกุล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนึ่งในปญหาสุขภาพของผูสูงอายุคือการบาดเจ็บจากการลม และในบางครั้งการบาดเจ็บเหลานี้
อาจจะนำไปสกู ารเสียชีวติ ก็เปนได ดังนัน้ ระบบการปองกันการลมจึงเปนสิง่ จำเปน แตเนือ่ งจาก
ในการสรางระบบแบบนี้ทำไดยาก ทำใหมีงานวิจัยหลายงานที่เกี่ยวของกับการตรวจจับการลม
ทั้งนี้เพื่อชวยลดเวลาในการชวยเหลือลง ซึ่งงานวิจัยเหลานี้สวนหนึ่งเกี่ยวของกับระบบที่ตองมี
อุปกรณตดิ ตัว แตระบบเหลานีท้ ำใหผใู ชไมมคี วามสะดวกเทาทีค่ วร และถาผสู งู อายุลมื ติดอุปกรณ
ไวกบั ตัว ระบบก็ไมสามารถตรวจจับการลมไดเลย ทัง้ นี้ ยังมีงานวิจยั ทีใ่ ชกลองในการตรวจจับการลม
แตระบบเหลานัน้ ยังมาซึง่ ความไมสะดวกสบายตอผสู งู อายุ เนือ่ งจากไมวา ผสู งู อายุจะทำอะไร คนที่
ดูแลจะเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทำใหไมมีความเปนสวนตัว และยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่ใช
อุปกรณอนื่ แตงานวิจยั เหลานัน้ ไมสามารถใหผลการตรวจจับเปนทีต่ อ งการได
ในงานวิจยั นี้ ผวู จิ ยั จะทำการพัฒนาระบบการตรวจจับการลมโดยใช Kinect ซึง่ รูปรางของผทู อี่ ยู
ในบริเวณของการมองเห็นของ Kinect จะถูกสงมาวิเคราะหในระบบ โดยทีว่ ธิ กี ารวิเคราะหรปู ราง
จะยึดตามหลักการทฤษฎีของความฉลาดเชิงการคำนวณ และถามีการลมเกิดขึน้ สัญญาณการเตือน
จะถูกสงไปยังศูนยควบคุมกลาง

Indoor Fall Detection System Using Kinect
One of the health issues in elderly people is the injury from the fall. Some of these injuries might
lead to deaths. Hence, there is a need for developing a fall prevention algorithm, however, this
is a very difficult task. Therefore, many research works are working on fall detection algorithms/
devices to help reducing a rescuing time for a helper. There are several research works on
developing system with wearable sensors. However, this is not convenient for the elderly. If the
elder forget to wear the sensor, then there is no detection at all. Some other research works have
been on fall detection systems using camera. But this might create uncomfortable zone for the
elders since their activities can be watched by someone who is monitoring the camera. This will
make the elders feel that they do not have any privacy at all. There are some other research works
on fall detection system using some other sensors device. However, those research works does not
produce a satisfying result.
In this research work, we develop a fall detection system using Kinect. In particular, the shape of
a person inside the field of view of kinect will be analyzed by our system. The computational
intelligence theory will be utilized in the analysis the shape image. If there is a fall, the alarm
signal will be sent to the control center.
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รองศาสตราจารย ดร. วัฒนพงศ เกิดทองมี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ยางพาราเปนวัสดุที่มีแหลงผลิตหลักในประเทศไทย การพัฒนาใหเครื่องพิมพ 3 มิติสามารถใช
วัตถุดบิ ในกลมุ ยางพาราในการสรางชิน้ งานไดเปนการสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ยางพารา นอกจากนัน้
ดวยขอไดเปรียบของเครือ่ งพิมพ 3 มิตทิ สี่ ามารถสรางชิน้ งานไดโดยตรงจากชิน้ งานทีอ่ อกแบบโดย
ใชคอมพิวเตอรโดยไมจำเปนตองสรางแมพมิ พ สงผลใหนกั วิจยั ทางการแพทยซงึ่ เปนกลมุ เปาหมาย
หลักของโครงการวิจัยนี้สามารถใชเครื่องพิมพ 3 มิติในการพิมพชิ้นสวนอวัยวะภายนอกจาก
ยางพารา (ทีผ่ า นการสกัดโปรตีนทีก่ อ ใหเกิดการแพออก) ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงกับผพู กิ าร (เชน
ใบหู นิว้ ) ซึง่ ชิน้ สวนเหลานีไ้ มคมุ ทุนในการจัดสรางโดยใชแมพมิ พและฉีดเพราะเปนชิน้ งานทีผ่ ลิต
เพียง 1 หรือ 2 ชิน้ ตอผพู กิ าร 1 คน การสรางชิน้ งานในกลมุ นีโ้ ดยใชเครือ่ งพิมพ 3 มิตนิ า จะเปน
แนวทางทีค่ มุ ทุน เปนประโยชนโดยตรงตอผพู กิ าร และมีโอกาสในการขยายประโยชนของการใชงาน
เครือ่ งพิมพ 3 มิตใิ นอนาคตได การพัฒนาอุปกรณปอ นและหัวฉีดเพือ่ ใหเครือ่ งพิมพ 3 มิตสิ ามารถ
สรางชิน้ งานจากยางพาราไดยงั เปนประโยชนตอ กลมุ ผทู สี่ นใจในการสรางชิน้ งานโดยการขึน้ รูปโดยตรง
จากยางพารา โดยอาจกอใหเกิดผลิตภัณฑอนื่ ทีห่ ลากหลายมากขึน้ ในอนาคตซึง่ สงผลดีตอ เศรษฐกิจ
ของชาติได โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาตัวแปรของการพิมพชิ้นงานจากยางพารา เชน
รูปแบบหรือสถานะของวัตถุดบิ อัตราเร็วของการพิมพ อุณหภูมขิ องการหลอมตัว/เย็นตัวของวัตถุดบิ
อุณหภูมขิ องการอนุ ชิน้ งานในแตละชัน้ ระหวางการพิมพ ผลทีไ่ ดนำไปสกู ารออกแบบและสรางชิน้ สวน
ของเครื่องพิมพ 3 มิติสำหรับใชกับยางพาราซึ่งครอบคลุมทั้งอุปกรณปอนและหัวฉีดยางพารา

Design and Construction of the Rubber Extruder and Injector
for a 3D Printer
Thailand is the world’s number one producer and exporter of rubber. One way to add value to
rubber is to make it possible to create a 3D rubber object directly employing a 3D printer. A 3D
printer is beneficial from the point of view that it is capable of creating a 3D object without
relying on a conventional approach: object design, mould construction and injection of a raw
material. This makes it feasible to create a 3D object by your own at home or office. If a 3D rubber
object can be constructed directly from a deproteinized natural rubber, it would be possible for a
medical researcher to design or capture a 3D model of an organ; i.e. an ear or a finger, and print
it out to be used as a repairment for an impaired person. This could make a cost reduction as the
construction of mould for only one or a pair of organ for a specific impaired person is fairly
expensive. This also leverages the usefulness of a 3D printer. In addition, a direct creation of a 3D
rubber object by use of a 3D printer could be benefit for a product designer and a hobbyist.
A numerous number of products could possibly been designed and created. This leads to leverage
the economy of Thailand in the future. This research project is aimed to study the parameters to
make it possible for a 3D printer to create a 3D rubber object; i.e. the suitable state of raw material,
the printing speed, the melting and forming temperatures, the curing temperature. The results will
ultimately be used to design and construct a 3D printer’s components; the extruder and injection,
to make a 3D printer capable of printing a 3D rubber object.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาอุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกสทรี่ องรับการเคลือ่ นทีข่ องอิเล็กตรอน
แบบบอลลิสติคและการพัฒนาวัสดุนาโน
ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปจจุบนั งานวิจยั ดานนาโนเทคโนโลยีไดรบั ความสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ งานวิจยั ทาง
ดานอุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกสซงึ่ พบวามีศกั ยภาพในการนำมาประยุกตและพัฒนารวมกับงานวิจยั
ไดหลายสาขา แตการพัฒนาของอุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกสเปนไปอยางจำกัดเพราะโครงสรางของ
อุปกรณทมี่ ขี นาดเล็กในระดับนาโนมีผลทำใหพฤติกรรมของวัสดุโดยเฉพาะอิเล็กตรอนมีคณ
ุ สมบัติ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกสมขี นาดเล็กและใหประสิทธิภาพสูง แตหลักการทำงาน
และโครงสรางของอุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกสกม็ คี วามซับซอนมากขึน้ เชนกัน ซึง่ ประเทศไทยยัง
ขาดองคความรแู ละความสามารถในการผลิตหรือสรางวัสดุนาโนรวมทัง้ อุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกส
ไดเอง ดังนัน้ โครงการวิจยั พัฒนาอุปกรณนาโนอิเล็กทรกนิกสนมี้ กี ารมงุ เนนไปในทิศทางการศึกษา
องคความรูใหม สรางงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนาโนอิเล็กทรอนิกสในอนาคต ซึง่ อุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกส
จะมีการนำกระแสไฟฟาแบบบอลลิสติคหรือ การเคลือ่ นทีข่ องอิเล็กตรอนในโครงสรางทีม่ ขี นาดนอย
กวาระยะทางอิสระเฉลี่ยกอนเกิดการชน (~100 นาโนมิเตอรสำหรับอากาศ) โดยอิเล็กตรอน
จะสามารถเคลือ่ นทีไ่ ดเสมือนการเคลือ่ นทีใ่ นสูญญากาศ ซึง่ คุณสมบัตนิ สี้ ามารถทำใหผลิตอุปกรณ
ทีใ่ ชพลังงานไฟฟาต่ำและใหประสิทธิภาพสูงได นอกจากนีย้ งั มีการนำวัสดุสมัยใหม เชน วัสดุกราฟน
มารวมวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการนำกระแสไฟฟาและสามารถประยุกตพัฒนาตอยอด
จนเปนอุปกรณที่มีคุณสมบัติเก็บพลังงาน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนกระแส
ไฟฟาไดและมีความสามารถพัฒนาเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทยในอนาคต

Development of Nanoelectronic Devices with an Emphasis on Ballistic
Electron Devices and Nanomaterials
In the last several years, there has been a substantial growth of research in nanotechnology, in
particular, the nanoelectronic devices. However, the development of nanoelectronics is limited
because the underlying physics of electrons in nanostructure is not well understood due to its rarity
and unpredictability. Nanoelectronic devices become not only smaller and more powerful, but also
more sophisticated for understanding and manufacturing. In addition, one of the most current
challenges of developing nanoelectronics in Thailand is that we do not have sufficient knowledge,
understanding and capable of producing the novel nanomaterials and nanoscale devices. Here
in, The Research and Development of Nano-Electronic Device with an emphasis on Science
and Technology is focused on studying the underlying physics and developing the future
nanoelectronic devices. In nanoscale structure, carrier transport is considered as a ballistic quantum
regime and must be described by quantum theory. In this regime, the interconnections of nanoscale
devices become very short allowing only single or few electrons can travel through it. The whole
system, therefore, behaves like a quantum wire, or having similar effect to vacuum, enabling the
low power and high efficiency devices. The ballistic transport has found in novel materials as well
such as, graphene, carbon nanotubes or silicon nanowires. Therefore, Nanoelectronic devices
have received more attention and currently been integrated to many applications such as electronics,
medicine, bioelectronics, aerospace, renewable energy, photovoltaic energy conversion and
optical communications, etc.
Thailand Toray 58 Science Foundation
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟดวยแผงวงจรกำหนดตำแหนงบนโลก
(จีพเี อส) ทีเ่ ขาถึงไดสะดวก
รองศาสตราจารย ดร. อาทิตย ศรีแกว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวิจยั นี้ มงุ ผลิตตนแบบระบบติดตามขบวนรถไฟ ทีส่ ามารถระบุตำแหนงของขบวนรถปจจุบนั
และตารางเวลาของขบวนรถทีจ่ ะมาถึงแตละสถานี ซึง่ คาดการณเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามสถานการณ
และเหตุขัดของ รวมถึงมีสวนแสดงผลถึงผูใช ไดแก เจาหนาที่ ผูโดยสาร และประชาชนทั่วไป
เพิม่ เติมจากโครงการทีเ่ สนอและไดรบั อนุมตั จิ าก สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (3 ขบวน
2, 14 และ 52 เชียงใหม-กรุงเทพ) ใหครอบคลุมขบวนรถสายเหนือทัง้ หมดและ Ladies & Children
Cars ทัง้ 8 ขบวน (ขบวนรถดวนพิเศษนครพิงคที่ 1/2 กรุงเทพ-เชียงใหม–กรุงเทพ ขบวนรถ
ดวนที่ 67/68 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ ขบวนรถดวนที่ 69/70 กรุงเทพ-หนองคาย–กรุงเทพ
และ ขบวนรถดวนพิเศษทักษิณที่ 37/38 กรุงเทพ-สุไหงโกลก–กรุงเทพ) ทำการเก็บขอมูลที่
เกีย่ วของ เพือ่ สรางแบบจำลองการคาดการณเวลาเดินรถ โดยมีแผนในการทดลองใชระบบติดตาม
ตนแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ใหแนใจไดวา ระบบสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ตองการของการรถไฟแหงประเทศไทย และนำไปใชจริง

Development of an Easily Accessible Train Tracking System with GPS
This research aims to develop and implement train tracking system which is able to locate current
position of the train and process related train schedules at arrival station. This allows a precise train’s
schedule and can predict unusual circumstances. In additions to granted research project from
National Research Council of Thailand, the proposed system integrates display modules for train
authority, train passenger and other people covering all northern train lines and ladies & children
cars. In order to implement a prototype of the proposed train tracking, related data is to be
collected for modeling a train schedule used in simulation. The system prototype is then developed
and tested in real environment to ensure that the proposed system is practical and can perform
efficiently according to requirements of State Railway of Thailand.
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดทีม่ ตี อ
การยับยัง้ เชือ้ รา Fusarium moniliforme
สาเหตุโรคถอดฝกดาบ
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยชดิ วงคใหญ
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีสนิ คาทีส่ ง ออกหลักคือ ขาว ซึง่ ประเทศไทยถือเปนแหลง
ผลิตและสงออกขาวรายสำคัญของโลก ดังนั้นการสงออกขาวจึงเปนรายไดหลักของประเทศ
ที่สามารถนำเงินเขาสูประเทศมาตั้งแตอดีตจนปจจุบัน แตปญหาที่สรางความเสียหายใหกับ
เกษตรกรที่เพาะปลูกขาวคือ โรคขาวซึ่งเกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด เชน โรคถอดฝกดาบซึ่งเปน
โรคทีม่ สี าเหตุเกิดจากเชือ้ รา Fusarium moniliforme (Ou, 1985) โดยเกษตรกรนิยมใชสารเคมี
ในการปองกันและการยับยัง้ เชือ้ รา (Ogawa, 1988) ซึง่ การใชสารเคมีเหลานีม้ ผี ลตอมนุษยและ
สิง่ แวดลอมเปนอยางมาก นอกจากนีย้ งั เปนสาเหตุสำคัญทีท่ ำใหสมดุลธรรมชาติไดรบั ความเสียหาย
(ทัศนีย, 2540) นอกจากปญหาเชือ้ ราดังกลาวแลวเกษตรกรทีท่ ำนาหวานยังประสบปญหาทีส่ ำคัญ
คือ นกทีเ่ ขามาจิกกินเมล็ดพันธขุ า ว ซึง่ ทัง้ สองปญหาทำใหผลผลิตขาวลดลง การศึกษาในครัง้ นี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสารจากธรรมชาติเพื่อใชในการลดปญหาการเกิด โรคถอดฝกดาบ
การกินเมล็ดพันธุขาวของนก สำหรับใชงานในพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

ศึกษาเปรียบเทียบสาร
เคลือบเมล็ดพันธขุ า ว
ทีม่ ตี อ การปองกันเชือ้ รา
สาเหตุโรคถอดฝกดาบ
และการกินเมล็ดพันธุ
ขาวของนก

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
เพือ่ ศึกษาผลของสารจากพืชบางชนิดทีม่ ตี อ การปองกัน การยับยัง้ เชือ้ รา Fusarium moniliforme
สาเหตุของโรคถอดฝกดาบ การกินเมล็ดพันธุขาวของนกในนาหวาน และเปอรเซ็นตการงอก
ของเมล็ดพันธุขาว
วิธีดำเนินการทดลอง
1. สำรวจแปลงนา 3 แหลงๆ ละ 3 จุด ในเขตอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา
ตนขาวเปนโรคถอดฝกดาบรอยละ 51.28
2. ศึกษาสารจากพืชบางชนิดที่มีผลตอการปองกัน การยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคถอดฝกดาบ
การปองกันนกกิน เมล็ดพันธขุ า วในนาหวาน และเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดพันธขุ า ว ตัวแปร
ทีศ่ กึ ษา ไดแก ชนิดของพืช ชวง Rf ระดับความเขมขนตางๆ สารเคลือบเมล็ด
3. ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดหยาบจากพืช 4 ชนิด ไดแก บอระเพ็ด ฟาทะลายโจร
สะเดาและขีเ้ หล็ก
4. เปรียบเทียบสีจากธรรมชาติที่มีผลตอการกินเมล็ดพันธุขาวของนกในนาหวาน 4 สี ไดแก
สีสม แดง (ฝาง) สีเขียว (ใบเตย) สีน้ำเงินมวง (อัญชัน) และสีเหลือง (ขมิน้ )
ผลการทดลอง
การศึกษาผลของสารเคลือบสีเมล็ดพันธขุ า วทีม่ ตี อ การปองกันเชือ้ ราสาเหตุโรคถอดฝกดาบ การกิน
เมล็ดพันธขุ า วของนกในนาหวาน และเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดพันธขุ า ว ณ สภาพจริง พบวา
เมล็ดพันธขุ า วทีแ่ ชสารละลายสารสกัดหยาบจากฟาทะลายโจร ชวง Rf 5-6 ทีร่ ะดับความเขมขน
1000 ppm สีสม แดงสามารถปองกันเชือ้ ราสาเหตุโรคถอดฝกดาบไดใกลเคียงกับสารเคมี อีกทัง้
ยังสามารถปองกันการกินเมล็ดพันธุขาวของนกในนาหวานไดอีกดวย

3. ประโยชนและการนำไปใช
-

สามารถปองกันและยับยั้งเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคถอดฝกดาบ
สามารถปองกันนกกินเมล็ดพันธุขาวในนาหวาน
ลดปญหาสารเคมีตกคางในผลผลิตทางการเกษตร
ชวยลดตนทุนในการซื้อสารเคมีและเพิ่มมูลคาใหกับพืชสมุนไพรในทองถิ่น
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 61 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รวมพลัง 4 เกลอทีเ่ จอ
ในอิเล็กทรอนิกส

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยปฏิพทั ธ ถิน่ ถา
โรงเรียนบานไผลอม
อำเภอลอง จังหวัดแพร

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การอธิบายตัวตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร และทดลองตอวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนที่มี
ทรานซิสเตอรเปนตัวควบคุม ครูสว นใหญจะไมถนัดสอนเรือ่ งไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มักจะสอน
แบบบรรยายใหนกั เรียนจำ เพราะสือ่ หายาก ราคาแพง และชำรุดไดงา ย ดังนัน้ ผจู ดั ทำจึงไดจดั ทำ
สื่อการสอนเรื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชื่อวาชุดกิจกรรม Boom Power Re-Di-Con-Tran
(รวมพลัง 4 เกลอที่เจอในอิเล็กทรอนิกส) เปนชุดอุปกรณที่ทำขึ้นจากวัสดุที่หางาย ราคาถูก
ซอมบำรุงไดงาย ทนทาน เพราะใชลวดทองแดงแทนเสนทองแดงในแผงวงจร ใชไมอัดแทน
แผงวงจร และมีขนาดใหญ สังเกตเห็นไดชดั เจน เขาใจงาย ไดทดลองใชกบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 4/2 โรงเรียนลองวิทยา จำนวน 30 คน สอบกอนเรียน 10 ขอ ผานเกินครึง่ 5 คะแนนขึน้ ไป
12 คน ไมถงึ ครึง่ 18 คน พอเรียนโดยใชชดุ กิจกรรมนีน้ กั เรียนผานหมดทุกคน และใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจกับนักเรียน สวนใหญชอบชุดกิจกรรมนี้ นอกจากนี้ ไดเผยแพรใหกับคณะครู
วิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร
เขต 2 ในวันอบรม Inspiring Science สรางแรงบันดาลใจครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน เมือ่ วันที่
25-26 กรกฎาคม 2557 ณ สพป. แพร เขต 2 สวน 2 ตำบลรองกาศ อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. นักเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติของรีซิสเตอร (ตัวตานทาน) ไดโอด ทรานซิสเตอร และ
คอนเดนเซอรได
2. นักเรียนบอกสัญลักษณในวงจรอิเล็กทรอนิกสแทนชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสได
3. นักเรียนสามารถประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตนทีม่ ที รานซิสเตอร 1 ตัว ทำหนาทีเ่ ปนสวิตช
4. นักเรียนสนุกกับการเรียนและมีเจตคติทดี่ ตี อ สาระการเรียนรวู ทิ ยาศาสตร
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วิธีดำเนินการทดลอง
ประกอบดวยกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรือ่ ง รีซสิ เตอร (ตัวตานทาน) R
กิจกรรมที่ 2 เรือ่ ง ไดโอด (D)
กิจกรรมที่ 3 เรือ่ ง คอนเดนเซอร (C)
กิจกรรมที่ 4 เรือ่ ง ทรานซิสเตอร (Tr)
กิจกรรมที่ 5 เรือ่ ง การตอวงจรไฟฟาทีม่ ที รานซิสเตอรเปนตัวควบคุมอยางนอย 1 ตัว (ไฟฉุกเฉิน 6 โวลต)
ผลการทดลอง
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Boom Power Re-Di-Con-Tran (รวมพลัง 4 เกลอ ทีเ่ จอใน
อิเล็กทรอนิกส) มีประสิทธิภาพคิดเปนรอยละ 85.37/83.11 ซึง่ สูงกวาเกณฑทกี่ ำหนดไวคอื 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมนี้สูงกวากอนเรียนอยาง
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมนี้อยูในระดับมาก

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดชดุ กิจกรรม Boom Power Re-Di-Con-Tran (รวมพลัง 4 เกลอ ทีเ่ จอในอิเล็กทรอนิกส)
โดยมีองคประกอบของชุดกิจกรรมดังนี้ 1) คูมือครู 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) คำชี้แจง
การใชชดุ กิจกรรม 4) ใบกิจกรรม ใบบันทึกกิจกรรม ใบความรู แบบฝกทายชุดกิจกรรม และ
5) แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
- ไดนำไปตอยอดทำโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิง่ ประดิษฐ ไดรบั รางวัลเหรียญทองแดง ของ
สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศกึ ษาไทยรวมกับบริษทั ทรูปลูกปญญาในป พ.ศ. 2556 และ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคเหนือ ของกระทรวงพลังงาน และไดเขารวมแขงขันระดับ
ประเทศเมือ่ วันที่ 15-18 มีนาคม 2557

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 63 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การลดขนาดแปลงสำรวจ
ประชากร
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสมศักดิ์ พระศุกร
โรงเรียนบานทุงนาวิทยา
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
โรงเรียนบานทงุ นาวิทยา เขารวมเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ตามโครงการอนุรกั ษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยดำเนินกิจกรรมตามองคประกอบ 5 องคประกอบมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการดำเนิน
กิจกรรมทุกๆ กิจกรรมซึง่ การดำเนินการอยางหนึง่ คือ การวิเคราะหสภาพพืน้ ทีแ่ ละเรียนรธู รรมชาติ
ของพรรณไม เปนการศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิม ทางดานกายภาพ เชน ขอมูล ดิน น้ำ อากาศ
แสง และดานชีวภาพ เชน ขอมูล พืช สัตว และการเรียนรูธรรมชาติของพรรณไม เปนการให
ผเู รียนไปศึกษาลักษณะวิสยั ถิน่ อาศัย และขอมูลทัว่ ไปของพืช โดยจัดใหผเู รียนไดศกึ ษาพิกดั และ
การปกคลุมพืน้ ทีข่ องตนไม เพือ่ ใหทราบถึงขอมูลเกีย่ วกับสภาพพืน้ ทีง่ านสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
อันจะสงผลใหสามารถนำเขาพันธไุ มทเี่ หมาะสมมาปลูกในพืน้ ทีด่ งั กลาว แตผเู รียนเกิดปญหาในการ
วิเคราะหคา การปกคลุมพืน้ ที่ ซึง่ มีขนาดใหญและมีจำนวนแปลงพืน้ ทีส่ ำรวจหลายพืน้ ที่ สงผลให
เสียเวลาในการวิเคราะห ผูจัดทำจึงมีความคิดที่จะลดขนาดแปลงตัวอยางโดยใชความรูเกี่ยวกับ
ความนาจะเปนและตารางเลขสมุ โดยใหผเู รียนมีสว นรวมในการวิจยั

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อออกแบบการลดขนาดแปลงสำรวจประชากร โดยใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนและ
ตารางเลขสุม
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแปลงสำรวจประชากรลดขนาดในขนาดตางๆ
วิธีดำเนินการทดลอง
ผศู กึ ษาดำเนินการวางแปลงสำรวจขนาดปกติ กวาง 10-20 ตารางเมตร จำนวน 3 แปลง คารอยละ
การปกคลุมพืน้ ทีซ่ งึ่ มีคา รอยละการปกคลุมเปน 15.96 , 35.19 และ 70.64 ตามลำดับ และไดดำเนิน
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การออกแบบผังแปลงสำรวจประชากรขนาด 10% , 20% , 30% , 40% , 50% , 60% , 70%, 80%
และ 90% และศึกษาประสิทธิภาพของแปลงสำรวจลดขนาดเปรียบกับแปลงสำรวจขนาดปกติ
สำหรับวิธกี ารเลือกพืน้ ทีย่ อ ยในแตละแปลงยอยนัน้ นักเรียนและผวู จิ ยั ตกลงเลือกใชตารางเลขสมุ
มาชวยในการตัดสินใจ เพือ่ ปองกันความคลาดเคลือ่ นจากความเอนเอียงของผเู ลือกพืน้ ที่
ผลการทดลอง
ผังสำรวจประชากรขนาดรอยละ 60-90 มีประสิทธิภาพในการทดแทนแปลงสำรวจประชากรทีข่ นาด
พื้นที่แปลงตัวอยางปกติ ในการสำรวจพื้นที่ที่มีคารอยละการปกคลุมรอยละ 15 ได ผังสำรวจ
ประชากรขนาดรอยละ 40-90 มีประสิทธิภาพในการทดแทนแปลงสำรวจประชากรที่ขนาดพื้นที่
แปลงตัวอยางปกติ ในการสำรวจพืน้ ทีท่ มี่ คี า รอยละการปกคลุมรอยละ 35 ได ผังสำรวจประชากร
ขนาดรอยละ 20-90 มีประสิทธิภาพในการทดแทนแปลงสำรวจประชากรทีข่ นาดพืน้ ทีแ่ ปลงตัวอยาง
ปกติ ในการสำรวจพืน้ ทีท่ มี่ คี า รอยละการปกคลุมรอยละ 70 ได

3. ประโยชนและการนำไปใช
- การนำความรูคณิตศาสตรมาชวยในการจัดการปญหาในชีวิตประจำวัน สงผลใหเราสามารถ
มาแกปญ
 หาไดสะดวกและรวดเร็วมากขึน้
- ผเู รียนมีความคิดเห็นวาผวู จิ ยั สามารถจัดการขอมูลไดดว ยตนเอง แตการทีผ่ วู จิ ยั มอบหมายให
ผูเรียนเขามามีสวนรวมและไดลงมือปฏิบัติจริงนั้น สงผลใหผูเรียนไดรูกระบวนการในการ
ทำงานวิจัยในครั้งนี้ และเขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นในการวิจัยในครั้งนี้
- การเรียนรผู า นการลงมือปฏิบตั ขิ องผเู รียน สงผลใหผเู รียนเขาใจหลักการและวิธกี ารทางสถิติ
มากขึน้ แมวา จะมีความคลายคลึงกับการเรียนรใู นหองเรียน แตผเู รียนมีความรสู กึ วาตนเอง
เกิดการเรียนรูและเขาใจมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอสถิติวาสามารถ
นำมาใชไดจริงในชีวิตประจำวัน

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 65 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประสิทธิภาพของปุยหมักมูลไสเดือนดิน
ผสมเชือ้ ราไตรโคเดอรมา ทีม่ ผี ลตอการ
เจริญเติบโตของมะเขือเทศและยับยั้ง
เชือ้ รา Sclerotium rolfsii
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยอคั รวัฒน ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การปลูกมะเขือเทศเกษตรกรมักจะประสบปญหากับโรคตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเวลาทีเ่ พาะปลูก เชน
โรครากเนาและโคนเนา ซึง่ เกิดจากเชือ้ รา S. rolfsii รวมทัง้ ปญหาของแมลงศัตรูพชื อีกมากมาย
ซึง่ ทำใหมะเขือเทศทีป่ ลูกไดรบั ความเสียหายและสงผลกระทบในทางเศรษฐกิจ (จิระเดช แจมสวาง,
2554) นอกจากนี้ ไดทำการศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพของปยุ หมักมูลไสเดือนดินดวยการผสมกับ
เชือ้ ราไตรโคเดอรมา (Trichoderma spp.) ในอัตราสวนทีเ่ หมาะสม ซึง่ เชือ้ ราไตรโคเดอรมาเปน
เชือ้ ราปฏิปก ษทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการควบคุมเชือ้ ราสาเหตุของโรคพืชและสามารถชวยสงเสริมการ
เจริญเติบโตใหแกพชื เชือ้ ราไตรโคเดอรมาสามารถควบคุมเชือ้ ราสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด เชน
Pythium spp., S. rolfsii กลไกการควบคุมโรคของเชือ้ ราไตรโคเดอรมามีหลายกลไกทีส่ ำคัญๆ
เชน การสรางสารปฏิชวี นะ การแขงขัน การเปนปรสิต และการชักนำใหเกิดความตานทาน (สารทอง
แกวฉาย, 2555) ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงไดตงั้ สมมติฐานและวางแผนการทดลองทีจ่ ะนำการใชปยุ หมักมูล
ไสเดือนดินทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพโดยผสมไตรโคเดอรมา แลวนำไปทดสอบกับการปลูกมะเขือเทศพันธสุ ดี า

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณของปุยหมักมูลไสเดือนดินที่เกิดจากการยอยสลาย
ขยะอินทรียต า งชนิดกัน ในอัตราสวนตางกันของไสเดือนดิน P. peguana และประสิทธิภาพของ
ปุยหมักมูลไสเดือนดินผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของมะเขือเทศและ
ยับยัง้ เชือ้ รา S. rolfsii
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณของปุยหมักมูลไสเดือนดินที่เกิดจากการยอยสลาย
ขยะอินทรียต า งชนิดกัน ในอัตราสวนตางกันของไสเดือนดิน P. peguana
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2. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอรมาและสารเคมีสังเคราะหไวตาแวกซ
ทีม่ ผี ลตอการยับยัง้ เชือ้ รา S. rolfsii ในระดับหองปฏิบตั กิ าร
3. ศึกษาการประสิทธิภาพของปุยหมักมูลไสเดือนดินผสมเชื้อราไตรโคเดอรมาที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของมะเขือเทศและยับยัง้ เชือ้ รา S. rolfsii
4. ศึกษาการเพิ่มกำลังการผลิตและผลการนำปุยหมักมูลไสเดือนดินผสม เชื้อราไตรโคเดอรมา
ไปใชในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร
ผลการทดลอง
1. การยอยสลายขยะอินทรียใ นชุดควบคุมทีไ่ มใชไสเดือนดิน และชุดการทดลองทีใ่ ชไสเดือนดิน
ชวยในการยอยสลายจะใชเวลายอยสลายขยะอินทรียแ ตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ โดย
ขยะอินทรียป ระเภทเศษอาหารจะใชเวลาในการยอยสลายต่ำสุด และสัดสวนทีเ่ หมาะสมทีค่ วร
นำมาประยุกตใชในการทำปยุ หมักมูลไสเดือนดินคือ เศษอาหาร : ใบไมแหง 3 : 1 โดยมวล
เนื่องจากเปนสัดสวนที่ยอยสลายไดเร็ว มีแรธาตุอาหารสูง และใหปริมาณปุยหมักสูงสุด
คิดเปนรอยละ 23.70-29.75 ของปริมาณขยะอินทรียท ใี่ ชเริม่ ตนในกระบวนการหมัก และมี
ความคุมทุนสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร
2. การทดลองในหองปฏิบัติการ เชื้อราไตรโคเดอรมาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
S. rolfsii คิดเปนรอยละ 74 ซึง่ มีคา ใกลเคียงกับสารเคมีสงั เคราะหไวตาแวกซ
3. ปุยหมักมูลไสเดือนที่เพิ่มประสิทธิภาพดวยเชื้อราไตรโคเดอรมาจะมีประสิทธิภาพทำให
มะเขือเทศเจริญเติบโตไดดี และไมแสดงอาการของโรครากและโคนเนา ซึง่ มีสาเหตุมาจากเชือ้ รา
S. rolfsii โดยอัตราสวนปุยหมักมูลไสเดือนดิน : เชื้อราไตรโคเดอรมาคือ 100 : 2 ทำให
มะเขือเทศเจริญเติบโตไดดที สี่ ดุ และมีรอ ยละการเกิดโรคคิดเปนรอยละ 0.00
4. เมื่อนำไปใชจริงในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร พบวาปุยหมักมูลไสเดือนดินผสมเชื้อรา
ไตรโครเดอรมาทำใหมะเขือเทศมีการเจริญเติบโตใกลเคียงกับการใชปยุ เคมี และสามารถปองกัน
การเกิดโรครากและโคนเนาทีเ่ กิดจากเชือ้ รา S. rolfsii ไดในเวลาเดียวกัน โดยในระบบการผลิต
สามารถลดตนทุนการปลูกมะเขือเทศไดถงึ รอยละ 8 ไดผลกำไรสุทธิทสี่ งู ขึน้ ถึงรอยละ 8

3. ประโยชนและการนำไปใช
- เปนแนวทางหนึง่ ในการลดการใชปยุ เคมีขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมการกระจายของเชือ้ รา
โดยตรงหรือใชเปนตนแบบในการสังเคราะหสารควบคุมเชือ้ ราชนิดใหมทมี่ อี นั ตรายตอมนุษย
และสิ่งแวดลอมใหนอยลง
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 67 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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การศึกษาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการ
เจริญเติบโตของหนอนผีเสือ้ ยักษ
และคุณภาพของเสนใย
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยปย ะ ไชยอาย
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ผีเสื้อยักษเปนศัตรูพืชของชาวสวน โดยหนอนผีเสื้อยักษจะกัดกินทำลายฝรั่งและกระทอน
เนือ่ งจากใบฝรัง่ และใบกระทอนเปนอาหารหลักของหนอน และเกษตรกรสวนใหญจะกำจัดหนอนนี้
โดยยาฆาแมลงหรือการเผาทำลาย ทำใหเกิดสภาวะตางๆ ทีเ่ ปนขอเสียกับสภาพแวดลอมในบริเวณนัน้
ผีเสือ้ ยักษพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ แตปจ จุบนั เนือ่ งจากสิง่ แวดลอมเสือ่ มโทรม
ลงมาก รวมถึงมีการกำจัดหนอนซึ่งเปนศัตรูพืชจึงทำใหไมคอยพบเห็นผีเสื้อยักษไดบอยนัก
แนวคิดที่ทำวิจัยนี้เกิดจากผูวิจัยไดเห็นชาวบานกลุมหนึ่งนำเสนใยของหนอนผีเสื้อยักษมาทำ
เอ็นเบ็ดตกปลา จึงคิดวาเมือ่ สามารถนำเสนใยหนอนผีเสือ้ ยักษมาทำเปนเอ็นเบ็ดตกปลาไดกค็ วร
นำเอาเสนใยนีม้ าทอเปนผาได ขณะเดียวกันผีเสือ้ ยักษเปนแมลงทีไ่ มมใี ครสนใจเพราะผีเสือ้ ยักษนนั้
เปนศัตรูพืชและทางผูวิจัยไดเห็นถึงปญหาเหลานั้น แตไดสังเกตเห็นขอดีของผีเสื้อยักษวาระยะ
ดักแดนั้น ผีเสื้อยักษสามารถสรางใยเปนจำนวนมากซึ่งอาจจะนำไปทำอุตสาหกรรมการทอผา
อีกทัง้ ดักแดของผีเสือ้ ยักษยงั อาจมีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบเทาเสนใยไหมซึง่ ไปทำอุตสาหกรรมการทอผาไหม
ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะนำหนอนผีเสื้อยักษมาเลี้ยง เพื่อที่จะใหไดเสนใยที่มีคุณภาพโดย
ศึกษาปจจัยบางอยางทีม่ ผี ลตอการเจริญเติบโตของผีเสือ้ ยักษและคุณภาพเสนใย
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ศึกษาการเจริญเติบโต
ของหนอนผีเสือ้ ยักษและ
คุณภาพเสนใย

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาพืช 3 ชนิด คือ ใบกระทอน ใบกระดังงาจีน และใบฝรัง่ ทีม่ ผี ลตอการเจริญเติบโต
ของหนอนผีเสือ้ ยักษและคุณภาพเสนใย
2. เพือ่ ศึกษาปริมาณ น้ำ และโปรตีน ทีม่ อี ยใู นใบทัง้ 3 ชนิดทีม่ ผี ลตอการเจริญเติบโตของหนอน
ผีเสือ้ ยักษและคุณภาพเสนใย
3. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและคุณภาพของเสนใยหนอนผีเสือ้ ยักษและไหม
วิธีดำเนินการทดลอง
การทดลองที่ 1 ศึกษาพืช 3 ชนิด คือ ใบกระทอน ใบกระดังงาจีน และใบฝรัง่ ทีม่ ผี ลตอการเจริญ
เติบโตของหนอนผีเสือ้ ยักษและคุณภาพเสนใย
การทดลองที่ 2 ศึกษาปริมาณ น้ำ และโปรตีน ทีม่ อี ยใู นใบทัง้ 3 ชนิด ทีม่ ผี ลตอการเจริญเติบโต
ของหนอนผีเสือ้ ยักษและคุณภาพเสนใย
การทดลองที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและคุณภาพของเสนใยหนอนผีเสือ้ ยักษและไหม
ผลการทดลอง
อาหารจากใบกระทอนชวยใหหนอนผีเสือ้ ยักษเจริญเติบโตไดดที สี่ ดุ และใบกระทอนมีปริมาณน้ำ
และโปรตีนมากทีส่ ดุ และเมือ่ เปรียบเทียบคุณภาพของเสนใยหนอนผีเสือ้ ยักษและใยจากไหม พบวา
เสนใยจากหนอนผีเสือ้ ยักษมคี ณ
ุ ภาพใกลเคียงกับเสนใยไหม แตมลี กั ษณะทีเ่ หมาะสมกับการผลิต
สิง่ ทอไดดกี วาเสนใยจากไหมเนือ่ งจากมีขนาดเสนใยทีย่ าวและใหญกวาเสนใยจากไหม การศึกษานี้
จึงเปนประโยชนอยางยิง่ สำหรับผปู ระกอกกิจการไหมไทย เพือ่ พิจารณาใชเสนใยจากหนอนผีเสือ้ ยักษ
ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตที่เปนศัตรูพืชใหไดประโยชนมากที่สุด และยังเปนทางเลือกที่จะไดเสนใยไหมที่มี
ลักษณะทีเ่ หมาะสมกับการผลิตสิง่ ทอไดดกี วาเสนใยจากไหมอีกดวย

3. ประโยชนและการนำไปใช
- เปนการนำเอาศัตรูพืชที่ไมมีประโยชนกลับมาทำใหมีประโยชนและพัฒนาสูอุตสาหกรรม
- ลดการเผาหรือฉีดยาฆาหนอนผีเสือ้ ยักษทเี่ ปนศัตรูพชื
- ไดเสนใยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ กลเคียงกับเสนใยไหมและมีตน ทุนในการผลิตต่ำกวาเสนใยไหม โดย
สามารถนำไปทอทำเปนผาเพื่อมุงสูอุตสาหกรรมได
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 69 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

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

2. ประวัตมิ ลู นิธิ
2.1 Toray Industries, Inc. ไดกอ ตัง้ มูลนิธิ “Toray Science Foundation” ในประเทศ
ญี่ปุนเมื่อป พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มูลนิธิฯ ไดกอใหเกิดการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเปนอันมาก ในป พ.ศ. 2532 มูลนิธิไดขยายความ
ชวยเหลือมายังประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยใหความสนับสนุนแกเยาวชน
คณาจารย และสถาบันทางวิทยาศาสตรอยางกวางขวาง เชน ในป พ.ศ. 2536 ไดบริจาค
ใหงานคนควาทางดานวิทยาศาสตรแกอาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนจำนวนเงิน
1 ลานบาท เปนตน
2.2 มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย (TTSF) ไดกอ กำเนิดในป พ.ศ. 2536
ดวยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเปนกองทุนถาวรเพือ่ นำดอกผลมาใช
ในการสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย (แตไมรวมถึงทางการแพทยและคณิตศาสตร)
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3. กิจกรรมของมูลนิธิ
เพือ่ ใหบรรลุถงึ วัตถุประสงคขา งตน มูลนิธฯิ จึงไดแบงการดำเนินงานเปน 3 ประเภท ดังนี้
3.1 มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2 มอบทุนซึง่ เปนความชวยเหลือดานการเงินใหสำหรับงานวิจยั พืน้ ฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลใหผรู เิ ริม่ และสรางสรรคงานเกีย่ วกับการสอนและการทดลองตางๆ ทาง
ดานวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เพือ่ กระตนุ ใหนกั เรียน
เกิดความสนใจที่จะศึกษาในดานวิทยาศาสตรตอไป
การจัดสรรเงินบริจาคของมูลนิธฯิ แบงกิจกรรมเปน 3 ประเภท ดังนี้
รางวัลวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
S & T Awards

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
S & T Research Grants

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่มีความสามารถสูงและประสบ
ความสำเร็จในงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
2. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่คนพบวิทยาการใหมในงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ทีค่ น ควางานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จะยังประโยชนใหแก
สังคมอยางกวางขวาง

คุณสมบัติของผูไดรับทุน
1. อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน หรือนักวิจยั
ในสถาบันวิจยั ชัน้ นำในประเทศไทย
ที่กำลังมีโครงการคนควาวิจัยหรือ
ตองการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนา
องคความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมีสญ
ั ชาติไทยและ
คนควาวิจัยในประเทศไทย

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. ครู-อาจารยผูรับผิดชอบการศึกษา
วิชาวิทยาศาสตรของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลงาน
ดีเดนในการสรางสรรคและริเริ่ม
ทางการศึกษาวิทยาศาสตรเพื่อนำ
ไปพัฒนาและเพิ่มพูนความสนใจ
ของนักเรียนตอวิชาวิทยาศาสตร

ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรพื้นฐาน
2. วิทยาศาสตรประยุกต เชน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรพลังงาน เปนตน
3. เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร
4. เกษตรศาสตรรวมทัง้ สัตวแพทยศาสตร
5. นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยัง
ประโยชนแกสงั คมอยางกวางขวาง
(ยกเวน คณิตศาสตรและ
แพทยศาสตรคลินิก)

ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1. เกษตรศาสตรและชีววิทยา
2. ฟสิกส
3. เคมี
4. วิศวกรรมศาสตร
(ยกเวน คณิตศาสตรและ
แพทยศาสตรคลินิก)

ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1. งานวิจยั หรือคิดคนสิง่ ประดิษฐ
ในสาขาฟสกิ ส เคมี หรือ
วิทยาศาสตรสาขาอื่น
2. งานที่เปนความคิดริเริ่มในการสราง
สื่อการสอนวิทยาศาสตร และการ
ตรวจวัดอืน่ ๆ ทางวิทยาศาสตร
(Scientific Tests) ซึง่ ไดทดสอบ
ในการสอนที่โรงเรียนและไดผลดี

ยอดเงินรางวัลปละ 800,000 บาท

ยอดเงินทุนปละ 4,000,000 บาท

ยอดเงินรางวัลปละ 700,000 บาท

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
Science Education Awards

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 71 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1-21 (พ.ศ. 2537-2557)
ปที่ไดรับรางวัล

พ.ศ. 2537

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

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557

บุคคล/สถาบัน ทีไ่ ดรบั รางวัล

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปรีดา วิบลู ยสวัสดิ์
ประเภทสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. วิชยั ริว้ ตระกูล
ประเภทสถาบัน
ศูนยวจิ ยั ขาวโพดขาวฟางแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประเภทสถาบัน
หองปฏิบตั กิ ารวิจยั สิง่ ประดิษฐสารกึง่ ตัวนำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ไพบูลย นัยเนตร
ประเภทสถาบัน
ศูนยวจิ ยั นิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประเภทบุคคล
รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตันติเจริญ
ศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น ตัณฑะพานิชกุล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุรนิ ทร พงศศภุ สมิทธิ์
รองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมิตะมาน
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ
ประเภทสถาบัน
คณะผวู จิ ยั เรือ่ งกงุ กุลาดำ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ประเภทสถาบัน
หองปฏิบตั กิ ารวิจยั เคมีซปุ ราโมเลคิวลาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุรนันต สุภทั รพันธุ
ประเภทสถาบัน
สถาบันวิทยาการหนุ ยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. วิทยา มีวฒ
ุ สิ ม
ประเภทสถาบัน
หนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. อังศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน
หนวยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน
กลมุ บรรพชีวนิ วิทยา กรมทรัพยากรธรณี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน
ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน
ประเภทสถาบัน
สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม
ประเภทสถาบัน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล
ประเภทสถาบัน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค
ประเภทสถาบัน
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล
ประเภทบุคคล
รองศาสตราจารย ดร. สุพรรณ ฟเู จริญ
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุทธิชยั อัสสะบำรุงรัตน
ประเภทสถาบัน
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. นทีทพิ ย กฤษณามระ
ประเภทสถาบัน
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. โกวิท พัฒนาปญญาสัตย
ประเภทสถาบัน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สรุปผลการจัดสรรเงินทุนชวยเหลือวิจยั ทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1-21 (พ.ศ. 2537-2557)
ในชวง 21 ปของการดำเนินงาน จนถึงปจจุบนั (ป พ.ศ. 2557) การดำเนินงานของมูลนิธฯิ ไดรบั ความสนใจ
และรวมมือจากอาจารยและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ สงขอเสนอโครงการเขามา
เปนจำนวนมากอยางตอเนือ่ ง รวมแลวทัง้ สิน้ จำนวน 2,588 ขอเสนอโครงการ โดยมูลนิธฯิ ไดใหการสนับสนุน
เงินทุนวิจยั เปนจำนวนรวมทัง้ สิน้ 79,400,000 บาท (เจ็ดสิบเกาลานสีแ่ สนบาทถวน) มีนกั วิจยั จากมหาวิทยาลัย
และ/หรือสถาบันวิจยั ในประเทศไทย จำนวนกวา 40 แหง ทีไ่ ดรบั ทุนวิจยั รวมแลวเปนจำนวนกวา 360 คน
ใน 4 สาขา ไดแก เกษตรศาสตรและชีววิทยา เคมี วิศวกรรมศาสตร และฟสิกส โดยมีรายละเอียดของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจยั ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนเงินทุน ตัง้ แตป พ.ศ. 2537-2557 สรุปไดดงั นี้
จำนวนโครงการ
ที่ไดรับเงินทุน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
สถาบันวิจยั จุฬาภรณฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

54
48
27
26
24
18
18
16
14
11
10
9
8
7
7
7
7
6
5
5
4
4
3
2

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

จำนวนโครงการ
ที่ไดรับเงินทุน

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.
โรงเรียนนายเรือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช.
ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ สวทช.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

2

รวมทัง้ สิน้

366

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 73 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

การกระจายของครูทสี่ มัครและไดรบั รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ครัง้ ที่ 1-21 (พ.ศ. 2537-2557) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ 73 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 1,357 ราย ไดรบั รางวัลทัง้ สิน้ 188 ราย โดยจังหวัดทีย่ งั ไมเคยสมัคร คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
และระนอง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
อุดรธานี
ขอนแกน
กาฬสินธุ
เชียงราย
สุราษฎรธานี
เชียงใหม
นครราชสีมา
ลำปาง
นครศรีธรรมราช
สระแกว
พัทลุง
สงขลา
หนองคาย
นครนายก
นครสวรรค
อุบลราชธานี
สุรินทร
อำนาจเจริญ
แมฮองสอน
นาน
นครพนม
พิษณุโลก
ชัยภูมิ
ระยอง
ปราจีนบุรี
ปตตานี
หนองบัวลำภู
กาญจนบุรี
ศรีสะเกษ
เพชรบูรณ
ปทุมธานี
นครปฐม
พะเยา
มหาสารคาม
กำแพงเพชร

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
66
18
96
16
39
12
50
9
47
9
49
8
35
8
28
8
49
7
63
6
42
6
30
6
20
6
17
5
37
4
16
4
13
4
32
3
31
3
18
3
8
3
4
3
27
2
23
2
21
2
14
2
14
2
12
2
10
2
9
2
6
2
34
1
29
1
22
1
21
1
18
1
18
1
15
1

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

Thailand Toray 74 Science Foundation

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
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1
12
1
12
1
9
1
9
1
9
1
8
1
8
1
8
1
8
1
7
1
5
1
16
0
15
0
13
0
12
0
9
0
9
0
9
0
8
0
7
0
7
0
7
0
6
0
6
0
6
0
5
0
5
0
4
0
4
0
4
0
4
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0
2
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2
0
1
0
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0

Thailand Toray Science Foundation
Organization (2014)
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.

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

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

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

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

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

