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มลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับอนญุาตใหจัดตัง้เปนทางการเมือ่วนัที่
2 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่รวมสงเสริมความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยใีนประเทศไทย
เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคดงักลาว มลูนธิิฯ ไดดำเนนิกจิกรรมเพือ่การพฒันาและสงเสรมิความกาวหนา
ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย โดยจดัใหมกีจิกรรมสามประเภทดวยกนั

• ประเภทแรก คอื การจดัใหมรีางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสำหรบับคุคลหรอืสถาบนั
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ประเภทท่ีสอง คอื การใหเงินทนุชวยเหลอืทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุ
อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ
อำนวยประโยชนใหแกวงการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย

• ประเภทท่ีสาม คอื รางวัลการศกึษาวทิยาศาสตร โดยมอบใหแกบคุลากรผรัูบผิดชอบทาง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ที่มีผลงานดีเดนในการสรางสรรคและริเร่ิมทางการศึกษาวิทยาศาสตร เพื่อนำไปพัฒนา
และเพ่ิมพนูความสนใจของนกัเรยีนตอวชิาวทิยาศาสตร นอกจากนีใ้นปพทุธศกัราช 2539
มูลนิธิฯ ยังไดใหการสนับสนุนแกหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ไดรับรางวัล
การศกึษาวิทยาศาสตรอกีดวย

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใชดอกผลจากกองทนุนี ้นอกจากนีย้งัไดรับเงินบรจิาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลมุบรษัิทโทเรในประเทศไทย 4 บริษัท

รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพทุธศกัราช 2557 ซ่ึงเปนปทีย่ีส่บิเอด็ของการดำเนนิกจิกรรมนี ้ในดานบคุคลทีม่ผีลงานทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพเปนเลศิ ซ่ึงไดรับการตพีมิพในวารสารวชิาการทีม่กีาร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานท่ีมีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวชิาการและในดานศกัยภาพของการนำไปประยกุตใช คณะกรรมการสาขารางวลั
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบนัทีไ่ดรับการเสนอชือ่และไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนธิิฯ ซ่ึงมมีตเิปน
เอกฉนัทยกยองให ศาสตราจารย ดร. โกวิท พัฒนาปญญาสัตย หัวหนาหนวยเครื่องมือพิเศษ
เพือ่การวจัิย สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล เปน
ผไูดรับรางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. โกวทิ พฒันาปญญาสตัย มคีวามสนใจในเทคโนโลยโีฟลไซโตเมทรเีมือ่ครัง้ศกึษา
ในระดบัปริญญาเอก ณ ประเทศสหราชอาณาจกัร เมือ่ป พ.ศ. 2527 หลงัจบการศึกษาไดประยุกต

รายงานผลการดำเนินงาน
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ใชโฟลไซโตเมทร่ีในการวจัิยอยางตอเนือ่งมากกวา 25 ป ไดใชวจัิยศกึษาภาวะภมูคิมุกนัทัง้ระดับ
พืน้ฐานและการประยกุตใชในผปูวยโรคธาลสัซเีมยีและโรคตดิเชือ้ตางๆ เชน มาลาเรยี ไวรัสเดงกี่
และเชือ้เอชไอว/ีเอดส ซ่ึงเปนโรคทีม่อีบุตักิารณสงูในประเทศไทย ตวัอยางการวจัิยระดบัพืน้ฐาน
ในโรคติดเชือ้เอชไอว ี เชน 1) การติดตามผลของการใชยาตานไวรัสในผปูวย โดยศกึษาปริมาณ
และการทำงานของ cytotoxic ทีลิมโฟซัยตและโมเลกุล CD38 ซ่ึงเปน marker ชนิดหนึ่ง
บนผวิเซลล ในการตอบสนองตอเปปไทดโครงสรางของไวรัสเอชไอว ี2) การศกึษาจลศาสตรของ
สารไซโตไคน IL-17 ที่หลั่งจากเซลลเม็ดเลือดขาว Th-17 รวมทั้ง การลดจำนวนลงของเซลล
Natural Killer และการเพิ่มจำนวนไวรัส ภายหลังท่ีใหยาตานไวรัส 3) การถายโอน CD4
ทีลิมโฟซัยตของผูปวยในหลอดทดลอง เพื่อการประยุกตใชในผูปวยในอนาคต สำหรับการวิจัย
ประยุกตใช ไดแก 1) พฒันาวธีิการตรวจวัด CD4 ทลีมิโฟซยัตโดยโฟลไซโตมเิตอรใหมรีาคาถกู
มคีณุภาพและไดมาตรฐาน เชน การใช BioLeucotag และ Biobeads ซ่ึงไดจดสทิธิบตัรและ
อนุสิทธิบัตรไปแลว 2) ไดรับเชิญจากองคการอนามัยโลกและศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ
ดานสาธารณสขุ ใหเปนผทูำการประเมนิประสทิธิภาพของเครือ่งโฟลไซโตมิเตอรรนุใหมชนดิตางๆ
ในการตรวจวัดจำนวน CD4 ทีลิมโฟซัยต 3) เปนผูจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางโฟลไซโตเมทร่ี
ขึน้ในคณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล และศูนยฯ ไดกอตัง้โครงการประเมนิคณุภาพภายนอก
(External Quality Assurance: EQA) สำหรบัการตรวจวัด CD4 ในประเทศไทยข้ึนในป พ.ศ.
2544 ปจจุบันโครงการ EQA นี้ไดรับการยอมรับวาเปนโครงการในระดับนานาชาติ โดยมี
หองปฏิบัติการในประเทศไทยเปนสมาชิกมากกวา 140 แหงและอีก 110 แหงจากประเทศอื่นๆ
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต รวมทัง้ประเทศศรีลงักา เนปาล ภฏูาน และอินเดยี
สำหรบัหนวยงานทีไ่ดรับการคดัเลอืกใหรับรางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำปพทุธศักราช
2557 คือ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดิมคือ
ฝายศกึษาทดลองและวิจัยขององคการอาหารสำเร็จรูป (อสร.) กอตัง้ข้ึนเมือ่ป พ.ศ. 2498 แลว
โอนใหแกมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเมือ่ พ.ศ. 2511 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สรางองคความรแูละ
นวตักรรมอาหาร ถายทอดเทคโนโลย ีใหคำปรกึษา ตรวจวิเคราะหทดสอบอาหาร โดยไดรับการ
รับรองระบบ ISO/IEC 17025:2005 สรางความเขมแขง็ทางเทคโนโลยอีาหารใหแกภาครฐั/เอกชน
และธุรกิจอุตสาหกรรม ในรอบ 5 ปที่ผานมา สถาบันมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาต ิ92 ฉบบั ระดับชาต ิ13 ฉบบั มโีครงการพัฒนาวชิาการรวมกบัภาคเอกชน 201 โครงการ
และมคีวามรวมมอืกบันานาชาตกิวา 20 องคกร ตัง้แตป พ.ศ. 2546 ไดผลติผลติภณัฑเกษตรและ
อาหารแปรรูป โดยสรางมลูคาเพิม่จากความแตกตางและความหลากหลายแกอตุสาหกรรมอาหาร
ทั้งขนาดใหญ กลาง และขนาดยอมไมต่ำกวา 20 ผลิตภัณฑตอป ตลอดจนยังผลักดันให
อตุสาหกรรมอาหารของไทยเขาสกูารแขงขันในระดับสากล โดยใชวทิยาศาสตร เทคโนโลย ี และ
นวตักรรม มกีารวิจัยพฒันา เปนทีป่รึกษาแนะนำ ทดลองผลิต และทดสอบวิเคราะหคณุภาพ รวมถงึ
สนบัสนนุอตุสาหกรรมอาหารทกุระดบั โดยเฉพาะกลมุวสิาหกจิชมุชน นอกจากนี ้ตัง้แตป พ.ศ. 2546
ไดอบรมบุคลากรและผูประกอบการอาหารไทยมืออาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติกวา
2,000 คน และอบรมบุคลากรในโครงการอาหารฮาลาลในกลมุพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนใต ประมาณ
1,450 คน จวบจนปจจุบนัครบรอบ 46 ป สถาบนัเปนแหลงสรางองคความรแูละนวตักรรมอาหาร
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เพือ่เพิม่มลูคาและสรางเอกลกัษณของสินคา ชวยผปูระกอบการสรางสรรคและพัฒนาอตุสาหกรรม
อาหารของประเทศใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันในระดับโลกไดอยางยั่งยืน

ทุนชวยเหลือทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทูางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปพทุธศกัราช 2557 นี ้ไดมอบทนุ
ชวยเหลอืทางดานวจัิยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทัง้สิน้ 20 ทนุวจัิย ดงันี้

สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา มจีำนวน 8 โครงการ
1. ชื่อโครงการ ผลของการใชสารสกดัสำหรบับรรจุภณัฑตานจลุนิทรยีในอาหาร: กรณศีกึษา

ในชุดสมตำพรอมบริโภค
ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชยัรตัน เตชวฒิุพร
หนวยงาน สาขาวชิาวทิยาศาสตรชวีภาพ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ

2. ชื่อโครงการ การใชแบคทีเรียที่มีความสามารถแบบ chemotaxis สำหรับการยอยสลาย
สารอนุพันธของสารปราบศัตรูพืชตกคางในพื้นที่การเกษตร

ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. อลสิา วงัใน
หนวยงาน ภาควชิาชวีเคม ีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

3. ชื่อโครงการ การขยายกำลงัการผลิตเอนไซมโปรติเอสในระดบักึง่อุตสาหกรรมเพือ่ประยุกต
ใชในการเตรียมน้ำยางพาราปราศจากโปรตีนภูมิแพ

ชือ่นกัวจัิย ดร. ไพโรจน วงศพทุธิสนิ
หนวยงาน สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัแมโจ

4. ชื่อโครงการ การตรวจสอบลูกผสม และการทำ DNA barcodes บวัประดับสกลุ Nymphaea
ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. วภิา หงษตระกูล
หนวยงาน ภาควชิาพนัธศุาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

5. ชื่อโครงการ การพฒันากระบวนการผลติเอทานอลจากเซลลโูลสโดย Pichia Stipitis
ช่ือนกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. อภชิาต ิบญุทาวนั
หนวยงาน สำนกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

6. ชื่อโครงการ การเพิม่ประสิทธิภาพการสกดัเสนใยคณุภาพสงูจากผักตบชวาดวยวธีิทางเคมี
และทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ชือ่นกัวจัิย ดร. รังสิมา ชลคปุ
หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
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7. ชื่อโครงการ การวิจัยและพัฒนาน้ำหมักจากผลมังคุดสุกเพื่อเปนอาหารเสริมในการลด
ปจจัยเสีย่งตอการเปนเบาหวานและโรคหวัและหลอดเลอืด

ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. จิตรบรรจง ตัง้ปอง
หนวยงาน ภาควชิาชวีเวชศาสตร คณะสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ

8. ชื่อโครงการ การคดัเลอืกและจดัจำแนกเชือ้แบคเทรโิอฟาจทีจ่ำเพาะตอเชือ้ Xanthomonas
axonopodis pv. citri สาเหตโุรคแคงเกอรมะนาว

ชือ่นกัวจัิย ดร. สภุาภรณ เอีย่มเขง
หนวยงาน สาขาเทคโนโลยีการผลติพชื คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

สาขาเคมี มจีำนวน 4 โครงการ
9. ชื่อโครงการ การเตรียมและสมบตัขิองพอลเิมอรไฮโดรเจลจากมาลเิอตพอลไิวนลิแอลกอฮอล

กราฟตกัลไคโตแซนท่ีเติมยางธรรมชาติดัดแปรและการประยุกตใชควบคุม
การปลดปลอยสารวองไว

ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. สอาด ริยะจันทร
หนวยงาน ภาควชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยวีสัด ุคณะวทิยาศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

10. ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการสังเคราะหแบบขั้นตอนเดียวเพื่อใชในการสังเคราะห
สารประกอบอะมิโนเอซาไบไซเคิลและอนุพันธที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

ชือ่นกัวจัิย ดร. วรรณพร ดสิดี
หนวยงาน หองปฏิบตักิารเภสชัเคม ีสถาบนัวจัิยจฬุาภรณ

11. ชื่อโครงการ การพฒันาไบโอเซ็นเซอรชนดิพมิพสกรนีเพือ่ตรวจวัดคาแอคทวิติขีองเอน็ไซม
ไฮดรอกซีเมธลิกลตูาริลโคเอนไซม เอ รีดกัเทส

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. รงุทิวา พลงัสนัตกิลุ
หนวยงาน หลักสตูรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ

12. ชื่อโครงการ การเตรียมพอลิเมอรนาโนแคปซูลที่หุมสารสกัดสมุนไพรไทย
ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. อมร ไชยสตัย
หนวยงาน ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ

สาขาฟสิกส มจีำนวน 3 โครงการ
14. ชื่อโครงการ การสรางกลองจุลทรรศนแบบสองกราดแสงแรงอะตอมท่ีใชเข็มติดอยูบน

สอมควอตซทูนนิ่งฟอรค
ชือ่นกัวจัิย ดร. วรศม กนุทกีาญจน
หนวยงาน สำนกัวชิาวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
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15. ชื่อโครงการ การคนหาคณุสมบตัขิองการเปนโฟโตโวลตาอกิจากการสงัเคราะหอนภุาคสารกึง่ตัวนำของ
แมงกานสีเทลลไูรด/คอปเปอรเทลลไูรดเพือ่ใชเปนสารรบัไวแสง 2 ชัน้ บนโฟโตอเิลก็โทรด
ของสารก่ึงตัวนำโลหะออกไซดสำหรับการประยุกตใชในเซลลแสงอาทิตย

ชือ่นกัวจัิย ดร. อฐัสษิฐ ทบัทิมแท
หนวยงาน คณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกำแพงแสน

16. ชื่อโครงการ การพฒันาหวัวัดพลงังานของไอออนดวยเทคนคิสนามหนวงสำหรบัการวนิจิฉยั
พลาสมาในระบบแมกนีตรอนสปตเตอริง

ชือ่นกัวจัิย ดร. พษิณุ พลูเจริญศลิป
หนวยงาน ภาควชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

สาขาวศิวกรรมศาสตร มจีำนวน 5 โครงการ
16. ชื่อโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยการออกแบบ

กลมุประชากรจุลนิทรียดวยวิธีแฟกทอเรียล
ชือ่นกัวจัิย ดร. มจุลนิทร ผลจันทร
หนวยงาน ภาควชิาเทคโนโลยสีิง่แวดลอม คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัแมโจ

17. ชื่อโครงการ ระบบตรวจจับการลมในอาคาร โดยใช Kinect
ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. ศนัสนยี เอือ้พนัธวริิยะกลุ
หนวยงาน ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

18. ชื่อโครงการ การออกแบบและสรางช้ินสวนปอนและหัวฉดียางพาราสำหรับเคร่ืองพิมพ 3 มติิ
ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. วฒันพงศ เกดิทองมี
หนวยงาน สำนกัวชิาวศิวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ

19. ชื่อโครงการ งานวจัิยและพัฒนาอปุกรณนาโนอเิลก็ทรอนิกสทีร่องรับการเคลือ่นทีข่องอเิลก็ตรอน
แบบบอลลิสตคิและการพัฒนาวัสดนุาโนเพือ่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชือ่นกัวจัิย ดร. ศวิพล ศรสีนพนัธุ
หนวยงาน ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

20. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟดวยแผงวงจรกำหนดตำแหนงบนโลก
(จีพเีอส) ทีเ่ขาถงึไดสะดวก

ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. อาทติย ศรแีกว
หนวยงาน สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา สำนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
สำหรบัผลการตดัสนิรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตรนัน้ คณะกรรมการรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
ไดคดัเลอืกใหมผีไูดรับรางวัลในระดับมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย โดยมรีายละเอยีดดงันี้
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ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน เงนิรางวลัรวม 160,000 บาท
รางวัลที ่1 ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวัลที ่2 เงนิรางวัล 80,000 บาท ไดแก
อาจารยชดิ วงคใหญ
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดลุวทิยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชงิเทรา
ชื่อผลงาน: ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดที่มีตอการยับยั้งเชื้อรา
Fusarium moniliforme สาเหตโุรคถอดฝกดาบ

รางวัลที ่3 เงนิรางวัล 60,000 บาท ไดแก
อาจารยปฏพิทัธ ถิน่ถา
โรงเรียนบานไผลอม อำเภอลอง จังหวัดแพร
ชื่อผลงาน: รวมพลงั 4 เกลอทีเ่จอในอเิลก็ทรอนกิส

รางวัลชมเชย เงนิรางวัลๆ ละ 10,000 บาท มผีไูดรับรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยวรีวรรณ หตัถผสุ
โรงเรียนศกึษาสงเคราะหแมจัน อำเภอแมจัน จังหวัดเชยีงราย
ชื่อผลงาน: การฝกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรขัน้มลูฐาน
ผานวิถีชีวิตชนเผา

2. อาจารยอนิสม สารนิจา
โรงเรียนอมกอยวทิยาคม อำเภออมกอย จังหวัดเชยีงใหม
ชือ่ผลงาน: การยบัยัง้เชือ้ราสนมิ Helmileia vastatrix บนตนกาแฟ
ดวยสารสกดัหยาบเปลอืกกอ

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย เงนิรางวลัรวม 310,000 บาท
รางวัลที ่1 ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวัลที ่2 เงินรางวัล 100,000 บาท มผีไูดรับรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยสมศกัดิ ์พระศกุร
โรงเรียนบานทงุนาวทิยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอทุยัธานี
ชือ่ผลงาน: การลดขนาดแปลงสำรวจประชากร

2. อาจารยอคัรวัฒน ศรสีวสัดิ์
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ฝายมธัยมศกึษา (มอดนิแดง)
อำเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน
ชือ่ผลงาน: ประสิทธิภาพของปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิผสมเชือ้ราไตรโคเดอรมา
ทีม่ผีลตอการเจรญิเตบิโตของมะเขอืเทศและยบัยัง้เชือ้รา Sclerotium rolfsii

รางวัลที ่3 เงนิรางวัลๆ ละ 80,000 บาท ไดแก
อาจารยปยะ ไชยอาย
โรงเรียนมงฟอรตวทิยาลยั อำเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม
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ชือ่ผลงาน: การศกึษาปจจัยทีม่อีทิธิพลตอการเจรญิเตบิโตของหนอนผเีสือ้ยกัษ
และคุณภาพของเสนใย

รางวัลชมเชย เงนิรางวลั 15,000 บาท มผีไูดรับรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยมนตตรา ไกรนรา
โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั อำเภอเมอืง จังหวัดนครศรธีรรมราช
ชือ่ผลงาน: โฟมจากไขขาว

2. อาจารยปจฉมิา อนิทะโชติ
โรงเรียนสตรปีระเสรฐิศลิป อำเภอเมอืง จังหวัดตราด
ชื่อผลงาน: กังหันบำบัดน้ำเสียดวยพลังงานทดแทนโดยใชถานผสม
ซิงคออกไซดและไทเทเนียมไดออกไซด

นอกจากนี ้ โรงเรียนของผไูดรับรางวัลที ่ 2 และรางวัลที ่ 3 ทัง้ 5 โรงเรียนยงัไดรับเงินสนับสนนุ
หองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก

1. โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดลุวทิยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชงิเทรา
2. โรงเรียนบานไผลอม อำเภอลอง จังหวัดแพร
3. โรงเรียนบานทงุนาวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอทุยัธานี
4. โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ฝายมธัยมศกึษา (มอดนิแดง)
อำเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน

5. โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั อำเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนนิการคดัเลอืกผทูีไ่ดรับรางวัล และหวังวาความพยายามของมลูนธิิฯ ในการดำเนนิกจิกรรม
ดังท่ีไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยทุธ ยทุธวงศ
ประธานมูลนธิิโทเร
เพือ่การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ศาสตราจารย ดร. โกวทิ พฒันาปญญาสัตย
Professor Dr. Kovit Pattanapanyasat

เกดิเมือ่วนัที ่8 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ทีจั่งหวัดกรงุเทพมหานคร เปน
บตุรคนที ่3 ในจำนวน 8 คน ของ นายเชยลิม้ แซชือ้ และนางเซาะยง
แซโงว สมรสกบันางพรรณี พฒันาปญญาสตัย (อศัวเมธา)
บุตร นางสาวอรทยั พฒันาปญญาสตัย จบปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
ทีอ่ยู 41/3 หม ู12 ซอยสขุสวสัดิ ์70 ถนน สขุสวสัดิ ์ตำบลบางครุ

อำเภอพระประแดง สมทุรปราการ 10130
การศกึษา
พ.ศ. 2511 มธัยมศกึษาตอนตน โรงเรียนการศกึษาผใูหญ (สมคัรสอบ)
พ.ศ. 2513 มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนการศกึษาผใูหญ (สมคัรสอบ)
พ.ศ. 2517 วทิยาศาสตรบณัฑิต (ชวีเคม)ี คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2520 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ชวีเคม)ี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2528 Diploma (Biomedical Methods), University of Wales College of

Medicine, Cardiff, UK
พ.ศ. 2530 Ph.D (Iron Metabolism), University of Wales College of Medicine,

Cardiff, UK

Pro f i l e
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 Mathayom 3, secondary school, Office of the Non-Formal Education Commission.
1970 Mathayom 6, secondary school, Office of the Non-Formal Education Commission
1974 B.Sc., Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University
1977 M.Sc., Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University
1985 Diploma in Biomedical Method, University of Wales College of Medicine,

Cardiff, UK
1987 Ph.D (Iron Metabolism), Department of Haematology, University of Wales

College of Medicine, Cardiff, UK
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ประวตักิารทำงาน
ตำแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2521 อาจารย ภาควชิารงัสีวทิยา คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2525 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2533 รองศาสตราจารย บณัฑิตศกึษาธาลัสซีเมยี มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2540 ศาสตราจารย สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2548 ศาสตราจารย 11 สถานสงเสรมิการวจัิย คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล

มหาวทิยาลยัมหดิล

ตำแหนงทางดานบริหาร
พ.ศ. 2536-ปจจุบนั หวัหนาหนวยเครือ่งมือพเิศษเพ่ือการวิจัย สถานสงเสริมการวจัิย

คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2550-2554 หวัหนา สถานสงเสริมการวจัิย คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล

มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2545-ปจจุบนั ประธานหลกัสตูรบัณฑิตศกึษา ภาควชิาวทิยาภมูคิมุกนั

คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

ดานบริการวิชาการ
• คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสนอขอทุนโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
• คณะกรรมการบรหิารและพัฒนาโครงการจดัตัง้ศนูยเครือ่งมอืศาลายา มหาวทิยาลยัมหดิล

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 Head, Division of Instruments for Research, Office for Research and

Development, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
2007 - 2011 Chief, Office for Research and Development, Faculty of Medicine Siriraj

Hospital, Mahidol University
2002 - present Graduate Program, Department of Immunology, Faculty of Medicine

Siriraj Hospital, Mahidol University
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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

• คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
• กรรมการผทูรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจำหลักสตูร สาขาชวีเวชศาสตร

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ
• ผูเชี่ยวชาญในการอบรมการใชโฟลไซโตเมทร่ีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ภายใต

องคการอนามยัโลก และศนูยความรวมมอืไทยสหรฐั ดานสาธารณสขุ
• คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ
• ผทูรงคุณวุฒิประเมินโครงการวจัิยทีเ่สนอขอทนุสนบัสนนุจาก สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย
• ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการของวารสารตางๆ ในระดับชาติและนานาชาติ

รางวลัและเกยีรตยิศ
• รางวัลผลงานวิจัยดเีดนทางปรีคลนิกิ ประจำป พ.ศ. 2542 กองทุนเฉลมิพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร

ศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
• บคุลากรดเีดน ประจำป พ.ศ. 2547 และ 2549 คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
• รางวัลศษิยเกาดเีดน ประจำป พ.ศ. 2544 สมาคมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
• รางวัลเมธวีจัิยอาวโุส สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย (สกว) ประจำป พ.ศ. 2549 และ 2552
• รางวัล ผลงานวจัิยดเีดน ประจำป 2552 สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย (สกว)
• รางวัล R2R ดเีดน ประจำป พ.ศ. 2553 สถาบนัวจัิยระบบสาธารณสุข และภาคเีครอืขาย R2R
• ทนุวจัิย สถาบนัสขุภาพแหงชาต ิประเทศสหรฐัอเมรกิา ป พ.ศ. 2555 ทนุเลขที ่1R01AI099385-01
• อาจารยดเีดน สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2556 ทีป่ระชุมสภาอาจารยมหาวทิยาลยั

แหงประเทศไทย



รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11มลูนธิิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

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:

ผลงานวจิยัของศาสตราจารย ดร. โกวทิ พฒันาปญญาสัตย
Research Works of Professor Dr. Kovit Pattanapanyasat

ดานการวจิยั
ศาสตราจารย ดร. โกวิท พฒันาปญญาสตัย มคีวามสนใจในการทำวจัิยโดยใชเทคโนโลยโีฟลไซโตเมทรี
ในการศกึษาวิทยาภมูคิมุกนัและพยาธิสรีรวิทยาของโรคธาลัสซีเมยี และโรคติดเชือ้ชนดิตางๆ เชน
มาลาเรยี ไขเลอืดออก และโรคติดเชือ้เอชไอวี/เอดส ซ่ึงเปนโรคท่ีมอีบุตักิารณสงูและมีผลกระทบ
ตอทั้งการสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยทำการวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและการ
ประยุกตใช เพื่อใหเขาใจกลไกการเกิดพยาธิสภาพในโรคเหลานี้ มาตั้งแตสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ผลงานวิจัยเรื่องโรคธาลัสซีเมียและมาลาเรียนั้น ไดทำรวมกับนักวิจัยหลายๆ ทาน
ทัง้จากในมหาวิทยาลยัมหดิลและสถาบนัอืน่ๆ สำหรบังานวิจัยเร่ืองโรคติดเชือ้เอชไอวนีัน้ ไดรับทุน
สนบัสนนุจาก CDC-Global AIDS Program จากประเทศสหรัฐอเมรกิา และสำนักงานหลกัประกัน
สขุภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุขของไทย และทุนสงเสริมกลมุวจัิย (เมธวีจัิยอาวโุส สกว.)
สำนกังานกองทนุสนับสนนุการวจัิย โดยทำการวจัิยเรือ่ง “กลไกการทำงานทีห่ลากหลายของเซลล
ระบบภูมิคุมกันและการเกิดพยาธิสภาพในโรคติดเชื้อเอชไอวี”

Adoptive Transfer of
CD4 T-cells
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ผลงานวิจัยโดยสรุป
1. ในปจจุบนันี ้การใชยาตานไวรสัเปนวธีิทีไ่ดผลทีส่ดุในการควบคมุปรมิาณไวรสัในผปูวยทีต่ดิเชือ้

แตอยางไรก็ตาม การใชยาตานไวรัสก็ไมสามารถกำจัดเชื้อไวรัสและยังมีการพบเชื้อดื้อยา
ในปริมาณสูงข้ึน ดังนั้นจึงมีความตองการท่ีจะคนหาวิธีใหมๆ ในการควบคุมปริมาณไวรัส
มีการศึกษาพบวาการถายโอนเซลล CD4 ทีลิมโฟซัยตที่ไดรับการกระตุนใหแบงตัวในหลอด
ทดลองดวยแอนตบิอดตีอ CD3 และ CD28 ในผปูวยทีง่ดยาตานไวรสันัน้ สามารถควบคมุ
ปริมาณไวรัสในกระแสเลอืดได คณะผวูจัิยไดทำการศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุภาพของ CD4
ทลีมิโฟซัยตทีเ่พิม่จำนวนได และพบวามกีารเพิม่ขึน้ของ activity ของเอนไซม telomerase
และเพ่ิมการตอบสนองของเซลล โดยจากขอมลูนีส้ามารถกลาวไดวา การถายโอนเซลล CD4
ทลีมิโฟซัยตทีไ่ดรับการกระตนุใหแบงตัวในหลอดทดลองดวยแอนติบอดตีอ CD3 และ CD28
นัน้อาจจะใชเปนวธีิการหนึง่ในการรักษาการติดเชือ้เอชไอวไีด (ดภูาพประกอบหนา 11)

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

2. การสญูเสยีการทำหนาทีข่องทลีมิโฟซยัตในชวงระยะ chronic infection ทัง้นีเ้นือ่งจากทเีซลล
ที่มีความจำเพาะตอเอชไอวีแอนติเจนถูกกระตุนอยูตลอดเวลา ในการศึกษาของคณะผูวิจัย
เรือ่งฟโนทยัปและหนาทีข่องโมเลกลุ programmed death-1 (PD-1) ซ่ึงปรากฏบนผวิของ
ทลีมิโฟซัยตในลงิท่ีตดิเชือ้เอสไอว ีพบวามกีารเพิม่ขึน้ของโมเลกลุ PD-1 ในระยะ chronic infection
แตไมพบในระยะ acute infection และยังพบวาระดับการปรากฏโมเลกลุ PD-1 บน CD4
ทลีมิโฟซัยตประเภท naive และ central memory มคีวามสมัพนัธกบัปริมาณไวรัสในกระแสเลือด

3. การศึกษาในลิงท่ีติดเชื้อไวรัสเอสไอวีและแสดงใหเห็นวาลิง rhesus macaques ที่ติดเชื้อ
เอสไอวีนัน้ แสดงพยาธิสภาพของการเกิดโรคไดเหมอืนกบัการติดเชือ้เอชไอวี-1 ในมนษุยโดย
มรีะดับของ autoantibodies สงูอยางมีนยัสำคญั และตอมาไดศกึษาบทบาทของ regulatory
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ทเีซลล (Tregs) และปริมาณไวรสัตอการตอบสนองแบบ autoimmune โดยพบวา ในลงิท่ีมี
ปริมาณไวรสัในกระแสเลอืดต่ำและมคีวามหลากหลายของ autoantigens นอย จะมี titers
ของ autoantibodies สงูท่ีสดุ และยงัพบวาปรมิาณของ Tregs แปรผกผนักบัปริมาณไวรสั
ในกระแสเลือดและ titers ของ autoantibodies ต่ำ

4. ในลงิท่ีตดิเชือ้เอสไอวนีัน้ มคีวามแตกตางในลกัษณะทางคลินกิ โดยลงิ sooty mangabeys
(SM) ทีต่ดิเชือ้สามารถตานทานการเกดิโรคไดเหมอืนในผปูวยเอชไอวทีีม่ไีวรัลสงูแตไมแสดง
อาการ ในขณะทีล่งิ rhesus macaques (RM) นัน้มคีวามไวตอการเกดิโรคเหมอืนเชนผปูวย
เอชไอวทีีม่กีารดำเนนิการของโรคเลวลงถาไมไดรับยาตานไวรสั การศกึษากลไกการเกดิโรคที่
แตกตางกนัในลงิทัง้ 2 สปชสีนีจ้ะมีความสำคญัท่ีจะชวยใหเขาใจพยาธสิภาพของ lentivirus
เพิม่มากขึน้ในผปูวย ในการศกึษาของคณะผวูจัิยเกีย่วกบัระดับและหนาทีข่อง Tregs ในลงิ
ทัง้สองชนิดพบวาปริมาณของ Tregs ในลงิ RM มปีริมาณเพิม่ขึน้ในชวง acute infection
แตไมพบลกัษณะดังกลาวในลงิ SM และยังพบความสมัพนัธของปริมาณไวรัสในกระแสเลือด
และระดบัของ Tregs ในลงิ RM ทีต่ดิเชือ้เอสไอว ีซ่ึงความรดูงักลาวสามารถนำไปศกึษาตอยอด
เพือ่การพยากรณโรคและการรักษาผปูวยตอไป

5. ในขณะน้ี มงีานวิจัยหลายชิน้แสดงใหเหน็วาเซลลในระบบ innate immunity รวมถงึ natural
killer (NK) cells มบีทบาทสำคญัในการกำหนดการดำเนนิโรค โมเลกลุ sialic acid-binding
immunoglobulin-like lectins (Siglecs) ซ่ึงปรากฏบนผวิของ NK เซลลสามารถทำหนาที่
เปน inhibitory receptors โดยการยบัยัง้การทำงานของ signaling pathway ใน NK เซลล
ซ่ึงคณะผวูจัิยไดทำการศึกษาการปรากฏของโมเลกุล Siglecs บนเซลลเมด็เลอืดในลงิ RM และ
SM ทีต่ดิเชือ้เอสไอวี รวมถงึผปูวยตดิเชือ้เอชไอวี ผลการศกึษาพบวา โมโนซัยตเปนกลมุเซลล

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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ทีม่กีารปรากฏของ Siglecs มากทีส่ดุ โดยโมโนซยัตของคนม ีSiglecs-5 และ 9 สวนลงิ RM
ม ีSiglecs-7 สวนลงิ SM ม ีSiglecs-1 โดยการปรากฏของโมเลกุล Siglecs ทีต่างกนันีอ้าจ
สามารถอธบิายถงึความทนทานตอโรคทีแ่ตกตางกนัในผปูวยและในลงิท้ังสองชนดิ ซ่ึงอาจใช
เปนหนทางนำไปสกูารพยากรณการดำเนนิการของโรคในอนาคตได นอกจากนี ้ความรใูนเร่ืองนี้
ยงัไดใชเปนขอมลูอางองิในการตอยอดองคความรใูนการศกึษาโรคไขเลอืดออก ทำใหศาสตราจารย
ดร. โกวทิ ไดรับทนุวจัิยจากสถาบนัสขุภาพแหงชาต ิประเทศสหรฐัอเมรกิาอกีดวย

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

Biobeads 6. การตรวจวัดปริมาณ CD4 ทลีมิโฟซยัตดวยเครือ่งโฟลไซโตมิเตอรถอืเปน gold standard
ทีไ่ดรับการยอมรับ เนือ่งจากมีความแมนยำ เทีย่งตรงและสามารถทำซ้ำได แตอยางไรก็ตาม
ในประเทศท่ีมทีรัพยากรจำกดั เชนประเทศไทย วธีิดงักลาวกย็งัคงมีราคาแพง ทางคณะผวูจัิย
ไดวจัิยและพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณ CD4 ทีลิมโฟซัยตที่มีราคาถูกหลายวิธีและ ยังได
ทำการประเมนิประสทิธิภาพของเครือ่งโฟลไซโตมิเตอรราคาถกูทีม่ใีชในประเทศไทยและทัว่โลกดวย
ความสำเรจ็ในงานวจัิยดงักลาวทำใหศาสตราจารย ดร. โกวทิ และคณะ ทำการจดสทิธิบตัร 2
เรือ่ง คอื BioLeucotag และ Biobeads งานวจัิย Biobeads นัน้คอื การนำเมด็เลอืดแดงไก
มาทำการตรงึดวยน้ำยา glutaraldehyde ซ่ึงสามารถใชแทน reference beads ซ่ึงมรีาคาแพง
ตองซ้ือจากตางประเทศ เมือ่ทำการเปรยีบเทยีบการใช Biobeads และ reference beads จาก
ตางประเทศในการตรวจวัดปริมาณปริมาณ CD4 ทลีมิโฟซัยต ในเลอืดผปูวย พบใหผลสอดคลอง
กันดี การใช Biobeads จะทำใหราคาการตรวจวัด CD4 ทีลิมโฟซัยต ราคาถูกลงทำใหรัฐ
ประหยัดคาใชจายไดมาก ซ่ึงงานวจัิยดงักลาวไดรับรางวัลผลงานวจัิยดเีดนจากกองทนุสนบัสนนุ
การวจัิย ประจำป พ.ศ. 2552
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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

7. ศาสตราจารย ดร. โกวทิ ยงัตระหนักในความสำคญัของการควบคมุและประกันคณุภาพของ
การตรวจวัดปรมิาณ CD4 ทลีมิโฟซยัตในผปูวยโรคตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสดวยเครือ่งโฟลไซโตมิเตอร
จึงไดพฒันา stabilized whole blood ใหเปนผลสำเรจ็ โดยไดจดสทิธิบตัรในประเทศ และ
นำมาใชเปนตวัอยางเลอืดในโครงการประเมินคณุภาพภายนอก (External Quality Assurance:
EQA) ตัง้แตป พ.ศ. 2545 โดยในปจจุบนัมสีมาชกิกวา 250 แหง ทัง้จากประเทศไทย ประเทศ
ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต รวมท้ังประเทศภูฏาน ศรลีงักา เนปาล และอินเดยี

ดานการพฒันาบุคลากร
ศาสตราจารย ดร. โกวทิ ไดทำหนาทีเ่ปนอาจารยทีป่รึกษาใหกบันกัศกึษาบณัฑิต หลกัสตูรนานาชาติ
วทิยาภมูคิมุกนั มหาวทิยาลยัมหดิลจนจบปริญญาเอกไปแลวจำนวน 9 คน ปริญญาโท 12 คน
และนกัศกึษาปรญิญาเอกทีก่ำลงัศึกษาอย ู3 คน ปริญญาโท 1 คน รวมทัง้นกัศกึษาหลกัสตูรอืน่
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดลมากกวา 10 คน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาปริญญาเอกไดเปน
อาจารยตามมหาวทิยาลยัตางๆ 7 คน ทำงานวจัิยหลงัปริญญาท่ีประเทศสหรัฐอเมรกิา 1 คน และ
ประกอบอาชีพอสิระ 1 คน สำหรบันกัศกึษาทีจ่บปริญญาโทท่ีศกึษาตอปริญญาเอกม ี2 คน 8 คน
ไดทำงานวจัิยในหนวยงานราชการ และม ี2 คนทำงานในบรษัิทเอกชน ศาสตราจารย ดร. โกวทิ
ไดสรางเครอืขายงานวจัิยเรือ่งตางๆ กบันกัศกึษาทีจ่บการศกึษาเหลานี ้โดยทำหนาทีเ่ปนนกัวจัิยพีเ่ลีย้ง
ใหกบันกัวจัิยรนุใหมของสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย (สกว.) หลายคน ใหคำปรกึษาเรือ่ง
งานวิจัย การเรยีนการสอน และการขอตำแหนงทางวิชาการ อกีทัง้การเปนตวัอยางท่ีดใีนการเปน
อาจารยนักวิจัย เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโอกาสเขาถึงเงินทุนวิจัย
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ศาสตราจารย ดร. โกวทิ เชือ่มัน่วานกัวจัิยรนุใหมจะประสบความสำเรจ็ในงานวจัิยไดดมีากกวานกัวจัิย
รนุกอนๆ อยางแนนอน ถามคีวามตัง้ใจ มงุมัน่ เสยีสละ และความรกัในการเปนนกัวจัิยอาชพี

กติตกิรรมประกาศ
ขาพเจาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงแดมลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย สำหรับ
“รางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย”ี ครัง้ท่ี 21 ประจำป พ.ศ. 2557 อนัทรงเกยีรตนิี ้และขอขอบ
พระคุณคณะกรรมการมูลนธิิโทเรฯ ทีไ่ดพจิารณาคัดเลอืกใหขาพเจาไดรับรางวัล ผลงานดเีดนทาง
ดานการใชเทคโนโลยีโฟลไซโตเมทรีศึกษาภาวะภูมิคุมกันทั้งระดับพ้ืนฐานและการประยุกตใช
ในผปูวยโรคธาลัสซีเมยีและโรคติดเชือ้ตางๆ เชน มาลาเรยี ไขเลอืดออก และเอชไอวี/เอดส
ขาพเจาขอขอบพระคุณครูบาอาจารยหลายๆ ทาน ทีไ่ดเฝาอบรมสัง่สอนใหเปนนกัวทิยาศาสตรทีด่ี
ทานแรกคือ รองศาสตราจารย ดร. จริยา บุญญวัฒน (ปจจุบันเกษียณแลว) ภาควิชาชีวเคมี
คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ผซ่ึูงเปนอาจารยทีป่รึกษาของผมทานแรก ทานไดชวย
เปดโลกทศันใหแกขาพเจาใหหนัมาสนใจงานวจัิยดานวทิยาศาสตรการแพทย หลงัจากนัน้ขาพเจา
ไดรับราชการเปนอาจารยทีบ่ณัฑิตศกึษาธาลัสซีเมยี มหาวทิยาลยัมหดิล และโชคดีมากทีไ่ดมโีอกาส
ทำงานภายใตการอำนวยการของศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะส ีปรมาจารยทางโลหิตวิทยา
และผูเชี่ยวชาญโรคทางพันธุกรรมโดยเฉพาะโรคธาลัสซีเมีย ทานทำใหขาพเจาหลงใหลในการ
ทำวจัิยและยึดอาชพีการวิจัยตราบเทาทกุวนันี ้ขอขอบพระคุณศาสตราจารย นายแพทย สทุศัน ฟเูจริญ
ทีข่าพเจามสีวนรวมทำงานวจัิยพยาธกิำเนดิและพยาธสิภาพของโรคธาลสัซเีมยีตลอดระยะเวลากวา
30 ป ในชวงท่ีขาพเจาไดไปศึกษาปริญญาเอกที่ภาควิชาโลหิตวิทยา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
แหงชาติเวลส ประเทศสหราชอาณาจักร ขาพเจาไดทำวทิยานพินธกบัโลหิตแพทยทีม่ชีือ่เสยีงกองโลก

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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ทานหนึง่คอื ศาสตราจารย นายแพทย อลนั เจคอปส (ถงึแกกรรม) ซ่ึงเปนผเูชีย่วชาญดานเมตาบอรสิม
ของเหล็ก และที่ภาควิชาแหงน้ีขาพเจาไดทำงานโดยใชโฟลไซโตเมทรีเปนครั้งแรกในการศึกษา
เมตาบอริสมของเหลก็ในเซลลลมิโฟซัยต ในเลอืดคนปกตแิละคนไขทีเ่ปนโรคทางโลหิตวิทยา โดยมี
ศาสตราจารย เทอร่ี ฮอย (ถงึแกกรรม) ซ่ึงมีชือ่เสยีงดานเทคโนโลยโีฟลไซโตเมทรีทานหนึง่ของประเทศ
สหราชอาณาจักร เปนผปูระสิทธิประสาทความรดูานนีใ้หผมตลอดระยะเวลาทีผ่มทำวทิยานพินธ
อาจารยทานตอมาทีข่าพเจาจะกลาวถงึคอื ดร. เอช ไคล เวปเสตอร (ปจจุบนัเกษยีณแลว) ภาควชิา
วทิยาภมูคิมุกนัและปรสติ สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรการแพทย แหงประเทศสหรฐัอเมรกิา ซ่ึงขาพเจา
ไดทำงานรวมกนัในการศกึษาวิจัยพยาธกิำเนดิและพยาธิสภาพของโรคมาลาเรียและเอชไอวี/เอดส
เปนเวลายาวนานระหวางป พ.ศ. 2533 - 2543 อาจารยชาวตางประเทศอีกทานหนึง่คอื ศาสตราจารย
ดร. อฟัแทป เอ. แอนซาร ีจากภาควชิาพยาธแิละหองปฏบิตักิารอายรุศาสตร มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร
แหงเอมมอร ี เมอืงแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมรกิา อาจารยทานนีเ้ปนนกัวจัิยโรคเอชไอวแีละ

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

เอสไอวีที่มีชื่อเสียงมากของโลกทานหนึ่ง ทานเปนพหูสูตรท่ีรอบรูทั้งดานวิทยาศาสตร การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม เปนอาจารยที่มีคุณธรรม นิสัยโอบออมอารี มีอารมณขัน เปนที่รักใคร
ชื่นชอบและนับถือทั้งจากขาพเจาและนักศึกษาของขาพเจา
ขอขอบพระคณุศาสตราจารย ดร. วนัเพญ็ ชยัคำภา ศาสตราจารยวจัิยดเีดน สกว. และ สวทช.
จากภาควชิาปรสติวทิยา คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ซ่ึงเปนอาจารย
นกัวจัิยทีเ่กง มคีณุธรรม ซ่ึงขาพเจาตัง้ใจยึดเปนแบบอยาง อาจารยมสีวนชวยเหลอืทำชือ่เสยีงให
หลกัสตูรปริญญาโทและปริญญาเอกดานวทิยาภมูคิมุกนั ซ่ึงขาพเจาเปนประธานหลักสตูร ขาพเจา
ตองขอขอบคุณผูรวมงานทุกทาน ประกอบดวยผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐวัฒน ออนลมูล
ผชูวยศาสตราจารย ดร. นทิศัน สขุรงุ ดร. เอกฤทธิ ์นวลศร ีกษมา สขุาภริมย สรุดา เลศิวนา
กรกช พลศรลีา พชัรี เหมอืนพมิพ ปณิธาน นิม่แสวงกลุ พนูสนิ พวงไพโรจน และพัชราภา เทพทัย

Assistant Professor Dr.
Nattawat Onlamoon
and Assistant Professor
Dr. Nitat Sookrung
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ซ่ึงไดชวยเหลอืงานวิจัยและดูแลหนวยเครือ่งมอืพเิศษเพือ่การวจัิย ปจจุบนั ดร. ณฐัวัฒน ซ่ึงเปน
นักศึกษาปริญญาเอกโครงการกาญจนาภิเษกรุนแรกของขาพเจา เปนผูชวยมือขวา ชวยดูแล
โครงการวจัิย รวมทัง้กิจการงานตางๆ ของขาพเจา ทีจ่ะละเลยไมกลาวถงึไมไดคอืนกัศกึษาทัง้อดตี
และปจจุบันที่ไดมีสวนชวยใหงานวิจัยสำเร็จลุลวงไดดี
ขาพเจาขอขอบพระคณุ สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย โครงการกาญจนาภเิษก สำนกังานหลกัประกนั
สขุภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข องคการอนามยัโลก และสถาบันสขุภาพแหงชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ทีส่นบัสนนุใหทนุวจัิยกบัโครงการวิจัยหลายๆ โครงการของขาพเจา ตองขอขอบคุณ
โครงการบัณฑิตศึกษาธาลัสซีเมียและสถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใหการสนับสนุนใหขาพเจาไดทำงานวิจัยในสิ่งท่ีชอบและรัก
ทายที่สุดนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ไดลวงลับไปแลว ทานไดเปนแบบอยางของ
การตอสไูมทอถอยแกขาพเจา ขอขอบคณุภรรยา พรรณี และลกูสาว อรทยั ทีไ่ดใหความรกั ความ
เขาใจ และกำลงัใจ ในการชวยเตมิเตม็ใหชวีติครอบครวั และหนาทีก่ารงานของขาพเจาใหประสบ
ความสำเร็จลุลวงดังท่ีตั้งใจ

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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53. Srisurapanon S, Wiwattanakul S, Apibal S, Suwannauruk R, Sujimanaokul S, Petchsuwan B,
Pattanapanyasat K. Lymphocytes subpopulations in malaria infected individuals living in an
endemic area. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2003; 34: 310-315.

54. Pattanapanyasat K, Lerdwana S, Shain H, Noulsri E, Thepthai C, Prasertsilpa V, Eksaengsri
A, Kraisintu K. Low-cost CD4 enumeration in HIV- infected patients in Thailand. Asian Pac
J Aller Immunol 2003; 21: 105-113.

55. Onlamoon N, Lerdwana S, Ratanasuwan W, Suwanagool S, Puthavathana P, Pattanapanyasat K.
Intracellular production of type I and type II cytokines during HIV-1 progression in Thai
patients. Asian Pac J Aller Immunol 2003; 21: 43-48.

56. Udomsakdi-Auewarakul C, Promsuwicha O, Tocharoentanaphol C, Munhketvit C, Pattanapanyasat K,
Issaragrisil S. Immunophenotypes and outcome of Philadelphia chromosome-positive
and –negative Thai adult acute lymphoblastic leukemia. Int J Hematol 2003; 78: 337-343.

57. Pattanapanyasat K, Noulsri E, Fucharoen S, Lerdwana S, Lamchiagdhase P, Siritanaratkul N,
Webster HK. Flow cytometric quantitation of red blood cell vesicles in thalassemia. Cytometry
B 2004; 57B: 23-31.

58. Lamchiagdhase P, Nitipongwanich R, Rattanapong C, Noulsri E, Lerdwana S, Pattanapanyasat K.
Red blood cell vesicles in thalassemia. J Med Asso Thailand 2004;87:233-238.

59. Ansari AA, Mayne AE, Onlamoon A, Pattanpanyasat K, Mori K, Villinger F. Use of recombinant
cytokines for optimized induction of antiviral immunity against SIV in the nonhuman primate
model of human AIDS. Immunol Research 2004;29:1-18.

60. Haponsaph R, Darden JM, Chantakulkij S, Sannoi N, de Souza MS, Brown AE, Birx DL,
Polonis VR, Pattanapanyasat K. In vitro susceptibility of Thai seronegative donor CD8+ T
lymphocytes to human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infection. Asian Pac J Aller Immunol
2004;22:30-48.

61. Wilailak S, Rochanawutanon M, Srisupundit S, Aumkhyan A, Pattanapanyasat K. Flow cytometric
analysis of DNA ploidy and S-phase fraction of stage IIIB cervical carcinoma. Eur J Gynaecol
Oncol 2004;25:428-430.

62. Onlamoon N, Pattanapanyasat K, Ansari AA. Impaired IFN-γ production by viral
immunodominant peptide-specific tetramer+ CD8+ T cells in HIV-1 infected patients is not
secondary to HAART. Clin Develop Immnol 2004; 11:287-298.

63. Pattanapanyasat K, Shain H, Noulsri E, Lerdwana S, Thepthai C, Prasertsilpa V, Likanonsakul
S, Yothipitak P, Nookhai S, Eksaengsri A. A multicenter evaluation of the PanLeucogating
method and the use of generic monoclonal antibody reagents for CD4 enumeration in
HIV-infected patients in Thailand. Cytometry B 2005;65:29-36.

64. Pattanapanyasat K, Thakar MR. CD4+ T cell count as a tool to monitor HIV progressison &
anti-retroviral therapy. Indian J Med Res 2005;121:539-549.

65. Koktathong K, Vejbaesya S, Bejarchandra S, Pattanapanyasat K. Flow cytometric crossmatch
for kidney transplantation. J Med Asso Thai 2005;88:769-774.

66. Onlamoon N, Pattanapanyasat K, Ansari AA. Human and nonhuman primate lentiviral infection
and autoimmunity. Ann New York Acad Sci 2005;1050:397-409.
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67. Walsh DS, Thavichaigarn P, Pattanapanyasat K, Sirithongtaworn P, Kongcharoen P, Tongtawe
P, Yongvanitchit K, Jiarakul N, Dheeradhada C, Pearce FC, Wiesmann WP, Webster HK.
Characterization of circulating monocytes expressing HLA-DR or CD71 and related soluble
factors for 2 weeks after severe, non-thermal injury. J Surg Res 2005;129:221-230.

68. Onlamoon N, Tabprasit S, Suwanagool S, Louisirirotchanakul S, Ansari AA, Pattanapanyasat K.
Studies on the potential use of CD38 as a marker of immune activation in HIV-1 infected Thai
patients. Virology 2005; 341:238-247.

69. Wannasuphaphol B, Kalpravidh R, Pattanapanyasat K, Ioannau P, Kuypers FA, Fucharoen S,
Winichagoon P. Rescued mice with Hb E transgene developed red cell changes similar to
human beta-thalassemia/HbE disease. Ann New York Acad Sci 2005;1054:407-416.

70. Pattanapanyasat K, Lerdwana S, Noulsri E, Chaowanachan T, Wasipapee P, Sakulploy N,
Pobkeeree V, Suksripanich O, Thanprasertsuk S, Spira TJ, Tappero JW, Levine WC. Evaluation
of a new single-platform volumetric flow cytometer for enumeration of absolute CD4 T-lymphocyte
counts in HIV-1 infected Thai patients. Clin Diagn Lab Immunol 2005;12:1416-1424.

71.  Pattanapanyasat K, Shain H, Prasersilpa V, Noulsri E, Lerdwana S, Eksaengsri A. Low cost
CD4 enumeration using generic monoclonal antibody reagents and a two-color user-defined
MultiSET protocol. Cytometry B. 2006;70:355-360.

72. Kantakamalakul W, Pattanapanyasat K,  Jongrakthaitae S, Assawadarachai V, Ampol S,
Sutthent R. A novel EGFP-CEM-NKr flow cytometric method for measuring antibody dependent
cell mediated-cytotoxicity (ADCC) activity in HIV-1 infected individuals. J Immunol Methods.
2006;315:1-10.

73. Butthep P, Chunhakan S, Tangnararatchakit K, Yoksan S, Pattanapanyasat K,  Chuansumrit
A. Elevated soluble thrombomodulin in the febrile stage related to patients at risk for dengue
shock syndrome. Pediatr Infect Dis J 2006;25:894-897.

74. Butthep P, Wanram S, Pattanapanyasat K, Vattanaviboon P, Fucharoen S, Willairat P.
Cytoadherence between endothelial cells and P. falciparum infected and noninfected normal
and thalassemic red blood cells. Cytometry B 2006;70:432-442.

75. Kummalue T, O-Charoenrat P, Jiratchariyakul W, Chanchai M, Pattanapanyasat K, Sukapirom
K, Iemsri S. Antiproliferative effect of Erycibe elliptilimba on human breast cancer cell lines.
J Ethnopharmacol 2007;110:439-443.

76. Pattanapanyasat K, Gonwong S, Chaichompoo P, Noulsri E,  Lerdwana S, Sukapirom K,
Siritanaratkul N, Fucharoen S. Activated platelet-derived microparticles in thalassemia.  Br J
Haematol 2007;136:462-471.

77. Ansari AA, Pattanapanyasat K. Immunologic tolerance in allo and xenografts. In: Liver
Immunology:Principles and Practice. Eds. Gershwin ME., Vierling JM. and Manns MP.
Humana Press Inx; Totowa, NJ. 2007, page 419-435.

78. Pereira L, Villinger F, Onlamoon N, Bryan P, Cardona A, Pattanapanyasat K, Mori K, Hagen
S, Picker L, Ansari A. Simian immunodeficiency virus (SIV) infection influences the level and
function of regulatory T cells in SIV-infected rhesus macaques but not SIV-infected sooty
mangabeys. J Virol 2007; 81:4445-4456.

79. Ansari AA, Pereira LE, Mayne AE Onlamoon N, Pattanapanyasat K, Mori K, Villinger F. The
role of disease stage, plasma viral load and regulatory T cells (Tregs) on autoantibody production
in SIV-infected non-human primates. J Autoimmu 2007;28:152-159.

80. Onlamoon N, Plagman N, Rogers KA, Mayne AE, Bostik P, Pattanapanyasat K, Ansai AA,
Villinger F. Anti-CD3/28 mediated expansion of macaque CD4+ T cells in polyclonal and
provides extended survival after adoptive transfer.  J Med Primatol 2007;36:206-218.

81. Ansari AA, Pattanapanyasat K, Pereira L. Autoimmunity and HIV/SIV infection: A two
edged sword. Hepatol Res 2007;37:S389-S395.

82. Bhakdi SC, Sratongno P, Chimma P, Rungruang T, Chuncharunee A, Neumann HP, Malasit
P, Pattanapanyasat K. Re-evaluating acridine orange for rapid flow cytometric enumeration of
parasitemia in malaria-infected rodent. Cytometry 2007;71A:662-667.

83.  Pattanapanyasat K, Phuang-Ngern Y, Lerdwana S, Wasisnrapee P, Sakulploy N, Noulsri E,
Thepthai C, McNicholl JM. Evaluation of a single-platform microcapillary flow cytometer for
enumeration of absolute CD4+ T-lymphocyte counts in HIV-1 infected Thai patients. Cytometry
2007;72B:387-396

84. Pattanapanyasat K, Sukapirom K, Tachavanich K, Kaewmoon S. Flow cytometric quantitation
of opsonophagocytosis and intracellular killing of Candida albicans using a whole blood
microassay. Cytometry A, 2007;71A:1027-1033

85. Jaroenpool J, Rogers KA, Pattanapanyasat K, Villinger F, Onlamoon N, Crocker PR, Ansari
AA. Differences in the constitutive and SIV infection induce expression of Siglec’s by
hematopoietic cells from non-human primates. Cell Immunol 2007;250:91-104.

86. Nantakomol D, Chimma P, Day NP, Dondorp AM, Combes V, Krudsood S, Looareesuwan S,
White NJ, Pattanapanyasat K, Chotivanich K. Quantitation of cell-derived microparticles in
plasma using flow rate based calibration. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2008;39:146-153.
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87. Pattanapanyasat K, Sukapirom K, Kowawisatsut L, Thepthai C. New BD FACSCount CD4
reagent system for simultaneous enumeration of percent and absolute CD4 T-lymphocytes in
HIV-infected pediatric patients. Cytometry 2008;74B:S98-S106

88. Onlamoon N, Rogers KA, Mayne AE, Sunstrom JB, Pattanapanyasat K, Mori K, Villinger F,
Ansari AA. Soluble PD-1 rescues the proliferative response of SIV specific CD4+ and CD8+ T
cells during chronic infection. Immunol 2008;124:277-293.

89. Pattanapanyasat K, Chimma P, Sratongno P, Lerdwana S. CD4+ T-lymphocyte enumeration
with a flow-rate based method in three flow cytometers with different years in service.
Cytometry 2008;74B:310-318.

90. Gaudart N, Expo P, Pattanapanyasat K, van Kooyk Y, Engering A. Leptospira interrogans is
recognized through DC-SIGN and induces maturation and cytokine production by human
dendritic cells. FEMS Immunol Med Microbiol. 2008;53:359-367

91. Pattanapanyasat K, Phuang-Ngern Y, Sukapirom K, Lerdwana S, Thepthai C, Tassaneetrithep
B. Comparison of 5 flow cytometric immunophenotyping systems for absolute CD4+
T-lymphocyte counts in HIV-1-infected patients living in resource-limited setting. J Acquir
Immune Defic Syndr 2008;49:339-347.

92. Noulsri E, Richardson DR, Lerdwana S, Fucharoen S, Yamagishi T, Kalinowski DS,
Pattanapanyasat K. Antitumor activity and mechanism of action of the iron chelator, Dp44mT,
against leukemic cells. Am J Hematol 2009;84:170-176.

93. Sumonwiriya M, Horhthongkham N, Pattanapanyasat K, Ampol S, Sutthent R, Kantakamalakul
W. Stable expression of EBV-gp350 on the surface of NC37 cells confers natural killer (NK)-cell
susceptibility or resistance, depending on the assay used to assess NK-mediated function.
J Virol Methods 2009;161:154-160.

94. Wangkangwan W, Boonkerd S, Chavasiri W, Sukapirom K, Pattanapanyasat K, Kongkathip
N, Miyakawa T, Yompakdee C. Pinostrobin from Boesenbergia pandurata is an inhibitor of
Ca(+2)-signal-mediated cell-cycle regulation in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Biosci
Biotechnol Biochem 2009;73:1679-1682.

95. Pereira LE, Onlamoon N, Wang X, Wang R, Li J, Reimann KA, Villinger F, Pattanapanyasat K,
Mori K, Ansari AA. Preliminary in vivo efficacy studies of a recombinant rhesus anti-α4β7
monoclonal antibody. Cell Immunol 2009;259:165-176.

96. Chimma P, Roussilhon C, Sratongno P, Ruangveerayuth R, Pattanapanyasat K,  Perignon J-L,
Roberts DJ, Druilhe P. A distinct peripheral blood monocyte phenotype is associated with
parasite inhibitory activity in acute uncomplicated Plasmodium falciparum Malaria. PLoS
Pathog 2009;5(10): e1000631.

97. Pobkeeree V, Lerdwana S, Siangphoe U, Noulsri E, Polsrila K, Nookhai S, Pattanapanyasat K.
External quality assessment program on CD4+ T-lymphocyte counts for persons with HIV/
AIDS in Thailand: History and accomplishment. Asian Pac J Aller Immunol 2009;27:225-232.

98. Li X, Breukers C, Ymeti A, Pattanapanyasat K, Sukapirom K, Terstappen LWMM, Greve J.
Clinical evaluation of a simple image cytometer for CD4 enumeration on HIV-infected
patients. Cytometry 2010;78B:31-36.

99. Pattanapanyasat K, Noulsri E, Lerdwana S, Onlamoon N, Tassaneetrithep B. The use of
glutaraldehyde-fixed chicken red blood cells as counting beads for performing affordable
single-platform CD4+T-lymphocyte count in HIV-1-infected patients. J Acquir Immune Defic
Syndr 2010;53:47-54.

100. Bhakdi SC, Ottinger A, Somsri S, Sratongno P, Pannadaporn P, Chimma P, Malasit P,
Pattanapanyasat K, Neumann HP. Optimized high gradient magnetic separation for isolation
of Plasmodium-infected red blood cells. Malaria J 2010;9:38-46.

101. Chuangchaiya S, Jangpatarapongsa K, Chootong P, Sirichaisinthop J, Sattabongkot J,
Pattanapanyasat K, Chotivanich K, Troye-Blomberg M, Cui L, Udomsangpetch R. Immune
response to Plasmodium vivax has a potential to reduce malaria severity. Clin Exp Immunol
2010;160(2):233-239.

102. Pattanapanyasat K, Sratongno P, Chimma P, Polsrila K, Chotivanich K. Febrile temperature
but not pro-inflammatory cytokines promotes phosphatidylserine expression on Plasmodium
falciparum malaria-infected red blood cells during parasite maturation. Cytometry 2010;77A:515-523.

103. Chaichompoo P, Bostik P, Stephenson S, Udompunturuk S, Pattanapanyasat K, Ansari AA.
Multiple KIR gene polymorphisms are associated with plasma viral loads in SIV infected
rhesus macaques. Cell Immunol 2010;263:176-187.

104. Saewong T, Ounjaijean S, Mundee Y, Pattanapanyasat K, Fucharoen S, Porter JB,
Srichairatanakool S. Effects of green tea on iron accumulation and oxidative stress in livers of
iron-challenged thalassemic mice. Med Chem 2010;6(2):57-64.

105. Nantakomol D, Nuchnoi P, Noulsri E, Lerdwana S, Krisin S, Soogarun S, Chanprasert S,
Jarujaron S, Suwanwong Y, Pattanapanyasat K. Enumeration of the absolute CD4 T-lymphocyte
count by cell bead assay. Cytometry 2010;78B:260-266.

106. Unchern S, Laohareungpanya N, Sanvarinda Y, Pattanapanyasat K, Tanratana P, Chantharaksri
U, Sibmooh N. Oxidative modification and poor protective activity of HDL on LDL oxidation
in thalassemia. Lipids 2010;45:627-633.
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107. Burana-Osot J, Pattanapanyasat K, Soonthornchareonnon N, Sukapirom K, Toida T. Characterization
and immunostimulating activity of polysaccharides from Thai medicinal plants.  Nat Prod Res
2010;Sep 24 (15):1403-1412.

108. Phermthai T, Odglun Y, Julavijitphong S, Titapant V, Chuenwattana P, Vantanasiri C,
Pattanapanyasat K.  A novel method to derive amniotic fluid stem cells for therapeutic
purposes. BMC Cell Biol 2010;11:79-87.

109. Ananworanich J, Apornpong T, Kosalaraksa P, Jaimulwong T, Hansudewechakul R, Pancharoen
C, Bunupuradah T, Chandara M, Puthanakit T, Chaiwat Ngampiyasakul C, Wongsawat J,
Kanjanavanit S, Luesomboon W, Klangsinsirikul P, Ngo-Giang-Huong N, Kerr SJ, Ubolyam S,
Mengthaisong T, Gelman RS, Pattanapanyasat K, Saphonn V, Ruxrungtham K, Shearer WT,
on behalf of the PREDICT Study Group. Characteristics of lymphocyte subsets in HIV-infected,
long-term nonprogressor, and healthy Asian children through 12 years of age. J Aller Clin
Immunol 2010;126:1294-1301.

110. Banyatsuppasin W, Butthep P, Atichartakarn V, Thakkinstian A, Archararit N, Pattanapanyasat K,
Chuncharunee S. Activation of mononuclear phagocytes and its relationship to asplenia and
phosphatidylserine exposing red blood cells in hemoglobin E/beta-thalassemia patients. Am
J Hematol 2011;86:89-92.

111. Nantakomol D, Dondorp AM, Krudsood S, Udomsangpetch R, Pattanapanyasat K, Combes V,
Grau GE, White NJ, Viriyavejakul P, Day NPJ, Chotivanich K. Circulating red cell-derived
microparticles in human malaria. J Inf Dis 2011;203:700-706.

112. Kanintronkul Y, Worayuthakarn R, Thasana N, Winayanuwattikun P, Pattanapanyasat K,
Surarit R, Ruchirawat S, Svasti J. Overcoming multidrug resistance human lung cancer with
novel benzo[a]quinolizin-4-ones. Anticancer Res 2011;3:921-927.

113. Sookrung N, Kamlanghan T, Indrawattana N, Tungtrongchitr A, Tantilipikorn P, Bunnag C,
Pattanapanyasat K, Chaicumpa W. Quantification of Der f1 in houses of patients allergic to
house dust mite, Dermatophagoides farinae, using a locally produced detection reagents.
Asian Pac J Aller Immunol 2011;29:78-85.

114. Sukapirom K, Onlamoon N, Thepthai C, Polsrila K, Tassaneetrithep B, Pattanapanyasat K.
Peformance evaluation of the Alere PIMA CD4 test for monitoring HIV-infected individuals in
resosurces-constrained setting. J Acquir Immune Defic Syndr 2011;58:141-147.

115. Onlamoon N, Tabprasit S, Sukapirom K, Polsrira K, Ammaranond P, Loharungsikul S,
Pattanapanyasat K. Discordant CD38 measurement of CD8+ T lymphocytes using fluorescein
conjugates in comparison with phycoerythrin conjugates. Asian Pac J Aller Immunol 2011;29:181-189.

116. Noulsri E, Lerdwana S, Sukapirom K, Thepthai C, Onlamoon N, Tassaneetrithep B, Pattanapanyasat
K. Flow cytometric CD4 enumeration of four different HIV-infected blood samples at the cost
of one monoclonal antibody reagent. Asian Pac J Aller Immunol 2011;29:190-199.

117. Ansari AA, Mayne AE, Takahashi Y, Pattanapanyasat K. Incorporation of innate immune
effector mechanisms in the formulation of a vaccine against HIV-1. Adv Exp Med Biol
2011;780:143-159.

118. Hahnvajanawong C, Ketnimit S, Boonyanugomol W, Pattanapanyasat K, Chamgramol Y,
Sripa B, Namwat N, Pinmai K, Tassaneeyakul W, Reutrakul V. Inhibition of cell cycle progression
and apoptotic activity of resveratrol in human intrahepatic cholangiocarcinoma cell lines.
Asian Biomed 2011;5(6):775-785.

119. Onlamoon N, Sukapriom K, Polsrila K, Ammaranond P, Pattanapanyasat K. Alteration of
CD8+ T cell effector diversity during HIV-1 infection with discordant normalization in effective
antiretroviral therapy. Cytometry 2012;82B:35-42.

120. Wrammert J, Onlamoon N, Akondy R, Perng GC, Polsrila K, Chandele A, Kwissa M, Pulendran B,
Wilson P, Wittawatmongkol O, Yoksan S, Angkasekwinai N, Pattanapanyasat K, Chokephaibulkit
K, Ahmed R. Rapid and massive virus specific plasmablast responses during acute dengue
virus infection in humans. J Virol 2012;86:2911-2918.

121. Srihirun S, Sriwantana T, Unchern S, Kittikool D, Noulsri E, Pattanapanyasat K, Fucharoen
S, Piknova B, Schechter AN, Sibmooh N. Platelet inhibition by nitrite is dependent on
erythrocytes and deoxygenation. PLoS One. 2012;7(1):e30380.

122. Pattanapanyasat K. Immune status monitoring of HIV/AIDS patients in resource-limited
settings: a review with an emphasis on CD4+ T-lymphocyte determination. Asian Pac J Aller
Immunol 2012:30:11-25.

123. Srisawat T, Pattanapanyasat K, Dolezel J. Flow cytometric classification of oil palm cultivars.
Afr J Biotech 2012;11(16):3714-3724.

124. Ampol S, Pattanapanyasat K, Sutthent R, Permpikul P, Kantakamalakul W. Comprehensive
investigation on common antibody dependent cell mediated cytotoxicity (ADCC) antibody
epitopes of HIV-1 CRF01_ AE gp120. AIDS Res Hum Retroviruses 2012; 28:1250-1258.

125. Chaichompoo P, Kumya P, Kowawisatsut L, Chaingjong W, Chaiyarit S, Pongsakul N,
Sirithanaratanakul N, Fucharoen S, Thongboonkerd V, Pattanapanyasat K. Characterizations
and proteome analysis of platelet-free plasma-derived microparticles in β-thalassemia/
hemoglobin E patients. J Proteomics. 2012;76:239-250.
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126. Noulsri E, Lerdwana S, Pattanapanyasat K. The use of acridine orange and glutaraldehyde-fixed
chicken red blood cells for absolute counting of residual white blood cells in leuco-depleted
packed red blood cells. Asian Pac J Aller Immunol 2012;30:123-129.

127. Keawvichit R, Kowawisatsut L, Chaichompoo P, Polsrila K, Sukklad S, Sukapirom K, Khuhapinant
A, Fucharoen S, Pattanapanyasat K. Platelet activation and platelet-leukocyte interaction in
beta-thalassemia/hemoglobin E patients with marked nucleated erythrocytosis. Ann Hematol
2012;91(11):1685-1694.

128. Hahnvajanawong C, Ketnimit S, Pattanapanyasat K, Anantachoke N, Sripa B, Pinmai K,
Seubwai W, Reutrakul V. Involvement of p53 and nuclear factor-[kappa]B signaling pathway
for the induction of G1-phase cell cycle arrest of cholangiocarcinoma cell lines by isomorellin.
Biol Pharm Bull 2012;35:1914-1925.

129. Noisakran S, Onlamoon N, Pattanapanyasat K, Hsiao H-M, Songprakhon P, Angkasekwinai N,
Chokephaibulkit K, Villinger F, Ansari AA, Perng GC. Role of CD61+ cells in thrombocytopenia
of dengue patients. Int J Hematol 2012;96:600-610.

130. Khowawisetsut L, Pattanapanyasat K, Onlamoon N, Mayne AE, Little DM, Villinger F, Ansari
AA. Relationship between IL-17 synthesizing subsets, Tregs and plasmacytoid dendritic
cells that distinguish among elite controllers, low, medium and high viral load rhesus macaques
following SIV infection. PLoS One 2013;8(4):e61264.

131. Onlamoon N, Boonchan M, Unpol P, Khunweeraphong N, Sukapirom K, Ammaranond P,
Pattanapanyasat K. Influence of cell isolation method on the optimization of CD4+ T cell
expansion using anti-CD3/CD28 coated beads. Asian Pac J Aller Immunol 2013;31:99-105.

132. Takahashi Y, Mayne AE, Khowawisetsut L, Pattanapanyasat K, Little D, Villinger F, Ansari
AA. In vivo administration of a JAK3 inhibitor to chronically SIV infected rhesus macaques
leads to NK cell depletion associated with transient modest increase in viral loads. PLoS One.
2013;8(7):e70992.

133. Onlamoon N, Unpol P, Boonchan M, Sukapirom K, Wittawatmongkol O, Chokephaibulkit K,
Ammaranond P, Pattanapanyasat K. Immune activation and viral replication after vaccination
with an influenza A H1N1 2009 vaccine in HIV-infected children receiving antiretroviral
therapy. Dis Markers 2013;35:221-227.

134. Kasemwattanaroj P, Moongkarndi P, Pattanapanyasat K, Mangmool S, Rodpai E, Samer J,
Konlata J, Sukapirom K. Immunomodulatory activities of alpha-mangostin on peripheral blood
mononuclear cells. Nat Prod Comm 2013;8:1257-1260.

135. Angkasekwinai P, Srimanote P, Wang YH, Pootong A, Sakolvaree Y, Pattanapanyasat K,
Chaicumpa W, Chaiyaroj S, Dong C. IL-25 promotes efficient protective immunity against T.
spiralis infection by enhancing antigen-specific IL-9 response. Infect Immun. 2013;81:3731-3741.

136. Chaitaveep N, Utachee P, Nakamura, S, Chuenchitra T, Ekpo P, Takeda N, Pattanapanyasat K,
Kameoka M.  Characterization of human immunodeficiency virus type 1 CRF01_AE env
genes derived from recently infected Thai individuals. Microbes Infection 2014;16(2):142-152.

137. Takahashi Y, Byrareddy SN, Albrecht C, Brameier M, Walter L, Mayne AE, Dunbar P, Russo
R, Little DM, Villinger T, Khowawisetsut L, Pattanapanyasat K, Villinger F, Ansari AA.
In vivo administration of a JAK3 inhibitor during acute SIV infection leads to significant
increases in viral load during chronic infection. PLoS Pathogens 2014;10(3):e1003929.

138. Pumirat P, Broek CV, Juntawieng N, Muangsombut V, Kiratisin P, Pattanapanyasat K,
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139. Angkasekwinai P, Sringkarin N,Supasorn O, Fungkrajai M, Wang YH, Chayakulkeeree M,
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Kovit at WHO Geneva
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สถาบนัคนควาและพฒันาผลติภณัฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Institute of Food Research and Product Development

(IFRPD), Kasetsart University

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.

สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

www.ifrpd.ku.ac.th
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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 compre-
hensive 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

ประวตัคิวามเปนมา
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดิมคือ ฝายศึกษา
ทดลองและวิจัยขององคการอาหารสำเร็จรูป (อสร.) ทำหนาที่จัดหาเครื่องจักร/อุปกรณ และ
ทดลองผลิตอาหารใหแกกองทัพ กอตัง้ข้ึนเมือ่ป พ.ศ. 2498 ตอมาไดถกูโอนใหแกมหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2511 และต้ังเปนหนวยงานใหมใน พ.ศ. 2512 ชือ่วาสถาบนั
คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร ใหเกิดคุณประโยชนสวนรวมทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรมอาหารและ
การเกษตร การปรับปรุงคณุภาพของวตัถดุบิใหเหมาะสมกบัความตองการของอตุสาหกรรมอาหาร
จากวสิยัทศันและรากฐานในการพฒันางานวจัิยทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหารของ
ศาสตราจารยอมร ภูมิรัตน อดีตผูอำนวยการทานแรกของสถาบัน ถือเปนผูมีบทบาทสำคัญตอ
วงการอุตสาหกรรมอาหาร ทำใหสถาบนัมคีวามมงุมัน่ทีจ่ะสานงานตอ มกีารสนบัสนนุทนุสรางสรรค
นวตักรรมอาหาร สนบัสนนุใหนกัวจัิยไปศกึษาตอระดบัปริญญาเอก และเสนอผลงานตางประเทศ



Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation28

Science and Technology Awards

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.

สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย จัดกลุมนักวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อใหสถาบัน
กาวหนายิ่งข้ึนและม่ันคงตราบทุกวันนี้ จวบจนครบรอบ 46 ป ทำใหสถาบันเปนแหลงสราง
องคความร ูมคีวามคดิรเิร่ิมในการสรางนวัตกรรมอาหาร เพือ่เพิม่มลูคาและสรางเอกลกัษณของ
สนิคา ชวยผปูระกอบการสรางสรรคและพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารของประเทศ ใหมคีวามเขมแขง็
และสามารถแขงขันในระดับโลกได
สถาบันเปนหนวยงานที่มีหนาที่วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ถายทอด
เทคโนโลย ีใหคำปรกึษา บริการตรวจวิเคราะหทดสอบอาหารโดยหองปฏบิตักิารทีไ่ดรับการรับรอง
ระบบ ISO/IEC 17025:2005 มโีรงงานตนแบบผลิต 2 โรงท่ีไดการรับรองระบบ GMP มนีกัวจัิย
50 คน นกัวทิยาศาสตรและพนักงาน เจาหนาทีร่วม 150 คน ในรอบ 5 ปทีผ่านมา สถาบนัมผีลงาน
วจัิยตพีมิพระดับนานาชาตใินวารสารทีอ่ยใูนฐานขอมลูสากลจำนวน 92 ฉบบั ระดบัชาต ิ13 ฉบบั
ไดรับสทิธิบตัร 1 ฉบบัและอนสุทิธิบตัร 37 ฉบบั มโีครงการพฒันาวชิาการรวมกบัภาคเอกชน 201
โครงการ ใหการฝกอบรมทางวชิาการและวชิาชพี การพฒันานวตักรรมอาหาร การประกนั/ควบคมุ
คุณภาพ การจัดการความปลอดภัยอาหารและระบบคุณภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม SME
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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

และกลมุวสิาหกจิชมุชน นกัวจัิยไดรับเชญิเปนผทูรงคุณวฒิุ เปนอาจารยทีป่รึกษารวมและกรรมการ
วทิยานพินธ เปนกรรมการ ผปูระเมินและท่ีปรึกษาใหกบัหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน มคีวาม
รวมมือกับหนวยงานเครือขายทางวิชาการและวิชาชีพดานอาหารทั้งภายในและตางประเทศ

วสัิยทัศน
“เปนผนูำนวตักรรมอาหาร เปนทีพ่ึง่ทางวิชาการ และเปนผชูีน้ำอตุสาหกรรมอาหารของประเทศ”

หนาท่ีความรบัผดิชอบหลัก
• วิจัยและพัฒนาองคความรูสำหรับเสริมฐานการพัฒนานวัตกรรมอาหาร วิจัยเกษตรแปรรูป

เพือ่เพิม่มลูคาสนิคาเกษตร
• พฒันากระบวนการผลติอาหารใหมคีณุภาพ ความปลอดภยั ไดมาตรฐานสากล
• รวมมือวิจัยกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศทางดานอาหารและโภชนาการ
• เสาะหาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการผลิตอาหารที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• ถายทอดความรูและเทคโนโลยี ใหคำปรึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกภาคอุตสาหกรรม

ทกุระดับ เพือ่เขาสกูารแขงขันในระดบัโลก
• วเิคราะหทดสอบอาหารในแงคณุภาพ ความปลอดภยั และโภชนาการ โดยใชเทคนคิทีร่วดเร็ว

และแมนยำ เพือ่สนบัสนนุใหอาหารสมูาตรฐานสากล
• สนบัสนนุการเรยีนการสอนและการวจัิยกบัมหาวทิยาลยัตางๆ ทัง้ในและตางประเทศ
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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.

หัวหนาหนวยงานและกรรมการดำเนนิงาน
1. นางพชัรี ตัง้ตระกูล ผอูำนวยการ (พ.ศ. 2552 - ปจจุบนั)

วท.ม. (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
2. นางวารุณ ีวารัญญานนท ผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา/อดีตผูอำนวยการ

Ph.D. (Food Science) Ehime University, Japan
3. นางจฬุาลกัษณ จารนุชุ รองผูอำนวยการฝายวางแผนและพัฒนา

วท.ม. (เทคโนโลยทีางอาหาร) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
4. นางสาวเกศศณิ ีตระกลูทวิากร รองผอูำนวยการฝายวจัิย

Ph.D. (Food Science), Washington State University, USA
5. นางชิดชม ฮริางะ รองผอูำนวยฝายกจิการพเิศษ

วท.ม. (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
6. นายนพิฒัน ลิม้สงวน ผชูวยผอูำนวยการ/หวัหนาฝายกระบวนการผลติและแปรรูป

วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลยัศลิปากร
7. นางเนตรนภิส วฒันสุชาติ หัวหนาฝายโภชนาการและสุขภาพ

วท.ด. (วทิยาศาสตรการอาหาร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
8. นางสาวกรุณา วงษกระจาง หัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร

วท.ม. (เทคโนโลยทีางอาหาร) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
9. นายวันชัย พนัธทวี หวัหนาฝายจลุชวีวิทยาประยกุต

วท.ม. (จุลชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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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

10. นางสาวงามจติร โลวทิรู หัวหนาฝายโรงงาน
วท.ม. (วทิยาศาสตรการอาหาร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

11. นางจนัทรสดุา จริยวฒันวจิติร หัวหนาศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร
วท.ม. (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

12. นายศริิพงษ เทศนา หวัหนาฝายวศิวกรรม
วท.ม. (มาตรวิทยา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

13. นางสาวสมจติ ออนเหม หัวหนาฝายอาหารและจัดเลี้ยง
คศ.บ. (โภชนาการชมุชน) มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

14. นางสาวเตือนใจ สงสขุ หัวหนาฝายการตลาด
บธ.ม. (การจัดการตลาด) มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

15. นายณฐัวุฒิ นนัทปรีชา หัวหนาศูนยสารนิเทศทางอาหาร
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

16. นางวรางคณา พนัธุมโพธิ ผรัูกษาราชการแทนหวัหนาสำนกังานเลขานกุาร
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

17. นางสาวสุภคัชนม คลองดี รองหัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
วท.ม. (วทิยาศาสตรการอาหาร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

18. นางสาวอภิญญา จฑุางกูร รองหัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร
วท.ม. (เทคโนโลยทีางอาหาร) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

19. นางพทัธินนัท วารชินันท รองหัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต
วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

นางพชัร ีตัง้ตระกลู
ผอูำนวยการสถาบนัคนควา
และพฒันาผลิตภณัฑอาหาร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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20. นางสาวดาลดั ศริิวนั รองหัวหนาฝายโภชนาการและสุขภาพ
Ph.D. (Nutraceutical Science) Ehime University, Japan

21. นายอนศุร ใกลแกว รองหัวหนาฝายวิศวกรรม
วท.บ. (เทคโนโลยไีฟฟาอตุสาหกรรม) มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ

22. นางภาธกิา เพงพนิจิ รองหัวหนาศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร
วท.บ. (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

23. นายวรพล เพ็งพนิจิ ผจัูดการโรงงานผลติ 1
วท.บ. (เทคโนโลยกีารจัดการอตุสาหกรรม) มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

24. นายภวูษิณ ุโพธสิขุ ผจัูดการโรงงานผลติ 2
วท.บ. (อตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลยันเรศวร

25. นางสาวติรี สภุาพอาภรณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

26. นางสาวผองศร ีลอมเขต บคุลากร
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร) มหาวทิยาลยัรามคำแหง

ผลงานเดนของสถาบนัคนควาและพฒันาผลติภณัฑอาหาร
บคุลากรของสถาบนัไดสรางงานวิจัย ทัง้ประเภทการวิจัยพืน้ฐาน และการวิจัยประยกุต งานพฒันา
และงานนวตักรรมดานอาหาร ทีโ่ดดเดนมากมาย เกดิผลผลติและผลลพัธทีก่อใหเกดิผลกระทบ
ตอสงัคมในมติติางๆ ไดแก มติดิานพฒันาผลติภณัฑอาหาร เพือ่นำไปขยายผลตอยอดอยางเปน

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
ถัว่เหลอืง พชืผกัผลไม สมนุไพร อาหารสขุภาพ เปนตน
1. ขาวและผลิตภัณฑสรางสรรค

ขาวเปนพชืเศรษฐกจิหลกัทีส่ำคญัของคนไทย การพฒันานวตักรรมขาวเปนผลติภณัฑอาหาร
สขุภาพ เพือ่เพิม่มลูคาขาวในเชงิพาณิชย สอดคลองกบัความตองการของตลาด ผลงานนวัตกรรม
ขาวของสถาบนั เชน โครงการวจัิย ขาวกลอง GABA-rice กอใหเเกดิการวจัิยและตอยอดกนัอยาง
แพรหลายจนถงึปจจุบนั และมีการถายทอดสเูชงิพาณิชย เปนการสรางมลูคาเพิม่ใหกบัขาวไทย และ
เพิม่ศกัยภาพในการแขงขันกบัตางประเทศ มกีารนำไปใชเชงินโยบายในการจดัทำมาตรฐานสนิคาเกษตร
ขาวแกงทอด (KU RU-San) ไดรับรางวัลที ่1 นวตักรรมขาวไทยเฉลมิพระเกยีรต ิประจำป 2550
ตอยอดจนไดผลติภณัฑหลากหลายชนดิ สรางแฟรนไชสขยายตลาดไปยงัภมูภิาคตางๆ ขาวตเูอก็ซเพรส
แปรรูปขาวเปนผลิตภัณฑขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปท่ีทำเองไดงายและมีคุณคาทางโภชนาการ

นอกจากผลงานดงักลาวขางตน นกัวจัิยยงัไดดำเนนิการผลติ โจกกึง่สำเรจ็รูปจากขาวกลองงอก
โดยใชเทคโนโลยเีอก็ทรชูนั (Twin screw extruder) การผลิตไพโรเดรกตรินจากสตารชขาวเจา
และขาวเหนยีว เพือ่ใชเปนแหลงใยอาหารชนดิใหม การใชแปงขาวทดแทนแปงสาล ีการใชประโยชน
จากสตารชขาวโดยการพฒันาเปน ผลติภณัฑไมโครแคปซูล ทีม่โีครงสรางเปนรพูรุน เปนรปูแบบ
สตารชขาวแบบใหม ซ่ึงไดขอยืน่จดสทิธิบตัรผลการวิจัยแลว การพฒันาผลติภณัฑขาวและอาหาร
เสนจากขาว ในรปูกึง่สำเรจ็รูปและสำเรจ็รูป ผลติภณัฑน้ำนมขาว และเครือ่งดืม่ใหพลงังานจากขาว
มกีารถายทอดเทคโนโลยีใหกบับริษัทเอกชน เปนการนำผลงานนวตักรรมขยายผลสเูชงิพาณิชย

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) Kitchen of the World
(B) Dr. Roger, Director Food Valley the Netherlands visit IFRPD

(B)

(A)
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2. นวัตกรรมอาหารจากถ่ัวเหลือง
โปรตีนเกษตร ผลติภณัฑโปรตีนจากถัว่เหลอืง มเีนือ้สมัผสัทีย่ดืหยนุคลายเนือ้สตัว สำหรบั

กลมุผบูริโภคอาหารเจและมังสวิรัต ิมกีารปรับปรุงรูปรางของผลิตภณัฑใหหลากหลายมากขึน้เพือ่
รองรับความตองการของผบูริโภค และพฒันาจนไดผลติภณัฑทีใ่หชือ่วา Soya Crispy เปนนวตักรรม
ทีต่อยอดมาจากผลติภณัฑโปรตีนเกษตร รูปแบบเปนโปรตีนแผนบางและผิวเรียบ เหมาะกบัการ
ทำเปนสแนคหรอืขนมขบเคีย้ว มจุีดเดนคอื โปรตีนสงู ไขมนัต่ำ กรอบไดโดยไมไดใชน้ำมนัทอด
3. พชืผกัพืน้บานและผลไมไทยสผูลติภณัฑอาหาร

ศกึษาคณุสมบตัดิานฟงกชนันอล ของ ผกัพืน้บานไทยทกุภาคกวา 200 ชนดิ พฒันาผลติภณัฑ
อาหารพื้นบานไทยสรางสุขภาพชนิดพรอมบริโภค และผลิต ผลิตภัณฑขาวน้ำผักเสริมสารตาน
อนมุลูอสิระ (V-like rice) และขนมขบเคีย้วแชเยอืกแขง็ท่ีทำจากขาวหุงสุกดวยน้ำตมผกั ชือ่วา
ขาวผกัแทง (V-bite rice) วิจัยการสกัดสารสำคัญตอสุขภาพจากสมุนไพรและการศึกษาคุณคา
เชิงสุขภาพเพื่อนำมาใชประโยชน
4. นวตักรรมอาหารไทยสนับสนนุนโยบาย “ครัวไทยสคูรัวโลก”

วจัิยคณุคาอาหารไทย ดานฟงกชนันอล และพัฒนาผลติภณัฑอาหารไทย ประเภทกึง่สำเรจ็รูป
และสำเรจ็รูป รวมถงึน้ำปรงุรสอาหารไทยพรอมปรงุ จำนวนมากกวา 40 ชนดิ แนวคดินีไ้ดเปน
ตนแบบใหแกผูประกอบการดานอาหารผลิตขายในเชิงพาณิชย นอกจากนี้มีการวิจัยนวัตกรรม
มาตรฐานรสชาติอาหารไทย และพัฒนาเปนผลิตภัณฑน้ำซอสปรุงรสแกงไทยมาตรฐาน สำหรับ
คนไทยและตางชาต ิ โดยนำกระบวนการวจัิย พฒันา และเทคโนโลยมีาพฒันาอาหารไทยใหเปน
ผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูปท่ีมีรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการสงออก 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).
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ผูบริโภคเปนสำคัญ อันจะนำมาซ่ึงการผลักดันใหประเทศไทยเปน “ครัวของโลก” ตามแผน
ยทุธศาสตรครวัไทยสคูรวัโลก
5. นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารสขุภาพ

โครงการพัฒนานวัตกรรมชุดตำรับอาหารไทยเพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย-อาหารลดพลังงาน
การพฒันาผลติภณัฑน้ำปรุงอาหารสำเรจ็รูปสตูรลดเคม็ (โซเดยีม) ประเภทผลิตภณัฑเสนและขาว
กึง่สำเรจ็รูป ผลติภณัฑเครือ่งปรุงรส/น้ำซอส/น้ำจิม้ ผลติภณัฑอาหารพรอมบรโิภค และอาหารวาง
พฒันาเคร่ืองด่ืมทางเลือกทีเ่ตรียมจากผลไม พชืผกัและสมุนไพรท่ีมปีริมาณน้ำตาลต่ำ มคีณุคาทาง
โภชนาการทีด่ตีอสขุภาพ มกีารถายทอดเทคโนโลยใีหกบัภาคเอกชน สงเสรมิใหเกดิการผลติและ
จำหนายในเชิงพาณิชย สถาบันฯ ไดสรางเครือขายและเขารวมภาคี “เครือขายลดบริโภคเค็ม”
ภายใตโครงการ”ขบัเคลือ่นรณรงคเพือ่ลดการบรโิภคเกลอื (โซเดยีม) ในประเทศไทย” ซ่ึงไดรับการ
สนบัสนนุจากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.)
6. นวัตกรรมอาหารหมัก

วจัิยและพฒันากลาเชือ้สำหรบัการทำปลาสม สามารถแยกเชือ้แบคทีเรยีแลคตกิทีม่คีณุสมบตัิ
ทนเกลอื สรางกรดไดสงู และลดระยะเวลาในการหมกั ประหยดัตนทนุในการผลติและงายตอการ
นำไปใชพฒันาผลติภณัฑ “นกัเกต็ปลาสม” มกีารยืน่ขอจดสทิธิบตัร การวิจัยน้ำสมสายชหูมกั 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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ผลผลติการเกษตรทีม่ลีนตลาดในแตละฤดแูละเหลอืทิง้มาใชประโยชน และพัฒนาเปนเครือ่งดืม่จาก
น้ำสมสายช ูพฒันากลาเชือ้น้ำสมสายชสูำเรจ็รูปทีส่ะดวกตอการผลิตน้ำสมสายชหูมกัในระดับอตุสาหกรรม
7. งานวจิยัดานสารกอภมูแิพในอาหาร

สถาบนัรวมงานวจัิยกบับริษัทโมรนิากา ประเทศญีป่นุ วจัิยสารกอภมูแิพในอาหาร และเทคโนโลยี
การตรวจวิเคราะหสารกอภมูแิพอาหารดวยเทคนคิ Enzyme Liked Immunosorbent Assay
(ELISA) และวิธี Western Blotting และ Polymerase Chain Reaction (PCR) ปจจุบนัสถาบนั
ไดเปดใหบริการตรวจวิเคราะหสารกอภมูแิพอาหารดวยเทคนคิ ELISA เปนแหงแรกในประเทศไทย
และไดจัดตัง้หองปฏิบตักิารผลติชดุทดสอบสารกอภมูแิพอาหารตนแบบเชิงธุรกจิ เมือ่ พ.ศ. 2556

บทบาทของสถาบนัในการสนบัสนุนภาคอตุสาหกรรมอาหาร
สถาบนัผลกัดนัใหอตุสาหกรรมอาหารของไทยเขาสกูารแขงขันในระดบัสากล เชน AEC, Japan,
EU และตลาดอาหารฮาลาล โดยใชวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรม สถาบนัใหความสำคญั
กับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอาหารมาตลอด มีการวิจัยพัฒนา เปนที่ปรึกษาแนะนำ
ทดลองผลติ และทดสอบวเิคราะหคณุภาพ สถาบนัสนบัสนนุอตุสาหกรรมอาหารทกุระดบั ไดแก
• อุตสาหกรรมขนาดใหญ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ ถายทอดความรูและเทคโนโลยี

วเิคราะหทดสอบคณุภาพ เชน อตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ ขาว อาหารทะเล ผกัและผลไม
• อุตสาหกรรมระดับ SME สถาบันดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ การยืดอายุการเก็บ

รวมถงึการใหคำปรกึษา ถายทอดความร ูเพือ่ใหอาหารท่ีผลติมคีณุภาพ และความปลอดภยั

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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• กลมุวสิาหกจิชมุชนอาศยัการพฒันาความรทูัง้โครงสราง คณุภาพผลติภณัฑ การพฒันาผลติภณัฑ
ใหม การฝกอบรมเฉพาะดาน/เรือ่ง โดยสถาบนัมบีทบาทในการสนบัสนนุกลมุนีก้วา 1,000 แหง

นอกจากนี้ สถาบันมีการสนับสนุนภาคเอกชนโดยใชเครื่องมือเครื่องจักรแปรรูป เพื่อการผลิต
ผลติภณัฑตนแบบ เพือ่พฒันาสผูลติภณัฑนวตักรรม โดยใหความรวมมอืกบัหนวยงานตางๆ เชน
ITAP สวทช. สถาบนัอาหาร กรมสงเสริมอตุสาหกรรม สำนกังานนวตักรรมแหงชาติ (องคการ
มหาชน) เปนตนพฒันานวตักรรมผลติภณัฑอาหาร รวมกบัผปูระกอบการภาคเอกชน สรางมลูคา
เพิ่มจากความแตกตางและความหลากหลายแกอุตสาหกรรมอาหารทั้งขนาดกลางและขนาดยอม
มากกวา 50 ผลติภณัฑตอป ใหคำปรกึษาดานระบบคณุภาพ GMP, Primary GMP แกกลมุวสิาหกจิ
โดยมีเครือขายสถานศึกษาในภูมิภาค รวมมือกันเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน อกีทัง้ยังใหคำปรกึษาแนะนำกบักลมุผปูระกอบการในโครงการ มก.-ธ.ก.ส. และ
โครงการ SME Bank เปนประจำทกุป
กจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการสนบัสนนุวชิาการใหกบัภาคเอกชน ไดแก การฝกอบรม การเปน
ทีป่รึกษา และการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน
1. โครงการอาหารไทย สถาบนัไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน ฝกอบรมหลกัสตูรธุรกจิอาหารไทย

และการบริหารจัดการรานอาหารไทยมอือาชพี ตัง้แต พ.ศ. 2546 ภายใตนโยบายครวัไทยสู
ครวัโลก จนถงึปจจุบนัรวมท้ังส้ิน 44 รนุ มผีผูานการฝกอบรมมากกวา 2,000 คน ในชวงระยะ
11 ป ทีผ่านมาอาหารไทยจงึเปนอาหารทีม่ผีบูริโภคเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ธุรกจิรานอาหารไทย
ขยายตวัอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิง่ในตางประเทศท่ัวทุกทวปี 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 เร่ิมดำเนนิงานตัง้แตป พ.ศ. 2547 ภายใตโครงการหน่ึงตำบลหน่ึง
ผลติภณัฑในพืน้ทีโ่ครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ กจิกรรมของโครงการคอืการอบรม
ใหความรูความเขาใจในการพัฒนาคุณภาพและการผลิตอาหารใหถูกตองตามบทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม ตั้งแตป พ.ศ. 2548 ไดอบรมบุคลากรในโครงการอาหารฮาลาลในกลุมพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตประมาณ 1,450 คน มีการวิจัยและพัฒนาเพือ่เพิม่มลูคาใหกบัวัตถดุบิ
ทางการเกษตรในพืน้ที ่ โดยแปรรูปเปนผลติภณัฑอาหารและสงเสรมิใหอาหารไทยฮาลาลเปน
สนิคาระดบัชมุชน มกีารพฒันาเปนระดบัอตุสาหกรรม และขยายตลาดสปูระเทศเพือ่นบาน

3. กจิกรรมดานเทคโนโลยเีอก็ทรูชนั (Extrusion Technology) มทีัง้งานวิจยั การพฒันาผลติภณัฑใหม
การฝกอบรม การผลติใหโรงงานอตุสาหกรรม สถาบนัเปนศนูยกลางเครอืขายวจัิยและพฒันา
ผลติภณัฑทีเ่ปนนวตักรรม โดยใชเทคโนโลยเีอก็ทรชูนั และเทคโนโลยอีืน่ทีเ่กีย่วของ มคีวาม
รวมมอืกบัอาจารย นกัวจัิย และผปูระกอบการอุตสาหกรรมอาหารท้ังในและตางประเทศ และ
จัดการฝกอบรมทางวิชาการนานาชาตอิยางตอเนือ่งเปนประจำทุกปรวมกบัประเทศออสเตรเลีย

นอกจากนีม้กีารบริการเครือ่งมอื เครือ่งจักร อปุกรณแปรรูปอาหาร และการวเิคราะหอาหารขัน้สงู
เพือ่รองรับงานวิจัย การผลิตทดลอง และใหบริการแกนกัวชิาการและภาคเอกชน เพ่ือการพฒันาสตูร
ผลติผลติภณัฑตนแบบ เพือ่การทดสอบตลาด และศกึษาความเปนไปไดในการทำธรุกจิ

เครอืขายความรวมมอืภายในประเทศ
• มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน
• สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา สำนกัโภชนาการ กรมอนามยั
• ITAP สำนกังานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
• สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม
• ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ฯลฯ
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ความรวมมอืกบัตางประเทศ (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
Management Consultant Association (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)

การไดรบัรางวลัชวงเวลา 4 ปยอนหลัง
• ดร. ศนัสนยี อดุมระต ิรางวัลนกัวจัิยรนุเยาวผสูรางสรรคผลงานตพีมิพระดับนานาชาต ิจำนวน

และคณุภาพสงูสุด (KU Research Star) แหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2557
• นางสาวสวุณีา จันทพรัิกษ รางวัล Best Poster Award The 2nd International Conference

on Food and Applied Bioscience พ.ศ. 2557
• นางจันทรเพญ็ แสงประกาย รางวัลการนำเสนอผลงานดานการคมุครองเพือ่ผบูริโภค พ.ศ. 2557
• ดร. ดาลดั ศริิวนั รางวัล Best Oral Presentation 1st Nakhon Phanom National and

International Conference in Healthcare (NPNICH) พ.ศ. 2557
• นางสาวชษุณา เมฆโหรา รางวัลทนุอดุหนนุวจัิย Amway for Nutrition Research Grant พ.ศ. 2557
• นางสาวเพลนิใจ ตงัคณะกุล ไดรับรางวัลขาราชการพลเรอืนดเีดน ประจำป พ.ศ. 2556 สงักดั

กระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลบคุลากรสายสนบัสนนุผมูผีลงานดเีดน ทีป่ระชุมสภาขาราชการ
พนกังานและลกูจางมหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย (ปขมท.) ดานวชิาชพีดเีดน ประจำป พ.ศ. 2556

• นางจุฬาลักษณ จารุนุช ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ
พ.ศ. 2556 โดยวฒิุสภา

• นางสาววนดิา เทวารุทธ์ิ รางวัล Best Poster Presentation of Science and Technology
งานประชุมวชิาการ The 1stNongKhai Campus International Conference พ.ศ. 2556

• นางชดิชม ฮริางะ ไดรับรางวัลบคุลากรสายสนบัสนนุผมูผีลงานดเีดน ปขมท. ประจำป พ.ศ. 2555
ดานวชิาชพีดเีดน ทีป่ระชุมสภาขาราชการ พนกังานและลกูจาง มหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย

• นายนพิฒัน ลิม้สงวน ไดรับรางวัล Poster Presentation of Science and Technology
งานประชุมวชิาการ 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. วชิชา ตรีสวุรรณ ไดรับรางวัล IUPAC Young Chemist Awards ในงาน The 14th

Asian Chemical Congress 2011 (14 ACC) พ.ศ. 2554
• นางพัชรี ตั้งตระกูล ไดรับรางวัลผลงานวิจัยที่สรางผลกระทบระดับสูง จากสถาบันวิจัยและ

พฒันาแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจำป 2554

Seminar on Food Processing with
Dr. Noguchi, Japan
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ผลของการใชสารสกดัสำหรบับรรจภุณัฑตานจลิุนทรยีในอาหาร:
กรณศึีกษาในชดุสมตำพรอมบรโิภค
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชยัรตัน เตชวฒิุพร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลติภณัฑสมตำพรอมบรโิภค เปนผลติภณัฑทีผ่านกระบวนการเพยีงการลาง การหัน่ การตดัแตง
และทำการบรรจุในบรรจุภัณฑ จึงทำใหผลิตภัณฑนี้ยังคงมีความเสี่ยงจากการปนเปอนของ
เชื้อจุลินทรีย ในปจจุบันไดมีการวางจำหนายชุดสมตำพรอมบริโภคในซุปเปอรมาเก็ตและในราน
สะดวกซื้อ อยางไรก็ตาม การปนเปอนขามที่สามารถเกิดขึ้นไดทั้งกอนและภายหลังการบรรจุ
สงผลใหเกิดอันตรายกับผูบริโภค
กระเทียมและพริก เปนพชืเศรษฐกิจท่ีมคีวามสำคญัของประเทศไทย โดยมกีารนำไปใชหลากหลาย
รูปแบบ ไดแก สวนประกอบในอาหาร ยา เครื่องสำอาง และในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
สารสำคัญภายในทั้งท่ีสามารถระเหยไดและระเหยไมได ที่มีคุณสมบัติเปนสารตานจุลินทรีย
(Antimicrobial agent) โดยมรีายงานการยับยัง้การเจริญของจุลนิทรียทัง้ท่ีกอใหเกดิโรค และ
ที่ทำใหอาหารเนาเสียได
ดงันัน้ งานวิจัยนีจึ้งเปนการศกึษาถงึการประยุกตใชสารสกดักระเทียมและพริกเปนบรรจุภณัฑตาน
จุลนิทรยี (Antimicrobial packaging) โดยศกึษาคณุภาพทางจลุนิทรยีตางๆ ไดแก Total plate
count, Yeast & Mold, Escherichia coli, และ Staphylococcus aureus นอกจากนีย้งัศกึษา
การทดสอบทางประสาทสัมผัสของชุดสมตำ ทั้งน้ีเพื่อเปนแนวทางในการลดปญหาความเสียหาย
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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การใชแบคทีเรยีท่ีมคีวามสามารถแบบ chemotaxis สำหรับการยอยสลาย
สารอนพุนัธของสารปราบศตัรพูชืตกคางในพืน้ท่ีการเกษตร
รองศาสตราจารย ดร. อลสิา วงัใน
ภาควชิาชวีเคม ีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมซ่ึงมีการใชสารปราบศัตรูพืชเปนจำนวนมาก การปนเปอน
ตกคางของสารเหลานี้และสารอนุพันธกอใหเกิดปญหาภาวะดินเปนพิษสงผลใหผลผลิตต่ำ การ
ปนเปอนสารมลพษิบนผลิตภณัฑเกษตรสงออก รวมท้ัง เกดิภาวะมลพษิเปนอนัตรายตอมนษุยและ
สิ่งมีชีวิต การลดปญหาดังกลาวทำไดโดยการบำบัดสารมลพิษตกคางดวยกระบวนการบำบัดทาง
ชวีภาพ ซ่ึงมีประสิทธิภาพทีด่แีละมีราคาถกูกวาวธีิอืน่ วธีิการดำเนนิการหนึง่ท่ีเหมาะสมและย่ังยนื
ตอการบำบดัสารมลพษิในพืน้ทีท่างการเกษตร ไดแก Rhizoremediation ประสิทธิภาพของวธีินี้
ขึน้อยกูบัความสามารถตางๆ ของแบคทีเรยีประเภท plant-growth promoting rhizospheric
bacteria (PGPR) ทีอ่ยใูนดนิบรเิวณรอบรากพืช ไดแก ความสามารถในการยอยสลายสารมลพษิ
ความสามารถในการรับรแูละเคล่ือนทีแ่บบมีทศิทางของแบคทีเรีย สสูารมลพษิเปาหมายและสสูารอาหาร
จากสารที่หลั่งจากรากพืชเพื่อความเสถียรของการเจริญของแบคทีเรียในบริเวณดังกลาว ทั้งนี้
สารคลอโรอะนิลีนเปนสารอนุพันธที่เกิดจากการสลายตัวตามธรรมชาติของสารปราบศัตรูพืชและ
สารปราบวัชพืชหลายชนิดที่ใชมาก ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยเพื่อ
สรางองคความรพูืน้ฐานและเชงิลกึดานปฏสิมัพนัธของแบคทเีรยีดนิและพชื โดยเลอืกใชปอเทอืงซ่ึง
เปนพชืปลกูคลมุดนิทีใ่ชมากในประเทศในการศกึษา เพือ่พฒันากระบวนการบำบดัการตกคางของ
สารมลพษิน้ีแบบ Rhizoremediation ผลจากการวิจัยนีน้อกเหนอืจากจะเปนองคความรใูหมทีส่ามารถ
ตพีมิพในระดับนานาชาตอิยางนอย 2 เร่ืองแลว ยงัสามารถนำไปประยุกตใชจริง ทัง้นี้ ผวูจัิยมแีผน
ดำเนนิกจิกรรมการถายทอดเทคโนโลยสีเูกษตรกรและนกัวทิยาศาสตรสิง่แวดลอมอยางเปนรูปธรรม

Chemotactic Bacteria for Rhizoremediation of Agricultural Soil
Contaminated with Pesticide Derivative
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. gra
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การขยายกำลงัการผลติเอนไซมโปรตเิอสในระดบักึง่อตุสาหกรรม
เพ่ือประยกุตใชในการเตรยีมน้ำยางพาราปราศจากโปรตนีภมูแิพ
ดร. ไพโรจน วงศพทุธิสนิ
สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัแมโจ

งานวิจัยที่เสนอขอครั้งนี้เปนงานที่ตอเนื่องมาจากโครงการการพัฒนากระบวนการเตรียมเอนไซม
โปรติเอสตนทนุต่ำสำหรบัผลิตน้ำยางพาราปราศจากโปรตีนภมูแิพ (สำนกังาน สกว. สญัญาเลขท่ี
5650081) ทีม่งุเนนหากระบวนการเตรยีมเอนไซมโปรติเอสจากเชือ้แบคทเีรยี Bacillus subtilis
ที่มีตนทุนต่ำ โดยประเด็นที่ทำการศึกษาในครั้งนั้นคือ สูตรอาหารตนทุนต่ำสำหรับเพาะเลี้ยง
แบคทีเรียและกระบวนการแยกเอนไซมโปรติเอสจากอาหารเหลวที่สะดวกและไมซับซอน
อยางไรก็ตาม การผลิตเอนไซมโปรติเอสเพือ่รองรับความตองการใชงานในระดับอตุสาหกรรมน้ัน
จำเปนตองขยายขนาดการผลติใหใหญขึน้ แตปญหาท่ีตามมาคอืการเจริญของแบคทีเรียในถงัหมัก
ขนาดใหญมกัต่ำกวาการคาดการณ เน่ืองจากการถายมวลสารและความรอนทีด่อยลง ดงันัน้ผวูจัิย
จึงมีแนวคิดที่จะหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการหมักในถังหมักขนาด 20 ลิตร โดยศึกษาถึงระดับ
การใหอากาศและอัตราการกวนที่เหมาะสม ตลอดจนศึกษาหารูปแบบของการหมักที่เหมาะสม
โดยเปรียบเทยีบกนั 3 รูปแบบ ไดแก การหมกัแบบกะ (ครัง้คราว) การหมกัแบบตอเนือ่ง และการ
หมกัแบบก่ึงคร้ังคราว เมือ่ไดสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลติเอนไซมโปรติเอสในถงัหมักขนาดใหญ
เปนที่เรียบรอยแลว ก็จะไดนำโปรติเอสที่ผลิตขึ้นดังกลาวนี้มาทดสอบความสามารถในการยอย
โปรตีนภมูแิพในน้ำยางพารา น้ำยางพาราปราศจากโปรตนีภมูแิพทีผ่ลติขึน้โดยกระบวนการนีจ้ะถกู
นำมาทดสอบความเปนไปไดในการข้ึนรปูเปนถงุมอืยางทางการแพทยตอไป ผวูจัิยคาดวาดวยการ
ศึกษาและพัฒนาดังรายละเอียดที่เสนอมาครั้งนี้ จะชวยใหเกิดความเปนไปไดที่สูงข้ึนในการ
นำเอนไซมโปรติเอสจากเชือ้ Bacillus subtilis มาใชงานจรงิในภาคอตุสาหกรรม

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.
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การตรวจสอบลกูผสม และการทำ DNA barcodes บัวประดบัสกลุ
Nymphaea ท่ีมชีือ่เสียงของประเทศไทย
ผชูวยศาสตราจารย ดร. วภิา หงษตระกูล
ภาควชิาพนัธศุาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

บวัไดชือ่วาเปนราชนิแีหงไมน้ำ อยใูนวงศ Nymphaeaceae ความสวยงามของบวัไมเพยีงมาจากรูปแบบ
แตยังมาจากสีและสีผสมของดอก ในทุกปนักผสมพันธุบัวทั่วโลกไดผสมพันธุบัวลูกผสมใหม
ทัง้จากการผสมขามสกลุยอย ผสมขามชนดิ และปลอยผสมเปด สมาคมบวัและสวนไมน้ำสากล
(IWGS, The International Waterlily and Water Gardening Society) เปนองคกรในสหรัฐอเมรกิา
ซ่ึงใหการสนบัสนนุ สงเสริมความร ูงานวจัิยในทกุดานทีเ่กีย่วกบับัวและสวนไมน้ำ รวมท้ังจัดใหมี
เวทปีระกวดบวัพนัธใุหมทีส่วยงามจากทัว่โลกทกุป มบีวัไทยไดรับรางวัลจากการประกวดมากมาย
เชน บวั ‘มายาราณ’ี ลกูผสมระหวาง N. gigantea (blue) x N. ‘A-trans’ ไดรับรางวัลชนะท่ี 1
บวัยกัษออสเตรเลยี (Anecphya) ลกูผสมพนัธใุหม จาก IWGS ป 2013 และ บวั ‘สยามเฟอเฟล 1’
ลกูผสมระหวาง N. ‘Supranee Pink’ x N. ‘Nangkwag Fah’ ไดรับรางวัลชนะเลศิบวัประดับ
พนัธใุหมและชนะท่ี 1 บวัลกูผสมขามสกลุยอย จาก IWGS ป 2011 ขอมูลพนัธกุรรมของบัวประดับ
มอียนูอยมาก ยงัไมมขีอมลูยนืยนัความเปนลกูผสมในระดบัโมเลกลุ วตัถปุระสงคของการศกึษานี้
เพือ่ตรวจสอบความเปนลกูผสมและสรางดเีอน็เอบารโคดเพือ่การระบคุวามจำเพาะของบวัพนัธทุีม่ี
ชือ่เสยีงของประเทศไทย เครือ่งหมายดเีอน็เอทีใ่ชตรวจลกูผสมไดแก เครือ่งหมายไมโครแซทเทลไลท
เครือ่งหมายเอสเอสซีพจีำเพาะกับยนีครอบคลมุสวนของอินตรอน และเคร่ืองหมายจำเพาะกับพันธุ
พอแม ดเีอน็เอบารโคดทำโดยการทำปฏกิริิยาพซีีอารทีบ่ริเวณ ITS ของยนี 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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การพฒันากระบวนการผลติเอทานอลจากเซลลูโลสโดย Pichia Stipitis
รองศาสตราจารย ดร. อภชิาต ิบญุทาวนั
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอทานอลไดรับความนยิมสำหรบัการประยุกตใชเปนเชือ้เพลงิชีวภาพ โดยสามารถหมกัจากวสัดทุาง
การเกษตรโดยเฉพาะสารจำพวกลิกโนเซลลโูลซิกทีม่รีาคาถกู การบำบดัสารเหลานีเ้พือ่กำจดัลกินนิ
และเฮมิเซลลโูลสน้ันมคีวามจำเปนเพือ่ทีจ่ะไดเซลลโูลส ซ่ึงสามารถใชกระบวนการยอยดวยกรดหรือ
เอ็นไซมเพื่อใหไดน้ำตาลชนิดตางๆ กอนที่จะถูกเปลี่ยนไปเปนเอทานอลตอไป เชื้อยีสต Pichia
stipidis มคีวามสามารถในการหมักน้ำตาลไซโลสซ่ึงเปนน้ำตาลโมเลกลุเดีย่วทีม่คีารบอน 5 อะตอม
ใหกลายเปนเอทานอลได แตอยางไรก็ตามกระบวนการหมกัเอทานอลมกัจะประสบปญหาหลักคอื
เกดิการยบัย้ังโดยผลิตภัณฑ ซ่ึงจะสงผลทำใหคาผลผลิตและผลิตผลต่ำ การแยกเอทานอลควบคู
กบักระบวนการหมักกำลงัไดรับความสนใจเปนอยางมาก ซ่ึงจะสงผลทำใหสามารถลดคาความเปนพษิ
ของเอทานอลท่ีมตีอเชือ้ยสีตลงไปไดอยางมาก นกัวจัิยไดประดิษฐเครือ่งตนแบบระดับหองปฏิบตักิาร
ในการแยกเอทานอลควบคกูบัการหมกั โดยใชเทคนคิการกลัน่ลำดบัสวนแบบสญุญากาศ ซ่ึงสามารถ
กลัน่ลำดบัสวนเพือ่แยกเอทานอลความเขมขนรอยละ 90 ออกจากถงัหมักอยางตอเนือ่ง ซ่ึงผลลัพธ
ที่ไดนอกเหนือจากการเพิ่มคาผลผลิตและผลิตผลเอทานอลแลว สวนกลั่นเอทานอลที่ไดนั้น
ยงัสามารถนำเขาสกูระบวนการแยกน้ำได โดยไมตองนำไปกลัน่ลำดบัสวนอกี ทำใหตนทนุการผลติ
เอทานอลลดลงเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบนี้ในระดับโรงงานตนแบบและการ
ออกแบบโดยใชแบบจำลองทางคณิตศาสตรจะเปนสวนสำคัญในการประยุกตใชระบบน้ีในระดับ
อุตสาหกรรมตอไป

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.gra
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การเพิม่ประสทิธิภาพการสกดัเสนใยคณุภาพสงูจากผกัตบชวาดวยวธิี
ทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ดร. รังสิมา ชลคปุ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การใชเสนใยธรรมชาตจิากวตัถดุบิอืน่ นอกเหนอืจากเสนใยฝายและไหม จะทำใหสามารถเพิม่ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑเสื้อผาเครื่องนุงหมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และยังเปนการพัฒนา
ผลติภัณฑทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม ขานรบักระแส Eco fiber ของโลกอีกดวย โดยเฉพาะเสนใย
จากผลผลติพลอยได (by-product) ทางการเกษตร ไดแก ผกัตบชวา ซ่ึงเปนวชัพชืทีส่รางความ
เดอืดรอนใหแกประชากรและสิง่แวดลอมในหลายประเทศทัว่โลก โดยเสนใยผกัตบชวาสามารถสกดั
ไดดวยเครื่องขูดเสนใยที่พัฒนาตอยอดจากเครื่องขูดใบสับปะรดของนักวิจัยสถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เสนใยที่ไดนี้จำเปนตองกำจัดสารที่ไมใช
เซลลโูลส (รวมเรยีกวา กมั) ทีเ่ปนสารยดึเกาะโครงสรางเซลลในเสนใย เพือ่ใหไดเสนใยเดีย่วทีม่ี
ความละเอียด เหมาะสำหรับนำไปใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาการใชวิธีทาง
กลดวยเทคนิคอัลตราโซนิก และสารเคมี เพื่อกำจัดสารที่ไมใชเซลลูโลส เปรียบเทียบกับวิธีที่ใช
สารเคมซ่ึีงเปนวธีิดัง้เดิม โดยการวิเคราะหปริมาณกมัทีถ่กูกำจดัออกไป น้ำหนกัทีส่ญูหายและขนาด
เสนผานศนูยกลางของเสนใย รวมท้ังสมบัตทิางกายภาพของเสนใยทีไ่ด แลวเลอืกวธีิทีเ่หมาะสม
เพื่อนำมาเตรียมเสนใยผักตบชวาสำหรับการผลิตในระบบอุตสาหกรรมส่ิงทอตอไป

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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สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา

การวจิยัและพฒันาน้ำหมักจากผลมงัคดุสุกเพือ่เปนอาหารเสรมิในการลด
ปจจยัเส่ียงตอการเปนโรคเบาหวานและโรคหวัใจและหลอดเลือด
รองศาสตราจารย ดร. จิตรบรรจง ตัง้ปอง
ภาควิชาชีวเวชศาสตร คณะสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

โรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด เปนโรคท่ีมีอุบัติการณสูงและเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง
ทัว่โลก สาเหตเุกดิจากการรบัประทานอาหารท่ีไขมนัสงู กอใหเกดิความผดิปกตขิองกระบวนการ
เมแทบอลิสึมของรางกายและภาวะเครียดออกซิเดชัน การใชสารแซนโทนจากมังคุดที่มีสมบัติ
ตานอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ ปรับสมดุลภูมิตานทานของรางกาย และตานมะเร็ง อาจเปน
ทางเลอืกในการปองกนั รักษาโรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลอืดได
ปจจุบนัมกีารหมกัผลมงัคดุสกุและนำน้ำหมกัมาใชในการรกัษาในผปูวยโรคมะเรง็ เบาหวาน ไขมนั
ในเลอืดสงู ลางพิษในลำไส และโรคผิวหนงั แตอยางไรก็ตามยงัขาดขอมลูการศกึษาวจัิยในหองปฏิบตักิาร
ในสตัวทดลอง และในมนุษยในดานประสิทธิภาพ กลไกการออกฤทธิ ์และขอมลูการศกึษาทางคลินกิ
ทีส่นบัสนนุวาการบริโภคน้ำหมกัผลมงัคดุสกุสามารถรกัษาโรคดังกลาวได รวมท้ังในขณะน้ียงัไมมี
รายงานการศึกษาความเปนพิษของน้ำหมักผลมังคุดและยังไมพบรายงานการแพที่มีผลถึงชีวิต
การศกึษาประสทิธิภาพของน้ำหมกัผลมงัคดุในการลดความเสีย่งตอการเปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด การตานอนุมูลอิสระ การตายของเซลล และความเปนพิษ ทั้งในหลอดทดลอง
สตัวทดลอง และการศึกษาทางคลินกิเพือ่เปนขอมลูบงช้ีประสิทธิภาพ ความปลอดภยัของน้ำหมกั
ผลมงัคุด ทีไ่ดมกีารพฒันาตอยอดสรูะดับอตุสาหกรรมและมกีารนำไปใชประโยชนแลว นอกจากนี้
ยังเปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิตมังคุดสุกที่ลนตลาด ขายไมไดราคา และยังชวยสนับสนุนกลุม
วสิาหกจิชุมชนและ SMEs ในการพฒันาเปนผลติภณัฑอาหารเสริมและเคร่ืองดืม่ทีม่ปีระสิทธิภาพ
รูปลักษณที่พึงพอใจเปนที่ตองการของกลุมลูกคาทั้งในและตางประเทศ

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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การคดัเลือกและจดัจำแนกเชือ้แบคเทอรโิอฟาจทีจ่ำเพาะตอเชือ้ Xanthomonas
axonopodis pv. citri สาเหตโุรคแคงเกอรมะนาว
ดร. สภุาภรณ เอีย่มเขง
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โรคแคงเกอร(Canker) เกดิจากเชือ้แบคทเีรยีทีม่ชีือ่วา Xanthomonas axonopodis pv. citri
จัดเปนโรคสำคญัทีร่ะบาดทำความเสยีหายใหกบัพชืในตระกลูสมเกอืบทกุชนดิทัว่โลกประเทศไทย
พบการแพรระบาดของโรคและทำใหเกดิความเสยีหายใหกบัพืชตระกูลสมหลายชนดิ สำหรับมะนาว
ซ่ึงมกีารปลกูทัว่ประเทศไทยกป็ระสบปญหาของโรคแคงเกอรเชนเดยีวกนั โรคแคงเกอรสามารถเกดิ
และเปนไดกับทุกสวนของตนมะนาวที่อยูเหนือพื้นดิน การปองกันกำจัดโรคแคงเกอรในมะนาว
ในปจจุบนัจะใชสารเคมใีนกลมุของ Copper ซ่ึงสารเคมเีหลานีพ้บวา เมือ่ใชเปนระยะเวลานานจะมี
ผลตกคางในระบบการผลติ รวมถงึการตกคางในสภาพแวดลอม และยงัมผีลทำใหแบคทเีรยีสาเหตุ
โรคเกดิการดือ้ยาอกีดวย ดงัน้ัน ในงานวจัิยครัง้นีจึ้งไดมคีวามพยายามในการหาแนวทางการปองกนั
กำจดัโรคแคงเกอรโดยการควบคมุทางชวีวธีิ (Biological control) โดยการเกบ็ตัวอยางจากมะนาว
ทีเ่ปนโรคแคงเกอร นำมาคดัเลอืก และจัดจำแนกชนดิของแบคเทอริโอฟาจ (Bacteriophage) แลว
จึงนำไปทดสอบการควบคมุเชือ้แบคทเีรยี X. axonopodis pv. citri สาเหตโุรคแคงเกอรในมะนาว
ซ่ึงผลจากงานวิจัยครั้งน้ีจะเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดของแบคเทอริโอฟาจท่ีจำเพาะตอเชื้อ
X. axonopodis pv. citr i เพื่อสามารถนำมาใชศึกษาการประยุกตใชแบคเทอริโอฟาจในการ
ควบคุมโรคแคงเกอรในมะนาวโดยชีวิธี ซ่ึงอาจจะเปนทางเลือกใหมใหแกเกษตรในการควบคุม
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

การเตรยีมและสมบตัขิองพอลเิมอรไฮโดรเจลจากมาลเิอตพอลไิวนลิ
แอลกอฮอลกราฟตกบัไคโตแซนทีเ่ตมิยางธรรมชาตดัิดแปรและการ
ประยกุตใชควบคุมการปลดปลอยสารวองไว
รองศาสตราจารย ดร. สอาด ริยะจันทร
ภาควชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยวีสัด ุคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

ปจจุบนัไฮโดรเจลวองไวถกูใชงานอยางกวางขวาง เชน เซนเซอร กลามเนือ้เทยีม แผนฟลม และ
ระบบนำสงยา พอลิเมอรไฮโดรเจลสวนใหญมีสมบัติเชิงกลต่ำ ดังน้ัน งานวิจัยนี้ไดศึกษาการ
สงัเคราะหพอลเิมอรไฮโดรเจลจากพอลเิมอรละลายน้ำ เชน พอลไิวนลิแอลกอฮอล (PVA) ไคโตแซน
(CS) และ เจลาตนิ (GT) และตามดวยการผสมกบัยางธรรมชาตดิดัแปร งานวจัิยในสวนแรก ทำการ
ดดัแปร PVA โดยทำการกราฟตกบัมาเลอกิ แอนไฮไดรด (MA) แลวได มาลเิอตพอลไิวนลิแอลกอฮอล
(PVAM) ซ่ึง PVAM แสดงสมบตัวิองไวตอ pH เนือ่งจากเกดิการแตกตวัในตวักลางทีม่ ีpH สงู
และเกดิโปรโตเนตในตวักลางทีม่ ีpH ต่ำ งานวจัิยในสวนทีส่อง ทำการเตรยีม PVAM กราฟตกบั
CS แลวได PVAM-g-CS เพือ่เปนการลดตนทนุของ PVA หลงัจากนัน้นำ PVAM-g-CS ทำการ
กราฟตกบั GT เพือ่ใหมสีมบตัวิองไวตออณุหภมู ินอกจากนีท้ำการปรบัปรุงสมบตัเิชงิกล และความ
คงทนในน้ำของไฮโดรเจลท่ีเตรียมได โดยการผสมกบัยางธรรมชาติดดัแปร งานวจัิยในสวนสดุทาย
นำเอาไฮโดรเจลทีเ่ตรียมไดนำมาเตมิ สารสมนุไพร เชน สารสกดัพรกิ (แคปไซซิน) เพือ่ประยกุต
ลดความเจบ็ปวดของผปูวย เมือ่พจิารณาขอดขีองดขีองงานวจัิยนีค้อื 1) ไดพอลเิมอรไฮโดรเจลท่ี
มสีมบตัวิองไวตอ pH และอุณหภมู ิและมสีมบตัเิชงิกลสงู 2) เปนการเพิม่มลูคาเจลาตนิ ไคโตแซน
และยางธรรมชาติ และ 3) ไดแคปซูลชนดิใหมทีม่ปีระสิทธิภาพในการควบคมุการปลดปลอยแคปไซซิน

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.
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การพฒันากระบวนการสงัเคราะหแบบขัน้ตอนเดียวเพ่ือใชในการสงัเคราะห
สารประกอบอะมโินเอซาไบไซเคลิและอนพุนัธท่ีมฤีทธิท์างชวีภาพ
ดร. วรรณพร ดสิดี
หองปฏบิตักิารเภสชัเคม ีสถาบนัวจัิยจฬุาภรณ

เอซาไบไซเคิลเปนโครงสรางหลักของสารประกอบท่ีถูกพบทั้งในผลิตภัณฑจากธรรมชาติและ
สาร สงัเคราะห ความนาสนใจของสารในกลมุนีอ้ยทูีค่วามหลากหลายของฤทธิท์างชวีภาพทัง้ในดาน
เภสชัเคมแีละเภสชัวทิยา ทำใหในปจจุบนัมกีารวจัิยสารในกลมุนีม้ากมาย ถงึแมวาจะมรีายงานการ
สงัเคราะหสารในกลมุนีอ้ยหูลายวธิแีตสวนใหญจะใชกระบวนการทีป่ระกอบดวยหลายขัน้ตอน ทำให
ปริมาณผลติภณัฑทีไ่ดต่ำ ดงันัน้กระบวนการสงัเคราะหในขัน้ตอนเดยีว จึงมคีวามสำคญัอยางยิง่
เพราะจะชวยแกปญหาทัง้ทางดานการประหยดัเวลา พลงังาน ลดปรมิาณขยะทางเคม ีและชวยเพิม่
ปริมาณผลติภณัฑอกีดวย โครงการน้ีจึงมคีวามสนใจทีจ่ะพัฒนากรรมวิธีแบบข้ันตอนเดยีวสำหรบั
การสังเคราะหสารประกอบอะมิโนเอซาไบไซเคิลและประยุกตใชกรรมวิธีดังกลาวสำหรับเตรียม
สารอนุพันธเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพตอไป

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

การพฒันาไบโอเซน็เซอรชนดิพิมพสกรนีเพ่ือตรวจวดัคาแอคทวิติขีองเอน็ไซม
ไฮดรอกซเีมธิลกลูตารลิโคเอนไซม เอ รดัีกเทส
ผชูวยศาสตราจารย ดร. รงุทิวา พลงัสันตกิลุ
หลกัสตูรวิศวกรรมชวีภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ

เอน็ไซม HMG-CoA reductase (HMGR) เปนเอน็ไซมขัน้กำหนดอตัราของ mevalonate pathway
ในกระบวนการเมทตาโบลซ่ึิมของ isoprenoid ในสตัวเลีย้งลกูดวยนม รา รวมถงึในพืชและแมลง
เอ็นไซมนี้มีบทบาทท่ีสำคัญในการสรางโมเลกุลที่หลากหลายที่ไดจาก pathway เชน sterols
โดยเฉพาะ ergosterol ในยสีตและคอเลสเตอรอลในสัตว จึงมคีวามนาสนใจอยางยิง่ในการตรวจวัด
activity ของ HMGR ที่สัมพันธกับปริมาณของผลิตภัณฑที่สนใจท่ีผลิตไดจาก pathway
กรดเมวาโลนกิ (MA) เปนสารมธัยันตตวัแรกและเปนตวัทีเ่หมาะสมทีจ่ะใชเปนตวัแทนของ HMGR
activity ไดมกีารเสนอวธีิการตางๆ เพือ่หาปริมาณของ MA เชน radioenzyme assay, enzyme
immunoassay, GC-MS assay และ LC-MS/MS assay ในปจจุบนัพบวาไบโอเซ็นเซอรไดรับ
ความสนใจอยางมาก เนือ่งจากเปนเทคนคิทีม่ลีกัษณะเฉพาะในการตรวจวัดทีว่องไว สะดวก มคีวาม
จำเพาะเจาะจงสงู ซ่ึงเทคนคินีม้ขีอดกีวาวธีิทีไ่ดมกีารรายงานไปกอนหนานี ้เพราะไมม ีradio-labeled
substrates หรือไมตองใชเทคนิคราคาแพง และใชเวลาวิเคราะหสั้น นอกจากนี้นี่เปนครั้งแรก
ในการประเมนิคาแอคทวิติีข้อง HMGR โดยใชเทคนคิทางเคมไีฟฟา ในงานวจัิยนีม้กีลยทุธในการ
พัฒนา NAD+/MWNTs–based ไบโอเซ็นเซอรทางเคมีไฟฟา โดยอาศัยคอมโพสิตนาโนของ
NAD+/MWNTs ไปปรับปรุงบนขัว้ไฟฟาแบบพิมพสกรนี เพือ่สรางไบโอเซ็นเซอรทีม่คีวามวองไว
สูงแบบใหม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ไดมีการนำการตรวจวัดทางเคมีมาใชเพื่อแสดงใหเห็นถึง
การทำงานทีย่อดเยีย่มทีไ่ดจากคอมโพสตินาโน ปฏกิริิยาทางเคมไีฟฟาแบบตัวเรง การชวยเพิม่การ
ถายโอนอิเล็กตรอนระหวางพื้นผิวของขั้วไฟฟาและคอมโพสิตนาโน

Development of Screen-printed Electrode Biosensor for 3-hydroxy-3-
methyl-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.gra
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การเตรยีมพอลเิมอรนาโนแคปซลูท่ีหมุสารสกดัสมุนไพรไทย
ผชูวยศาสตราจารย ดร. อมร ไชยสตัย
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ

ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาการเตรียมพอลิเมอรนาโนแคปซูลที่หุมสารสกัดสมุนไพรไทยสำหรับ
ควบคมุการปลดปลอยสารออกฤทธิ ์โดยใชเทคนคิการเตรียมหยดอมิลัชนัแบบช้ันน้ำในชัน้น้ำมนั
ควบคกูบัการระเหยตวัทำละลาย แคปซูลทีเ่ตรียมไดจะถกูนำไปใชเปนสวนผสมในการทำแผนปะ
สมุนไพรแกปวดและอักเสบสำหรับผูสูงอายุ ในขั้นแรกจะทำการเตรียมชั้นน้ำ (วัฏภาคกระจาย)
โดยนำสารสกดัสมนุไพรผสมกับเซลลูโลส อะซิเตต บวิทิเลต หรือเซลลโูลส อะซิเตต บวิทิเลตกบั
พอลเิมทลิเมทาครเิลตในตวัทำละลายทีเ่หมาะสม จากนัน้นำไปผสมกบัชัน้น้ำมนัหรอืวฏัภาคตอเนือ่ง
(น้ำมนัแกวหรือน้ำมนัซลิโิคน) ทีม่สีารลดแรงตึงผิวละลายอย ู เมือ่ใชแรงเฉือนสงูจะทำใหไดหยด
ของสารละลายพอลิเมอร/สมนุไพร ในระดับนาโนเมตรกระจายตัวอยใูนวฏัภาคตอเนือ่ง เมือ่ทำการ
ระเหยตัวทำละลายอนิทรีย พอลเิมอรทีม่คีวามมขีัว้ต่ำกวาสารสกดัสมนุไพรจะแยกวัฏภาคออกจาก
สารสกัดสมุนไพร แลวเคลื่อนตัวมาที่รอยตอระหวางท้ังสองวัฏภาคเกิดเปนเปลือกหุมสารสกัด
สมุนไพรเปนแกน โดยในงานนี้จะศึกษาผลของปจจัยตางๆตอประสิทธิภาพในการหุม และ
เปอรเซ็นตการบรรจุ เชน อตัราสวนระหวางพอลิเมอรกบัสารสกัดสมนุไพร มวลโมเลกลุของเซลลูโลส
อะซิเตต บวิทเิลต และปริมาณและชนดิของสารลดแรงตงึผิว เปนตน นอกจากนี ้จะทำการศกึษา
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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การสรางกลองจลุทรรศนแบบสองกราดแรงอะตอมทีใ่ชเขม็ตดิอยบูน
สอมควอตซทูนนิง่ฟอรค
ดร. วรศม กนุทกีาญจน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การพัฒนาองคความรทูางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยนีาโนเปนแรงผลักดนัใหเกดิการพฒันา

กลองจุลทรรศนชนดิตางๆ เพือ่ศกึษาปรากฏการณทีร่ะดบันาโน ในบรรดากลองจุลทรรศนทีม่อียู
กลองจุลทรรศนแบบสองกราดเปนอุปกรณที่นาสนใจ กลองจุลทรรศนแบบสองกราดนั้นตางจาก
กลองจุลทรรศนแบบแสง โดยกลองชนิดนี้ใชการวัดอันตกริยาระหวางเข็มปลายแหลมเล็กกับ
ตวัอยาง เพือ่ศกึษาคณุสมบตัขิองสารตวัอยาง ในกลองสวนใหญเขม็ปลายแหลมจะตดิอยบูนแขน
แคนทลิเิวอร (cantilever) เพือ่ลากไปบนผิวของตัวอยาง วธีิการนีม้ขีอเสยีหลายอยาง เนือ่งจาก
การเสียพลังงานท่ีตัวแคนทิลิเวอร วิธีที่ดีกวาก็คือการใชเข็มปลายแหลมที่ติดอยูบนสอมควอตซ
ทนูนิง่ฟอรค (quartz tuning fork) โครงการวจัิยชิน้นี ้มจุีดประสงคเพือ่ตดิตัง้ระบบการวัดแบบ
ที่ใชสอมควอตซทูนนิ่งฟอรคลงบนกลองจุลทรรศนแรงอะตอม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนือ้หาของโครงการประกอบดวย การตดิตัง้ระบบการเตรียมเขม็ การตดิเขม็ปลายแหลมลงบนสอม
ทนูนิง่ฟอรค และการประกอบวงจรอิเลก็ทรอนกิสเพือ่ใชเชือ่มตอสญัญาณเขาไปในวงจรของกลอง
จุลทรรศนแรงอะตอม แลวสาธติการวดัดวยระบบทูนนิง่ฟอรคบนตวัอยางทดสอบ ซ่ึงคาดวาจะได
การวัดที่มีความละเอียด และความละเอียดเชิงระยะสูงกวาการวัดดวยแคนทิลิเวอร นอกจากนี้
เข็มแบบควอตซทูนนิ่งฟอรคที่ทำเองจะมีตนทุนที่ถูกกวาเข็มบนแคนทิลิเวอรที่สั่งซ้ือจากบริษัท
กลองจุลทรรศนแบบสองกราดท่ีมีหัวเปนทูนนิ่งฟอรคยังเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนากลอง
จุลทรรศนแบบสองกราดชนิดอื่นในอนาคต

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.
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การหาคณุสมบตัขิองการเปนโฟโตโวลตาอกิจากการสงัเคราะหอนภุาคสาร
กึง่ตวันำของแมงกานสีเทลลูไรด/คอปเปอรเทลลูไรดเพ่ือใชเปนสารรบัไวแสง
2 ชัน้บนโฟโตอเิล็กโทรดของสารกึง่ตวันำโลหะออกไซดสำหรบัการประยกุต
ใชในเซลลแสงอาทิตย
ดร. อฐัสษิฐ ทบัทิมแท
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
ผวูจัิยไดทำการสงัเคราะหสารกึง่ตัวนำของอนภุาคควอนตมัแบบจุด (Quantum dot) ของแมงกานสี
เทลลไูรด (Manganese telluride, MnTe) และคอปเปอรเทลลไูรด (Copper telluride, Cu2-xTe)
เพือ่นำมาประยกุตใชเปนสารรบัไวแสง 2 ชัน้ในเซลลแสงอาทิตย เนือ่งจากคาชองวางพลงังานของ
แมงกานีสเทลลูไรดและคอปเปอรเทลลูไรด มีคาที่ใกลเคียงกันคือ ประมาณ 0.9-1.3 eV ซ่ึง
ใกลเคยีงกบัซิลคิอนทีใ่ชในเซลลแสงอาทิตยในปจจุบนัคอื ประมาณ 1.1 eV ดงันัน้ ทางคณะผวูจัิย
จึงเห็นวาสารรับไวแสงก่ึงตัวนำทัง้สองชนดินีเ้มือ่นำมาใชในการรับแสงรวมกนันาจะใหประสิทธิภาพ
ที่ดีได อนุภาคควอนตัมแบบจุดของที่สังเคราะหขึ้นบนโฟโตอิเล็กโทรดของทังสเตนไดออกไซด
(WO3) จะทำการตรวจสอบลกัษณะโครงสราง คณุสมบตัเิชงิแสงและคุณสมบตักิารเปนโฟโตโวลตาอกิ
ในเซลลแสงอาทิตย เพือ่ศกึษาผลท่ีไดสำหรบัสารกึง่ตัวนำอนภุาคควอนตมัแบบจุดของแมงกานสี
เทลลไูรดและคอปเปอรเทลลไูรดทีใ่ชเปนสารรบัไวแสงรวมกนับนโฟโตอเิลก็โทรด นอกจากนีง้านวจัิย
ในระดับรากฐานนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการประยุกตใชเปนสารรับไวแสงท่ีสามารถดูดกลืน
แสงในชวงใกลอนิฟราเรดสำหรับเซลลแสงอาทิตยได ซ่ึงทำใหเซลลแสงอาทิตยสามารถเกบ็เกีย่วแสง
ไดมากยิ่งข้ึนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใหมากยิ่งข้ึนและลดการสูญเสียพลังงาน นอกจากนี้ยังเปน
พื้นฐานในการปรับปรุงคุณสมบัติตางๆ ของเซลลแสงอาทิตยที่มีสารรับไวแสงชวงกวาง เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวแสงไดมากยิ่งข้ึน ลดการสูญเสียพลังงานแสงในเซลลแสงอาทิตย
รวมถงึเปนการเพิม่ศกัยภาพใหเซลลแสงอาทติยผลติกระแสไฟฟาไดยาวนานขึน้และมกีารตอบสนอง
เชิงแสงท่ีดีขึ้น 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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การพัฒนาหัววัดพลังงานของไอออนดวยเทคนิคสนามหนวงสำหรับการ
วนิจิฉยัพลาสมาในระบบแมกนตีรอนสปตเตอรงิ
ดร. พษิณุ พลูเจริญศลิป
ภาควชิาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

โครงการวิจัย เกีย่วของกับการพฒันาหวัวดัพลงังานของไอออนแบบสนามหนวงสำหรบัใชตรวจหา
ฟงกชนัการแจกแจงพลงังานจลน และพารามเิตอรอืน่ๆ ของไอออนในระบบเคลอืบฟลมบางเทคนคิ
แมกนตีรอนสปตเตอริง มวีตัถปุระสงคเพือ่เพิม่ความแมนยำของการวดั โดยการใชขัว้กริดทีเ่คลอืบ
ดวยวัสดุที่มีคาการปลอดปลอยอิเล็กตรอนต่ำ หัววัดพลังงานแบบสนามหนวงประกอบข้ึนจาก
แผนขัว้ไฟฟาทีเ่รยีงซอนกนัสามชัน้คอื ขัว้กรดิดานนอก ขัว้กรดิดานใน และขัว้รับไอออน ขัว้กรดิ
ดานนอกถกูใชเปนจดุอางองิศกัยไฟฟาของหัววดั ขัว้กรดิดานในถกูไบแอสดวยศกัยลบเพือ่ยบัยัง้
อเิลก็ตรอน ในขณะทีข่ัว้รับไอออนถกูไบแอสดวยศกัยบวกเพือ่สรางสนามหนวง ไอออนทีม่พีลงังาน
จลนสงูกวาพลงังานศักยจากสนามหนวง สามารถเคลือ่นทีผ่านไปยงัข้ัวรับไอออน และสามารถถกู
ตรวจวัดไดในรูปของกระแสไฟฟา อนุพันธอันดับแรกของกระแสไอออนเทียบกับศักยไฟฟา
ที่ขั้วรับไอออน เปนสัดสวนโดยตรงกับฟงกชันการแจกแจงพลังงานจลนของไอออน อิเล็กตรอน
ทีเ่กดิขึน้ภายในหวัวัดเนือ่งจากการชนของไอออนกบัขัว้กริดดานใน ทำใหกระแสไอออนเกดิความ
คลาดเคลื่อน ดังน้ัน ขั้วกริดดานในจึงตองถูกเคลือบดวยวัสดุฟลมบางท่ีมีคาการปลดปลอย
อเิลก็ตรอนต่ำ เชน ฟลมไทเทเนยีมไนไตรด หรือฟลมคารบอน 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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การเพิม่ประสทิธิภาพของระบบบำบดัน้ำเสียทางชวีภาพโดยการออกแบบ
กลมุประชากรจลิุนทรียดวยวธิแีฟกทอเรยีล
ดร. มจุลนิทร ผลจนัทร
ภาควชิาเทคโนโลยีสิง่แวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัแมโจ

น้ำเสยีจากอตุสาหกรรมแปรรปูการเกษตรสวนใหญจะถกูบำบดัโดยใชระบบบำบัดทางชวีภาพโดยเฉพาะ
อยางยิง่ระบบแอคตเิวทเตดสลดัจซ่ึงอาศยัการทำงานของจลุนิทรยีทีใ่ชอากาศ โดยทีก่ลมุจลุนิทรยี
ดงักลาวจึงเปนกญุแจสำคัญท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสยีทางชีวภาพ ดงันัน้
การทีร่ะบบจะมีประสทิธิภาพในการบำบดัทีด่จึีงไมไดขึน้กบัรูปแบบของระบบเพยีงอยางเดยีว แต
ยงัข้ึนอยกูบัการทำงานของประชากรจุลนิทรียในระบบและสภาพแวดลอมโดยรอบดวย อยางไรก็ตาม
งานวจัิยทีผ่านมาไดมงุศกึษาไปท่ีความสมัพนัธระหวางความหลากหลายของประชากรจลุนิทรยีกบั
ประสิทธิภาพของระบบในระดับหองปฏิบัติการและใชน้ำเสียสังเคราะห แตยังขาดขอมูลของการ
ศกึษาความสมัพนัธดงักลาวจากระบบบำบัดน้ำเสยีจริง ดงันัน้การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคทีจ่ะ
ประยุกตเทคนคิ PCR-DGGE เขามาในงานวศิวกรรมน้ำเสยี เพือ่ทีจ่ะใชในการวเิคราะห ตดิตาม
ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของโครงสรางประชากรจุลินทรียในระบบบำบัดน้ำเสียไดอยางชัดเจน
และรวดเร็ว โดยผลการศกึษาดงักลาวจะถกูนำมาเชือ่มโยงกบัประสิทธิภาพของระบบเพ่ือทีจ่ะชวย
ปรับปรุงการทำงานของระบบใหดขีึน้ นอกจากนัน้ จะไดมกีารคดัเลอืกเชือ้จลุนิทรยี 5 สายพนัธุ
มาทดสอบกบัน้ำเสยีสงัเคราะหและน้ำเสยีจากโรงงานในระดับหองปฏบิตักิารดวยวธีิแฟกทอเรยีล
ซ่ึงจะไดสดัสวนของเชือ้ทีเ่หมาะสมสำหรบัน้ำเสยีอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ผลการศกึษาท่ีได
คาดวาจะชวยใหวศิวกรน้ำเสยีสามารถทีจ่ะตรวจสอบ เขาถงึ และควบคมุประสทิธิภาพของระบบ
บำบัดทางชีวภาพที่ใชบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรไดดีและรวดเร็วมากขึ้น

Enhancing the Performance of Biological Wastewater Treatment
Plant by Microbial Consortia with Factorial Design
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. gra
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ระบบตรวจจบัการลมในอาคารโดยใช Kinect
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ศนัสนยี เอือ้พนัธวริิยะกลุ
ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

หนึ่งในปญหาสุขภาพของผูสูงอายุคือการบาดเจ็บจากการลม และในบางครั้งการบาดเจ็บเหลานี้
อาจจะนำไปสกูารเสยีชวีติกเ็ปนได ดงันัน้ ระบบการปองกนัการลมจงึเปนสิง่จำเปน แตเนือ่งจาก
ในการสรางระบบแบบน้ีทำไดยาก ทำใหมีงานวิจัยหลายงานที่เกี่ยวของกับการตรวจจับการลม
ทั้งน้ีเพื่อชวยลดเวลาในการชวยเหลือลง ซ่ึงงานวิจัยเหลานี้สวนหนึ่งเกี่ยวของกับระบบท่ีตองมี
อปุกรณตดิตวั แตระบบเหลานีท้ำใหผใูชไมมคีวามสะดวกเทาทีค่วร และถาผสูงูอายลุมืตดิอปุกรณ
ไวกบัตัว ระบบก็ไมสามารถตรวจจับการลมไดเลย ทัง้นี ้ยงัมงีานวิจัยทีใ่ชกลองในการตรวจจับการลม
แตระบบเหลานัน้ยงัมาซึง่ความไมสะดวกสบายตอผสูงูอาย ุเนือ่งจากไมวาผสูงูอายจุะทำอะไร คนที่
ดูแลจะเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทำใหไมมีความเปนสวนตัว และยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่ใช
อปุกรณอืน่ แตงานวจัิยเหลานัน้ไมสามารถใหผลการตรวจจับเปนทีต่องการได
ในงานวจัิยนี ้ผวูจัิยจะทำการพฒันาระบบการตรวจจับการลมโดยใช Kinect ซ่ึงรูปรางของผทูีอ่ยู
ในบริเวณของการมองเหน็ของ Kinect จะถูกสงมาวเิคราะหในระบบ โดยทีว่ธีิการวเิคราะหรูปราง
จะยดึตามหลกัการทฤษฎขีองความฉลาดเชงิการคำนวณ และถามกีารลมเกดิขึน้ สญัญาณการเตอืน
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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การออกแบบและสรางชิน้สวนปอนและหวัฉดียางพาราสำหรบั
เครือ่งพมิพ 3 มติิ
รองศาสตราจารย ดร. วฒันพงศ เกดิทองมี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ยางพาราเปนวัสดุที่มีแหลงผลิตหลักในประเทศไทย การพัฒนาใหเคร่ืองพิมพ 3 มิติสามารถใช
วตัถดุบิในกลมุยางพาราในการสรางช้ินงานไดเปนการสรางมลูคาเพิม่ใหกบัยางพารา นอกจากนัน้
ดวยขอไดเปรียบของเคร่ืองพิมพ 3 มติทิีส่ามารถสรางช้ินงานไดโดยตรงจากช้ินงานท่ีออกแบบโดย
ใชคอมพวิเตอรโดยไมจำเปนตองสรางแมพมิพ สงผลใหนกัวจัิยทางการแพทยซ่ึงเปนกลมุเปาหมาย
หลักของโครงการวิจัยนี้สามารถใชเครื่องพิมพ 3 มิติในการพิมพชิ้นสวนอวัยวะภายนอกจาก
ยางพารา (ทีผ่านการสกดัโปรตีนทีก่อใหเกดิการแพออก) ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงกบัผพูกิาร (เชน
ใบหู นิว้) ซ่ึงช้ินสวนเหลานีไ้มคมุทนุในการจดัสรางโดยใชแมพมิพและฉดีเพราะเปนชิน้งานทีผ่ลติ
เพยีง 1 หรือ 2 ชิน้ตอผพูกิาร 1 คน การสรางช้ินงานในกลมุนีโ้ดยใชเคร่ืองพิมพ 3 มตินิาจะเปน
แนวทางท่ีคมุทนุ เปนประโยชนโดยตรงตอผพูกิาร และมโีอกาสในการขยายประโยชนของการใชงาน
เครือ่งพิมพ 3 มติใินอนาคตได การพัฒนาอุปกรณปอนและหัวฉดีเพือ่ใหเครือ่งพิมพ 3 มติสิามารถ
สรางชิน้งานจากยางพาราไดยงัเปนประโยชนตอกลมุผทูีส่นใจในการสรางช้ินงานโดยการขึน้รปูโดยตรง
จากยางพารา โดยอาจกอใหเกดิผลติภณัฑอืน่ทีห่ลากหลายมากขึน้ในอนาคตซึง่สงผลดตีอเศรษฐกจิ
ของชาติได โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาตัวแปรของการพิมพชิ้นงานจากยางพารา เชน
รูปแบบหรือสถานะของวตัถดุบิ อตัราเร็วของการพิมพ อณุหภมูขิองการหลอมตัว/เยน็ตวัของวัตถดุบิ
อณุหภมูขิองการอนุชิน้งานในแตละช้ันระหวางการพิมพ ผลท่ีไดนำไปสกูารออกแบบและสรางช้ินสวน
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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การพฒันาอปุกรณนาโนอเิล็กทรอนกิสท่ีรองรบัการเคลือ่นทีข่องอเิล็กตรอน
แบบบอลลิสตคิและการพฒันาวสัดุนาโน
ดร. ศวิพล ศรสีนพนัธุ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปจจุบนังานวจัิยดานนาโนเทคโนโลยไีดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่งานวจัิยทาง
ดานอปุกรณนาโนอเิลก็ทรอนิกสซ่ึงพบวามศีกัยภาพในการนำมาประยกุตและพัฒนารวมกบังานวิจัย
ไดหลายสาขา แตการพฒันาของอุปกรณนาโนอเิลก็ทรอนกิสเปนไปอยางจำกัดเพราะโครงสรางของ
อปุกรณทีม่ขีนาดเลก็ในระดบันาโนมผีลทำใหพฤตกิรรมของวสัดโุดยเฉพาะอเิลก็ตรอนมคีณุสมบตัิ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป อปุกรณนาโนอเิลก็ทรอนกิสมขีนาดเลก็และใหประสิทธิภาพสงู แตหลกัการทำงาน
และโครงสรางของอปุกรณนาโนอเิลก็ทรอนกิสกม็คีวามซบัซอนมากขึน้เชนกนั ซึง่ประเทศไทยยงั
ขาดองคความรแูละความสามารถในการผลิตหรือสรางวัสดนุาโนรวมท้ังอุปกรณนาโนอเิลก็ทรอนกิส
ไดเอง ดงัน้ันโครงการวจัิยพฒันาอปุกรณนาโนอเิลก็ทรกนกิสนีม้กีารมงุเนนไปในทศิทางการศกึษา
องคความรูใหม สรางงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเพื่อ
รองรับอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีนาโนอเิลก็ทรอนกิสในอนาคต ซ่ึงอุปกรณนาโนอิเลก็ทรอนกิส
จะมกีารนำกระแสไฟฟาแบบบอลลสิตคิหรอื การเคลือ่นทีข่องอเิลก็ตรอนในโครงสรางทีม่ขีนาดนอย
กวาระยะทางอิสระเฉลี่ยกอนเกิดการชน (~100 นาโนมิเตอรสำหรับอากาศ) โดยอิเล็กตรอน
จะสามารถเคลือ่นทีไ่ดเสมอืนการเคลือ่นทีใ่นสญูญากาศ ซ่ึงคณุสมบตันิีส้ามารถทำใหผลติอปุกรณ
ทีใ่ชพลงังานไฟฟาต่ำและใหประสิทธิภาพสงูได นอกจากนีย้งัมกีารนำวสัดสุมยัใหม เชน วสัดกุราฟน
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.
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การพฒันาระบบตดิตามขบวนรถไฟดวยแผงวงจรกำหนดตำแหนงบนโลก
(จพีเีอส) ท่ีเขาถงึไดสะดวก
รองศาสตราจารย ดร. อาทติย ศรแีกว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวจัิยนี ้มงุผลิตตนแบบระบบติดตามขบวนรถไฟ ทีส่ามารถระบตุำแหนงของขบวนรถปจจุบนั
และตารางเวลาของขบวนรถท่ีจะมาถึงแตละสถาน ีซ่ึงคาดการณเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงตามสถานการณ
และเหตุขัดของ รวมถึงมีสวนแสดงผลถึงผูใช ไดแก เจาหนาที่ ผูโดยสาร และประชาชนท่ัวไป
เพิม่เตมิจากโครงการทีเ่สนอและไดรับอนมุตัจิาก สำนกังานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิ(3 ขบวน
2, 14 และ 52 เชยีงใหม-กรงุเทพ) ใหครอบคลมุขบวนรถสายเหนอืทัง้หมดและ Ladies & Children
Cars ทัง้ 8 ขบวน (ขบวนรถดวนพเิศษนครพงิคที ่ 1/2 กรงุเทพ-เชยีงใหม–กรงุเทพ ขบวนรถ
ดวนที ่67/68 กรุงเทพ-อบุลราชธาน-ีกรงุเทพ ขบวนรถดวนที ่69/70 กรงุเทพ-หนองคาย–กรงุเทพ
และ ขบวนรถดวนพิเศษทักษิณที่ 37/38 กรุงเทพ-สุไหงโกลก–กรุงเทพ) ทำการเก็บขอมูลที่
เกีย่วของ เพือ่สรางแบบจำลองการคาดการณเวลาเดนิรถ โดยมแีผนในการทดลองใชระบบติดตาม
ตนแบบท่ีพฒันาขึน้ เพือ่ใหแนใจไดวาระบบสามารถทำงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 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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ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยชดิ วงคใหญ

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
อำเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ผลของสารสกดัจากพชืบางชนดิทีม่ตีอ
การยบัยัง้เชือ้รา Fusarium moniliforme
สาเหตโุรคถอดฝกดาบ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มสีนิคาทีส่งออกหลกัคอื ขาว ซ่ึงประเทศไทยถอืเปนแหลง
ผลิตและสงออกขาวรายสำคัญของโลก ดังน้ันการสงออกขาวจึงเปนรายไดหลักของประเทศ
ที่สามารถนำเงินเขาสูประเทศมาต้ังแตอดีตจนปจจุบัน แตปญหาท่ีสรางความเสียหายใหกับ
เกษตรกรท่ีเพาะปลูกขาวคือ โรคขาวซ่ึงเกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด เชน โรคถอดฝกดาบซ่ึงเปน
โรคท่ีมสีาเหตุเกดิจากเชือ้รา Fusarium moniliforme (Ou, 1985) โดยเกษตรกรนยิมใชสารเคมี
ในการปองกนัและการยบัยัง้เชือ้รา (Ogawa, 1988) ซ่ึงการใชสารเคมเีหลานีม้ผีลตอมนษุยและ
สิง่แวดลอมเปนอยางมาก นอกจากนีย้งัเปนสาเหตสุำคญัท่ีทำใหสมดลุธรรมชาตไิดรับความเสยีหาย
(ทศันยี, 2540) นอกจากปญหาเชือ้ราดงักลาวแลวเกษตรกรทีท่ำนาหวานยงัประสบปญหาทีส่ำคญั
คอื นกทีเ่ขามาจกิกนิเมลด็พนัธขุาว ซ่ึงท้ังสองปญหาทำใหผลผลติขาวลดลง การศกึษาในครัง้นี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสารจากธรรมชาติเพื่อใชในการลดปญหาการเกิด โรคถอดฝกดาบ
การกินเมล็ดพันธุขาวของนก สำหรับใชงานในพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร
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2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
เพือ่ศกึษาผลของสารจากพชืบางชนดิทีม่ตีอการปองกนั การยบัยัง้เชือ้รา Fusarium moniliforme
สาเหตุของโรคถอดฝกดาบ การกินเมล็ดพันธุขาวของนกในนาหวาน และเปอรเซ็นตการงอก
ของเมล็ดพันธุขาว

วิธีดำเนินการทดลอง
1. สำรวจแปลงนา 3 แหลงๆ ละ 3 จุด ในเขตอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา

ตนขาวเปนโรคถอดฝกดาบรอยละ 51.28
2. ศึกษาสารจากพืชบางชนิดที่มีผลตอการปองกัน การยับยั้งเช้ือราสาเหตุโรคถอดฝกดาบ

การปองกนันกกนิ เมลด็พนัธขุาวในนาหวาน และเปอรเซน็ตการงอกของเมลด็พนัธขุาว ตวัแปร
ทีศ่กึษา ไดแก ชนดิของพชื ชวง Rf ระดับความเขมขนตางๆ สารเคลอืบเมลด็

3. ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดหยาบจากพืช 4 ชนิด ไดแก บอระเพ็ด ฟาทะลายโจร
สะเดาและข้ีเหลก็

4. เปรียบเทียบสีจากธรรมชาติที่มีผลตอการกินเมล็ดพันธุขาวของนกในนาหวาน 4 สี ไดแก
สสีมแดง (ฝาง) สเีขียว (ใบเตย) สนี้ำเงนิมวง (อญัชนั) และสีเหลอืง (ขมิน้)

ผลการทดลอง
การศกึษาผลของสารเคลอืบสเีมลด็พนัธขุาวทีม่ตีอการปองกนัเชือ้ราสาเหตโุรคถอดฝกดาบ การกนิ
เมลด็พนัธขุาวของนกในนาหวาน และเปอรเซน็ตการงอกของเมลด็พนัธขุาว ณ สภาพจรงิ พบวา
เมลด็พนัธขุาวท่ีแชสารละลายสารสกดัหยาบจากฟาทะลายโจร ชวง Rf 5-6 ทีร่ะดับความเขมขน
1000 ppm สสีมแดงสามารถปองกนัเชือ้ราสาเหตโุรคถอดฝกดาบไดใกลเคยีงกบัสารเคม ีอกีทัง้
ยังสามารถปองกันการกินเมล็ดพันธุขาวของนกในนาหวานไดอีกดวย

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถปองกันและยับยั้งเช้ือราท่ีเปนสาเหตุของโรคถอดฝกดาบ
- สามารถปองกันนกกินเมล็ดพันธุขาวในนาหวาน
- ลดปญหาสารเคมีตกคางในผลผลิตทางการเกษตร
- ชวยลดตนทุนในการซื้อสารเคมีและเพิ่มมูลคาใหกับพืชสมุนไพรในทองถิ่น

ศึกษาเปรียบเทียบสาร
เคลือบเมล็ดพันธขุาว
ท่ีมตีอการปองกนัเชือ้รา
สาเหตุโรคถอดฝกดาบ
และการกนิเมล็ดพันธุ
ขาวของนก
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รวมพลงั 4 เกลอท่ีเจอ
ในอิเลก็ทรอนิกส

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การอธิบายตัวตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร และทดลองตอวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนที่มี
ทรานซสิเตอรเปนตวัควบคมุ ครสูวนใหญจะไมถนดัสอนเรือ่งไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส มกัจะสอน
แบบบรรยายใหนกัเรยีนจำ เพราะส่ือหายาก ราคาแพง และชำรุดไดงาย ดงันัน้ผจัูดทำจงึไดจัดทำ
สื่อการสอนเรื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชื่อวาชุดกิจกรรม Boom Power Re-Di-Con-Tran
(รวมพลัง 4 เกลอท่ีเจอในอิเล็กทรอนิกส) เปนชุดอุปกรณที่ทำขึ้นจากวัสดุที่หางาย ราคาถูก
ซอมบำรุงไดงาย ทนทาน เพราะใชลวดทองแดงแทนเสนทองแดงในแผงวงจร ใชไมอัดแทน
แผงวงจร และมีขนาดใหญ สงัเกตเห็นไดชดัเจน เขาใจงาย ไดทดลองใชกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปที ่4/2 โรงเรียนลองวทิยา จำนวน 30 คน สอบกอนเรยีน 10 ขอ ผานเกนิครึง่ 5 คะแนนขึน้ไป
12 คน ไมถงึคร่ึง 18 คน พอเรยีนโดยใชชดุกจิกรรมนีน้กัเรยีนผานหมดทกุคน และใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจกับนักเรียน สวนใหญชอบชุดกิจกรรมน้ี นอกจากนี้ ไดเผยแพรใหกับคณะครู
วิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร
เขต 2 ในวนัอบรม Inspiring Science สรางแรงบันดาลใจครรูะดับมธัยมศกึษาตอนตน เมือ่วนัที่
25-26 กรกฎาคม 2557 ณ สพป. แพร เขต 2 สวน 2 ตำบลรองกาศ อำเภอสงูเมน จังหวัดแพร

2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. นักเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติของรีซิสเตอร (ตัวตานทาน) ไดโอด ทรานซิสเตอร และ

คอนเดนเซอรได
2. นกัเรยีนบอกสญัลกัษณในวงจรอิเลก็ทรอนกิสแทนชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิสได
3. นกัเรยีนสามารถประกอบวงจรอเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตนทีม่ทีรานซสิเตอร 1 ตวั ทำหนาทีเ่ปนสวติช
4. นกัเรยีนสนกุกบัการเรยีนและมเีจตคตทิีด่ตีอสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยปฏิพทัธ ถิน่ถา

โรงเรียนบานไผลอม
อำเภอลอง จงัหวดัแพร
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วิธีดำเนินการทดลอง
ประกอบดวยกจิกรรมยอย 5 กจิกรรม ดงันี้
กจิกรรมท่ี 1 เรือ่ง รีซิสเตอร (ตวัตานทาน) R
กจิกรรมท่ี 2 เรือ่ง ไดโอด (D)
กจิกรรมท่ี 3 เรือ่ง คอนเดนเซอร (C)
กจิกรรมท่ี 4 เรือ่ง ทรานซสิเตอร (Tr)
กจิกรรมท่ี 5 เรือ่ง การตอวงจรไฟฟาทีม่ทีรานซิสเตอรเปนตวัควบคมุอยางนอย 1 ตวั (ไฟฉกุเฉนิ 6 โวลต)

ผลการทดลอง
1. ประสิทธิภาพของชดุกจิกรรม Boom Power Re-Di-Con-Tran (รวมพลงั 4 เกลอ ทีเ่จอใน

อเิลก็ทรอนกิส) มปีระสิทธิภาพคดิเปนรอยละ 85.37/83.11 ซ่ึงสูงกวาเกณฑทีก่ำหนดไวคอื 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมนี้สูงกวากอนเรียนอยาง

มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมน้ีอยูในระดับมาก

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดชดุกจิกรรม Boom Power Re-Di-Con-Tran (รวมพลัง 4 เกลอ ทีเ่จอในอิเลก็ทรอนกิส)

โดยมีองคประกอบของชุดกิจกรรมดังนี้ 1) คูมือครู 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) คำชี้แจง
การใชชดุกจิกรรม 4) ใบกจิกรรม ใบบันทกึกจิกรรม ใบความร ูแบบฝกทายชดุกจิกรรม และ
5) แบบทดสอบกอนเรยีนและแบบทดสอบหลังเรียน

- ไดนำไปตอยอดทำโครงงานวทิยาศาสตรประเภทสิง่ประดิษฐ ไดรับรางวัลเหรยีญทองแดง ของ
สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยศีกึษาไทยรวมกบับริษัททรูปลกูปญญาในป พ.ศ. 2556 และ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคเหนือ ของกระทรวงพลังงาน และไดเขารวมแขงขันระดับ
ประเทศเม่ือวนัที ่15-18 มนีาคม 2557
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การลดขนาดแปลงสำรวจ
ประชากร

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสมศักดิ ์พระศกุร

โรงเรียนบานทุงนาวิทยา
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
โรงเรียนบานทงุนาวิทยา เขารวมเปนสมาชกิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยดำเนินกิจกรรมตามองคประกอบ 5 องคประกอบมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการดำเนิน
กจิกรรมทุกๆ กจิกรรมซ่ึงการดำเนนิการอยางหน่ึงคอื การวเิคราะหสภาพพืน้ทีแ่ละเรียนรธูรรมชาติ
ของพรรณไม เปนการศกึษาขอมลูจากผงัพรรณไมเดมิ ทางดานกายภาพ เชน ขอมลู ดนิ น้ำ อากาศ
แสง และดานชีวภาพ เชน ขอมูล พืช สัตว และการเรียนรูธรรมชาติของพรรณไม เปนการให
ผเูรียนไปศกึษาลกัษณะวสิยั ถิน่อาศยั และขอมลูทัว่ไปของพชื โดยจดัใหผเูรยีนไดศกึษาพกิดัและ
การปกคลมุพืน้ทีข่องตนไม เพือ่ใหทราบถงึขอมลูเกีย่วกบัสภาพพืน้ทีง่านสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
อนัจะสงผลใหสามารถนำเขาพนัธไุมทีเ่หมาะสมมาปลกูในพืน้ทีด่งักลาว แตผเูรยีนเกดิปญหาในการ
วเิคราะหคาการปกคลมุพืน้ที ่ ซ่ึงมขีนาดใหญและมจีำนวนแปลงพืน้ทีส่ำรวจหลายพืน้ที ่ สงผลให
เสียเวลาในการวิเคราะห ผูจัดทำจึงมีความคิดที่จะลดขนาดแปลงตัวอยางโดยใชความรูเกี่ยวกับ
ความนาจะเปนและตารางเลขสมุ โดยใหผเูรียนมสีวนรวมในการวิจัย

2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อออกแบบการลดขนาดแปลงสำรวจประชากร โดยใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนและ

ตารางเลขสุม
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแปลงสำรวจประชากรลดขนาดในขนาดตางๆ

วิธีดำเนินการทดลอง
ผศูกึษาดำเนนิการวางแปลงสำรวจขนาดปกติ กวาง 10-20 ตารางเมตร จำนวน 3 แปลง คารอยละ
การปกคลมุพืน้ทีซ่ึ่งมีคารอยละการปกคลมุเปน 15.96 , 35.19 และ 70.64 ตามลำดบั และไดดำเนนิ
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การออกแบบผงัแปลงสำรวจประชากรขนาด 10% , 20% , 30% , 40% , 50% , 60% , 70%, 80%
และ 90% และศึกษาประสิทธิภาพของแปลงสำรวจลดขนาดเปรียบกับแปลงสำรวจขนาดปกติ
สำหรบัวธีิการเลอืกพืน้ทีย่อยในแตละแปลงยอยนัน้ นกัเรยีนและผวูจัิยตกลงเลอืกใชตารางเลขสมุ
มาชวยในการตัดสนิใจ เพือ่ปองกนัความคลาดเคลือ่นจากความเอนเอยีงของผเูลอืกพืน้ที่

ผลการทดลอง
ผงัสำรวจประชากรขนาดรอยละ 60-90 มปีระสิทธิภาพในการทดแทนแปลงสำรวจประชากรท่ีขนาด
พื้นที่แปลงตัวอยางปกติ ในการสำรวจพ้ืนที่ที่มีคารอยละการปกคลุมรอยละ 15 ได ผังสำรวจ
ประชากรขนาดรอยละ 40-90 มีประสิทธิภาพในการทดแทนแปลงสำรวจประชากรท่ีขนาดพื้นที่
แปลงตัวอยางปกต ิในการสำรวจพืน้ทีท่ีม่คีารอยละการปกคลมุรอยละ 35 ได ผงัสำรวจประชากร
ขนาดรอยละ 20-90 มปีระสิทธิภาพในการทดแทนแปลงสำรวจประชากรทีข่นาดพืน้ทีแ่ปลงตัวอยาง
ปกต ิในการสำรวจพืน้ทีท่ีม่คีารอยละการปกคลมุรอยละ 70 ได

3. ประโยชนและการนำไปใช
- การนำความรูคณิตศาสตรมาชวยในการจัดการปญหาในชีวิตประจำวัน สงผลใหเราสามารถ

มาแกปญหาไดสะดวกและรวดเรว็มากขึน้
- ผเูรยีนมคีวามคดิเหน็วาผวูจัิยสามารถจดัการขอมลูไดดวยตนเอง แตการทีผ่วูจัิยมอบหมายให

ผูเรียนเขามามีสวนรวมและไดลงมือปฏิบัติจริงนั้น สงผลใหผูเรียนไดรูกระบวนการในการ
ทำงานวิจัยในครั้งนี้ และเขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นในการวิจัยในครั้งนี้

- การเรยีนรผูานการลงมอืปฏบิตัขิองผเูรยีน สงผลใหผเูรยีนเขาใจหลกัการและวธีิการทางสถติิ
มากขึน้ แมวาจะมคีวามคลายคลงึกบัการเรยีนรใูนหองเรียน แตผเูรยีนมคีวามรสูกึวาตนเอง
เกิดการเรียนรูและเขาใจมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอสถิติวาสามารถ
นำมาใชไดจริงในชีวิตประจำวัน
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ประสิทธิภาพของปุยหมักมูลไสเดือนดิน
ผสมเชือ้ราไตรโคเดอรมา ทีม่ผีลตอการ
เจริญเติบโตของมะเขือเทศและยับยั้ง
เชือ้รา Sclerotium rolfsii
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยอคัรวฒัน ศรสีวสัด์ิ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ฝายมธัยมศกึษา (มอดนิแดง)
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การปลกูมะเขอืเทศเกษตรกรมกัจะประสบปญหากบัโรคตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลาทีเ่พาะปลกู เชน
โรครากเนาและโคนเนา ซ่ึงเกดิจากเชือ้รา S. rolfsii รวมทัง้ปญหาของแมลงศตัรูพชือกีมากมาย
ซ่ึงทำใหมะเขอืเทศทีป่ลกูไดรับความเสยีหายและสงผลกระทบในทางเศรษฐกจิ (จิระเดช แจมสวาง,
2554) นอกจากนี ้ไดทำการศกึษาการเพิม่ประสทิธิภาพของปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิดวยการผสมกบั
เชือ้ราไตรโคเดอรมา (Trichoderma spp.) ในอตัราสวนทีเ่หมาะสม ซ่ึงเช้ือราไตรโคเดอรมาเปน
เชือ้ราปฏิปกษทีม่ปีระสิทธิภาพในการควบคมุเชือ้ราสาเหตุของโรคพืชและสามารถชวยสงเสริมการ
เจริญเตบิโตใหแกพชื เชือ้ราไตรโคเดอรมาสามารถควบคมุเชือ้ราสาเหตขุองโรคพืชหลายชนิด เชน
Pythium spp., S. rolfsii กลไกการควบคมุโรคของเช้ือราไตรโคเดอรมามหีลายกลไกทีส่ำคญัๆ
เชน การสรางสารปฏิชวีนะ การแขงขัน การเปนปรสติ และการชักนำใหเกดิความตานทาน (สารทอง
แกวฉาย, 2555) ดงันัน้ ผวูจัิยจงึไดตัง้สมมตฐิานและวางแผนการทดลองท่ีจะนำการใชปยุหมกัมลู
ไสเดอืนดนิทีเ่พิม่ประสทิธิภาพโดยผสมไตรโคเดอรมา แลวนำไปทดสอบกบัการปลกูมะเขอืเทศพนัธสุดีา

2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณของปุยหมักมูลไสเดือนดินที่เกิดจากการยอยสลาย
ขยะอนิทรียตางชนดิกนั ในอตัราสวนตางกนัของไสเดอืนดนิ P. peguana และประสิทธิภาพของ
ปุยหมักมูลไสเดือนดินผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของมะเขือเทศและ
ยบัย้ังเช้ือรา S. rolfsii

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณของปุยหมักมูลไสเดือนดินที่เกิดจากการยอยสลาย

ขยะอนิทรียตางชนิดกนั ในอตัราสวนตางกนัของไสเดอืนดนิ P. peguana
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2. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอรมาและสารเคมีสังเคราะหไวตาแวกซ
ทีม่ผีลตอการยบัยัง้เชือ้รา S. rolfsii ในระดับหองปฏิบตักิาร

 3. ศึกษาการประสิทธิภาพของปุยหมักมูลไสเดือนดินผสมเชื้อราไตรโคเดอรมาที่มีผลตอการ
เจริญเตบิโตของมะเขือเทศและยบัยัง้เชือ้รา S. rolfsii

4. ศึกษาการเพิ่มกำลังการผลิตและผลการนำปุยหมักมูลไสเดือนดินผสม เชื้อราไตรโคเดอรมา
ไปใชในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร

ผลการทดลอง
1. การยอยสลายขยะอนิทรยีในชดุควบคมุทีไ่มใชไสเดอืนดนิ และชดุการทดลองทีใ่ชไสเดอืนดนิ

ชวยในการยอยสลายจะใชเวลายอยสลายขยะอนิทรยีแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิโดย
ขยะอนิทรียประเภทเศษอาหารจะใชเวลาในการยอยสลายต่ำสดุ และสัดสวนทีเ่หมาะสมทีค่วร
นำมาประยกุตใชในการทำปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิคอื เศษอาหาร : ใบไมแหง 3 : 1 โดยมวล
เนื่องจากเปนสัดสวนที่ยอยสลายไดเร็ว มีแรธาตุอาหารสูง และใหปริมาณปุยหมักสูงสุด
คดิเปนรอยละ 23.70-29.75 ของปริมาณขยะอนิทรียทีใ่ชเร่ิมตนในกระบวนการหมัก และมี
ความคุมทุนสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร

2. การทดลองในหองปฏิบัติการ เชื้อราไตรโคเดอรมาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา
S. rolfsii คดิเปนรอยละ 74 ซ่ึงมคีาใกลเคยีงกบัสารเคมสีงัเคราะหไวตาแวกซ

3. ปุยหมักมูลไสเดือนที่เพิ่มประสิทธิภาพดวยเชื้อราไตรโคเดอรมาจะมีประสิทธิภาพทำให
มะเขอืเทศเจริญเติบโตไดด ีและไมแสดงอาการของโรครากและโคนเนา ซ่ึงมสีาเหตมุาจากเชือ้รา
S. rolfsii โดยอัตราสวนปุยหมักมูลไสเดือนดิน : เชื้อราไตรโคเดอรมาคือ 100 : 2 ทำให
มะเขอืเทศเจรญิเตบิโตไดดทีีส่ดุ และมีรอยละการเกดิโรคคดิเปนรอยละ 0.00

4. เมื่อนำไปใชจริงในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร พบวาปุยหมักมูลไสเดือนดินผสมเชื้อรา
ไตรโครเดอรมาทำใหมะเขอืเทศมกีารเจริญเติบโตใกลเคยีงกบัการใชปยุเคม ีและสามารถปองกนั
การเกดิโรครากและโคนเนาทีเ่กดิจากเชือ้รา S. rolfsii ไดในเวลาเดยีวกนั โดยในระบบการผลิต
สามารถลดตนทนุการปลกูมะเขอืเทศไดถงึรอยละ 8 ไดผลกำไรสทุธิทีส่งูข้ึนถงึรอยละ 8

3. ประโยชนและการนำไปใช
- เปนแนวทางหนึง่ในการลดการใชปยุเคมขีณะเดยีวกนัยงัสามารถควบคมุการกระจายของเชือ้รา

โดยตรงหรือใชเปนตนแบบในการสงัเคราะหสารควบคมุเชือ้ราชนดิใหมทีม่อีนัตรายตอมนษุย
และสิ่งแวดลอมใหนอยลง
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การศกึษาปจจัยทีม่อิีทธพิลตอการ
เจริญเตบิโตของหนอนผเีส้ือยักษ
และคณุภาพของเสนใย

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยปยะ ไชยอาย

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ผีเสื้อยักษเปนศัตรูพืชของชาวสวน โดยหนอนผีเสื้อยักษจะกัดกินทำลายฝรั่งและกระทอน
เนือ่งจากใบฝร่ังและใบกระทอนเปนอาหารหลกัของหนอน และเกษตรกรสวนใหญจะกำจดัหนอนนี้
โดยยาฆาแมลงหรอืการเผาทำลาย ทำใหเกดิสภาวะตางๆ ทีเ่ปนขอเสยีกบัสภาพแวดลอมในบรเิวณนัน้
ผเีสือ้ยกัษพบมากทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคเหนอื แตปจจุบนัเนือ่งจากสิง่แวดลอมเสือ่มโทรม
ลงมาก รวมถึงมีการกำจัดหนอนซึ่งเปนศัตรูพืชจึงทำใหไมคอยพบเห็นผีเสื้อยักษไดบอยนัก
แนวคิดที่ทำวิจัยนี้เกิดจากผูวิจัยไดเห็นชาวบานกลุมหนึ่งนำเสนใยของหนอนผีเสื้อยักษมาทำ
เอน็เบด็ตกปลา จึงคดิวาเมือ่สามารถนำเสนใยหนอนผเีสือ้ยกัษมาทำเปนเอน็เบด็ตกปลาไดกค็วร
นำเอาเสนใยนีม้าทอเปนผาได ขณะเดยีวกนัผเีสือ้ยกัษเปนแมลงทีไ่มมใีครสนใจเพราะผีเสือ้ยกัษนัน้
เปนศัตรูพืชและทางผูวิจัยไดเห็นถึงปญหาเหลานั้น แตไดสังเกตเห็นขอดีของผีเสื้อยักษวาระยะ
ดักแดนั้น ผีเสื้อยักษสามารถสรางใยเปนจำนวนมากซึ่งอาจจะนำไปทำอุตสาหกรรมการทอผา
อกีทัง้ดกัแดของผเีสือ้ยกัษยงัอาจมคีณุสมบตัเิทยีบเทาเสนใยไหมซึง่ไปทำอตุสาหกรรมการทอผาไหม
ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะนำหนอนผีเสื้อยักษมาเลี้ยง เพื่อที่จะใหไดเสนใยที่มีคุณภาพโดย
ศกึษาปจจัยบางอยางท่ีมผีลตอการเจรญิเตบิโตของผีเสือ้ยกัษและคณุภาพเสนใย
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2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ศกึษาพชื 3 ชนดิ คอื ใบกระทอน ใบกระดังงาจีน และใบฝร่ัง ทีม่ผีลตอการเจริญเตบิโต

ของหนอนผีเสือ้ยกัษและคุณภาพเสนใย
2. เพือ่ศกึษาปริมาณ น้ำ และโปรตีน ทีม่อียใูนใบท้ัง 3 ชนดิทีม่ผีลตอการเจรญิเตบิโตของหนอน

ผเีสือ้ยกัษและคณุภาพเสนใย
3. เพือ่ศกึษาเปรียบเทยีบลกัษณะและคุณภาพของเสนใยหนอนผเีสือ้ยกัษและไหม

วิธีดำเนินการทดลอง
การทดลองที ่1 ศกึษาพชื 3 ชนดิ คอื ใบกระทอน ใบกระดงังาจีน และใบฝร่ัง ทีม่ผีลตอการเจรญิ

เตบิโตของหนอนผเีสือ้ยกัษและคณุภาพเสนใย
การทดลองที ่2 ศกึษาปริมาณ น้ำ และโปรตีน ทีม่อียใูนใบทัง้ 3 ชนดิ ทีม่ผีลตอการเจรญิเตบิโต

ของหนอนผีเสือ้ยกัษและคุณภาพเสนใย
การทดลองที ่3 ศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะและคณุภาพของเสนใยหนอนผเีสือ้ยกัษและไหม

ผลการทดลอง
อาหารจากใบกระทอนชวยใหหนอนผเีสือ้ยกัษเจริญเติบโตไดดทีีส่ดุ และใบกระทอนมปีริมาณน้ำ
และโปรตีนมากทีส่ดุ และเม่ือเปรียบเทยีบคณุภาพของเสนใยหนอนผเีสือ้ยกัษและใยจากไหม พบวา
เสนใยจากหนอนผเีสือ้ยกัษมคีณุภาพใกลเคยีงกบัเสนใยไหม แตมลีกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการผลติ
สิง่ทอไดดกีวาเสนใยจากไหมเนือ่งจากมขีนาดเสนใยทีย่าวและใหญกวาเสนใยจากไหม การศกึษานี้
จึงเปนประโยชนอยางยิง่สำหรับผปูระกอกกิจการไหมไทย เพือ่พจิารณาใชเสนใยจากหนอนผเีสือ้ยกัษ
ซ่ึงเปนสิ่งมีชีวิตท่ีเปนศัตรูพืชใหไดประโยชนมากที่สุด และยังเปนทางเลือกที่จะไดเสนใยไหมท่ีมี
ลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการผลิตสิง่ทอไดดกีวาเสนใยจากไหมอกีดวย

3. ประโยชนและการนำไปใช
- เปนการนำเอาศัตรูพืชที่ไมมีประโยชนกลับมาทำใหมีประโยชนและพัฒนาสูอุตสาหกรรม
- ลดการเผาหรอืฉดียาฆาหนอนผเีสือ้ยกัษทีเ่ปนศตัรูพชื
- ไดเสนใยทีม่คีณุสมบตัใิกลเคยีงกบัเสนใยไหมและมตีนทนุในการผลติต่ำกวาเสนใยไหม โดย

สามารถนำไปทอทำเปนผาเพื่อมุงสูอุตสาหกรรมได

ศึกษาการเจริญเติบโต
ของหนอนผเีส้ือยกัษและ
คุณภาพเสนใย
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1. วตัถปุระสงค
บริษัท โทเรอินดัสตรีส อิงค ประเทศญี่ปุน (Toray Industries, Inc.) ไดดำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมานานกวา 50 ป ผลิตภัณฑตางๆ ภายใตชื่อ “Toray” เปนที่รูจักสำหรับนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุมผูผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป โดยเปนผูริเริ่มผาใยสังเคราะหเปน
รายแรกในประเทศไทย
“Toray” ไดพจิารณาวางานทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิง่สำคญัมากตอการเจริญทาง
ดานการพฒันาประเทศและเศรษฐกิจ โดยในปจจุบนัประเทศตางๆ ในยโุรปและอเมริกาไดพฒันา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปกวางไกลเปนอยางมาก ทำใหเกิดการแขงขันกันอยางสูง
ในดานการคาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และใหกำลังใจแกผูที่อยูในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray”
จึงไดจัดหาทุนเพื่อใหเกิดประโยชนและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุดหนาขึ้น
โดยใหเงินสนบัสนนุโครงการวิจัยทีเ่กีย่วกบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อกีทัง้ใหรางวัลแกหนวยงาน
และบุคคลหรือผูคนควาที่เปนประโยชนกับวงการวิทยาศาสตร และใหการสนับสนุนครู-อาจารย
ทีส่อนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย ใหมกีารเสรมิสรางความคดิในเชงิวิทยาศาสตร
ดวยการคิดสรางสื่อการสอนและการทดลองตางๆ
ดวยหวังท่ีวาจะไดมีสวนชวยเสริมสรางใหชีวิตความเปนอยูของชาวไทยดียิ่งขึ้น “Toray” และ
กลมุบรษัิท “Toray” ในประเทศไทย มคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ท่ีไดจัดตัง้มลูนธิิโทเรเพ่ือการสงเสริม
วทิยาศาสตรประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึน้

2. ประวตัมิลูนิธิ
2.1 Toray Industries, Inc. ไดกอตัง้มลูนธิิ “Toray Science Foundation” ในประเทศ

ญี่ปุนเมื่อป พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มูลนิธิฯ ไดกอใหเกิดการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเปนอันมาก ในป พ.ศ. 2532 มูลนิธิไดขยายความ
ชวยเหลอืมายงัประเทศไทย มาเลเซยี และอินโดนเีซยี โดยใหความสนบัสนนุแกเยาวชน
คณาจารย และสถาบนัทางวทิยาศาสตรอยางกวางขวาง เชน ในป พ.ศ. 2536 ไดบริจาค
ใหงานคนควาทางดานวิทยาศาสตรแกอาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนจำนวนเงิน
1 ลานบาท เปนตน

2.2 มลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย (TTSF) ไดกอกำเนดิในป พ.ศ. 2536
ดวยเงนิบรจิาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเปนกองทนุถาวรเพือ่นำดอกผลมาใช
ในการสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย (แตไมรวมถึงทางการแพทยและคณิตศาสตร)
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3. กจิกรรมของมลูนิธิ
เพือ่ใหบรรลุถงึวัตถปุระสงคขางตน มลูนธิิฯ จึงไดแบงการดำเนนิงานเปน 3 ประเภท ดงันี้

3.1 มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2 มอบทนุซึง่เปนความชวยเหลอืดานการเงินใหสำหรับงานวิจัยพืน้ฐานดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลใหผริูเร่ิมและสรางสรรคงานเกีย่วกบัการสอนและการทดลองตางๆ ทาง

ดานวทิยาศาสตรในระดับมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย เพือ่กระตนุใหนกัเรยีน
เกิดความสนใจที่จะศึกษาในดานวิทยาศาสตรตอไป

การจดัสรรเงนิบรจิาคของมลูนธิิฯ แบงกจิกรรมเปน 3 ประเภท ดงันี้

รางวัลวิทยาศาสตร ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
และเทคโนโลยี วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

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

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล คุณสมบัติของผูไดรับทุน คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. บคุคล คณะบุคคลหรอืหนวยงาน 1. อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 1. ครู-อาจารยผูรับผิดชอบการศึกษา
ที่มีความสามารถสูงและประสบ ของรัฐและเอกชน หรือนกัวจัิย วิชาวิทยาศาสตรของโรงเรียนระดับ
ความสำเรจ็ในงานดานวทิยาศาสตร ในสถาบนัวจัิยชัน้นำในประเทศไทย มัธยมศึกษาตอนตนและระดับ
และเทคโนโลยี ที่กำลังมีโครงการคนควาวิจัยหรือ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลงาน

2. บคุคล คณะบุคคลหรอืหนวยงาน ตองการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนา ดีเดนในการสรางสรรคและริเริ่ม
ที่คนพบวิทยาการใหมในงานดาน องคความรูดานวิทยาศาสตรและ ทางการศึกษาวิทยาศาสตรเพื่อนำ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลย ี โดยมสีญัชาติไทยและ ไปพัฒนาและเพิ่มพูนความสนใจ

3. บคุคล คณะบุคคลหรอืหนวยงาน คนควาวิจัยในประเทศไทย ของนักเรียนตอวิชาวิทยาศาสตร
ทีค่นควางานดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จะยังประโยชนใหแก
สังคมอยางกวางขวาง

ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1. เกษตรศาสตรและชีววิทยา 1. งานวจัิย หรือคดิคนสิง่ประดิษฐ
2. วทิยาศาสตรประยกุต เชน 2. ฟสิกส ในสาขาฟสกิส เคม ีหรือ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3. เคมี วิทยาศาสตรสาขาอื่น
วทิยาศาสตรพลงังาน เปนตน 4. วิศวกรรมศาสตร 2. งานท่ีเปนความคิดริเร่ิมในการสราง

3. เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร (ยกเวน คณติศาสตรและ ส่ือการสอนวิทยาศาสตร และการ
4. เกษตรศาสตรรวมท้ังสัตวแพทยศาสตร แพทยศาสตรคลินิก) ตรวจวัดอืน่ๆ ทางวิทยาศาสตร
5. นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐทาง (Scientific Tests) ซ่ึงไดทดสอบ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยัง ในการสอนที่โรงเรียนและไดผลดี
ประโยชนแกสงัคมอยางกวางขวาง
(ยกเวน คณติศาสตรและ
แพทยศาสตรคลินิก)

ยอดเงินรางวัลปละ 800,000 บาท ยอดเงนิทนุปละ 4,000,000 บาท ยอดเงนิรางวัลปละ 700,000 บาท
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สรปุผลรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีครัง้ที ่1-21 (พ.ศ. 2537-2557)
ปที่ไดรับรางวัล บคุคล/สถาบนั ทีไ่ดรับรางวัล
พ.ศ. 2537 ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายรางวลัแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรีดา วบิลูยสวสัดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

พ.ศ. 2538 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วชิยั ร้ิวตระกูล
ประเภทสถาบัน ศนูยวจัิยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ จังหวัดนครราชสมีา

พ.ศ. 2539 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. มนตร ีจุฬาวฒันทล
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตักิารวิจัยสิง่ประดิษฐสารกึง่ตัวนำ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2540 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบูลย นยัเนตร
ประเภทสถาบัน ศนูยวจัิยนวิตรอนพลงังานสงู มหาวทิยาลัยเชยีงใหม

พ.ศ. 2541 ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตนัตเิจริญ
ศาสตราจารย ดร. ววิฒัน ตณัฑะพานิชกลุ

พ.ศ. 2542 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สริุนทร พงศศภุสมทิธ์ิ
รองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมติะมาน

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

พ.ศ. 2544 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลกัคณุะประสิทธ์ิ
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตักิารวจัิยเคมซุีปราโมเลคิวลาร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2545 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สรุนนัต สภุทัรพันธุ
ประเภทสถาบัน สถาบันวทิยาการหนุยนตภาคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี

พ.ศ. 2546 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วทิยา มวีฒิุสม
ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารวจัิยและพัฒนาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตนแบบ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ
พ.ศ. 2547 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. องัศุมาลย จันทราปตย

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

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

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

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

ประเภทสถาบัน ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2552 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สทุธวัฒน เบญจกลุ

ประเภทสถาบัน ภาควชิาเคม ีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั
พ.ศ. 2553 ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. เจรญิ นาคะสรรค

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

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

ประเภทสถาบัน บณัฑิตวิทยาลยัรวมดานพลงังานและส่ิงแวดลอม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2556 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. นททีพิย กฤษณามระ

ประเภทสถาบัน ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร
พ.ศ. 2557 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. โกวทิ พฒันาปญญาสตัย

ประเภทสถาบัน สถาบนัคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
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สรปุผลการจดัสรรเงนิทุนชวยเหลือวจิยัทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครัง้ท่ี 1-21 (พ.ศ. 2537-2557)

ในชวง 21 ปของการดำเนนิงาน จนถงึปจจุบนั (ป พ.ศ. 2557) การดำเนนิงานของมลูนธิิฯ ไดรับความสนใจ
และรวมมือจากอาจารยและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ สงขอเสนอโครงการเขามา
เปนจำนวนมากอยางตอเนือ่ง รวมแลวทัง้สิน้จำนวน 2,588 ขอเสนอโครงการ โดยมลูนธิิฯ ไดใหการสนบัสนนุ
เงนิทนุวจัิยเปนจำนวนรวมทัง้สิน้ 79,400,000 บาท (เจด็สบิเกาลานสีแ่สนบาทถวน) มนีกัวจัิยจากมหาวทิยาลยั
และ/หรือสถาบนัวจัิยในประเทศไทย จำนวนกวา 40 แหง ทีไ่ดรับทุนวจัิยรวมแลวเปนจำนวนกวา 360 คน
ใน 4 สาขา ไดแก เกษตรศาสตรและชีววิทยา เคมี วิศวกรรมศาสตร และฟสิกส โดยมีรายละเอียดของ
มหาวทิยาลยั/สถาบนัวจัิย ทีไ่ดรับการสนบัสนนุเงนิทนุ ตัง้แตป พ.ศ. 2537-2557 สรปุไดดงันี้

มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวนโครงการ มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวนโครงการ
ที่ไดรับเงินทุน ท่ีไดรับเงินทุน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 54 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 2
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 48 สถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
มหาวทิยาลยัมหดิล 27 อตุสาหกรรมการเกษตร 2
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 26 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 2
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 24 โรงเรียนนายเรอื 2
มหาวทิยาลยัขอนแกน 18 มหาวิทยาลยับรูพา 1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ 18 ศนูยเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 1
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร 16 ศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิสวทช. 1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 1
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ 11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 1
มหาวทิยาลยันเรศวร 10 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 1
มหาวทิยาลยัศลิปากร 9 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื 8 มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 1
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 7 มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ 1
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 7 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 1
มหาวทิยาลยัรงัสิต 7 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 1
มหาวทิยาลยัแมโจ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา 1
มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 6 สถาบนับณัฑิตศกึษาจุฬาภรณ 1
มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง 5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 1
สถาบนัวจัิยจฬุาภรณฯ 5 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 1
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 4 โรงเรียนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัริยาธริาช 1
มหาวทิยาลยัรามคำแหง 4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 1
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 3 สำนกังานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 1
มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2 รวมท้ังสิน้  366
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การกระจายของครท่ีูสมัครและไดรบัรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
ครัง้ที ่1-21 (พ.ศ. 2537-2557) แยกตามจงัหวดั

ครูจากโรงเรียนในกรงุเทพมหานคร และ 73 จังหวัด สมคัรเพือ่ขอรบัรางวัลการศกึษาวทิยาศาสตร
รวม 1,357 ราย ไดรับรางวัลทัง้ส้ิน 188 ราย โดยจงัหวัดทีย่งัไมเคยสมคัร คอื จังหวัดสมทุรสงคราม
และระนอง

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
ฉะเชิงเทรา 66 18
กรงุเทพฯ 96 16
สมทุรปราการ 39 12
อุดรธานี 50 9
ขอนแกน 47 9
กาฬสนิธุ 49 8
เชยีงราย 35 8
สรุาษฎรธานี 28 8
เชียงใหม 49 7
นครราชสมีา 63 6
ลำปาง 42 6
นครศรีธรรมราช 30 6
สระแกว 20 6
พทัลงุ 17 5
สงขลา 37 4
หนองคาย 16 4
นครนายก 13 4
นครสวรรค 32 3
อบุลราชธานี 31 3
สุรินทร 18 3
อำนาจเจรญิ 8 3
แมฮองสอน 4 3
นาน 27 2
นครพนม 23 2
พษิณุโลก 21 2
ชัยภูมิ 14 2
ระยอง 14 2
ปราจีนบุรี 12 2
ปตตานี 10 2
หนองบัวลำภู 9 2
กาญจนบรีุ 6 2
ศรสีะเกษ 34 1
เพชรบรูณ 29 1
ปทุมธานี 22 1
นครปฐม 21 1
พะเยา 18 1
มหาสารคาม 18 1
กำแพงเพชร 15 1

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
อทุยัธานี 15 1
สพุรรณบุรี 12 1
อางทอง 12 1
นนทบุรี 9 1
รอยเอด็ 9 1
สกลนคร 9 1
แพร 8 1
ประจวบคีรีขันธ 8 1
ยโสธร 8 1
ราชบุรี 8 1
จันทบุรี 7 1
ตราด 5 1
สุโขทัย 16 0
ชลบุรี 15 0
บรีุรัมย 13 0
ตรัง 12 0
เพชรบรีุ 9 0
ยะลา 9 0
อยธุยา 9 0
พงังา 8 0
ตาก 7 0
สมทุรสาคร 7 0
สระบุรี 7 0
เลย 6 0
นราธวิาส 6 0
พจิิตร 6 0
ลพบุรี 5 0
สตลู 5 0
ชัยนาท 4 0
มกุดาหาร 4 0
ลำพนู 4 0
อุตรดิตถ 4 0
กระบ่ี 3 0
ชมุพร 2 0
ภูเก็ต 2 0
สิงหบุรี 1 0
ระนอง 0 0
สมทุรสงคราม 0 0
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