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

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพทุ ธศักราช 2558 ซึง่ เปนปทยี่ สี่ บิ สองของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลทีม่ ผี ลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเปนเลิศ ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการทีม่ กี าร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศักยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิ ารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบันที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติ
เปนเอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารยระดับ 11 ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูไดรับรางวัลวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ สนใจการวิจยั ดานวัสดุกอ สราง ไดวจิ ยั เกีย่ วกับสมบัติ
ของคอนกรีตตั้งแตเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้เนื่องจากซีเมนต
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

และคอนกรีตเปนวัสดุทใี่ ชกนั มากทีส่ ดุ และสงผลกระทบตอความเปนอยมู ากทีส่ ดุ เชนกัน หลังจาก
จบการศึกษาเมือ่ พ.ศ. 2524 ไดกลับมาเปนอาจารยทมี่ หาวิทยาลัยขอนแกน และไดวจิ ยั ทางดาน
วัสดุซีเมนตและคอนกรีตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตั้งแตนั้นมา ไดศึกษาวิจัยการใชประโยชน
เถาลอยแมเมาะและเถาชีวมวล การพัฒนาซีเมนตชนิดใหม การใชมวลรวมจากวัสดุนำกลับมาใชอกี
การทำใหคอนกรีตทนทานและมีอายุการใชงานนานขึน้ ในการศึกษาการใชเถาลอยแมเมาะ เถาแกลบ
เถาแกลบผสมเปลือกไม เถาชานออย และเถาปาลมน้ำมัน พบวาเมื่อใชในปริมาณที่เหมาะสม
จะทำใหสมบัตขิ องคอนกรีตดีขนึ้ เพิม่ ความทนทาน สามารถลดปริมาณปูนซีเมนตและผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอม ไดพฒ
ั นาวัสดุเชือ่ มประสานใหม “จีโอโพลิเมอร” โดยใชเถาลอยแมเมาะเปนสาร
ตัง้ ตน สามารถพัฒนาจีโอโพลิเมอรเถาลอยแคลเซียมสูงทีม่ สี มบัตทิ างกลทีด่ แี ละมีความทนทานสูง
ไดสรางความรวมมือการวิจัยและจัดตั้งเครือขายจีโอโพลิเมอรไทย เปนผลใหผลงานดานนี้ของ
นักวิจยั ไทยนับเปนลำดับที่ 7 ของโลก นอกจากนีย้ งั ไดพฒ
ั นาการทำจีโอโพลิเมอรจากเถากนเตา
และเถากองทิง้ การทำคอนกรีตพรุนดวยมวลรวมนำกลับมาใชอกี และจีโอโพลิเมอรคอนกรีตพรุน
เปนตน ทำใหเกิดเครือขายการวิจยั และการใชวสั ดุซเี มนตและคอนกรีตทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
สำหรับหนวยงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปพทุ ธศักราช
2558 คือ กลมุ วิจยั : บทบาทของแมลงและสัตวขาปลองทีเ่ ปนปญหาในชุมชุน ปศุสตั ว และสาธารณสุข
ของประเทศไทย กลมุ วิจยั ไดจดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ สนับสนุนการศึกษาบทบาทของแมลงและสัตวขาปลอง
ทีเ่ ปนปญหาในชุมชุน ปศุสตั ว และสาธารณสุขของประเทศไทย โดยกลมุ วิจยั ไดพฒ
ั นาขึน้ หลังจาก
หัวหนากลมุ (ศาสตราจารย ดร. ธีรภาพ เจริญวิรยิ ะภาพ) ไดรบั ทุนเมธีวจิ ยั อาวุโส จากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในป พ.ศ. 2552 (วาระที่ 1) และ 2555 (วาระที่ 2) เปนตนมา
มีสมาชิกในกลมุ จำนวน 12 ราย ประกอบดวยอาจารยและนักวิจยั ในสถาบันการศึกษาและหนวยงาน
วิจยั ของรัฐ เพือ่ รวมกันศึกษาบทบาทของแมลงและสัตวขาปลองทีเ่ ปนปญหาในชุมชนของประเทศไทย
อาทิ ยุง แมลงวันบาน แมลงวันคอกสัตว แมลงสาบ เหลือบ เห็บ ไร เปนตน กลมุ วิจยั มีผลงาน
ตีพมิ พทงั้ ในประเทศและตางประเทศมากกวา 100 เรือ่ ง สิทธิบตั รเครือ่ งมือดานกีฏวิทยา 1 ชิน้
นอกจากนี้กลุมวิจัยได 1) พัฒนาแผนที่ภูมิศาสตรของการตานทานสารเคมีของยุงพาหะนำโรค
ทีส่ มบูรณทสี่ ดุ ในประเทศไทยในขณะนี้ เพือ่ เปนแนวทางใหกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานรัฐ
ทีเ่ กีย่ วของไดใชเปนขอมูลในการเตรียมจัดซือ้ หาสารเคมีทมี่ ศี กั ยภาพ ในการใชเพือ่ ควบคุมกำจัด
ยุงในพื้นที่มีการระบาดของโรคจริงๆ โดยเฉพาะยุงลายพาหะนำโรคไขเลือดออกซึ่งพบวามีการ
ตานทานสารเคมีมากทีส่ ดุ และรัฐตองใชงบประมาณจำนวนมหาศาล 2) พัฒนาแผนทีก่ ารกระจายตัว
ทางภูมิศาสตรของยุงพาหะในประเทศไทย ที่จำแนกดวยเทคนิคทางดานโมเลกุลเปนครั้งแรก
ซึ่งขอมูลนี้จะสนับสนุนและเปนแนวทางใหกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
ไดทราบพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียจริงๆ และกำหนดพื้นที่ระบาดของโรคไดแมนยำ
ซึ่งจะทำใหประหยัดงบประมาณในการจัดการควบคุมโรคไดอยางมหาศาล 3) พัฒนาแผนที่การ
กระจายตัวของแมลงวันคอกสัตวชนิดตางๆ ขึน้ เปนครัง้ แรกในประเทศไทยซึง่ เปนปญหาสำคัญของ
ระบบปศุสัตวของไทย ผลงานสำคัญทั้งสามชิ้นนี้มีประโยชนอยางมากในระดับนโยบายเพื่อใชใน
การวางแผนควบคุมปองกันแมลงพาหะในชุมชน นอกจากนีก้ ลมุ วิจยั มีเครือขายนานาชาติรว มศึกษา
บทบาทของแมลงและสัตวขาปลองทีเ่ ปนปญหาในชุมชุน ปศุสตั ว และสาธารณสุขมากกวา 20 เครือขาย
ทัว่ โลก ทัง้ ในทวีปวิจยั นานาชาติจาก สกว. ซึง่ เปนทุนขนาดใหญงบประมาณ 15 ลาน (2558-2561)
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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2558 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 20 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา มีจำนวน 9 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การใชน้ำกึง่ วิกฤตเพือ่ สกัดเพคตินจากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ปราโมทย คูวจิ ติ รจารุ
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ชื่อโครงการ การศึกษากระบวนการสังเคราะหพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบวิ ทิเรต
จากกลีเซอรอลใน Cupriavidus necator ดวยเทคนิคโปรตีโอมิกส
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ณัฐพล ถนัดชางแสง
หนวยงาน ศูนยวสั ดุชวี ภาพเพือ่ อุตสาหกรรม วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิต
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบ MultiCRISPR ที่งายและรวดเร็วในการปรับระดับการ
แสดงออกของยีนตางๆ ทีเ่ หมาะสมใน Pathway เพือ่ เพิม่ ความสามารถของ
ยีสตในการผลิตสารที่ตองการ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. วีรวัฒน รังกุพนั ธุ
หนวยงาน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
4. ชื่อโครงการ การศึกษาสหวิทยาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรและพืชอาหาร
ชือ่ นักวิจยั
ศาสตราจารย ดร. อรุณรัตน ฉวีราช
หนวยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. ชื่อโครงการ การพัฒนาฟลม ไฮโดรเจลวานหางจระเขอลั จิเนทเพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษามะนาว
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ลดาวัลย เลิศเลอวงศ
หนวยงาน ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6. ชื่อโครงการ การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟลมบริโภคไดจากแปงและ
สตารชขาว (ระยะที่ 2)
ชือ่ นักวิจยั
ดร. รงุ อรุณ สาสนทาญาติ
หนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ สำนักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
7. ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีการจัดจําแนกและตรวจสอบผลิตภัณฑสมุนไพร
ชือ่ นักวิจยั
ดร. มัสลิน โอสถานันตกลุ
หนวยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

8. ชื่อโครงการ การคนหาความแตกตางของรูปแบบอัลลีลยีนความหอมที่สัมพันธกับระดับ
ปริมาณสารหอม 2-อะเซททิล-1-ไพโรลีน (2AP) ในมะพราวนํา้ หอม
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศิวเรศ อารีกจิ
หนวยงาน ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9. ชื่อโครงการ องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหมากเพื่อการใช
ประโยชนในเครื่องสำอาง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. อุดมลักษณ สุขอัตตะ
หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเคมี มีจำนวน 3 โครงการ
10. ชื่อโครงการ การคนหายาจากสารธรรมชาติและการพัฒนาเพื่อรักษาความเปนพิษจาก
การใชยาตานมะเร็ง
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
11. ชื่อโครงการ การศึกษาวัสดุดดู ซับเพือ่ กำจัดสารอินทรียร ะเหยงายดวยวิธที างเคมีคำนวณ
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. ศิรพิ ร จึงสุทธิวงษ
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. ชื่อโครงการ การคัดกรองสารออกฤทธิย์ บั ยัง้ ไวรัสกอโรคมือเทาปาก
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ธัญญดา รงุ โรจนมงคล
หนวยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาฟสิกส มีจำนวน 3 โครงการ
13. ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคนิคโทโมกราฟฟเชิงแสงเพื่อการประยุกตทางชีวการแพทย
ชือ่ นักวิจยั
ดร. พนมศักดิ์ มีมนต
หนวยงาน สาขาวิชาฟสกิ ส สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
14. ชื่อโครงการ การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงแสงของอนุภาคนาโนซิงคซัลไฟด
เจือดวยโลหะอลูมเิ นียม
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ยิง่ ยศ อินฟาแสง
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15. ชื่อโครงการ การคำนวณทางมอนติคารโลของระบบวัดรังสีแกมมาพรอมตจากการอาบ
นิวตรอนทีเ่ ครือ่ งปฏิกรณปรมาณูวจิ ยั ฯ แหงประเทศไทย
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สิรยิ าภรณ แสงอรุณ
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 5 โครงการ
16. ชื่อโครงการ เครือขายเซ็นเซอรไรสายแบบผลิตพลังงานไดเองจากการทำงานของเครือ่ งจักร
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ดอน อิศรากร
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
17. ชื่อโครงการ การสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีสสู งั คม: ระบบหนุ ยนตฝก หัดการผาตัด
ดวยภาพเสมือนจริงแบบแรงสะทอนกลับ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. จักรกฤษณ ศุทธากรณ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
18. ชื่อโครงการ การพัฒนาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใชโลหะโฟม
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. จุฬาลักษณ คาไม
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลและกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสริ นิ ธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
19. ชื่อโครงการ การศึกษาและพัฒนาระบบสำหรับผลิตยางผงจากน้ำยางธรรมชาติ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ชยุต นันทดุสติ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
20. ชื่อโครงการ การวิจยั ดานคอนกรีตไหลเขาแบบงายอัดแนนดวยตัวเองทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. สำเริง รักซอน
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคดั เลือกใหมผี ไู ดรบั รางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัลรวม 240,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 80,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยดรุณี เชวงกิจไพศาล
โรงเรียนสังวาลยวทิ ยา อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน
ชื่อผลงาน: การปรับปรุงคุณภาพเสนดายขนแกะดวยเสนใยฝาย
2. อาจารยชมุ พล ชารีแสน
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ
ชื่อผลงาน: อิทธิพลของระดับน้ำที่สงผลตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
คุณภาพของเมล็ดขาวพันธชุ ยั นาท 1
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 60,000 บาท ไดแก
อาจารยอนิสรา บุญสด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ชื่อผลงาน: ผลของสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนทีม่ ตี อ รอยละและอัตรา
การเจริญเติบโตของเพลีย้ ออน และผลกระทบตอแมลงชางปกใส

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 10,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยสภุ าพร คูหาทอง
โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผลงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพตูอบพลังงานแสงอาทิตยโดยใชกระปอง
โลหะเปนแผงชวยรับความรอน
2. อาจารยวรดา โกไศยกานนท
โรงเรียนบานอัยเยอรเวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ชือ่ ผลงาน: ปอกงาย สบายแรง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 275,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 100,000 บาท ไดแก
อาจารยเจนณรงค วงศแสนศรี
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชือ่ ผลงาน: การเคลือบผิวลำไยดวยกัมจากตนมะกอกปา

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 80,000 มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยเฉลิมพร พงศธรี ะวรรณ
โรงเรียนสุราษฎรพทิ ยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ชือ่ ผลงาน: อุปกรณชว ยผสมเกสรดอกปาลมน้ำมัน
2. อาจารยสนุ นั ท พุทธภูมิ
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ชื่อผลงาน: การศึกษาการขยายพันธุปะการังเขากวางแบบยายปลูกในดาน
สมบัตกิ ายภาพของน้ำทะเล ขนาดกิง่ พันธุ และวัสดุยดึ เกาะ

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 15,000 บาท ไดแก
อาจารยประภัสสร จรไพร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ชือ่ ผลงาน: การเพิม่ ผลผลิตมะนาวพันธแุ ปนรำไพ (Citrus aurantifolia (Christm.)
Swingle) ดวยสารสกัดจากพืชทองถิน่
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นอกจากนี้ โรงเรียนของผไู ดรบั รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทัง้ 6 โรงเรียนยังไดรบั เงินสนับสนุน
หองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
1. โรงเรียนสังวาลยวทิ ยา อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน
2. โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน
4. โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5. โรงเรียนสุราษฎรพทิ ยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
6. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนินการคัดเลือกผทู ไี่ ดรบั รางวัล และหวังวาความพยายามของมูลนิธฯิ ในการดำเนินกิจกรรม
ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ
ประธานมูลนิธโิ ทเร
เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 7 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
Professor Dr. Prinya Chindaprasirt
เกิดเมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2494 ทีก่ รุงเทพมหานคร เปนบุตรคนที่
สองในจำนวนสามคนของนายวิญู และนางมณี จินดาประเสริฐ
สมรสกับ รองศาสตราจารยอาภาภรณ จินดาประเสริฐ (ศรีสมวงศ)
มีธดิ า 2 คน คือ พญ. จาริญญ จินดาประเสริฐ แพทยศาสตรบณ
ั ฑิต
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
พญ. พริญญ จินดาประเสริฐ แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแกน

การศึกษา
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2523

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
Bachelor of Engineering (Civil Engineering) University of Tasmania
Master of Engineering (Civil Engineering) University of New South Wales
Doctor of Philosophy (Civil Engineering) University of New South Wales

ประวัตกิ ารทำงาน

ตำแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2524
อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข)

Profile
PRINYA CHINDAPRASIRT
Born:
August 30, 1951, Bangkok, Thailand
Family:
Second child of the three children of Mr. Winyou and Mrs. Manee
Chindaprasirt
Wife:
Associate Professor Apaporn Chindaprasirt (Srisomwong)
Children: 1. Dr. Jarin Chindaprasirt, M.D. (First class honor and gold medal),
Faculty of Medicine, Khon Kaen University (KKU)
2. Dr. Prinn Chindaprasirt, M.D. (Second class honor),
Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Address: 499/278 Friendship Highway, T. Sila, A. Muang, Khon Kaen, Thailand 40000

Education:
1969
1974
1977
1980

Mathayom Suksa 5 Suankularb Wittayalai School
Bachelor of Engineering (Civil Engineering) University of Tasmania
Master of Engineering (Civil Engineering) University of New South Wales
Doctor of Philosophy (Civil Engineering) University of New South Wales
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พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551

ผชู ว ยศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มข
รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มข
ศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มข
ศาสตราจารยระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มข

ตำแหนงทางดานบริหาร
พ.ศ. 2528-2535 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2535-2538 รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2538-2546 อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2539-2543 สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. 2545-2548 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.)
พ.ศ. 2546-2548 ประธานกรรมการการรถไฟแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2548-ปจจุบนั ผอู ำนวยการศูนยวจิ ยั และพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางยัง่ ยืน มข
พ.ศ. 2549-2554 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)
พ.ศ. 2545-2546 คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข)
และ พ.ศ. 2550-2554

2012 SCG Cement
Chair Professor Award

Working Experiences:
Academic Position
1981
Lecturer, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, KKU
1982
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, KKU
1985
Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, KKU
2006
Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, KKU
2008
Professor 11, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, KKU

Other Positions Held
1985-1992
1992-1995
1995-2003
1996-2000

Dean, Faculty of Engineering, KKU
Vice-President for Planning and Development, KKU
President, Khon Kaen University
Senator, the Kingdom of Thailand
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พ.ศ. 2547-2550
พ.ศ. 2547-2552
พ.ศ. 2548-2552
พ.ศ. 2550-2552
พ.ศ. 2553-2554
พ.ศ. 2554-ปจจุบนั
พ.ศ. 2554-2557
พ.ศ. 2554-ปจจุบนั
พ.ศ. 2554-ปจจุบนั

รองประธาน Thailand Chapter สถาบันคอนกรีตอเมริกา
รองประธานสมาคมคอนกรีตไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประธานคลัสเตอรวจิ ยั วัสดุหนาทีพ่ เิ ศษขัน้ สูง มหาวิทยาลัยขอนแกน

2014 Thailand
Outstanding
Researcher Award

2002-2005
2003-2005
2005-now
2006-2011
2002-2003
and 2007-2011
2004-2007
2004-2009
2005-2009
2007-2009
2010-2011
2011-now
2011-2015
2011-now
2011-now

Committee of Governmental Officers in University
Chairman, Board of State Railway of Thailand
Director, Sustainable Infrastructure Research and Development Center, KKU
Committee of Governmental Officers in Higher Education Institutions
Board member, Government Pension Fund
Vice-President Thailand Chapter, American Concrete Institute
Vice-President, Thai Concrete Association
Member, Rajabhat Mahasarakham University
Council Member, Ubon Ratchathani University
Chairman, Sub-committee for Academic Rank Promotion of Governmental
Officers in Higher Education Institutions
Member, Council of the University of Phayao
Chairman, Council of the Rajamagala University of Technology Isan
Chairman, Council of the Rajabhat Mahasarakham University
Chair, Advanced Functional Research Cluster, KKU

Academic Service
• 1999 Assessor, Faculty of Agriculture, Kochi University, Japan
• 2003 Chairman, External Assessment Committee, Suranaree University of Technology;
2004 Khon Kaen Rajamangala Institute of Technology, Royal Air Force Academy,
and Ubon Ratchathani University
Thailand Toray 10 Science Foundation
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ดานบริการวิชาการ
• ผปู ระเมิน Faculty of Agriculture, Kochi University, Japan พ.ศ. 2542
• ประธานกรรมการผปู ระเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. 2546
วิทยาลัยราชมงคลขอนแกน โรงเรียนนายเรืออากาศ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2547
• คณะกรรมการวิจยั สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม สภาวิจยั แหงชาติ พ.ศ. 2546-2548
• ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการวิจยั บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
• รักษาการผอู ำนวยการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ สำนักงานขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
• บรรณาธิการ วารสารวิจยั มข พ.ศ. 2551-2554
• บรรณาธิการ วิศวกรรมสาร มข พ.ศ. 2551-ปจจุบนั
• กองบรรณาธิการ Engineers Press พ.ศ. 2556-ปจจุบนั
• คณะกรรมการดานเทคนิคในการทำมาตรฐานกอสรางและการควบคุมคุณภาพสำหรับการออกแบบ
คอนกรีตพรุน สมาคมคอนกรีตญีป่ นุ พ.ศ. 2556
• ผปู ระเมินโครงการวิจยั Cariplo Foundation, Italy, พ.ศ. 2556; และ Technology Foundation STW,
the Netherland, พ.ศ. 2558
• บรรณาธิการวิชาการ Journal of Scientific Research and Reports พ.ศ. 2556-ปจจุบนั
• ทีป่ รึกษาคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมโยธา ว.ส.ท. พ.ศ. 2557-ปจจุบนั
• กองบรรณาธิการ Heliyon พ.ศ. 2558-ปจจุบนั
• กองบรรณาธิการ KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology พ.ศ. 2558-ปจจุบนั
• คณะกรรมการนโยบายปริญญาเอกกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2558-ปจจุบนั
• ผปู ระเมินบทความในวารสารนานานาชาติ 75 วารสาร รวม 295 บทความ
• กรรมการสอบวิทยานิพนธตา งประเทศ: Anna University, India; Hindustan University,
India; Annamalai University, India; Curtin University, Australia
• 2003-2005 Committee of Engineering and Industrial Research, National Research Council
• 2004 Chair, Committee of Research Project Administration, Graduate Study of Rajabhat
University
• 2006 Acting Director, University Business Incubation and Commercialization Office,
Office of Higher Education Commission
• 2008-2011 Editor in Chief, KKU Research Journal
• 2008-now Editor in Chief, KKU Engineering Journal
• 2013-now Editorial board, Engineers Press
• 2013 Technical Committee on Establishment of Construction and Quality Control
Standards for Performance-based Design of Porous Concrete, Japan Concrete Institute
• 2013 Reviewer, Research proposals, Cariplo Foundation, Italy, and 2015 Technology
Foundation STW, the Netherland
• 2013-now Academic editor, Journal of Scientific Research and Reports
• 2014-now Advisor, Civil Engineering Academic Committee, Engineering Institute of
Thailand
• 2015-now Editorial Board, Heliyon
• 2013-now International Editorial Board, KMUTNB International Journal of Applied
Science and Technology
• 2015-now Policy Committee of the Royal Golden Jubilee Ph.D. Program
• Reviewer of 75 international journals totaling 295 manuscripts
• Overseas theses examiners: Anna University, India; Hindustan University, India;
Annamalai University, India; Curtin University, Australia
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รางวัลและเกียรติยศ
• Colombo Plan Scholarship ศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก พ.ศ. 2512-2523
• เหรียญทองการพัฒนาแหลงน้ำดีเดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2534
• กลมุ นักเทคโนโลยีดเี ดน เรือ่ งการพัฒนาการใชเถาลอยลิกไนตไทย มูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูถมั ภ พ.ศ. 2545
• รางวัลขาราชการดีเดนศรีมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546
• รางวัลผลงานวิจยั ดีเดน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547, 2549, 2551, 2552, 2553, 2554
• รางวัลเหรียญทองศาสตราจารย วิทยา เพียรวิจติ ร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550
• เกียรติบตั รคนดีคสู งั คม รายการ “คนดีคสู งั คม” UBC พ.ศ. 2550
• รางวัลอาจารยดเี ดนของ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2552
• รางวัลนักวิจยั ดีเดน มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับเงิน พ.ศ. 2553 ระดับทอง พ.ศ. 2555
ระดับเพชร พ.ศ. 2556 และระดับสารสิน พ.ศ. 2558
• เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว พ.ศ. 2554-2557 และ พ.ศ. 2557-2559
• รางวัลนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานดานการวิจยั ดีเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555
• ศาสตราภิชาน บริษทั เอสซีจี ซิเมนต-วัสดุกอ สราง จำกัด พ.ศ. 2555, 2557
• รางวัลพระธาตุพนมทองคำ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2556
• ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สำนักวิทยาศาสตร พ.ศ. 2556
• ประกาศนียบัตรการตรวจบทความยอดเยีย่ ม จากวารสาร Constructions and Building Material พ.ศ. 2556
• รางวัลนักวิจยั ดีเดนแหงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจยั สภาวิจยั แหงชาติ พ.ศ. 2557
• รางวัล Thailand Frontier Author Award; Thomson Reuters และสำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
Awards and Honors:
• 1969-1980 Colombo Plan Scholarship to study in Australia
• 1991 Gold Medal Award for Outstanding Water Resources Development, Department of Local
Administration, Ministry of Interior
• 2002 Outstanding Technologist Award, Researchers in the Development and Utilization
of fly ash, Foundation for the Promotion of Science and Technology, Thailand.
• 2003 Sri Mor Din Daeng Award, Khon Kaen University
• 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 Outstanding Researcher Award, Faculty of Engineering, KKU
• 2007 Professor Vittaya Pianwichit Gold Medal Award, Faculty of Engineering, KKU
• 2007 Good Citizen-Society Award, Good Citizen-Society Show, UBC
• 2009 Outstanding Teacher Award (Science and Technology), Council of University Faculty
Senate of Thailand
• KKU Outstanding Researcher: Silver Award 2009; Gold Award 2011; Diamond Award 2013;
and Sarasin Award 2015
• 2011-2014; 2014-2017 Senior Research Scholar, Thailand Research Fund
• 2012 Top Research Publication Award, Khon Kaen University
• 2012 and 2014 Chair Professor: SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.
• 2013 Golden Phra That Phanom Award, KKU
• 2013 Certificate of Excellent in Reviewing, Journal of Constructions and Building Material
• 2013 Associate member, Royal Institute of Thailand, Academy of Science
• 2014 Thailand Outstanding Researcher Award; National Research Council of Thailand
• 2015 Thailand Frontier Author Award; Thomson Reuters and Office of Higher Education Commission
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ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
Research Works of Professor Dr. Prinya Chindaprasirt
ดานการวิจยั
ศาสตราจารย ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ มีความสนใจการวิจยั ดานวัสดุกอ สราง ไดวจิ ยั เกีย่ วกับ
สมบัตขิ องคอนกรีตตัง้ แตเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทีป่ ระเทศออสเตรเลีย เมือ่ จบการศึกษา
ไดกลับมาเปนอาจารยทภี่ าควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
ไดวจิ ยั ทางดานวัสดุซเี มนตและคอนกรีตทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมตัง้ แตนนั้ มา ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากซีเมนต
และคอนกรีตเปนวัสดุกอ สรางทีใ่ ชกนั มากทีส่ ดุ ทำใหมผี ลกระทบตอความเปนอยแู ละสิง่ แวดลอม
มากที่สุดเชนกัน การใชซีเมนตและคอนกรีตอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสามารถทำไดโดยการ
แทนทีป่ นู ซีเมนตบางสวนดวยสารปอซโซลาน พัฒนาซีเมนตทเี่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ใชมวลรวม
จากวัสดุนำกลับมาใชอกี ทำใหคอนกรีตมีอายุการใชงานและทนทานมากขึน้

Pervious Concrete
with Vegetation

Achievements
Research:
Professor Dr. Prinya Chindaprasirt research interest is in building materials due to the
highest tonnage used. His research work during his Master and Ph.D. degrees in
Australia focused on the properties of concrete. After completion of his study abroad,
he started his career as a lecturer in the Department of Civil Engineering, Khon Kaen
University and continued to work in eco-friendly cement and concrete materials ever
since. This is due to the fact that cement and concrete are the most used construction
materials and hence have highest impact on our lively hood and environment. The use
of eco-cement and concrete can be achieved by partial replacement of cement with
pozzolan, development of alternative eco-binder, use of recycled aggregate, improvement
of service life and durability of concrete.
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2
1) Morphology of Fly Ash
2) Morphology of Rice Husk

ผลงานวิจัยโดยสรุป
1. การใชประโยชนเถาลอยแมเมาะ
การใชเถาลอยแทนทีป่ นู ซีเมนตปอรตแลนดในปริมาณพอเหมาะทำใหสมบัตขิ องคอนกรีตดีขนึ้
ความสามารถทำงานไดเพิม่ ขึน้ การเยิม้ น้ำลดลง การกอตัวชาลง เพิม่ กำลังรับแรงโดยเฉพาะ
ทีอ่ ายุมากขึน้ ลดการหดตัวแหง และเพิม่ ความทนทานตอการทำลายของกรดและสารซัลเฟต
จากผลงานวิจยั ทีไ่ ดทำดานนีม้ าอยางตอเนือ่ งจึงไดรบั รางวัล “นักเทคโนโลยีดเี ดน ประจำป 2545
กลมุ พัฒนาการใชประโยชนเถาลอยลิกไนตในไทย” มูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งานวิจัยและพัฒนานี้เปนสวนหนึ่งที่สำคัญในการทำใหเถาถานหินถูกนำไปใชในอุตสาหกรรม
กอสราง ปจจุบนั มีการใชงานเถาลอย 1.8 ลานตันตอป คิดเปนมูลคาในเชิงพาณิชยจำนวนกวา
หนึ่งพันลานบาทตอป นอกจากนี้ยังไดใชเถาลอยในการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่มีการหดตัว
เมื่อแหงต่ำ สามารถใชเถาลอยแมเมาะเปนสารปอซโซลานเพื่อลดน้ำและเมื่อใชสาร glycol
compound ควบไปดวยจะสามารถลดการหดตัวของคอนกรีตมวลเบาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชเถาแกลบและเถาชีวมวลอืน่
เถาแกลบและเถาชีวมวลอื่น เชน เถาแกลบผสมเปลือกไม เถาชานออย เถาปาลมน้ำมัน
มีซลิ กิ าเปนองคประกอบหลัก โดยเฉพาะเถาแกลบมีปริมาณซิลกิ าสูงถึงประมาณ 90% จึงเปน
ผลิตผลทางการเกษตรที่เหมาะสำหรับการนำมาพัฒนาทำเปนวัสดุปอซโซลาน ทั้งนี้เถาแกลบ
ทีไ่ ดควรมาจากการเผาที่ 600-700 oC และผานการบดละเอียด การใชปนู ซีเมนตผสมเถาแกลบ
เปนการเพิ่มสมบัติทางกลของคอนกรีต การเพิ่มซิลิกาทำใหเกิดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตที่มี
แคลเซียมต่ำ ทำใหคอนกรีตมีความทนทาน สามารถตานทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริม และ
เพิม่ การตานทานการกัดกรอนของสารซัลเฟตไดดมี ากเนือ่ งจากเถาแกลบละเอียดวองไวตอการ

Summary of research:
1. Utilization of Mae-Moh fly ash
The incorporation of proper amount of Mae-Moh fly ash to replace Portland cement
improves workability, reduces bleeding, prolongs setting, increases strength
especially long term, reduces drying shrinkage and increases resistance to sulfate
and aid attacks. The continual research in this topic resulted in the 2002 Outstanding
Technologist Award, Research Group on the Development and Utilization of Fly Ash,
from the Foundation for the Promotion of Science and Technology. The research
and development work contributes in promoting the utilization of fly ash in
construction industry. At present, the annual usage of fly ash is around 1.8 million
tons with commercial values of more than 1000 million baht per year. Furthermore,
fly ash can be used in producing lightweight concrete with low shrinkage. Fly ash
can be used as pozzolan to reduce water and when used in conjunction with glycol
compound, the shrinkage of lightweight concrete is effectively reduced.
2. Rice husk ash and other biomass ashes
Rice husk ash and other biomass ashes such as rice husk-bark ash, bagasse ash,
palm oil fuel ash contain a high percentage of silica. In particular, rice husk ash
contains a very high silica content of approximately 90%. It is, therefore, a good
agricultural by-product suitable for development and use as pozzolan. The rice husk
ash should be obtained from burning at 600-700oC and ground to a proper fineness.
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ทำปฏิกิริยา เถาชีวมวลอื่นก็มีซิลิกาเปนองคประกอบหลักเชนกัน แมจะไมสูงเทาเถาแกลบ
จึงสามารถนำมาใชเปนวัสดุปอซโซลานไดเชนกัน
3. จีโอโพลิเมอรเถาลอยแคลเซียมสูง
วัสดุเชือ่ มประสานใหม “จีโอโพลิเมอร” ทำจากสารตัง้ ตนทีม่ ซี ลิ กิ าและอะลูมนิ าเปนองคประกอบ
ประเทศไทยมีสารตัง้ ตนในปริมาณมากไดแกเถาลอย ไดศกึ ษาการทำวัสดุประสานจีโอโพลิเมอร
จากเถาลอยแมเมาะซึง่ มีแคลเซียมสูง ศึกษาการชะละลายของซิลกิ าและอะลูมนิ าของเถาลอย
ในสารละลายดาง ทัง้ นีอ้ งคประกอบทางเคมีของสารตัง้ ตน ปริมาณแคลเซียม อัตราสวนผสม
ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด อัตราสวนโซเดียมไฮดรอกไซดตอโซเดียมซิลิเกต
วิธีการผสม การบม อุณหภูมิในการบม ชวงเวลาในการบม ลวนแตมีอิทธิพลตอสมบัติ
ทางกลของวัสดุจโี อโพลิเมอรเถาลอยแคลเซียมสูง จากการศึกษาสามารถพัฒนาจีโอโพลิเมอร
เถาลอยแคลเซียมสูงที่มีสมบัติทางกลที่ดี และมีความทนทานตอการกัดกรอนของกรดและ
สารซัลเฟตดีกวาวัสดุประสานจากปูนซีเมนตธรรมดา
4. จีโอโพลิเมอรเถากนเตาและเถากองทิง้
เถากนเตาบดละเอียดสามารถใชเปนวัสดุตั้งตนในการผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอรได เถากนเตา
บดละเอียดมีอนุภาคที่มีรูปรางเปนเหลี่ยมมุม ทำใหความสามารถทำงานไดของจีโอโพลิเมอร
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจีโอโพลิเมอรเถาลอย ทำใหตองการปริมาณของเหลวในสวนผสม
เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความสามารถทำงานได ไดศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตางๆ เชนเดียวกับ
จีโอโพลิเมอรเถาลอย และสามารถพัฒนาจีโอโพลิเมอรเถากนเตาทีม่ สี มบัตทิ างกลใกลเคียงกับ
จีโอโพลิเมอรเถาลอยแคลเซียมสูง นอกจากนี้ยังไดศึกษาแนวทางในการทำจีโอโพลิเมอรจาก
The use of rice husk ash cement enhances the properties of concrete. The
additional silica produces calcium silicate hydrate with low calcium. The concrete is
durable with increased resistance to steel corrosion, resistance to sulfate attack due
to the highly reactive nature of fine rice husk ash. The other biomass ashes also
contain high amount of silica though not as high as that of rice husk ash. They can
thus also be used as pozzolan.
3. High calcium fly ash geopolymer
1
A new type of binder “geopolymer” is made of source material rich in silica and
alumina. In Thailand, the source material exists in large quantity is Mae-Moh fly
ash. The research on development of high calcium fly ash geopolymer was, therefore,
undertaken. The leaching of silica and alumina of high calcium fly ash in sodium
hydroxide solution was studied. In addition, the chemical composition of source
material, calcium content, mix proportion, sodium hydroxide concentration, ratio of
sodium hydroxide to sodium silicate, mixing method, curing, temperature and time
of curing, all of these have significant influence on the property of geopolymer.
From the study, high calcium fly ash geopolymer with good mechanical property
2
was developed. The developed geopolymer cement resists acid and sulfate attack
better than normal cement.
1) SEM of Fly Ash in NaOH Solution
4. Bottom ash and waste ash geopolymer
2) Optical Micrograph of Gel Formation
The ground bottom ash can be used as a starting material for making geopolymer.
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เถากองทิง้ ทีแ่ มเมาะ เถาทีถ่ กู กองทิง้ เปนของเสียทีแ่ มเมาะสะสมอยกู วา 50 ลานตัน เถากองทิง้
เกิดจากการสะสมของเถาลอยทีใ่ มไดใช เถากนเตา และแคลเซียมซัลเฟตทีไ่ ดมาจากการการ
ดักจับซัลเฟอร ดังนั้นจึงทดลองทำจีโอโพลิเมอรจากสารตั้งตนที่เปนสวนผสมของเถากนเตา
บดละเอียด เถาลอย และแคลเซียมซัลเฟต สามารถพัฒนาจีโอโพลิเมอรที่มีกำลังรับแรง
ในขั้นดีและนำไปใชในงานกอสรางได
5. คอนกรีตพรุน
คอนกรีตพรุนเปนคอนกรีตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีปริมาณโพรง 15-30% ทำใหน้ำและ
อากาศสามารถผานได ไดศกึ ษาอิทธิพลของขนาดมวลรวมหยาบ ปริมาณซีเมนตเพสต กำลัง
ของซีเมนตเพสต และสรางสมการความสัมพันธระหวางกำลังของคอนกรีตและปริมาณโพรง
รวมทั้งไดศึกษาวิธีการปูพื้นและการบดอัดในภาคสนาม คอนกรีตชนิดนี้ใชประโยชนในการ
ระบายน้ำ ระบายความรอน ดูดซับเสียง ทำวัสดุกรอง และฉนวนกันความรอน นอกจากนี้
ยังไดศกึ ษาการทำคอนกรีตพรุนดวยมวลรวมนำกลับมาใชอกี และจีโอโพลิเมอรคอนกรีตพรุน

ดานการพัฒนาบุคลากรและเครือขายวิจยั
ศาสตราจารย ดร. ปริญญา มีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรและสรางเครือขายงานวิจยั ทางดานนี้
ไดเปนอาจารยทปี่ รึกษาหลักใหกบั นักศึกษา จบปริญญาโท 41 คน และปริญญาเอก 13 คน ในจำนวนนี้
21 คนไดรบั บรรจุเปนอาจารยตามสถาบันตางๆ ทำใหเกิดความเชือ่ มโยงและความรวมมือในดาน
การเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ ไดเปนอาจารยสอบวิทยานิพนธในสถาบันการศึกษาตางๆ
ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
The shape of ground bottom ash particle is angular and thus the workability of
bottom ash geopolymer is lower than that of fly ash geopolymer. The amount of
liquid in the mixture thus needs to be increased slightly to maintain its workability.
From the study, the bottom ash geopolymer with similar mechanical property to
that of fly ash geopolymer was developed. Furthermore, the method for development of
geopolymer using waste ash at Mae-Moh was studied. The waste ash at Mae-Moh
power plant which was accumulated from unused fly ash, bottom ash and FDG
gypsum amounts to over 50 million tons. The geopolymers from starting materials
containing various blends of ground bottom ash, fly ash and gypsum were thus
studied. The obtained geopolymer possesses good strength and can be utilized in
construction work.
5. Pervious concrete
Pervious concrete is an eco-concrete containing a large void in the range of 15-30%
which water and air can percolate through. Various parameters affecting the properties
of pervious concrete viz., coarse aggregate size, amount of cement paste, strength of
cement paste were studied. The equations relating strength and void of pervious
concrete were formulated. In addition, the methods of paving and compaction were
also studied. It is utilized for water drainage, heat reduction and sound absorption,
and as a filter material, and a heat insulator. Furthermore, pervious concrete with
recycled aggregate and geopolymer pervious concrete were also studied.

Water Passes Through Pervious Concrete
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พระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมมากกวา 40 ครัง้
ซึง่ เปนการเพิม่ ความเชือ่ มโยงและความรวมมือในดานการวิจยั
ศาสตราจารย ดร. ปริญญาไดทำหนาทีเ่ ปนนักวิจยั อาวุโสพีเ่ ลีย้ ง
และเพื่อนรวมวิจัยใหกับนักวิจัยในสถาบันการศึกษาตางๆ
ได รั บ ทุ น พั ฒ นาการวิ จั ย ด า นจี โ อโพลิ เ มอร จ ากสำนั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และไดสง เสริมนักวิจยั จากกวา 10 สถาบัน
ใหไปศึกษาวิจยั วัสดุจโี อโพลิเมอรทหี่ อ งปฏิบตั กิ ารของตางประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
อเมริกา เยอรมนี และญีป่ นุ ไดสรางเครือขายเชือ่ มโยงกับนักวิจยั ภายในประเทศและตางประเทศ
ไดเกิดความรวมมือการวิจยั ทางดานนี้ ไดจดั ประชุมวิชาการในป พ.ศ. 2548 และจัดตัง้ เครือขาย
จีโอโพลิเมอรไทย จากความรวมมือทำใหเกิดผลงานวิจยั ดานนีจ้ ากกลมุ ของนักวิจยั ไทย เทียบเคียง
กับกลุมของออสเตรเลียและยุโรป ซึง่ ประเทศดังกลาวไดใชวสั ดุจโี อโพลิเมอรในเชิงพาณิชยสำหรับ
สิ่งกอสรางแลว ปจจุบันจำนวนผลงานดานนี้ของนักวิจัยไทยในฐานขอมูล SCOPUS มีกวา
80 บทความ นับเปนลำดับที่ 7 ของโลก และเปนทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ไดเริม่ การถายทอด
ความรคู อนกรีตพรุน จากการบรรยายและสาธิตวิธผี ลิตทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกน เมือ่ ป พ.ศ. 2549
โดยผเู ชีย่ วชาญจากญีป่ นุ Professor Dr. S. Hatanaka โดยไดเชิญนักวิจยั จากสถาบันการศึกษา
และภาคเอกชนเขารวม นับเปนจุดเริ่มของการวิจัยและการใชงานคอนกรีตพรุนของไทย ทำให
ขณะนี้มีการผลิตและขายคอนกรีตพรุนในประเทศไทย
Human Resource Development:
Professor Dr. Prinya determines to develop human resources and establishes research
linkage in this field. He is the main advisor for graduate students with 41 Master degree
and 13 Ph.D. degree recipients, twenty-one of which obtained lecturer posts in various
institutions. This increases linkage and collaboration in teaching, research and
academic services. He rendered his service as an external examiner over 40 Master and
Ph.D. degree examinations in other universities viz., Kasetsart University, Chiang Mai
University, Rangsit University, King’s Mongkut University of Technology Thonburi, King’s
Mongkut University of Technology Northern Bangkok, Srinakharinwirot University,
Suranaree University of Technology and Mahasarakham University. This enhances the
linkage and research collaboration.
Professor Dr. Prinya acts as a senior researcher and research collaborator to researchers
in various institutions. He obtained a grant from the Office of Higher Education
Commission to promote the research work on geopolymer in Thailand. This enabled
a number of researchers from over 10 institutions to visit top overseas laboratories
engaged in geopolymer research such as Australia, New Zealand, United States of
America, Germany and Japan. This led to the linkage and collaboration of researchers
within the country and overseas and the followed-on conference and formation of ‘Thai
Geopolymer Network’. From the collaboration, the research output from Thai researchers
in this field grows and is comparable to those of Australia and Europe where the
geopolymer binder is already commercially used in construction. From SCOPUS data
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กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณทุกทานทีม่ สี ว นในการสนับสนุนทำใหขา พเจาสามารถเดินบนเสนทางสายนี้ ขอบคุณผสู นับสนุน
การวิจยั สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษทั สยามวิจยั และ
นวัตกรรมจำกัด (เครือซิเมนตไทย) บริษทั Phoenix S D S จำกัด บริษทั Concrete Precision
Unique จำกัด และโดยเฉพาะอยางยิง่ มหาวิทยาลัยขอนแกน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั ทีไ่ ดเชือ่ มัน่ ในงานและใหโอกาสในการขยายงานและสรางเครือขายการวิจยั ในดานนี้
ขอบคุณเพือ่ นรวมงานและลูกศิษยทไี่ ดชว ยทำใหบรรยากาศการวิจยั เต็มไปดวยความกระตือรือรน
ขอขอบคุณครอบครัวผมทีไ่ ดเชือ่ มัน่ อดทน และเปนกำลังใจมาโดยตลอด และทายสุดขอขอบคุณ
มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทยที่ไดชวยสนับสนุนและสรางความภาคภูมิใจ
ใหนกั วิจยั ยืนหยัดบนเสนทางสายนี้

Workshop on Pervious
Concrete at KKU in 2006

base, the current output of Thai researchers in this field amounts to 80 articles and
ranks 7th in the world. The work is well accepted in the international circle. The transfer
of pervious concrete technology was initiated with lecture and demonstration at Khon
Kaen University from Professor. Dr. S. Hatanaka, an expert from Japan in 2006. The
researchers from various institutions, both academic and industrial, were invited. It was
the starting point of the research and utilization of pervious concrete in Thailand where
the pervious concrete is now manufactured and available in the market.
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and steel corrosion of fly ash-based geopolymer concrete under marine site. Construction and
Building Materials 2014;63:303-310.
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140. Eiamwijit M, Pachana K, Kaewpirom S, Rattanasak U, Chindaprasirt P. Morphological study on
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กลุมวิจัย: บทบาทของแมลงและสัตวขาปลองที่เปนปญหา
ในชุมชุน ปศุสตั ว และสาธารณสุขของประเทศไทย
Research Team: Urban Pest and Vector Control Unit

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 02-942 7131
โทรสาร: 02-942 7130
อีเมล: faasthc@ku.ac.th

Aim of The Research Team
The Aim is to improve the prevention and control strategies against select arthropod
urban and rural pests and vectors of animal and human disease pathogens
using improved and more environmentally friendly approaches, including the use
of pest bio-mass as an alternative animal food source. In addition, “green”
compounds and formulations for potential-based plant products are being developed
and optimized.

Abstract
Research team is investigating the household, veterinary and public health insect pests
and vectors of animal and human diseases to improve prevention and control methods.
In addition, develop a novel environmentally friendly approach for house fly control by
promoting by utilizing flies as an animal feed protein source. Information gained from
this study will support policy decisions and pest control operators in private and public
sectors. The project primary investigator holds pivotal positions in the prevention and
control of veterinary and public health insect pests and vectors.
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ประวัตคิ วามเปนมา
กลุมวิจัยทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูเรื่องบทบาทของแมลงและสัตวขาปลองที่เปนปญหา
ในชุมชุน ปศุสัตว และสาธารณสุขของประเทศไทยเพื่อนำไปใชประโยชนในการควบคุมปองกัน
โดยดำเนินการวิจยั ทัง้ ในหองปฏิบตั กิ ารและภาคสนามเปนระยะเวลามากกวา 20 ป ในหองปฏิบตั กิ าร
ศาสตราจารย ดร.ธีรภาพและกลมุ วิจยั ไดพฒ
ั นาชุดเครือ่ งมือจำแนกกลไกการทำงานของสารเคมี
ทีใ่ ชในการควบคุม ปองกัน และกำจัดแมลง เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชเพือ่ จัดแบงสารเคมีควบคุมกำจัด
แมลงทีเ่ กีย่ วของกับคนและสัตวตามการใชประโยชนออกเปน 3 กลมุ ดังนี้ 1. สารเคมีทใี่ ชเพือ่
ฆาแมลง 2. สารเคมีที่ใชเพื่อไลแมลงกอนแมลงเขาบานหรือสถานที่เปาหมาย 3. สารเคมีที่ใช

Leader of The Team
Currently, Dr. Theeraphap holds pivotal positions in the control of human and livestock
vectors and in the scientific community both in Thailand and in Southeast Asia. He has
been appointed to be a Regional Director of Thailand, Laos, Vietnam of the Asian
Society of Vector Ecology and Mosquito Control since 2012. Also, he is part of the
Nationwide Network for the Monitoring of Insecticide Susceptibility of Malaria Vectors
in Thailand and is appointed as external consultant for Vector Borne Disease Bureau,
Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand. He is also the key
person involved in testing several potential compounds used in the vector borne
disease control program. In 2007-2010, he was a member of the Technical Advisory
Group (TAG) from Asia on Global Malaria Mapping Project. He is an active member of
the Society of Vector Ecology (SOVE), the American Mosquito Association and Control
(AMCA) and the American Society of Topical Medicine and Hygiene (ASTMH). On top
of those posts, the leader maintains program of researches concerning disease vectors
(malaria, filariasis, dengue and chikungunya) and livestock (focused on Stomoxys sp.
and its transmitted diseases) in collaboration with top caliber entomologists from France
(Department of Pharmacology, University of Montpellier II, IRD, France), United Kingdom
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เพื่อไลแมลงหลังจากแมลงจะเขามาในบานหรือสถานที่เปาหมาย และจดสิทธิบัตรเครื่องทดสอบ
กลไกสารเคมีทนี่ ำไปใชในการควบคุมแมลงพาหะรบกวนคนและสัตวขนึ้ เปนครัง้ แรกในประเทศไทย
(PATENT N0. 19319) โดยการจัดแบงสารเคมีที่ใชในการควบคุมแมลงพาหะนำโรคตามหลัก
แนวคิดใหม ในภาคสนาม กลมุ วิจยั ไดศกึ ษาชนิด บทบาท และความสำคัญของยุง แมลงวันคอกสัตว
แมลงวัน เหลือบ และไรออน ซึ่งเปนภารกิจที่สำคัญและทาทายของนักกีฏวิทยา นอกจากนี้
กลุมวิจัยไดพัฒนาแผนที่ภูมิศาสตรของการตานทานสารเคมีในยุงนำโรคชนิดตางๆ ที่สมบูรณ
ที่สุดในประเทศไทยขณะนี้เพื่อเปนแนวทางใหกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
ไดใชเปนขอมูลในการเตรียมจัดซือ้ หาสารเคมีทมี่ ศี กั ยภาพในการใชเพือ่ ควบคุมกำจัดยุงในพืน้ ทีม่ ี
การระบาดของโรคจริงๆ โดยเฉพาะยุงลายพาหะนำโรคไขเลือดออก ซึง่ รัฐมีคา ใชจา ยในสวนนีป้ ล ะ
หลายลานบาท (Parasites & Vectors Volume 6, No. 280 (28 หนา) year 2013: IMPACT
FACTOR 3.221) และแผนทีก่ ารกระจายตัวทางภูมศิ าสตรของยุงพาหะในประเทศไทยทีจ่ ำแนก
ดวยเทคนิคทางดานโมเลกุลเปนครั้งแรก ซึ่งขอมูลนี้จะสนับสนุนและเปนแนวทางใหกระทรวง
สาธารณสุขหรือหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของไดทราบพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียจริงๆ และ
กำหนด Zoning ไดถูกตอง ซึ่งจะทำใหประหยัดงบประมาณในการจัดการควบคุมโรคไดอยาง
มหาศาล (Trends in Parasitology Volume 31 No.3 (11 หนา) year 2015: IMPACT
FACTOR 6.247) ผลงานทั้งสองชิ้นมีประโยชนอยางมากในระดับนโยบาย ในการวางแผน
ควบคุมปองกันโรคทีน่ ำโดยแมลงของประเทศไทย ในชวงเวลา 20 ปทผี่ า นมากลมุ วิจยั ผลิตนิสติ
ระดับปริญญาโททีจ่ บการศึกษาแลว 30 คน และระดับปริญญาเอก 14 คน ขณะนีม้ นี สิ ติ ระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทีย่ งั ไมจบการศึกษาของกลมุ วิจยั อีกรวม 20 คน

(KEMRI University of Oxford-Wellcome Trust Collaborative Project, University of Oxford,
and the USA (Department of Preventive Medicine and Biometrics, Uniformed Services
University of the Health Sciences, Bethesda, Maryland; Department of Entomology,
Iowa State University; Department of Nematology and Entomology, University of Florida).
In 2007-2012, the leader received funding support from the Bill and Melinda Gates
Foundation (BMGF) for a project to run for 5 years aimed at developing a novel
approach to control Aedes aegypti, the primary vector of dengue, chikungunya and
yellow fever. From 2012-2015, laboratory has been promoted to be a new research team
associated with AIRD in developing countries supported by JEAL program, France. The
JEAL program is designed to assist groups of researchers from developing countries to
build a research team through partnership with AIRD research unit.
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สมาชิกกลมุ วิจยั
1. ศาสตราจารย ดร.ธีรภาพ เจริญวิรยิ ะภาพ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.วราภรณ จันทรจำนงค
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Background of the Research Team
Team’s research is focused on the blood sucking insects affecting human and livestock.
Current works include bionomics of vectors of human and livestock diseases, vector
incrimination and vector competence studies; vector behavior in response to insecticides
used in control interventions and in response to the use of repellents and candidate
botanicals; biochemical mechanisms of insecticide resistance and some works on vector
population genetics. One of the major accomplishments of the team is the patenting of
the “Excito-Repellency Box” (PATENT N0. 19319 on Excito-Repellency Escape Chamber
for Behavioral Test in Mosquito Vectors) which is considered very useful in studying
mosquito behavior towards different insecticides used in the disease control programs.
Excito-repellency Box test is now considered one of the standard procedures in
determining avoidance behavior of mosquito vectors to insecticides. The team
produced voluminous publications from that patent. Other works centered on mosquito
behavior using other systems as High Throughput Screening System (HTTS) and use of
experimental huts.
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4. อาจารย ดร.จำนงจิต ผาสุข
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. อาจารย ดร.มณฑาทิพย คงมี
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. อาจารย ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลัน่
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. อาจารย ดร.กาญจนา ถาอินชุม
ภาควิชาการจัดการศัตรูพชื คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
8. อาจารย ดร.วิถี เหมือนวอน
ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. อาจารย ดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน
ภาควิชากีฏวิทยาทางการแพทย คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
10. ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
11. ดร.จินรภา โพธิกสิกร
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
12. ดร.สุภารดา สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง
สำนักวิจยั และพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

At International Level
Research teams from Europe (France, Norway, UK), America (U.S.A., Mexico, Frence
Guiana), Asia (Japan, China, Philippines, Cambodia, Vietnam, Indonesia, and Malaysia)
are collaborating with primary investigator (TC) on entomological investigations of
household, veterinary, and public health insect pests and vectors of animal and human
diseases. International collaborations promote exchange of ideas and provide students
and staff opportunities exposure to the global community. Under this program
structure, partners will financially and technically support Thai students and staff.

Scale of Idea to Application or Innovation Potential of The Team
Insects and pest problems associated with animals and humans occur worldwide. Human
development has resulted in ecological and environmental changes that favor the
development of urban insects and pests. Urban planners are faced with the dramatic
expansion of urban growth into natural habitats, which may increase human contact
with various insect pests. Research and extension activities in urban entomology involve
cockroaches, bed bugs, stored product pests, ticks, wood destroying insects such as
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ผลงานเดนของกลมุ วิจยั
งานวิจัยภาคสนาม
ภาพกระทอมจำลองพรอมติดกับดักยุงเพือ่ ศึกษาการบินเขาและออกของยุง สราง
ไวทกี่ องการเกษตรและสหกรณ สำนักงานทหารพัฒนา ตำบลทาเสา อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี เพือ่ ศึกษาวิจยั เรือ่ งสารเคมีทใี่ ชในการควบคุมแมลงพาหะนำโรค
ตามแนวคิดใหม ปจจุบันองคการอนามัยโลก (World Health Organization)
ไดนำกระทอมจำลองพรอมกับดักนีไ้ ปเปนโมเดลตนแบบมาตรฐานในการประเมิน
ประสิทธิภาพของสารเคมีกอนการนำไปใชควบคุมยุง พรอมติดตั้งสถานีตรวจวัด
สภาพภูมิอากาศซึ่งสภาพภูมิอากาศมีผลตอพฤติกรรมยุงอยางมาก
งานวิจัยในหองปฏิบัติการ
เครื่องทดสอบกลไกของสารเคมีในการควบคุมแมลง (PATENT NO. 19319) เพื่อศึกษาการ
จัดแบงสารเคมีที่ใชในการควบคุมแมลงพาหะนำโรคตามแนวคิดใหมในหองปฏิบัติการ

termites, and other pests (flies and mites) that are generally considered non-agricultural.
Household and urban insects and pests potentially impact local and urban communities
and decrease the quality of life. Thailand will become a member of the Asian Economic
Community (AEC) in 2015. The AEC envisages several key areas of coordination
between member states, including a single market and information exchange in the
region. This joint community will also facilitate local pest control companies to work
together and expand in the region. The outcome of this project will be the dissemination
of a common base of scientific knowledge with increased research and operational
collaborations that will result in positive financial impact and provide guidance for
sound pest control practices for pest control companies in Thailand. In addition, the
use of green compounds is an innovative approach that opens up a new control
possibilities. When local plant-based ingredients are being used for one purpose
(e.g., herbal therapy), exploring the adaptation of other uses (i.e., repellent) is an
approach at cost-savings that may increase product development speed.
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ผลงานดานบริการวิชาการ
กลุมวิจัยมีผลงานที่ลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติมากกวา 100 เรื่อง ไดรับทุนวิจัยจาก
หลายหนวยงาน อาทิ กรมวิทยาศาสตรการแพทยสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2546-2550) มูลนิธิ
มิลนิ ดาเกตต (พ.ศ. 2552-2556) ทุนประเทศฝรัง่ เศส (พ.ศ. 2550-ปจจุบนั ) ประเทศอังกฤษและ
ประเทศนอรเวย (พ.ศ. 2552-ปจจุบนั ) นอกจากนีห้ วั หนากลมุ ยังไดรบั เชิญจากไดรบั เชิญใหเปน
Regional Director (ค.ศ. 2012-2017) ของ Asian Society of Vector Ecology and
Mosquito Control of Thailand, Laos, Vietnam, and Malaysia และเปนผเู ชีย่ วชาญของ
the Health and Environment Experts Panel ขององคการอนามัยโลก (World Health
Organization) (ค.ศ. 2015-present)
หนาทีก่ ารงานกลมุ วิจยั สำเร็จลงไดดว ยสมาชิกผรู ว มงานจากทุกสวน รวมทัง้ การสรางทีมวิจยั ใหเปน
เครือขาย ทัง้ เครือขายภายในประเทศและตางประเทศ ภายใตเครือขายทัง้ สองมีผรู ว มงานจำนวน
มากกวา 40 คน ซึ่งหัวหนากลุมใหความสำคัญกับทุกคนเปนผูรวมงานและใหความไววางใจ
เสมอมา อันทำใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ อยางยั่งยืน ซึ่งสามารถดูผลสัมฤทธิ์จากการ
ผลิตผลงานวิจัยของการเปนนักวิจัยมืออาชีพของกลุม นอกจากนี้หัวหนากลุมวิจัยใหการดูแล
เอาใจใสลูกนอง เจาหนาที่ทุกคนดวยความจริงใจมีจริยธรรมและเมตตาธรรม ดำรงตนเปน
แบบอยางที่ดีของผูรวมงาน
สมาชิกของกลุมวิจัยทำหนาที่ครบถวนมีภาระงานดานการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในดานการสอน มีภาระงานสอนทัง้ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
และใหคำแนะนำตอนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ในดานวิจยั กลมุ ไดมโี อกาสรับการสนับสนุนทุนวิจยั

International Network
Collaborator
Position
Dr. Manguin S. Professor
Dr. Overgaad J. Senior Entomologist
Dr. Desgrous C. Senior Researcher
Dr. Bangs M. Senior Entomologist
Dr. Duvallet G. Professor
Dr. Achee N. Associated Professor
Dr. Grieco J.

Associated Professor

Dr. Sinka M.
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Dr. Coats J.

Professor

University/Institute
IRD/France
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Research collaborator
Host for Ph.D. student
Norwegian University Research collaborator
/Norway
Host for Ph.D. student
Aix- Marseille
Host for Ph.D. student
University/France
Intl. SOS/Indonesia Research collaborator
MPL U/France
Research collaborator
UND/U.S.A.
Research collaborator
Host for Ph.D. student
USU/U.S.A.
Research collaborator
Host for Ph.D. student
U of Oxford/UK
Research collaborator
Host for Ph.D. student
Iowa State University, Research collaborator
U.S.A.
Host for Ph.D. student
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จากแหลงทุนตางๆ ทั้งภายในประเทศ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา) และตางประเทศ (กรม
วิทยาศาสตรสหรัฐอเมริกา มูลนิธิเกท รัฐบาลนอรเวย และสถานทูตฝรั่งเศส) ทำใหมีโอกาสได
สนับสนุนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่เรียนดีแตไมมีทุนทรัพยในการศึกษาตอใหไดทำ
การวิจยั อยางอิสระ
นอกจากนี้ กลุมวิจัยไดใหโอกาสใหนิสิตบัณฑิตศึกษาภายใตการดูแลของอาจารยและนักวิจัย
ของกลุม มีโอกาสไปฝกอบรมเรียนรูวิทยาการใหมจากตางประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
ฝรัง่ เศส นอรเวย รียเู นียน กัมพูชา เปนตน แตละคนใชเวลาในตางประเทศไมนอ ยกวา 3 เดือน
ทั้งนี้เปนผลจากการที่กลุมวิจัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากตางประเทศอยางตอเนื่อง และได
สงใหนิสิตทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยพรอมไปรวมเสนอผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติซึ่งสวนใหญไดรับทุนจากเครือขายวิจัยนานาชาติ อันเปนการพัฒนาใหนิสิตได
ฝกการเตรียมตัว มีความกลาทีจ่ ะแสดงออกในเวทีนานาชาติ ซึง่ ถือวาเปนการผลิตนิสติ บัณฑิตศึกษา
ที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณอันจะเปนประโยชนตอสังคมตอไป
กลุมวิจัยไดมีโอกาสทำงานในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเปนคณะทำงานในโครงการพัฒนาหลักสูตรผูชวยนักกีฏวิทยา ที่จัดขึ้นโดยภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึง่ เปนโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักร
กัมพูชาดานสาธารณสุข (มาลาเรีย) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปนเวลา 2 ป (พ.ศ. 2555-2556) โดยไดมโี อกาสเริม่ ตนทำงานกับคณะทำงานของพระองคทา นฯ
ในการรางหลักสูตร การไปสอบสัมภาษณนกั ศึกษาเขาเรียน การสอน และการประเมิน
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University/France
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Naval Medical Research
Center (NMRC), U.S.A.
Dr. Chao C.
Senior Scientist
Naval Medical Research
Center (NMRC), U.S.A.
Dr. Sothavireak B. Associated Professor UH/Cambodia
Dr. Ngo C.
Senior researcher NIVR, Vietnam
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Host for Ph.D. student
Research collaborator
Host for Ph.D. student
Research collaborator
Research collaborator
Research collaborator
Host for Ph.D. student
Host for Ph.D. student
Research collaborator
Host for Ph.D. student
Research collaborator
Host for Ph.D. student
Research collaborator
Research collaborator
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โครงการขนาดใหญทกี่ ลมุ วิจยั ไดรบั จากตางประเทศ
ชื่อทุนวิจัย
1. Behavioral modifying compounds for disease
vector control
2. Evaluation of long lasting net impregnated with
insecticides using Aedes aegypti
3. Malaria Atlas Project (MAP) for dominant vector species
4. Ultra-sensitive detection of human emerging
viruses in mosquitoes
5. Biodiversity of bacteria in midgut of field collected Anopheles
mosquitoes and parasite transmission in Thailand
6. A noval push pull strategy to reduce host seeking
Aedes aegypti inside homes
7. Link between diarrhea and dengue: Fecal contamination
and dengue mosquito production in household water
containers in Southeast Asia
8. Evaluation of long lasting net impregnated with
insecticides using Aedes aegypti
9. Prevalence and epidemiological evaluation of rickettsial
pathogens in ectoparasites and rodent populations
in Thailand
10. Dynamics of malaria vector mosquitoes in upper of
southern part of Thailand.
11. Vectors of Janpanease Encephalitis and GIS for
predicting JE in Thailand
12. Mapping and distribution of a dynamic potential malaria
vectors along the Thai-Myanmar border, behavior,
bionomics and their insecticide susceptibility: way
forwards for effective control.
13. A field evaluation of deltamethrin long lasting
insecticidal net against natural populations of
Anopheles minimus in experimental hut, Thailand
14. Studies on natural bio-insecticides from Southeast
Asian plant biodiversity to control malaria and
dengue vectors
15. Human landing catch technique for studying the biology,
transmission and insecticide resistance in malaria
vectors along the Thai-Laotian border (MALVEC)
16. Dinamics of malaria transmission in foci of high sub
microscopic carriage in Tak province, western Thailand
17. Vectorial capacity of Anopheles population and drug
sensitivity of human parasites for improving malaria and
Brancroftian filariasis control program in Sotheast Asia
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หนวยงานใหทุน
NIH, U.S.A.

พ.ศ.
2548

Germany
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University of Oxford, UK
Franco-Thai
Cooperative Program
Franco-Thai
Cooperative Program
Bill & Milinda Gate
Foundation
The Research Council
of Norway

2551
2551

Germany

2553

WRAIR, U.S.A.

2553

Global Fund Program

2553

WRAIR, U.S.A.
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Global Fund Program
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World Health
Organization
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IRD, France
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Global Fund Program
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Bill&Millinda Gate
Foundation
IRD, France

2556
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18. Seasonal abundance of malaria vectors and species
diversity of Anopheles spp. In endemic malaria areas
of border provinces of Thailand
19. Efficacy and durability of the lifenet LN in comparison
to the Olyset and Pemanet 2.0 in Kanchanaburi Province,
Western Thailand
20. A field evaluation of alpha cypermethrin long lasting
insecticidal net against natural populations of
Anopheles minimus in experimental hut, Thailand
21. Laboratory testing of long lasting insecticidal nets
from LAO PDR

Global Fund Program

2556

Global Fund Program

2557

World Health
Organization

2557

World Health
Organization

2557
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การใชน้ำกึง่ วิกฤตเพือ่ สกัดเพคตินจากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ปราโมทย คูวจิ ติ รจารุ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

การใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการแปลงใหเปนผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคา
โดยเฉพาะผลิตภัณฑทใี่ ชเปนอาหารของมนุษยเปนงานวิจยั ทีม่ คี วามตองการสูงทัง้ ในปจจุบนั และ
อนาคตเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรโลกในระยะ 35 ปขางหนา งานวิจัยนี้
เปนสวนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช
ประโยชนจากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรดังกลาว โดยศึกษาการใชเทคนิคการสกัดดวยน้ำกึง่ วิกฤต
ซึง่ หมายถึงน้ำทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู (100-374oC) ภายใตความดันสูงซึง่ มีความสามารถในการไฮโดรไลซิส
เชนเดียวกับการใชกรด ในการศึกษานี้จะทดสอบการใชน้ำกึ่งวิกฤตในชวงอุณหภูมิ 100-200oC
ในภาชนะปดสนิทแบบกะ (batch-type) เพือ่ สกัดเพกตินจากเปลือกผลไม 4 ชนิด ไดแก มะนาว
สมโอ เสาวรส และมะมวง ซึ่งเปนผลไมที่มีการเพาะปลูกภายในประเทศ จากนั้นจึงตกตะกอน
เพกตินดวยเอทานอล และวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเพกตินที่ได ไดแก ปริมาณ
รอยละผลผลิต องคประกอบน้ำตาลของเพคติน ขนาดสายโมเลกุล คารอยละหมเู อสเตอร (DE)
ความหนืด และความสามารถในการตานอนุมลู อิสระ เปนตน ซึง่ งานวิจยั นีจ้ ะเปนประโยชนอยางมาก
ในการใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิง้ ดังกลาวเนือ่ งจากเทคนิคการสกัดดวยน้ำกึง่ วิกฤตเปนเทคนิค
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีประสิทธิภาพสูงในการสกัดเพกติน นอกจากนี้ยังอาจไดเพกติน
ที่มีคุณสมบัติแตกตางจากเพกตินที่มีจำหนายทางการคาโดยทั่วไปซึ่งมีการแขงขันในตลาดสูง
เชนเพคตินที่มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ

granted by Toray Science Foundation, Japan

Application of Subcritical Water for Pectin Extraction from Agricultural
by-Products
Valorization of agricultural wastes by conversion into value-added products, particularly human
food products is highly demanded both now and in the near future because of the abrupt rise of
the world population in the next 35 years. This research is one of the attempts to investigate for
feasible and efficient technology for utilization of these wastes. In this study, subcritical water
extraction, which employs water at high temperatures (100-374oC) under pressurized conditions
which promote hydrolysis reaction similar to adding an acid. In this work, subcritical water at
100-200oC in a batch type vessel will be used for extraction of pectin from 4 fruit peel wastes, i.e.
lime, pomelo, passion fruit, and mango, which are grown in Thailand. Pectin will be precipitated
by ethanol and the obtained pectin will be analyzed for physicochemical properties such as yield,
neutral sugar component, molecular weight, degree of esterification, viscosity, and antiradical
capacity. This work will benefit in valorization of those agricultural wastes because the subcritical
water extraction is an environmental friendly extraction technique and is an effective method for
pectin extraction. In addition, pectin with a unique characteristic is possibly obtained which will
provide a better market opportunity, such as high antioxidative pectin for use in functional food
products.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การศึกษากระบวนการสังเคราะหพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบวิ ทิเรต
จากกลีเซอรอลใน Cupriavidus necator ดวยเทคนิคโปรตีโอมิกส
ดร. ณัฐพล ถนัดชางแสง
ศูนยวัสดุชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

กลีเซอรอลถือเปนวัตถุดบิ ทีเ่ หมาะสมอยางยิง่ ในการผลิตพอลิเมอรชวี ภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบวิ ทิเรต
(polyhydroxybutyrate, PHB) ดวยการหมักเชือ้ แบคทีเรีย เนือ่ งจากสามารถหาไดทวั่ ไปและมีราคาถูก
แตเมือ่ เปรียบเทียบกับผลิตโดยใชกลูโคสเปนวัตถุดบิ พบวา PHB ทีผ่ ลิตจากกลีเซอรอลโดยแบคทีเรีย
Cupriavidus necator มีผลผลิตทีต่ ่ำกวา รวมกับการอัตราการเจริญเติบโตทีต่ ่ำ จากการศึกษาที่
ผานมาของทีมวิจยั พบวา C. necator สามารถสังเคราะหสารตัวกลางทีม่ ลี กั ษณะคลายกลูโคสไดจาก
กลีเซอรอล โดยผานทางกลูโคนีโอจินิซิส ซึ่งมีผลตอการลดลงของจำนวนของน้ำหนักเซลลและ
ผลผลิตของของพอลิเมอรชวี ภาพโดยเฉพาะอยางยิง่ ในระยะทีเ่ ซลลกำลังเจริญเติบโตดีในปริมาณมาก
ในการศึกษานีจ้ ะมีการนำเอาการวิเคราะหทางโปรตีโอมิกสมาใชเพือ่ อธิบายโปรตีนสำคัญทีค่ วบคุม
การเปลีย่ นวิถจี ากการสังเคราะห PHB เปนการสังเคราะหกลูโคส โดยจะมีการเก็บเซลล C. necator
ในแตละชวงเวลาทีม่ ปี ริมาณกลูโคสทีแ่ ตกตางกัน จากนัน้ การแสดงออกของโปรตีนทีแ่ ตกตางกัน
ระหวางการเปลีย่ นวิถจี ากการสังเคราะห PHB เปนการสังเคราะหกลูโคสจะถูกวิเคราะหเปรียบเทียบ
โปรตีโอมดวยเทคนิคทางแมสสเปกโตรเมตรี โดยโปรตีนจะถูกแยกโดยเทคนิค 1-D SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) และระบุชนิดโปรตีนดวยการใชเทคนิคลิควิดโครมา
โทกราฟแมสสเปกโตรเมตรี (LC-MS) โปรตีนทีส่ ำคัญจะถูกตรวจสอบโดยใช 2 วิธี คือ การตรวจสอบ
ทางชีวสารสนเทศ และการตรวจสอบโดยการทดลอง นอกจากนีท้ างทีมวิจยั วางแผนทีจ่ ะวิเคราะห
วิถกี ารสังเคราะห PHB เพือ่ อธิบายการเปลีย่ นแปลงภายในเซลลแบคทีเรีย โดยในการวิจยั นีจ้ ะได
รับขอมูลพื้นฐานการทำงานของแบคทีเรียที่ดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวของกับการเปลี่ยนวิถี
การสังเคราะหกลูโคสเปนการสังเคราะห PHB เพือ่ ประยุกตใชสำหรับการลดตนทุนการผลิต PHB

Study on Formation Process of Polyhydroxybutyrate Bioplastic in
Cupriavidus necator Grown on Glycerol by Proteomics Technique
Glycerol is considered as an ideal feedstock for producing polyhydroxybutyrate (PHB) biopolymer
via bacterial fermentation due to its ubiquity and low price. Compared to glucose-based PHB
formation, PHB produced by Cupriavidus necator from glycerol as sole source of carbon and
energy has a low productivity with a comparably low maximum specific growth rate. From our
previous work, we found that C. necator could synthesize glucose-like intermediates from glycerol
via gluconeogenesis shift pathway, affecting the reduction of cell mass and the productivity of
biopolymer product especially in high cell density growth phase. In this study, proteomic examination
will be employed to elucidate the key proteins regulating the pathway shift when the bacterial cells
grown on glycerol start producing glucose for maintaining cell growth and PHB formation.
C. necator cells will be collected in various time points with different amounts of glucose expression.
Then, the proteomic study will compare and examine differential protein expressions that occur
during gluconeogenesis pathway-shift based on mass spectrometry-based protein profiling.
A number of proteins induced in C. necator will be determined by using one-dimensional
SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (1-D PAGE) and liquid chromatography tandem mass
spectrometer (LC-MS/MS). The key proteins will be validated in two methods: bioinformatic
validation and experimental validation. Additionally, we propose direction pathway analysis (DPA)
for integrating multiple perturbations. This research will provide basic information for the further
genetically-modified bacterial work relating to protein expressions on gluconeogenesis shift
metabolism for application in cost-reductive PHB production.
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การพัฒนาระบบ MultiCRISPR ที่งายและรวดเร็วในการปรับระดับการ
แสดงออกของยีนตางๆ ทีเ่ หมาะสมใน Pathway เพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ของยีสตในการผลิตสารทีต่ อ งการ
ดร. วีรวัฒน รังกุพนั ธุ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ปจจุบันภาวะโลกรอนทำใหหลายฝายทั่วโลกพยายามคิดหากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน
แบบยัง่ ยืน ความกาวหนาทางการศึกษาดาน synthetic biology ทำใหนกั วิทยาศาสตรสรางระบบ
จุลินทรียที่สังเคราะหเชื้อเพลิงชีวภาพ เชน น้ำมันดีเซลและเบนซินได อยางไรก็ตาม การตัดตอ
พันธุกรรมเหลานี้มักประสบปญหาในเรื่องของปริมาณผลผลิตที่ไดนอย เนื่องจากการขาดสมดุล
ในระดับการแสดงออกของยีนตางๆ ใน pathway วิธีการหาสมดุลที่นิยมใช เชน การเปลี่ยน
gene-copy number และปรับความแรงโปรโมเตอร ลวนขาดประสิทธิภาพและใชเวลามาก
เนือ่ งจากตองมีการสราง gene cassette เปนจำนวนมาก ดังนัน้ วิธกี ารควบคุมระบบการแสดงออก
ของยีนที่ใชงานไดงายและมีประสิทธิภาพสูงจึงเปนที่ตองการอยางมาก
โครงการวิจัยนี้จะนำเอาความรูพื้นฐานจากงานวิจัย CRISPR-based transcription factors
มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบใหมทใี่ ชงานไดงา ย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปรับระดับ
การแสดงออกของยีนตางๆ ใหเหมาะสม รวมถึงเพิ่มความสามารถของยีสตใหสามารถผลิตสาร
ที่ตองการไดโดยแสดงใหเห็นวาระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมการแสดงออกของยีนตางๆ
ภายใตโปรโมเตอรแบบไมเหนีย่ วนำในยีสต Saccharomyces cerevisiae และเพือ่ เปนการทดสอบ
ทฤษฎีดงั กลาว จะทำการทดสอบโดยใช transcription factor สังเคราะหในการเพิม่ ความสามารถ
ของยีสตในการผลิตสารกลมุ isoprenoid และสารในกลมุ เชือ้ เพลิงชีวภาพ โดยเราเชือ่ มัน่ วาระบบ
ที่พัฒนาขึ้นนั้นจะมีประสิทธิภาพและมีการใชงานที่งายกวากระบวนการพัฒนาสายพันธุยีสต
ที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งจะสงผลใหระบบดังกลาวเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในอนาคต

Development of MultiCRISPR, A Simple and High-Throughput Platform
for Multi-Gene Pathway Optimization based on CRISPR/Cas
As the serious effects of global climate change become apparent, synthetic biologists are looking
towards environmentally friendly sources for transportation fuels. Recent advances in synthetic
biology have enabled production of chemicals, such as artemisinin (antimalarial), morphine
(painkiller), and taxol (anticancer), as well as biofuels, such as isopentanol (biogasoline) and
biodiesels, in microorganisms. While recent work marks significant success, production yields of
these multi-gene pathway products have often been limited by metabolic imbalances; expression
of biosynthetic genes at too low a level creates pathway bottlenecks, while expression at too high
a level depletes cellular resources that could otherwise be used to make the desired chemical.
Overcoming these bottlenecks requires precise fine-tuning of expression of every pathway gene.
Conventional methods, such as varying gene-copy number and promoter strength, are
labor-intensive; each method requires the design and construction of multiple gene cassettes and
involves numerous transformation steps. Thus, there is urgent need for a high-throughput strategy to
fine-tune expression of multiple genes in complex biosynthetic pathways.
In this project, we propose to develop a high-throughput strategy, which we term multiCRISPR, for
optimization of multi-gene pathways. We will build upon the previous work on CRISPR-based
transcription factors. Specifically, we will demonstrate that the CRISPR/Cas system can be
programmed to fine-tune two orthogonal promoters in the yeast Saccharomyces cerevisiae. As a
proof-of-concept, we will then develop a strategy to employ these orthogonal crisprTFs to improve
the production of an isoprenoid compound and a high-quality biofuel. The sensitivity and multiplexibility
of our multiCRISPR system will provide the precise level of fine-tuning required for optimization of
such pathways. Importantly, we expect that our system will surpass convention pathway optimization
strategies in speed and efficiency.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การศึกษาสหวิทยาการเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรและพืชอาหาร
ศาสตราจารย ดร. อรุณรัตน ฉวีราช
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

เพือ่ การผลิตผลิตภัณฑธรรมชาติ (ผภธ.) ในรูปสะดวกใช ปริมาณสารถูกตองและตรงกับปญหา
สุขภาพมนุษย มีผลการวิจยั สนับสนุนวาปลอดภัยตอผบู ริโภค จึงคัดเลือกชนิดพืชสมุนไพร อาหาร
และมีสารสำคัญคือสารเบตาซิโตสเตอรอลทีเ่ กีย่ วของกับไขมันในเลือดสูง ตอมลูกหมากโต ผมรวง
และหัวลาน ในพืชสกุลขนุน Artocarpus ชงโค Bauhinia ผักกาดหอม Lactuca และ Polygonum
รวมทัง้ อาจศึกษาในไมประดับสกุล Viola จากการทบทวนวรรณกรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ แลว
พบวาพืชหลายชนิดเหลานีม้ สี ารเบตาซิโตสเตอรอลในปริมาณสูง จากนัน้ นำชนิดพืชมาหาปริมาณ
และชนิดสารดวยวิธี gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) เมือ่ พบวาพืชใด
ใหปริมาณสารเปาหมายหรือสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพมนุษยมากพอ จึงนำพืชนัน้ มาศึกษาความ
เปนพิษตอมนุษยทงั้ ระดับเซลลและระดับโมเลกุลกับเซลลเม็ดเลือดขาว เมือ่ ปลอดภัยจึงนำพืชนัน้
มาผลิตเปน ผภธ. ทดสอบความเปนพิษของ ผภธ. ซ้ำอีกเพือ่ ยืนยันความปลอดภัยตอผบู ริโภค
จึงทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพและผลขางเคียงของ ผภธ. ในอาสาสมัคร จดสิทธิบตั ร ตีพมิ พผลงาน
วิจยั ในวารสารระดับนานาชาติทมี่ คี า ผลกระทบสูง กระบวนการผลิตผภธ.นีเ้ ปนวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ระยะเวลาในการวิจยั และผลิต ผภธ. สัน้ คาใชจา ยไมสงู เนือ่ งจากไมไดสกัดสารบริสทุ ธิ์ และศึกษา
กับพืชทีก่ นิ ไดจงึ เทียบไดกบั การรับประทานผัก ไดผภธ.ราคาถูกและไมมผี ลขางเคียง ดวยวิธกี ารนี้
คณะผวู จิ ยั ประสบความสำเร็จแลวกับการผลิตแคปซูลดิลลีเนีย ตานโรคอัลไซเมอร ชักนำใหหลับ
และอยากอาหาร จากพืชสกุล Dillenia โดยไดยนื่ ขอจดสิทธิบตั รแลวดังเลขทีค่ ำขอ 1501002703
เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ซึง่ กำลังไดรบั ความนิยมในปจจุบนั

For natural product productions in convenient-to-use form, controlled doses, match diseases, and
scientific supported for human safety, plants used for medicine, foods and important chemicals
contained as β-sitosterol beneficial for human health including high cholesterol, enlarged prostate
(benign prostatic hyperplasia), and male pattern hair loss and baldness treatments will be screened
to several species of the genus Artocarpus, Bauhinia, Lactuca, and Polygonum. A genus of
ornamental plant, Viola may be screened. They are declared by local wisdoms and literature
reviewed that some species contain high β-sitosterol. Plant screening for β-sitosterol or other
phytochemicals advantageous to human health containing will be reached to the GC-MS method.
The quantity, functions and activities of targeted β-sitosterol and other chemicals will be reviewed
and further tested when appropriate. When providing beneficial but non-toxic chemicals at
a satisfactory amount, the plants will be investigated to assure non-toxicity in human white blood
cells at cyto- and genotoxicity levels. Natural products will be produced on a laboratory scale and
repeatedly tested for toxicity, and then the biological activity and side effects will be tested in
volunteers. Patents and manuscripts will ultimately be registered and published. Laboratory-scale
production will be managed for usage. These are efficient procedures for natural product production
with a short work time and lower costs, and the study is not concerned with non-edibles. The
non-purified natural products are equivalent to vegetable consuming, cheap, and have no side
effects. This approach was approved for the Dillenia capsule to fight Alzheimer’s disease and to
induce deep sleep and appetite as indicated by patent application number 1501002703 filed on
18 May 2015. The required time was approximately one and a half years for the above-mentioned
reasons. At present, the Dillenia product is very popular among Thais.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การพัฒนาฟลม ไฮโดรเจลวานหางจระเขอลั จิเนทเพือ่ ยืดอายุ
การเก็บรักษามะนาว
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ลดาวัลย เลิศเลอวงศ
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

จากการวิจยั กอนหนานีใ้ นโครงการการใชเจลเคลือบผิววานหางจระเขและสารควบคุมการเจริญเติบโต
บางชนิดเพือ่ ยืดอายุหลังการเก็บเกีย่ วของผลมะนาว ผลการศึกษาพบวา การใชเจลวานหางจระเข
รวมกับจิบเบอเรลลินและ 1-methylcyclopropene (1-MCP) สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของ
ผลมะนาวทัง้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง (โดยรอบ) และอุณหภูมติ ่ำ (10oC) ไดนานขึน้ อยางไรก็ตาม การเคลือบ
ผิวมะนาวดังกลาวยังไมสามารถนำไปใชไดในเชิงพาณิชย เนือ่ งจากขอมูลทีไ่ ดเปนเพียงการศึกษา
ในระดับหองปฏิบัติการ ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฟลมไฮโดรเจล
วานหางจระเขอลั จิเนทเพือ่ นำไปใชในการยืดอายุการเก็บรักษาผลมะนาว โดยวางแผนการทดลอง
แบบสมุ สมบูรณ ทำ 10 ซ้ำ โดย 1 ซ้ำ คือ ผลมะนาวภายหลังการใหทรีทเมนตทบี่ รรจุในถุงโพลีเอทิลนี
น้ำหนัก 10 กิโลกรัม ประกอบดวย 5 ทรีทเมนต คือการเคลือบฟลม รวมกับการใชสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืชบางชนิด ไดแก 1) ชุดควบคุม 2) ฟลม ไฮโดรเจลวานหางจระเขอลั จิเนท 3) ฟลม
ไฮโดรเจลวานหางจระเขอลั จิเนทผสมจิบเบอเรลลิน 4) รมสาร 1-MCP ตามดวยการเคลือบฟลม
ไฮโดรเจลวานหางจระเขอลั จิเนท และ 5) รมสาร 1-MCP ตามดวยการเคลือบฟลม ไฮโดรเจลวาน
หางจระเขอลั จิเนทผสมจิบเบอเรลลิน บันทึกผลการทดลอง คือ สมบัตขิ องฟลม (ความหนา ความใส
ความขนุ การซึมผานไอน้ำ การละลายน้ำ และการตานแรงดึงขาด) อายุการเก็บรักษา คะแนนการ
เสือ่ มสภาพ การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา (สีผลและการสูญเสียน้ำหนัก) คุณภาพผล (ปริมาณ
น้ำคั้น ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได ปริมาณกรดที่ไทเทรตได อัตราสวนของปริมาณของแข็ง
ทีล่ ะลายน้ำไดและปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได และวิตามินซี) และเปอรเซ็นตการเนาเสีย

Development of Alginate/Aloe vera Hydrogel Films for Extending
Storage Life of Lime (Citrus aurantifolia Swingle.)
Based on the previous research entitled “Applications of Aloe vera gel coating and plant growth
regulators for shelf-life prolonging of lime (Citrus aurantifolia Swingle.)”, the results showed that
coating lime with Aloe vera (A. arborescens) gel concomitant with gibberellins and
1-methylcyclopropene (1-MCP) significantly extended the shelf-life of lime cv. Pan storage both at
room temperature (ambient) and low temperature (10oC). However, this is impractical for using
Aloe vera gel coating in lime on a commercial scale due to the results is based on laboratory.
Therefore, the aim of this study is to develop the coating in form of alginate/A. vera hydrogel film
(AAHF) in prolonging storage life of lime. Completely Randomized Design (CRD) was performed
with ten replications, coated lime of each treatment packaging in 10 kg polyethylene bag per
replication. The experiment comprised five treatments, including: 1) control, 2) AAHF, 3) AAHF +
GA3, 4) 1-MCP fumigation followed by coating with AAHF and 5) 1-MCP fumigation followed by
coating with AAHF + GA3. Film properties; thickness, transparency, opacity, water vapor transmission
rate, solubility and tensile strength were evaluated. Storage life, senescent score, physiological
changes; color and weight loss, fruit quality; juice content, total soluble solid (TSS), titratable acid
(TA), TSS : TA ratio, vitamin C and decay percentage were determined.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟลม บริโภคไดจากแปงและ
สตารชขาว (ระยะที่ 2)
ดร. รงุ อรุณ สาสนทาญาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

จากโครงการวิจัยระยะแรกซึ่งไดทำการเตรียมฟลมจากสตารชขาวที่ดัดแปรดวยความรอนชื้น
(hydrothermal treated starch) ทีม่ คี วามเขมขน 2.5% โดยน้ำหนัก และทดลองเติมสารเสริม
คุณภาพสองชนิดไดแก พลาสติไซเซอรคอื กลีเซอรอล 10% 20% และ 30% ของน้ำหนักสตารช
และไฮโดรคอลลอยดคอื คาราจีแนน 0.5% 1.0% และ 1.5% ของน้ำหนักสตารช เมือ่ ทำการหาคา
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ โดยวิธพี นื้ ผิวตอบสนอง (response surface methodology) ของสมการพหุนาม
โดยกำหนดใหฟลมตองมีความตานทานแรงดึงสูงสุดและอัตราการยืดตัวสูงสุด จะไดปริมาณ
กลีเซอรอลและคาราจีแนนที่เหมาะสมคือ 16.14% และ 1.29% ของน้ำหนักสตารชตามลำดับ
โดยเมือ่ เปรียบเทียบกับฟลม สังเคราะหจากพลาสติกสามชนิดไดแก พอลีเอทิลนี (polyethylene)
พอลีโพรไพลีน (polyporpylene) และเซลโลเฟน (cellophane) พบวาฟลม บริโภคทีพ่ ฒ
ั นาไดมี
คุณสมบัติเดนคือมีความสามารถปองกันการซึมผานของกาซออกซิเจนไดดีกวาฟลมสังเคราะห
แตมขี อ ดอยคือมีความสามารถปองกันการซึมผานของไอน้ำไดต่ำกวา ทำใหมขี อ จำกัดในการนำไป
บรรจุหอหุมอาหารที่มีความชื้นสูง ดังนั้นในโครงการวิจัยระยะที่สองนี้ จึงมีความจำเปนตอง
ปรับปรุงคุณสมบัตดิ า นการปองกันความชืน้ ของฟลม ตนแบบดังกลาวเพิม่ เติม โดยการเติมไขมัน
และอีมัลซิไฟเออรเพื่อเพิ่มความสามารถในการปองกันการซึมผานของไอน้ำของฟลม เพื่อให
สามารถประยุกตใชเปนแผนฟลม บรรจุอาหารไดหลากหลายชนิดมากขึน้ ผลทีไ่ ดรบั จากโครงการ
วิจัยระยะที่สองนี้คืออัตราสวนที่เหมาะสมของไขมันและอีมัลซิไฟเออรที่เติมลงในฟลม

According to the previous research (phase 1), the suspension containing 2.5% w/w hydrothermal
treated rice starch was prepared as the main film forming agent. The eleven film formulas based
on central composite design were employed to study the effect of two additives, glycerol (10%,
20% and 30% starch) and carrageenan (0.5%, 1.0% and 1.5% starch) on physical and mechanical
properties of film. The Response Surface Methodology was used to obtain the optimal film
formulation with maximum tensile strength and elongation. The optimum combination between the
two additives was glycerol 16.14% starch and carrageenan 1.29% starch. The derived film
showed the good protective property against oxygen. However, the film had a poor protective
property against water vapor when compared to plastic films; polyethylene, polypropylene and
cellophane. Therefore, the limitation was the application for moist food. In this research (phase 2),
attempts were made to improve the protective properties against water and moisture to be more
effectively applicable for moist food. The selected fat and emulsifier were added onto original film
and their effects on film properties were investigated. The expected outcome of this research
(phase 2) was the optimal film formulation with minimum water vapor transmission rate.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การพัฒนาวิธกี ารจัดจําแนกและตรวจสอบผลิตภัณฑสมุนไพร
ดร. มัสลิน โอสถานันตกลุ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พืชสมุนไพรมีบทบาทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวันของคนในประเทศแถบทวีปเอเชียมายาวนาน
ประมาณรอยละ 80 ของคนในประเทศกำลังพัฒนาอาศัยผลิตภัณฑสมุนไพรแทนยาแผนปจจุบนั
แตวายังมีขอจำกัดในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑสมุนไพร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยมากแลวจะมีการเก็บพืชสมุนไพรมาจากแหลงธรรมชาติ ไมไดมกี ารเพาะปลูกเปนหลักเปนแหลง
โดยเก็บเปนสวนๆ มาขาย ไมวา จะเปน ราก ใบ กิง่ เมล็ด ซึง่ จะวางขายโดยใชชอื่ ทองถิน่ จึงทำให
พบการวางขายผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมตรงกับฉลาก เพราะอาจมีการเก็บชนิดพืชที่ผิดพลาดได
การตรวสอบความถูกตองของผลิตภัณฑสมุนไพรนัน้ ทำไดยากเนือ่ งจากวาผลิตภัณฑสมุนไพรนัน้
วางขายในรูปแบบทีผ่ า นการแปรรูปมาแลว ไมวา จะเปนการบรรจุแคปซูล อัดเม็ด และแบบผง ซึง่
ไมมลี กั ษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชหลงเหลือใหเห็น ซึง่ การปลอมปนหรือปนเปอ นในผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรรูปสงผลกระทบทางดานลบตออุตสาหกรรมพืชสมุนไพรสำเร็จรูปมาเปนเวลานานแลว
ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรจึงมีความสำคัญและจำเปนที่ตองมี
การพัฒนาขึ้น ในงานวิจัยนี้มุงเนนที่จะพัฒนาวิธีการระดับโมเลกุลที่เรียกวา Bar-HRM (DNA
barcoding coupled with high resolution melting) เพือ่ จะนำมาใชในการระบุชนิดพืชสมุนไพร
และใชตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีวางขายตามทองตลาด

Development of Identification and Authentication Method for
Herbal Products
Medicinal plants have played an important role in many Asian countries including Thailand, and
continues to do so today. Herbal products are a primary source of alternative medicines for the
developed-world population (around 80%), yet quality control for raw plant material sold is very
limited. In Southeast Asia, due to lack of cultivation of medicinal plants, the bulk of raw material is
commonly collected from the wild with no provenance. Roots, bark, twigs, leaves, flowers, and
seeds are sold under common names in local languages, so the potential for misidentifications and
mixed collections is high. Authentication of herbal medicinal products on the herbal market
becomes complicated because the original identifying characteristics (e.g. morphological
characters) are absent in the majority of herbal products as they are mainly in the processed forms
such as capsules, tablets, and powders. It is undeniable that quality and efficacy of herbal
medicines are directly linked to the quality of the raw materials in which the consequences of
species admixtures or adulteration can range from reducing the efficacy of the drug to lowering
the trade value, not to mention accidental poisoning. An appropriate measure or a reliable method
for species identification or authenticating of medicinal plant products is therefore urgently needed.
This study aims to develop molecular method called Bar-HRM (DNA barcoding coupled with high
resolution melting) for identifying medicinal plant species and authenticating of their products
on the markets.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การคนหาความแตกตางของรูปแบบอัลลีลยีนความหอมทีส่ มั พันธกบั ระดับ
ปริมาณสารหอม 2-อะเซททิล-1-ไพโรลีน (2AP) ในมะพราวนํา้ หอม
ดร. ศิวเรศ อารีกจิ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลักษณะความหอมของพืชทีเ่ กิดจากสารหอม 2-อะเซททิล-1-ไพโรลีน (2AP) เปนลักษณะทีส่ ำคัญ
ทางเศรษฐกิจเพราะสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคจึงสงผลโดยตรงตอราคาของ
ผลผลิต สารหอมชนิดนีพ้ บไดในพืชเศรษฐกิจหลายชนิดรวมทัง้ ขาวหอมมะลิและมะพราวน้ำหอม
เนือ่ งจากความสำคัญดังกลาวทำใหมกี ารศึกษาและคนหายีนทีค่ วบคุมลักษณะนีใ้ นขาว ซึง่ การคนพบ
ยีนความหอม Os2AP นำไปสกู ารพัฒนาสายพันธขุ า วหอมแบบกาวกระโดด การศึกษาอยางละเอียด
ในขาวพบวาสารหอม 2AP ถูกผลิตอยใู นขบวนการสังเคราะห Polyamines โดยมีกลไกทีส่ ำคัญ
คือการทำงานหรือไมทำงานของของยีน Os2AP ในขาวไมหอมยีนนีจ้ ะทำหนาทีใ่ นการผลิตเอ็นไซม
aminoaldehyde dehydrogenase (AMADH) ทีเ่ ปลีย่ นสารตัง้ ตน 4-aminobutanal เปนสาร
gamma-aminobutyric acid (GABA) แตในขาวหอมยีนนีไ้ มสามารถทำงานไดสาร 4-aminobutanal
จึงไมถกู เปลีย่ นเปน GABA แตจะเปลีย่ นเปนสาร 2AP แทน มะพราวน้ำหอมเปนพืชทีม่ คี วามสำคัญ
ทางเศรษฐกิจและถือเปนพืชเอกลักษณของประเทศ จากโครงการ “การคนหายีนควบคุมลักษณะ
ความหอมในมะพราวน้ำหอมและการสรางฐานขอมูลเอกลักษณยีนความหอมในมะพราวไทย”
ซึง่ ไดรบั ทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ทำใหคณะวิจยั คนพบ
ยีนความหอมในมะพราวน้ำหอมแลว และไดรวบรวมพันธมุ ะพราวไวถงึ 118 สายพันธุ ซึง่ พบวา
บางสายพันธมุ คี วามหอมโดดเดนกวาสายพันธอุ นื่ ซึง่ นาจะมีรปู แบบอัลลีลของยีนทีต่ า งกัน ดังนัน้
การศึกษาลักษณะอัลลีลของยีนนี้ จะสามารถนำไปสกู ารปรับปรุงพันธมุ ะพราวน้ำหอมทีม่ คี วามหอม
ในระดับสูงขึน้ ได ซึง่ จะเปนประโยชนตอ การพัฒนาสายพันธมุ ะพราวน้ำหอมอยางยัง่ ยืนในอนาคต

Identification of Aromatic Gene Alleles Associated with Different Levels
of 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) Content in Aromatic Coconut (Cocos nucifera)
The aromatic trait in plants, which is mainly contributed by the potent volatile compound 2-acetyl1-pyrroline (2AP), is considered a unique characteristic and economically important because it
can gain consumer preference and directly impact on the price of products. The 2AP compound
can be found in a variety of plants including aromatic rice and aromatic coconut. Due to its
importance, the aromatic trait has been widely studied and the aromatic gene has been identified
in rice. Consequently, the aromatic rice breeding programs has been accelerated with the aid of
the aromatic gene marker. The biosynthetic pathway of 2AP has been extensively studied in rice
and found that 2AP is produced in the polyamine pathway upon the role as a molecular switch of
the gene Os2AP. In non-aromatic rice, Os2AP encodes the enzyme aminoaldehyde dehydrogenase
(AMADH) that functions in converting 4-aminobutanal to gamma-aminobutyric acid (GABA),
whereas in aromatic rice the gene Os2AP is lost-of-function leading to the conversion of
4-aminobutanal to 2AP instead of GABA. The same mechanism can be found in other plants
including aromatic coconut, which is an economically important and unique plant to Thailand.
With the works under the project “Identification of the gene conferring aroma in coconut and
development of aromatic gene database for Thai coconut” funded by Biodiversity-Based Economy
Development Office (Public Organization), we identify the gene that controls aromatic trait in
coconut. The major aromatic allele was discovered, but it cannot explain the different levels of 2AP
content in different aromatic coconut accessions. In this project we will search the collection of
118 accessions of coconut aiming to identify the variation of alleles of the aromatic gene that may
be associated with variation in 2AP levels. The result will lead to the sustainable improvement of
aromatic coconut with a stronger aroma in the future.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
องคประกอบทางเคมีและฤทธิท์ างชีวภาพของสารสกัดหมากเพือ่ การใช
ประโยชนในเครือ่ งสำอาง
ดร. อุดมลักษณ สุขอัตตะ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หมากเปนพืชตระกูลปาลม มีชอื่ ภาษาอังกฤษวา areca nut หรือ betel nut และมีชอื่ วิทยาศาสตรวา
Areca catechu Linn เปนพืชทีป่ ลูกมากในเขตเอเชียแปซิฟก และฝง ตะวันออกของทวีปแอฟริกา
หมากเปนทีน่ ยิ มนำมาเคีย้ วโดยนำมาหอในใบพลู หรือเคีย้ วรวมกับยาเสน การเคีย้ วหมากเปนทีน่ ยิ ม
ของคนในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยมีความเชื่อวาการเคี้ยวหมากจะชวยใหระบบการยอย
อาหารดีขนึ้ และชวยใหรสู กึ อารมณดี ราเริง หมากมีฤทธิท์ างชีวภาพทีน่ า สนใจเปนอยางยิง่ โดยมี
รายงานวา สารสกัดหมากมีฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระ ฤทธิล์ ดการอักเสบ มีฤทธิต์ า นกิจกรรมของเอนไซม
elastase and hyaluronidase ซึง่ ชวยลดรอยเหีย่ วยนของผิวหนัง ลดการสรางเม็ดสีเมลานินทีผ่ วิ
มีฤทธิต์ า นเชือ้ จุลนิ ทรีย ชวยลดอาการซึมเศรา และชวยเพิม่ การเคลือ่ นไหวของเชือ้ อสุจิ องคประกอบ
ทางเคมีของสารสกัดหมากทีส่ ำคัญ ไดแก สารโพลีฟน อล (แทนนิน ฟลาโวนอยด) และสารแอลคาลอยด
โดยสารแอลคาลอยดทพี่ บมากในสารสกัดหมาก ไดแก สาร Arecoline ซึง่ เปนสารทีอ่ อกฤทธิก์ ระตนุ
ตอระบบประสาท จากขอมูลการวิจยั ดังกลาวสารสกัดจากหมากจึงมีความนาสนใจในการนำมาใช
เปนสารออกฤทธิท์ างชีวภาพทีม่ ศี กั ยภาพสำหรับใชเปนสวนผสมในเครือ่ งสำอาง ดังนัน้ การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหมาก
จากแหลงเก็บในภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทยสำหรับการประยุกตใชในเครือ่ งสำอาง
และผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพตอไป

Chemical Composition and Bioactivities of Areca Nut Extract for Its
Use in Cosmetic Products
Areca nut or betel nut is the seed of the areca palm (Areca catechu Linn) and it grows in much of
the tropical Pacific, Asia and parts of East Africa. It is often chewed wrapped inside betel leaves
or with tobacco. It is widely consumed by all age groups in south-east Asia. The users of areca nut
believe that it is helpful for the digestive system and has mild euphoric effects. Areca nut have
interesting biological activities, there have been reported that it has potential antioxidant,
anti-inflammatory, anti-elastase, anti-hyaluronidase, anti-melanogenisis, anti-allergic, antidepressant
and antimicrobial activities as well as effect on sperm motility. The chemical constituents of areca
nut are polyphenols (tannins, flavonoids) and alkaloids. Among the alkaloids, arecoline has been
reported to be the main alkaloid having cholinergic muscarinic agonistic activity and mostly
present in the seed. Therefore, the areca nut extract is attractive to be a potential source for
cosmetic active ingredient. Hence this study aims to evaluate the bioactivities and chemical
compositions of the unripe and ripe areca nut seed extracts collected from Eastern and Southern
Thailand for its further application in cosmetics and health supplement products.
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สาขาเคมี
การคนหายาจากสารธรรมชาติและการพัฒนาเพือ่ รักษาความเปนพิษจาก
การใชยาตานมะเร็ง
รองศาสตราจารย ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ซิสพลาทินเปนยาเคมีบำบัดที่มีประสิทธิภาพดีในการรักษามะเร็งหลายชนิดแตมักเกิดการดื้อยา
นอกจากนีย้ งั มีอาการไมพงึ ประสงคทรี่ นุ แรงคือ พิษตอไต หู และระบบประสาทรอบนอก จึงเปน
สาเหตุหลักทำใหผปู ว ยจำนวนมากตองหยุดการรักษา ปจจุบนั ยังไมมกี ารรักษาทีเ่ ปนมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพในการแกปญ
 หาเหลานี้ ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคทจี่ ะพัฒนาสารธรรมชาติ
เพือ่ รักษาความเปนพิษจากการใชยาตานมะเร็ง เปนทีท่ ราบกันดีวา การดือ้ ยาเปนสาเหตุหลักทีท่ ำให
การรักษามะเร็งดวยยาเคมีบำบัดไมไดผล การดือ้ ยาสวนใหญเกิดจากโปรตีนขนสงทีบ่ ริเวณเยือ่ หมุ เซลล
ทำการปม ยาจากภายในเซลลออกนอกเซลล ทำใหประสิทธิภาพในการรักษาลดลง ดังนัน้ การยับยัง้
การทำงานของโปรตีนทีท่ ำหนาทีป่ ม ยาออกนีอ้ าจชวยลดการดือ้ ยาลงได สวนอาการไมพงึ ประสงค
คือพิษตอไตนัน้ เกีย่ วของกับตัวขนสงสารอินทรียป ระจุบวกชนิด 2 (โอซีที 2) ซึง่ ทำหนาทีข่ นสงยา
ซิสพลาทินเขาสูเซลลไตและเนื่องจากมีการขับยาออกจากเซลลไตชามาก จึงเกิดการสะสมยาและ
ทำใหเกิดพิษตอไต ดังนัน้ การยับยัง้ การทำงานของตัวขนสงนี้ จึงเปนเปาหมายในการพัฒนานวัตกรรม
หรือยาใหมทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการลดพิษตอไตจากการใชยาซิสพลาทิน ประเทศไทยอุดมดวย
ทรัพยากรธรรมชาติงานวิจยั นีจ้ งึ มงุ เนนทีจ่ ะคนหาสารจากธรรมชาติทมี่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ ตัวขนสงโอซีที 2
และพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ โดยการดัดแปรโครงสรางทางเคมี นอกจากนีน้ ำนาโนเทคโนโลยี
มาเตรียมระบบนำสงยาเพือ่ ควบคุมการปลดปลอยและนำสงยาสเู ปาหมายมะเร็ง เพือ่ ลดขนาดยา
และลดผลขางเคียงจากการใชยาไดอีกทางหนึ่ง ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยนี้จึงเปนประโยชนตอ
นวัตกรรมทางการแพทยของประเทศไทยและสงผลตอการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็ง

Anticancer drug named cisplatin is widely used for the treatment of many solid tumors; however,
drug resistance is found in treatment with cisplatin. In addition, the serious adverse effects on
kidney, ear, and peripheral nervous system, limit the use of the drug. Now there is no standard
effective regimen for treatment of its toxicities and no method to reverse drug resistance of the
chemotherapy using cisplatin. Therefore, the aim of the research is to develop natural product for
treatments of anticancer drug-induced toxicity. As we know that multidrug resistance (MDR) in
cancer is a major cause of the chemotherapy failure. Therefore, the inhibition of MDR proteins
may be effective in decreasing drug resistance. In addition, the serious major side effects of
anticancer drug such as cisplatin is mediated by drug transporters named organic cation
transporter 2 (OCT2). For this reason, the inhibition of OCT2 may be effective in decreasing
normal tissue toxicities. Natural products have been an excellent source of human medicines for
centuries. Thailand contains diversity of natural source materials. This research will search for the
biomedical materials from the natural sources and further development as the potential compounds
for prevention of drug-induced toxicity and overcoming drug resistance in chemotherapy.
To optimize the potential biomedical materials, chemical modification of their structures will be
studied. In addition, nano-drug delivery system technology and formulation will be applied to
increase tumor tissue selectivity. The outputs obtained from this project will provide potential
compounds for further study in clinical trial for the treatment of patients who are suffered from
receiving chemotherapy. Moreover, outcome of the project will impact on Thailand medical
innovation and improve the quality of life of cancer patients.
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สาขาเคมี
การศึกษาวัสดุดดู ซับเพือ่ กำจัดสารอินทรียร ะเหยงายดวยวิธที างเคมีคำนวณ
รองศาสตราจารย ดร. ศิรพิ ร จึงสุทธิวงษ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผวู จิ ยั ไดพฒ
ั นาพืน้ ผิวกราฟนใหมปี ระสิทธิภาพสูงเพือ่ ใชในการกำจัดสารอินทรียร ะเหยงายโดยใช
ระเบียบวิธีทางเคมีควอนตัม เพื่อชวยใหการดูดซับของสารอินทรียระเหยงายเกิดขึ้นไดดีภายใต
สภาวะปกติ ผูวิจัยไดใชอะตอมของธาตุทรานซิชันวางลงบนพื้นผิวกราฟนแบบชองวางเดี่ยว
(single vacancy) และชองวางคู (double vacancy) เพือ่ เพิม่ ความสามารถใหกบั พืน้ ผิวในการ
ดูดซับสารอินทรียระเหยงาย จากผลการศึกษาพบวากลุมทรานซิชันแบบคลัสเตอรสามารถทำให
ความสามารถในการดูดซับดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับทรานซิชันแบบอะตอมเดี่ยว
จากนั้นคำนวณคาพลังงานการดูดซับของแตละระบบ พรอมทั้งคำนวณหาโครงสรางของสาร
ในสภาะวะกระตนุ (transition state) และคำนวณคาพลังงานกอกัมมันต (activation energy)
เพื่อทำนายกลไกของปฏิกิริยาการแยกตัวของอะตอมไฮโดรเจน (hydrogen dissociation)
ในโมเลกุลสารอินทรียที่ถูกดูดซับบนกลุมอะตอมของโลหะทรานซิชันที่ถูกเจืออยูบนพื้นผิวของ
กราฟน ขอมูลจากการคำนวณเปนแนวทางสำคัญในการออกแบบและพัฒนาพืน้ ผิวกราฟนในการ
กำจัดสารอินทรีย และนอกจากนั้นหนวยงานที่สนใจสามารถนำขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้
ไปพัฒนาและประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได

A Study of Adsorbent Materials for Volatile Organic Compounds Removal
Using Computational Chemistry Methods
The development of graphene surface to be highly effective for the removal of volatile organic
compounds (VOCs) have been studied by computational chemistry. To facilitate the adsorption of
VOCs under ambient conditions, various TM species were deposited on the single defect graphene
(SDG) and double defect graphene (DDG) surface to enhance the reactivity of adsorbent.
Our results suggested that TM cluster doped on graphene surfacehas superior adsorbability
compared to the single TM atom doped.The adsorption energies, transition state and activation
energy have been investigated to propose the mechanism of hydrogen dissociation process of
VOCs on TM cluster doped graphene surface. Our results can be a key to design and develop
graphene surface as adsorbent material for VOCs removal and are useful to the development and
application in the industry.
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สาขาเคมี
การคัดกรองสารออกฤทธิย์ บั ยัง้ ไวรัสกอโรคมือเทาปาก
ดร. ธัญญดา รงุ โรจนมงคล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โรคมือเทาปากนับเปนโรคติดตอชนิดหนึง่ ทีพ่ บบอยในเด็กเล็ก มักระบาดในชวงฤดูฝน ทำใหหลาย
โรงเรียนตองปดการเรียนการสอน โดยทัว่ ไปอาการของโรคจะไมรนุ แรงและหายปวยไดเองภายใน
หนึง่ สัปดาหแตการติดเชือ้ เอนเทอโรไวรัส 71 มักสงผลใหมอี าการรุนแรงหรือภาวะแทรกซอนและ
ทำใหเด็กเสียชีวติ ได ยกตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2554 พบการระบาดของโรคมือเทาในประเทศ
เวียดนามมากกวา 1 แสนราย และมี 166 รายทีเ่ สียชีวติ ดวยเชือ้ EV-A71 ปจจุบนั ยังไมมวี คั ซีน
และยาตานไวรัสที่ใชรักษาอยางจำเพาะ แตเปนเพียงการรักษาโรคตามอาการเทานั้น คณะวิจัยมี
เปาหมายมงุ ศึกษาและคัดกรองหาสารออกฤทธิแ์ ละกลไกการออกฤทธิต์ า นการทำงานของเอนไซม
3-ซีสเตอีนโปรตีเอส (3C protease) ของไวรัสทีก่ อ โรคมือเทาปาก จากสารสกัดจากสมุนไพรไทย
สมุนไพรจีน และฐานขอมูลตางๆ โดยใชกระบวนการทางคอมพิวเตอร Molecular Docking และ
Steered Molecular Dynamics Simulations จากผลการคัดกรองสารจำนวนมากในคอมพิวเตอร
(virtual screening) คาดวาจะคนพบสารตนแบบ (lead compound) ทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนา
เปนตัวยาตานไวรัสโรคมือเทาปากที่มีประสิทธิภาพตอไป

In silico Screening Newly Potent Compounds Against Viruses Causing
Hand, Foot and Mouth Disease
Hand, foot and mouth disease (HFMD) outbreaks frequently found in children during the rainy
season have forced many schools to close. In general, the HFMD patients have usually short mild
symptoms, while enterovirus A71 (EV-A71) is the main virus that causes the severe pathogenic
HFMD and may consequently lead to death. In 2012, over 100,000 HFMD cases were reported in
Vietnam with 166 deaths due to EV-71 infection. Nowadays, both vaccine and drug against
HFMD are not yet available. In this research, we aim to study and screen the potent compounds
and their inhibitory mechanisms towards the 3-cysteine protease of viruses causing HFMD
including EV-A71, EV-D86 and CV-A16. The two computational tools, molecular docking and
molecular dynamics simulations, were applied for screening the potent HFMD inhibitors from the
compounds extracted from Thai and Chinese herbs as well as databases. Based on virtual
screening, the obtained lead compounds are expected to be used as substrate/scaffold for further
development of anti-HFMD drugs.
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สาขาฟสิกส
การพัฒนาเทคนิคโทโมกราฟฟเชิงแสงเพือ่ การประยุกตทางชีวการแพทย
ดร. พนมศักดิ์ มีมนต
สาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระบบการถายภาพตัดขวางดวยแสงเลเซอรทเี่ รียกวา ออพติกคัลโคเฮียเรนซโทโมกราฟฟ (Optical
Coherence Tomography) หรือ โอซีที (OCT) เปนเทคโนโลยีการถายภาพสามมิตคิ วามเร็วสูง
ซึง่ ถือเปนเทคโนโลยีใหมทสี่ ามารถใชประโยชนในการถายภาพเพือ่ ใชประกอบการวินจิ ฉัยทางการ
แพทยไดหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในวงการจักษุแพทย ซึง่ โอซีทไี ดถกู นำไปใชในการถายภาพ
สามมิตขิ องจอประสาทตา เพือ่ ใชประกอบการวินจิ ฉัยโรคเกีย่ วกับตาหลายๆ ชนิด ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แมในระยะเริ่มตน เชน โรคตอหิน และโรคตาเสื่อมในผูปวยเบาหวานและในผูสูงอายุ เปนตน
ซึง่ โรคเหลานีส้ ามารถรักษาใหหายขาดไดหากตรวจพบในระยะเริม่ ตน ในหลายๆ ประเทศในอเมริกา
ยุโรป และเอเชีย ไดมกี ารใชงานเครือ่ งโอซีทกี นั อยางกวางขวาง ทัง้ ในระดับโรงพยาบาล และในระดับ
คลินกิ รวมถึงงานวิจยั ดวย สวนในประเทศไทยเรานัน้ ก็เริม่ มีจกั ษุคลินกิ จำนวนหนึง่ ทีเ่ ล็งเห็นความ
สำคัญและไดนำเอาโอซีทเี ขามาใชในการประกอบการตรวจติดตามความผิดปกติของจอประสาทตา
หากแตยงั จำกัดอยใู นวงแคบ เนือ่ งจากเปนเทคโนโลยีใหม ทำใหขาดผเู ชีย่ วชาญ ทัง้ ยังตองนำเขา
อุปกรณจากตางประเทศ ทำใหมีตนทุนที่สูงโดยมีราคาเริ่มตนตอเครื่องโดยประมาณอยูที่ 4-5
ลานบาทขึ้นไป ภายใตโครงการนี้ ทางทีมวิจัยจึงมุงหวังที่จะพัฒนาระบบตนแบบ เทคนิค และ
วิธีการเชิงแสงของระบบถายภาพตัดขวางแบบโอซีทีในระดับหองปฏิบัติการ ที่มีสมรรถนะทั้งใน
ดานความเร็วและความละเอียดในการถายภาพที่สูงกวาระบบโอซีทีเชิงพาณิชยในตนทุนการผลิต
ทีต่ ่ำกวา ซึง่ คาดวาจะอยทู ปี่ ระมาณไมเกิน 1 ลานบาทตอเครือ่ ง อีกทัง้ ยังมงุ หวังใหมกี ารพัฒนา
อยางตอเนือ่ งเพือ่ นำไปสกู ารใชงานในระดับภาคสนาม เพือ่ การประยุกตใชในงานวินจิ ฉัยทางการแพทย
โดยเนนการพัฒนารูปแบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบใหทัดเทียมกับระบบโอซีทีที่ใช
ในวงการวิจยั ในตางประเทศ ซึง่ จะสามารถนำไปใชในการสนับสนุนงานวิจยั ทางชีวการแพทย และ
งานวิจยั ทางดานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นี้ ยังรวมถึงการพัฒนาไปสรู ะบบตนแบบทีส่ ามารถนำไปใช
งานไดในระดับคลินกิ หรือระดับโรงพยาบาลตอไปในอนาคต ซึง่ จะนำไปสกู ารพัฒนาทีพ่ อเพียงและ
ยั่งยืนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติตอไปในอนาคต

Development of Optical Tomography Techniques for Biomedical
Applications
Optical coherence tomography (OCT) is an emerging technology that is capable of non-invasive
three dimensional imaging of biological tissues. To date, OCT has found various medical diagnostic
and biomedical imaging applications. For instance, OCT has been intensively used in the field
of ophthalmology to diagnose and monitor retinal pathology in its earlier stages to facilitate timely
and properly treatment. OCT becomes a common diagnostic tool at both hospital and clinic levels in
developed countries worldwide. Nevertheless, the application of this technology in Thai medical
facilities is quite limited due to the lack of specialization in the field. More importantly, the cost of
an imported OCT equipment can cost around 4-5 million baht per unit, which is less affordable in
resource-limited settings. This project aims to develop an OCT prototype and advance
the knowledge of designing, implementation, and characterization of a high-speed, high-resolution
OCT system that performs better than most commercial OCT systems but at much lower cost (i.e.
it is expected to be less than 1 million baht per unit). We believe that this research and practice
will contribute to self-sufficient and sustainable development of science and technology for Thailand.
Thailand Toray 50 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาฟสิกส
การศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพและเชิงแสงของอนุภาคนาโนซิงคซลั ไฟด
เจือดวยโลหะอลูมเิ นียม
ดร. ยิง่ ยศ อินฟาแสง
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ซิงคซัลไฟลเปนวัสดุสารกึ่งตัวนำที่นาสนใจสำหรับการประยุกตใชในเซลลแสงอาทิตย เนื่องจาก
ซิงคซลั ไฟลมแี ถบชองวางพลังงานทีก่ วาง และมีคา การสองผานของแสงในชวงทีต่ ามองเห็นไดทสี่ งู
เหมาะสมกับการนำมาใชเปนชั้นบัฟเฟอรในเซลลแสงอาทิตยชนิดตางๆ นอกจากนี้ ซิงคซัลไฟล
ยังมีความเปนพิษทีน่ อ ยกวาแคดเมียมซัลไฟล และซิงคซลั ไฟลยงั สามารถสังเคราะหไดหลากหลาย
โครงสรางในระดับนาโน อยางไรก็ตามซิงคซลั ไฟลมกั มีสภาพตานทานทางไฟฟาคอนขางสูง ซึง่ สามารถ
แกไขไดโดยการเจือซิงคซัลไฟลดวยโลหะทรานซิชั่นที่เหมาะสม เชน อลูมิเนียม ในงานวิจัยนี้
ผวู จิ ยั จะศึกษาผลกระทบของการเจืออนุภาคนาโนซิงคซลั ไฟลดว ยโลหะอลูมเิ นียม ซึง่ คาดวาจะทำให
คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงแสงแตกตางไปจากเดิม อนุภาคนาโนซิงคซัลไฟลเพียงอยางเดียว
และทีเ่ จือดวยอลูมเิ นียมจะถูกเตรียมขึน้ ดวยวิธกี ารทางเคมีอยางงายทีป่ ริมาณการเจือดวยอลูมเิ นียม
แตกตางกัน โครงสรางทางกายภาพของอนุภาคจะถูกศึกษาดวยเครือ่ งวิเคราะหหลายชนิดเชน XRD,
XRF, SEM, DLS, และ BET หลังจากนัน้ คุณสมบัตเิ ชิงแสงเชนการดูดกลืนแสงและการวาวแสง
จะถูกวิเคราะห และเชื่อมโยงความสัมพันธกับโครงสรางทางกายภาพ เพื่ออธิบายผลของการเจือ
อนุภาคนาโนซิงคซัลไฟลดวยอลูมิเนียมที่มีตอคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงแสง

ZnS is the semiconducting material which has a good potential for solar cells application. This is
mainly due to its wide band gap energy and high optical transmittance in the visible region.
Accordingly, ZnS is the potential candidate as a buffer layer for many types of novel solar cells.
In addition, ZnS is less toxic than CdS and ZnS can be prepared with various nanostructure.
However, the undoped ZnS present a high electrical resistivity which can be overcame by
doping ZnS with a suitable metal transition dopants such as aluminium. In this research, the effect
of aluminium doped ZnS nanoparticles will be studied and the expectation is that the structural and
optical properties of Al-doped-ZnS may be difference from undoped ZnS. The undoped ZnS and
Al-doped-ZnS will be simply prepared by solution based chemical synthesis with various concentration
of Al dopant. The structural of ZnS and Al-doped-ZnS nanoparticles will be characterized by many
analysis instruments such as XRD, XRF, SEM, DLS and BET. Then the optical properties such as
absorption and fluorescence will be investigated and correlated with the structural properties.
Finally, the effect of Al-doped-ZnS on the structural and optical properties will be investigated.
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Studies on Structural and Optical Properties of Aluminium Doped
ZnS Nanoparticle.
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สาขาฟสิกส
การคำนวณทางมอนติคารโลของระบบวัดรังสีแกมมาพรอมตจากการอาบ
นิวตรอนทีเ่ ครือ่ งปฏิกรณปรมาณูวจิ ยั ฯ แหงประเทศไทย
ดร. สิรยิ าภรณ แสงอรุณ
ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานวิจยั นีท้ ำการศึกษาประสิทธิภาพของระบบวัดรังสีแกมมาพรอมตจากการอาบนิวตรอน (Prompt
Gamma Neutron Activation Analysis System, PGNAA) ทีเ่ ครือ่ งปฏิกรณปรมาณูวจิ ยั ฯ
ของไทย (Thai Research Reactor-1/Modified 1 หรือ TRR-1/M1) ดวยวิธกี ารคำนวณทาง
มอนติคารโล ระบบวัดรังสีแกมมาพรอมตจากการอาบนิวตรอนนีไ้ ดถกู สรางและใชงานเมือ่ ค.ศ. 1989
เปาหมายของงานวิจยั คือ การศึกษาโครงสรางของระบบ เชน คอลลิเมเตอร (collimator) จากวัสดุ
ชนิดตางๆ จากแกนกลางเครือ่ งปฏิกรณปรมาณูวจิ ยั ฯ ถึงวัสดุตวั อยาง มอทเดอเรเตอร (moderator)
และวัสดุกมั บังรังสีนวิ ตรอนและแกมมา เปนตน เพือ่ พัฒนา ปรับปรุง และเพิม่ ประสิทธิภาพของ
ระบบทีม่ อี ยเู ดิม สำหรับโปรแกรมการคำนวณทางมอนติคารโลทีใ่ ชนนั้ คือ Monte Carlo N-Particle
code (MCNP) ซึง่ จะทำการคำนวณพฤติกรรมการขนสงอนุภาคของฟลักซนวิ ตรอนและฟลักซรงั สี
แกมมาพรอมต รวมถึงศึกษาผลกระทบตางๆ ภายในโครงสรางของระบบ
งานวิจัยนี้มีความสำคัญเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบวัดรังสีแกมมาพรอมต
จากการอาบนิวตรอนที่ TRR-1/M1 อยางไรก็ตาม ผลทีไ่ ดจากการคำนวณนีจ้ ะถูกนำไปเปรียบเทียบ
กับผลการทดลองตอไปในอนาคต

The Monte Carlo Simulation of a Prompt Gamma Neutron Activation
Analysis (PGNAA) at Thai Research Reactor (TRR-1/M1)
This project focuses on the performance simulation of the prompt γ-ray neutron activation analysis
(PGNAA) at Thai Research Reactor (TRR-1/M1) at Thai Institute of Nuclear Technology (TINT).
The instrument was originally built and operating in 1989. The model mainly consists of a series of
collimator from the reactor core toward the sample, moderator, neutron and gamma shielding.
The Monte Carlo N-Particle code (MCNP) is used to simulate the neutron behaviors and prompt
γ-ray neutron production. In this project the main work is to model the PGNAA facility at TRR-1/M1.
The neutron flux, g-rays flux and the background radiation are evaluated and will be reported.
This works are important in order to achieve a satisfactory analytical sensitivity for the measurement
at PGNAA system. Finally, the simulation results will be checked experimentally at TINT.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
เครือขายเซ็นเซอรไรสายแบบผลิตพลังงานไดเองจากการทำงาน
ของเครือ่ งจักร
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ดอน อิศรากร
ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ระบบติดตามสภาพของเครือ่ งจักรเปนสิง่ ทีข่ าดไมไดในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เนือ่ งจาก
สามารถใชในการวินิจฉัยความเสียหายของเครื่องจักร ซึ่งชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
รวมถึงการลดอันตรายและความสูญเสียที่อาจเกิดจากการทำงานที่บกพรองของเครื่องจักรได
เซ็นเซอรโหนดในระบบติดตามสภาพเครื่องจักรไดถูกพัฒนาใหเปนแบบไรสาย โดยใชแบตเตอรี่
เปนแหลงพลังงานเพื่อใหระบบมีความคลองตัวสูง แตอยางไรก็ตามพลังงานที่มีอยูในแบตเตอรี่
มีคา จำกัด จึงมีความจำเปนตองชารจพลังงานเพิม่ หรือเปลีย่ นแบตเตอรีอ่ ยางสม่ำเสมอ ซึง่ บางครัง้
ตำแหนงทีต่ ดิ ตัง้ สามารถเขาถึงไดยาก การเปลีย่ นแบตเตอรีจ่ ะสงผลใหสนิ้ เปลืองเวลาเปนอยางมาก
เพือ่ แกปญ
 หาดังกลาวงานวิจยั นีจ้ งึ เสนอระบบผลิตพลังงานอัตโนมัตสิ ำหรับเซ็นเซอรโหนด เพือ่ ใช
วินจิ ฉัยความเสียหายของบอลสกรู ซึง่ เปนชิน้ สวนสำคัญอยางหนึง่ ของเครือ่ งจักร ระบบทีน่ ำเสนอ
ประกอบดวย 2 สวน คือ เซ็นเซอรโหนดทีใ่ ชวดั ความเรงและวินจิ ฉัยความเสียหายของบอลสกรู
และอุปกรณเก็บเกีย่ วพลังงานจากการเคลือ่ นทีเ่ ชิงเสน เพือ่ นำเอาพลังงานดังกลาวมาใชกบั เซ็นเซอร
โหนดแทนแบตเตอรี่ ระบบที่ออกแบบขึ้นไดถูกนำไปทดสอบใชงานกับเครื่องตัดแบงยูนิต
(Singulation model : DFD6340) สำหรับตัดแผนเวเฟอรของบริษทั ยูแทคไทย จำกัด เพือ่ ศึกษา
คุณสมบัตทิ างไฟฟา ความสามารถในการสงขอมูล และวิธกี ารจัดการพลังงาน
In industrial process, machine monitoring system is indispensable due to its ability to predict and
prevent an endangering situation in the process. By utilizing a wireless sensor node with battery
as power source, the monitoring system can be flexible and appropriate for harsh or inaccessible
environment. However, when the battery reaches its life span and needs to be replaced or
recharged, it would cause loss in time and resources. To overcome this issue, this research
proposes an energy autonomous wireless sensor system for ball screw fault diagnosis. The proposed
system is composed of vibration monitoring wireless sensor node and linear motion energy
harvester. The energy scavenged from the harvester will serve as a power source for the sensor
node instead of battery. The proposed system will then be tested with IC wafer singulation
machines (Singulation model : DFD6340) to investigate electrical characteristic, data transmission
and energy management of the proposed system.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีสสู งั คม: ระบบหนุ ยนตฝก หัด
การผาตัดดวยภาพเสมือนจริงแบบแรงสะทอนกลับ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. จักรกฤษณ ศุทธากรณ
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบการรับรปู ระสาทสัมผัสของมนุษย นอกเหนือจากการมองเห็น การไดยนิ การรับรรู สชาติและ
การสูดดมกลิน่ แลว การรับรผู า นการสัมผัส (haptics) ถือวามีความสำคัญตอระบบประสาทสัมผัส
ของมนุษยเชนกันระบบการรับรผู า นการสัมผัสไดถกู นำมาประยุกตใชในงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับความ
สัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรผา นการพัฒนาระบบการตอบสนองดวยแรงและความรสู กึ
โดยการสัมผัสผานเครือ่ งมือและประมวลผลโดยเครือ่ งคอมพิวเตอร การประยุกตใชระบบดังกลาว
ถูกพบเห็นไดมากขึน้ อาทิ ในอุตสาหกรรมเพือ่ ความบันเทิง เครือ่ งเลนเกมทีส่ ามารถสะทอนความแรง
ของลูกบอลเมือ่ ทำการตีเทนนิสได เปนตน ทัง้ นีโ้ ดยเฉพาะอยางยิง่ ในวงการแพทยเพือ่ การฝกฝน
นักศึกษาแพทยกอ นลงมือปฏิบตั กิ ารผาตัดจริง ปจจุบนั เครือ่ งจำลองการผาตัด (surgical simulator)
ไดถกู พัฒนาขึน้ เปนลำดับเพือ่ อำนวยความสะดวกตอการฝกฝนและลดปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการทีม่ ี
จำนวนคนไขทนี่ กั ศึกษาแพทยจะทำการฝกฝนไดจำกัด รวมถึงขัน้ ตอนในการจัดหา การเก็บรักษา
สภาพของเนื้อสัตวในกรณีที่นำเนื้อสัตวมาทำการทดลองฝกฝน
โครงการวิจยั นี้ เปนการศึกษาและพัฒนาระบบจำลองการผาตัดโดยวิธสี อ งกลอง โดยการประยุกต
ใชระบบสงความรสู กึ ผานการสัมผัสไปยังผฝู ก ฝนผานสภาพแวดลอมเสมือนจริง งานวิจยั นีแ้ บงได
เปน 2 สวน คือ อุปกรณสง แรงผานเครือ่ งมือผาตัดโดยวิธสี อ งกลองและระบบซอฟตแวรสรางสภาพ
แวดลอมเสมือนจริงและประมวลผลการสงคาแรง ทั้งนี้งานวิจัยนี้จะเปนระบบพื้นฐานในการ
พัฒนาการจำลองการผาตัดที่มีความซับซอนยิ่งขึ้นไป

granted by Toray Science Foundation, Japan

Advancement of Technology Transfer to Public: A Virtual Reality Based
Surgical Robotic Training System with Haptic Force Feedback
Extending a boundary of vision and hearing, haptic interfaces can exploit our sense of touch, and
can also potentially increase the quality of human-computer interaction through tactile and force
feedback. Various applications of computer haptics have already been shown in different areas,
for example, entertainment, mechanical design and especially medicine. In medical training,
there are drawbacks in current protocols particularly for training surgeons such as a limited number
of patients available at teaching hospital. The potential of surgical simulation with haptic
interaction has shown a potential to reduce these problems.
This study is intended to start on a fundamental task on almost every surgical procedure.
The objective of this study is to determine accurate force feedback of laparoscopic surgery through
virtual environments by using haptic device and to develop a basic laparoscopic surgery simulator
for training that provides sufficient realism by means of achieving accurate haptic interaction.
This study is the platform for more complicated surgical simulator.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใชโลหะโฟม
รองศาสตราจารย ดร. จุฬาลักษณ คาไม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมอี ตั ราสูงมากเมือ่ เทียบกับ
ยานพาหนะประเภทอื่นๆ อีกทั้งรถจักรยานยนตยังเปนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ในประเทศไทยและมีความเสีย่ งสูงตอการเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวติ ผขู บั ขีแ่ ละผโู ดยสาร
มักจะถูกเหวีย่ งออกจากตัวรถและเกิดการปะทะกับพืน้ หรือวัตถุแข็งอืน่ ๆ ซึง่ สงผลใหเกิดการบาดเจ็บ
รุนแรงทีศ่ รี ษะมากถึงรอยละ 76 จากขอมูลขององคการชวยเหลือเด็กแหงประเทศไทย รายงานวา
มีเด็กนั่งซอนรถจักรยานยนตในประเทศไทยมากถึง 1.3 ลานคน เด็กเหลานี้จัดเปนกลุมผูใชรถ
ใชถนนทีเ่ ปราะบางอยางมากและยังไมมอี ปุ กรณปอ งกันการบาดเจ็บศีรษะทีเ่ หมาะสม หมวกนิรภัย
สวนใหญที่ขายในทองตลาดสำหรับเด็กจะเปนหมวกผูใหญที่ยอขนาดลงแตยังคงเปนหมวกที่
ออกแบบมาสำหรับผใู หญไมใชหมวกทีอ่ อกแบบมาโดยตรงสำหรับการปกปองศีรษะเด็ก เนือ่ งจาก
ความแตกตางทางมานุษยมิติ ชีวกลศาสตร และกลไกการบาดเจ็บสมองของเด็กปฐมวัยและผใู หญ
เด็กเล็กจะมีความแข็งแรงของกระดูกคอนอยกวาผใู หญจงึ ตองการหมวกนิรภัยทีน่ ้ำหนักเบา อีกทัง้
เนือ้ เยือ่ สมองของเด็กเล็กจะฉีกขาดงายกวาสงผลใหเกิดโอกาสการบาดเจ็บรุนแรงจากแรงหมุนหรือ
แรงเหวี่ยง หมวกนิรภัยเด็กจึงควรมีกลไกในการบรรเทาความเรงเชิงมุม งานวิจัยนี้เสนอขึ้นเพื่อ
พัฒนาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใชโลหะโฟมซึ่งมีอัตราสวนความแข็งแรงตอน้ำหนักสูง
และมีความสามารถในการดูกซับแรงกระแทกไดดี การออกแบบจะคำนึงถึงความเหมาะสมทาง
มานุษยมิติและชีวกลศาสตรการบาดเจ็บทางสมองของเด็กปฐมวัยดวย

Development of Motorcycle Helmet for Pre-School Children Using
Metal Foam
The use rate of motorcycles in Thailand and Southeast Asia are very high compared to other types
of vehicles. In addition, it is the type of vehicles that causes the highest risk of severe injuries and
fatalities. Riders and passengers are usually projected away from motorcycles and impacting with
ground or hard object resulting in severe head injuries which take as much as 76%. Save the
Children in Thailand has reported that there are 1.3 million child pillion passengers on motorcycles.
Children are vulnerable road users. There are still no appropriate head protection equipment for
small child pillions. Most of helmets sold for children are reduced-size adult helmets. They are
designed for adult heads but not designed to protect child heads. Differences in anthropometry,
biomechanics and injury patterns between small child and adult must be considered. Small child
has weak cervical spine. Lightweight helmet is therefore required. In addition, child soft tissue can
easily rupture leading to high risk of severe injury from rotational force. The child helmet should
also have a mechanism that can mitigate the rotational acceleration. This research project
therefore proposes to develop child helmets using metal foam which possesses high strength to
weight ratio as well as good energy absorption capabilities. The proposed design will take into
account anthropometry and head injury biomechanics of the child.
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ปจจุบนั น้ำยางธรรมชาติจะถูกแปรรูปใหอยใู นรูปของยางแปรรูปขัน้ ตน เชน ยางแผนแหง ยางแผน
รมควัน และยางแทง ซึง่ ในกระบวนการแปรรูปยางแทงตองใชเครือ่ งจักรขนาดใหญและใชพลังงานมาก
ในการตัดยอยและอบแหงยาง ในขัน้ ตอนแปรรูปเปนผลิตภัณฑยาง เชน ลอยางรถยนต จำเปน
ตองใชพลังงานในการตัดยอยยางแทงใหเปนชิน้ เล็กอีกครัง้ เพือ่ ผสมสารเคมีในเนือ้ ยางและแปรรูป
เปนผลิตภัณฑตอ ไป หากสามารถแปรรูปน้ำยางธรรมชาติเปนยางผงแลวจะสามารถลดการใชเครือ่ งจักร
และประหยัดพลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑยางได
งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบการผลิตยางผงโดยใชเจ็ทลมรอนจากหองเผาไหมแบบพัลส
ไหลปะทะ พัลสเจ็ทที่สรางขึ้นมีสมบัติเหมือนคลื่นกระแทกปะทะกับหยดหรือฟลมของน้ำยาง
ใหแตกกระจายเปนละอองฝอย แลวไหลไปกับกระแสลมรอนแบบพัลสจนเปนยางผง วิธนี สี้ ามารถ
ลดปญหาอุดตันในหัวฉีดพนฝอย และการสัน่ ของกระแสลมรอนจะชวยเพิม่ ความสามารถถายเท
ความรอนจากลมรอนไปยังเม็ดยาง ทำใหเม็ดยางแหงเร็วขึน้ นอกจากนี้ หองไซโคลนจะถูกออกแบบ
สำหรับอบแหงและดักจับละอองยางผงที่ลอยอยูในลมรอน สุดทายระบบนี้จะถูกใชทดลองผลิต
ยางธรรมชาติผงทีเ่ ตรียมจากน้ำยางสด น้ำยางขน น้ำยางคอมเปาวด และน้ำยางพรีวลั คาไนซ และ
ยางผงที่แปรรูปไดจะถูกทดสอบและเปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานของยาง

Study and Development of System for Rubber Powder Production
from Natural Rubber Latex
Currently, natural rubber latex is processed into a form of primary rubber product, as air-dried sheet,
smoked rubber sheet and block rubber. In process of block rubber production need heavy machine
and large amount of energy for cutting and drying rubber. In process of manufacturing rubber
product, such as vehicle tires, energy is required again to shred rubber block into small pieces in
order that chemicals can be mixed and processed into final product. If rubber powder can be
processed directly from rubber latex, we can reduce the usage of processing machines and
reduce the energy for manufacturing rubber products.
The idea of this research is to develop system for rubber powder production using impinging hot
air jet from pulse jet combustion. The generated pulse jet is characterized as shock wave impacts
on film or drop of rubber latex to atomize the latex to rubber mist and the rubber mist flow in pulsed
hot air stream and then dried to rubber powder. This method can reduce the plugging problem in
atomizing nozzle and the pulse of hot air steam can promote the heat transfer to rubber mist and
reduce the drying time of rubber powder. In addition, the cyclone system is designed to dry and
trap rubber powder from the hot air stream. Finally, this system will be tested for producing rubber
powder from rubber latex, concentrated rubber latex, compound rubber latex and pre-vulcanized
rubber latex. The rubber powder will be then investigated and compared fundamental properties of rubber.
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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การวิจยั ดานคอนกรีตไหลเขาแบบงายอัดแนนดวยตัวเองทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
รองศาสตราจารย ดร. สำเริง รักซอน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชประโยชนเถาทิ้งสำหรับแทนที่ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ในการผลิตเปนคอนกรีตไหลเขาแบบงายอัดแนนดวยตนเอง (SCC) เพือ่ ลดปญหาดานสิง่ แวดลอม
เนื่องจากผลกระทบการกองทิ้งวัสดุตอพื้นที่ใกลเคียง ศึกษากำลังอัด ความพรุน การดูดซึมน้ำ
การแทรกซึมคลอไรด การตานทานซัลเฟต และการกัดกรอนเหล็กเสริมของคอนกรีตไหลเขา
แบบงายอัดแนนดวยตนเองที่ผสมดวยเถาทิ้ง จากนั้นนำผลงานวิจัยเขียนบทความเพื่อตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาติและจดสิทธิบตั ร ผลทีไ่ ดจากงานวิจยั นีเ้ ปนการบริหารสิง่ เหลือใชใหเปน
ประโยชน สรางความสมดุลของสังคมและสิง่ แวดลอม ลดพลังงานขยะ ลดสภาวะโลกรอน ทำให
มีคุณคาจากปจจุบันสูอนาคต

Research on Green Self-Compacting Concrete
This research aims to investigate the utilization of waste ash to replace part of Portland cement in
producing self-compacting concrete (SCC) as well as to reduce negative environmental effects
and landfill, which is required for eliminating the waste ash. The compressive strength, porosity
coefficient of water absorption, chloride penetration, resistance to sulfate and corrosion of
self-compacting concrete containing waste ash were studied. Some papers will be submitted to
the international journals, all with impact factor and patent. Apart from that, this research is
regarded as the management of the waste ashes and the creation of social and environmental
balance. It is helpful to reduce the refuse as well as the global warming. It is important that the
waste ashes will become more valuable in the future.
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การปรับปรุงคุณภาพเสนดาย
ขนแกะดวยเสนใยฝาย
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยดรุณี เชวงกิจไพศาล
โรงเรียนสังวาลยวิทยา
อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ผลิตภัณฑสิ่งทอจากขนแกะเปนผลิตภัณฑหนึ่งที่ไดจากสัตว หาซื้อไดยาก ราคาแพง ขั้นตอน
ในการผลิตยงุ ยาก จากการศึกษาขัน้ ตอนการผลิตดายขนแกะของกลมุ แมบา นหวยหอม จังหวัด
แมฮอ งสอน พบวาดายขนแกะไดมาจากการตัดขนแกะ แบงออกเปนขนแกะนมุ และขนแกะหยาบ
กระดาง ซึง่ เปนขนแกะทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่ำ ขนหยาบ ราคาถูก ไมสามารถนำมาถักทอเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ ไดตามตองการ นอกจากการทอผาขนแกะแลวชาวบานยังมีการทอผาฝายเปนผลิตภัณฑตา งๆ
ตามตองการ ผวู จิ ยั จึงไดศกึ ษาเกีย่ วกับเสนใยขนแกะและเสนใยฝายเพิม่ เติมพบวา เสนใยขนแกะ
และเสนใยฝายนาจะสามารถผสมกันเปนเนือ้ เดียวกันได เนือ่ งจากมีสแี ละขัน้ ตอนในการผลิตเปน
เสนดายคลายคลึงกัน กลาวคือกอนปนเปนเสนดายตองผานการสางใหฟูเปนปุยเหมือนกัน และ
สามารถปนเปนเสนดายดวยมือได อีกทั้งเสนใยฝายมีความละเอียดและออนนุมนาจะสามารถ
ปรับปรุงคุณสมบัตขิ องเสนใยขนแกะใหมคี วามออนนมุ เหมาะสมกับการนำใชงานและสามารถนำมา
ถักทอเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดตามตองการและชวยเพิ่มมูลคาของเสนใยทั้งสองชนิด
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2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาคุณสมบัตขิ องเสนใยขนแกะและเสนใยฝาย
2. เพื่อศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมตอการผลิตเสนดาย
ผสมระหวางเสนใยขนแกะและเสนใยฝาย
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผทู ดลองใชผา จากเสนดาย
ผสมระหวางเสนใยขนแกะและเสนใยฝาย
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาคุณสมบัตขิ องเสนใยขนแกะและเสนใยฝาย
2. ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมตอการผลิตเสนดายผสม
ระหวางเสนใยขนแกะและเสนใยฝาย
3. ศึกษาความพึงพอใจของผูทดลองใชผาจากเสนดาย
ผสมระหวางเสนใยขนแกะและเสนใยฝายแตละอัตราสวน
ผลการทดลอง
1. คุณสมบัตขิ องเสนใยขนแกะและเสนใยฝายบางอยางตางกัน เสนใยขนแกะสัมผัสแลวรสู กึ อนุ
ยืดหยุน ขรุขระ กระดาง เสนหยาบ เสนใยสั้นและแหง สวนเสนใยฝายสัมผัสแลวรูสึกเย็น
ไมยดื หยนุ เรียบ ออนนมุ เสนใยละเอียด เสนใยสัน้ และแหง
2. อัตราสวนทีเ่ หมาะสมตอการผลิตเสนดายผสมระหวางเสนใยขนแกะตอเสนใยฝาย คือ 25:75
เนือ่ งจากมีความนมุ ลืน่ มากทีส่ ดุ มีความเหนียว ความยืด ความยืดหยนุ และคาการดูดกลืน
ความรอนมากกวาเสนดายฝาย 100% และอัตราสวน 50:50 มีความนมุ ลืน่ รองลงมา มีความเหนียว
และความยืดมากทีส่ ดุ มีความยืดหยนุ และการดูดกลืนความรอนของเสนดายมากกวาเสนดาย
ฝาย 100% และผาจากเสนดายทีผ่ สมระหวางเสนใยขนแกะและเสนใยฝายทัง้ สองอัตราสวน
สามารถดูดซับน้ำไดดี
3. ผใู ชผา จากเสนดายผสมเสนใยขนแกะตอเสนใยฝายในอัตราสวน 25:75 มีความพึงพอใจอยใู น
ระดับมากทีส่ ดุ สวนผสมอัตราสวน 50:50 อยใู นระดับมาก สวนผสมอัตราสวน 75:25 และ
ผาฝาย 100% อยใู นระดับปานกลาง สวนผาขนแกะ 100% อยใู นระดับนอยทีส่ ดุ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดเสนดายขนแกะประเภทหยาบทีม่ คี วามนมุ ลืน่ ความเหนียว และความยืดมากขึน้
- เปนแนวทางในการพัฒนาเสนดายขนแกะและเสนดายฝายใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
การนำมาใชงาน
- เพิม่ มูลคาของเสนใยขนแกะประเภทหยาบและเสนดายฝาย ชวยสรางรายไดใหเพิม่ ขึน้
- นำความรสู ชู มุ ชน สรางอาชีพ และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
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อิทธิพลของระดับน้ำทีส่ ง ผลตอการ
เจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ
ของเมล็ดขาวพันธชุ ยั นาท 1
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยชมุ พล ชารีแสน
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การทำนาในประเทศไทยมักมีการใชน้ำมากเกินความจำเปน ซึ่งการขังน้ำไวในนาขาวนานเกินไป
ในบางชวงเปนการขัดขวางการเจริญเติบโตของขาว ในทางกลับกันยังมีปญ
 หาเรือ่ งการขาดแคลนน้ำ
ในการปลูกขาว ดังนั้นการจัดการน้ำจึงมีบทบาทสำคัญที่จะชวยใหเกษตรกรสามารถที่จะรักษา
ผลผลิตไวในระดับทีพ่ งึ พอใจได จากขอมูลผลผลิตทางการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน
(2554) พบวาเกษตรกรสามารถเพาะปลูกขาวนาปรังไดนอ ยมากคิดเปน 1:7 ของพืน้ ทีท่ ปี่ ลูกขาว
ทั้งหมด เนื่องจากประสบปญหาขาดแคลนน้ำ ขณะที่การใชน้ำของเกษตรกรวาพื้นที่ในเขต
ชลประทานทางตนน้ำจะเก็บน้ำใหเต็มพื้นที่กอนที่จะปลอยลงสูพื้นที่อื่นตอไป จึงทำใหเกษตรกร
ที่อยูปลายน้ำประสบปญหาน้ำไมเพียงพอตอการเพาะปลูกขาวนาปรัง จากปญหาดังกลาว ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาอิทธิพลของระดับน้ำ ทีส่ ง ผลตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของขาวพันธุ
ชัยนาท 1 เพื่อเปนขอมูลในการจัดการน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุดและแกไขปญหาขาดแคลนน้ำ
ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกขาวนาปรัง เขตอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของระดับน้ำทีต่ า งกัน แลวเหมาะสมตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพ
ของขาวพันธชุ ยั นาท 1
2. เพือ่ เปนขอมูลในการแกปญ
 หาการขาดแคลนน้ำในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกขาวนาปรังเขตอำเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ
วิธีดำเนินการทดลอง
โดยการปลูกขาวแบบหวานน้ำตม วางแผนการทดลองแบบ 5 กรรมวิธี ทำ 3 ซ้ำ ดังนี้
1. ควบคุมน้ำในแปลงทดลองโดยการสมุ แบบทวมขัง 5 ระดับคือ 0, 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร
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ความยาวของเมล็ดขาวพันธชุ ยั นาท 1

ลักษณะของเมล็ดขาวพันธชุ ยั นาท 1

2. เก็บตัวอยางน้ำเพือ่ ทดสอบคา pH และคา DO จากแหลงปลอยน้ำ 5 ตัวอยาง เพือ่ เปรียบเทียบ
และควบคุมคุณภาพน้ำใหไดเทากันหรือใกลเคียงกัน
3. ทำการวัดการเจริญเติบโตโดยวัดความสูง จำนวนใบ และน้ำหนักแหงของขาว จำนวน 200 ตัวอยาง
4. ปลอยน้ำออกจากแปลงทดลอง ทิง้ ไว 10 วัน จึงทำการเก็บเกีย่ วเพือ่ นำไปวิเคราะหผลผลิตและ
คุณภาพของเมล็ดขาวตอไป
ผลการทดลอง
การศึกษาการเจริญเติบโตของขาว พบวาความสูง จำนวนใบ และน้ำหนักแหงของตนขาว มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการควบคุมระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร
มีคา เฉลีย่ การเจริญเติบโตสูงทีส่ ดุ สวนการวิเคราะหผลผลิตของขาว พบวาน้ำหนักขาวรอยเมล็ด
ไมมคี วามแตกตางกัน แตจำนวนเมล็ดในหนึง่ รวงและน้ำหนักคิดเปนกิโลกรัมตอไร มีความแตกตาง
กันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยการควบคุมระดับน้ำสูง 5 เซนติเมตร มีคา เฉลีย่ ผลผลิต
สูงที่สุด และการวิเคราะหคุณภาพเมล็ดขาว พบวาความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกไมแตกตางกัน
แตคณ
ุ ภาพการสีและความยาวเมล็ดขาวมีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
โดยการควบคุมระดับน้ำสูง 5 เซนติเมตร มีคา เฉลีย่ คุณภาพเมล็ดขาวสูงทีส่ ดุ ดังนัน้ การปลูกขาวพันธุ
ชัยนาท 1 ใหไดผลผลิตสูงและคุณภาพดีนนั้ จึงไมจำเปนตองรักษาระดับน้ำใหสงู เกินความจำเปน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถนำขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษาไปใชในการวางแผนและปรับปรุงวิธปี ลูกขาวและการจัดการน้ำ
ในการปลูกขาวนาปรัง พันธชุ ยั นาท 1
- เปนขอเสนอแนะในดานการจัดการน้ำตอสำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน เพื่อการประหยัด
ทรัพยากรน้ำจากแหลงชลประทานในการปลูกขาวนาปรัง พันธชุ ยั นาท 1
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ผลของสารสกัดหยาบจาก
ผักคราดหัวแหวนที่มีตอรอยละและ
อัตราการเจริญเติบโตของเพลี้ยออน
และผลกระทบตอแมลงชางปกใส
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยอนิสรา บุญสด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เพลีย้ ออนเปนแมลงศัตรูพริกทีพ่ บมากทีส่ ดุ การเขาทำลายของเพลีย้ ออนโดยการดูดกินน้ำเลีย้ งของ
ยอดออน ตนออน ใบ ดอก และผลออนของพริก กอใหเกิดโรคใบหงิก ใบมวนงอเปนคลืน่ ลำตน
แคระแกรน ไมออกดอก ดอกรวงหลน และเปนพาหะถายทอดเชือ้ โรคไวรัสไปสพู ชื สามารถทำลาย
พืชไดแทบทุกชนิด เกษตรกรมักจะใชสารเคมีสงั เคราะหไมถกู ตอง ชักนำใหเกิดการระบาดมากขึน้
ในระยะยาวพบปญหาสารตกคางและแมลงสรางความตานทาน และอีกทัง้ ยังสงผลกระทบกับแมลง
ทีช่ ว ยกำจัดแมลงศัตรูพชื ในธรรมชาติ เชน แมลงชางปกใส ดวงเตาลาย และไรตัวห้ำ ผวู จิ ยั จึง
ไดเกิดแนวคิดทีจ่ ะนำเอาสารสกัดหยาบจากพืชวงศ Compositae บางชนิดทีม่ มี ากในทองถิน่ เชน
ผักคราดหัวแหวน หญาสาบแรง กะเม็ง กระดุมทองเลื้อย และตีนตุกแก มาใชเปนสารชีวภาพ
กำจัดศัตรูพืช เพื่อเปนแนวทางในการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศในแปลง
ปลูกพริก และรักษาสิง่ แวดลอมในระยะยาว

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
เพือ่ ศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ Compositae ตางชนิดกัน ทีร่ ะดับความเขมขนตางกัน
ทีม่ ตี อ รอยละการตายและอัตราการเจริญเติบโตของเพลีย้ ออนและแมลงชางปกใส ณ หองปฏิบตั กิ าร
แปลงทดลอง และแปลงปลูกของเกษตรกร
วิธีดำเนินการทดลอง
1. สำรวจจำนวนแมลงศัตรูพริกและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงพริก
2. เปรียบเทียบความเปนพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ Compositae ตางชนิดกัน
ทีส่ กัดดวยเอทานอล 95% ทีร่ ะดับความเขมขนตางกัน และระยะเวลาการลดลงของประสิทธิภาพ
ของสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนที่มีตอเพลี้ยออนและแมลงชางปกใส ดวยวิธี
topical application
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3. ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดผักคราดหัวแหวน ที่มีตอรอยละการตาย อัตราการเจริญ
เติบโต จำนวนผลิตตัวออนของเพลี้ยออน และการวางไขแมลงชางปกใส และประสิทธิภาพ
การห้ำตัวออนเพลีย้ ออนของแมลงชางปกใสดวยวิธี foliar spray
ผลการทดลอง
1. จากการสำรวจในแปลงปลูกพริก แมลงศัตรูพริก พบเพลีย้ ออนมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 54.49
และพบแมลงชางปกใส เปนแมลงศัตรูธรรมชาติมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 26.83
2. สารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวน ทีร่ ะดับความเขมขน 0.10% โดยมวลตอปริมาตรขึน้ ไป
มีความเปนพิษเฉียบพลันตอเพลีย้ ออนมากทีส่ ดุ มีรอ ยละการตายสูงถึง 100.00 + 0.00 ตัว
และทีร่ ะดับความเขมขนเดียวกัน ทำใหแมลงชางปกใส มีรอ ยละการตายระดับต่ำ 19.00 + 5.00 ตัว
3. การศึกษาผลระยะยาวของสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวน ทีม่ ตี อ แมลงทดสอบในรูปแบบ
ของตารางชีวติ (life table) พบวา สารสกัดมีผลตอรอยละการตายของแมลงชางปกใสต่ำกวา
เพลีย้ ออน โดยจะมีผลตอรอยละการตายสูงในระยะชวงตัวออนระยะแรกๆ ของแมลงทดสอบ
ทั้งสองชนิดเชนเดียวกัน ผลการทดลองสอดคลองกันทั้งในสภาพแปลงทดลอง ซึ่งมีจำนวน
ตนพริกที่ถูกทำลายดวยเพลี้ยออนต่ำลง คิดเปนรอยละ 96.00 สามารถเพิ่มผลผลิตพริกได
สูงขึน้ ถึงรอยละ10.68 สวนในสภาพแปลงปลูก มีจำนวนตนพริกทีถ่ กู ทำลายดวยเพลีย้ ออนต่ำลง
คิดเปนรอยละ 72.00

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถใชสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนสามารถกำจัดเพลีย้ ออนได และไมสง ผลกระทบ
ตอแมลงชางปกใส เปนการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศในแปลงปลูกพริก และ
ไมสงผลตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว
- เพิม่ ผลผลิตพริก ลดตนทุนในกระบวนการปลูกพริก ลดการใชสารเคมีสงั เคราะห และสามารถ
นำความรูที่ไดไปใชในชุมชนโดยที่เกษตรกรในชุมชนสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง

สารกำจัดเพลีย้ ออนพารา เครช
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การเคลือบผิวลำไยดวยกัม
จากตนมะกอกปา
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเจนณรงค วงศแสนศรี
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การเกิดสีน้ำตาลของเปลือกผล (pericarp browning) เปนปญหาสำคัญของเกษตรกรผปู ลูกลำไยไทย
ทัง้ นีส้ าเหตุหลักของการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไมเกิดจากการสูญเสียน้ำ ซึง่ ไปกระตนุ การทำงาน
ของเอนไซมโพลีฟน อลออกซิเดส (polyphenol oxidase; PPO) และเปอรออกซิเดส (peroxidase;
POD) ในการเรงปฏิกิริยาการออกซิเดชันของสารประกอบฟนอลสรางสารประกอบเชิงซอนที่มี
สีน้ำตาลใหสูงขึ้น แมปจจุบันจะมีวิธีการรมผลลำไยดวยซัลเฟอรไดออกไซดกอนการเก็บรักษา
เพื่อชะลอการเกิดสีน้ำตาลและลดการเนาเสีย อยางไรก็ตามซัลเฟอรไดออกไซดที่ใชรมนั้นเปน
อันตรายตอผบู ริโภค ดังนัน้ การเคลือบผิวจึงเปนวิธกี ารหนึง่ ทีใ่ ชในการแกปญ
 หาการเกิดสีน้ำตาล
ในผลไมหลายชนิด โดยการเคลือบผิวดวยสารจากธรรมชาติ เชน กัมอะราบิก ในแตละปประเทศไทย
มีการนำเขากัมอะราบิกเปนมูลคาหลายลานบาท สงผลใหตน ทุนของเกษตรกรและผปู ระกอบการ
สูงขึน้ ผวู จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาการเคลือบผิวดวยกัมจากตนมะกอกปาเพือ่ ลดการเกิดสีน้ำตาลและ
รักษาคุณภาพของผลลำไยในระหวางการเก็บรักษา ซึง่ อาจจะเปนขอมูลพืน้ ฐานและปนประโยชนตอ
เกษตรกร และยังเปนการนำวัสดุทมี่ ใี นทองถิน่ มาใชใหเกิดประโยชนและพัฒนาเปนสารเคลือบผิว
เพื่อใชในทางการคาตอไป

1

2

3

4

1) ยางจากตนมะกอกปา 2) กัมจากตนมะกอกปาเมือ่ ผานการอบและบดใหละเอียด 3) กัมจากตนมะกอกปา
เมื่อนำมาตมใหละลาย 4) การยับยั้งเชื้อรา Brotryodiplodia sp.
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2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของกัมจากตนมะกอกปา
2. เพือ่ ศึกษาผลการเคลือบผิวผลลำไยดวยกัมจากตนมะกอกปาตอการเกิดสีน้ำตาลและคุณภาพผล
3. เพือ่ ศึกษาผลการเคลือบผิวผลลำไยดวยกัมมะกอกปาตอกิจกรรมของเอนไซม PPO และ POD
วิธีดำเนินการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสมุ สมบูรณ โดยทำการทดลองซ้ำ 3 ครัง้ แบงเปน 3 การทดลอง ดังนี้
1. ศึกษาสมบัติของกัมจากตนมะกอกปา
2. ศึกษาผลของการเคลือบผิวผลลำไยดวยกัมมะกอกปาตอคุณภาพผลในระหวางการเก็บรักษา
3. ศึกษาผลการเคลือบผิวผลลำไยดวยกัมมะกอกปาตอกิจกรรมของเอนไซม PPO และ POD
ผลการทดลอง
1. จากตนมะกอกปามีสมบัตใิ นดานสี กลิน่ คาความเปนกรดเบส และจุดหลอมเหลวใกลเคียงกับ
กัมอะราบิก แตละลายน้ำไดดีกวาและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
Brotryodiplodia sp. สูงกวากัมอะราบิก
2. ผลลำไยทีเ่ คลือบผิวดวยกัมจากตนมะกอกปา ชวยลดการเกิดสีน้ำตาลของเปลือกผล ลดการ
สูญเสียน้ำหนัก และชะลอการเกิดโรคของผลลำไยได
3. การเคลือบผิวผลลำไยดวยกัมจากตนมะกอกปา มีผลลดกิจกรรมของเอนไซม PPO และ POD
ใหต่ำลง รวมทั้งชะลอการลดลงของสารประกอบฟนอลทั้งหมด

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดองคความรูเกี่ยวกับกัมจากยางไมที่มีตามธรรมชาติ
- สามารถนำไปเปนแนวทางในการประยุกตใชในการเคลือบผิวผลไมชนิดอื่นๆ
- เปนขอมูลพื้นฐานในการนำกัมจากตนมะกอกปามายับยั้งหรือลดการเกิดสีน้ำตาลในผลไม
ชนิดอืน่ ๆ ได
- นำประสบการณความรทู ไี่ ดรบั ไปเผยแพรใหกบั ผอู นื่ และนำไปประยุกตใชกบั ทองถิน่ รวมถึง
เปนแนวทางในการประยุกตใชในการเคลือบผิวผลไมชนิดอื่นๆ

การเปลีย่ นแปลงสีของเปลือกผลและเนือ้ ผลลำไยในระหวางการเก็บรักษา
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อุปกรณชว ยผสมเกสร
ดอกปาลมน้ำมัน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเฉลิมพร พงศธรี ะวรรณ
โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ประเทศไทยเปนผผู ลิตน้ำมันปาลมมากเปนอันดับสาม รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย จากการ
ศึกษาขอมูลจากศูนยวจิ ยั ปาลมน้ำมันสุราษฎรธานี พบวาปจจุบนั มีเกษตรกรไทยปลูกปาลมน้ำมัน
มากกวา 4.5 ลานไร แตเกษตรกรกลุมดังกลาวประสบปญหารายไดตกต่ำเนื่องจากปาลมน้ำมัน
ติดผลนอย ซึง่ เปนผลมาจากโครงสรางของดอกปาลมน้ำมันไมเอือ้ ตอการผสมเกสรโดยธรรมชาติ
ปจจุบนั ศูนยวจิ ยั ปาลมน้ำมันสุราษฎรธานีไดชว ยผสมเกสรดอกปาลมน้ำมันโดยใชแรงงานคนในการ
ชวยผสมเกสร ดวยวิธีการใชแรงานคนปนขึ้นไปตัดกานใบออก แลวจึงปนขึ้นไปชวยผสมเกสร
ในดอกทีบ่ านพรอมผสม ซึง่ มีเพียง 1-2 ชอใน 1 ตน จึงเปนวิธที ยี่ งุ ยาก ใชแรงงานมาก ใชเวลานาน
และอันตรายเนือ่ งจากตองปนขึน้ ไปคลุมชอดอกและตัดทางปาลมเพือ่ ใหการชวยผสมเปนไปไดงา ย
อีกทัง้ วิธดี งั กลาวเกษตรกรไมสามารถนำไปใชไดจริงเนือ่ งจากตองนำละอองเรณูไปดูดความชืน้ ออก
และตองฆาเชือ้ โรคเนือ่ งจากเกสรปาลมเกิดเชือ้ ราไดงา ย เกษตรกรจึงไมสามารถนำวิธนี ไี้ ปใชเองได
ดังนัน้ เพือ่ ใหกระบวนการในการผสมเกสรเกิดไดงา ย จึงไดคดิ วิธเี พิม่ ผลผลิตปาลมน้ำมันดวยวิธี
ทีง่ า ย สะดวก รวดเร็ว และเกษตรกรสามารถนำไปใชไดจริงอยางปลอดภัย

2. หลักการและเนือ้ หา
จากการศึกษาพฤติกรรมของดวงงวงปาลมน้ำมัน พบวามีพฤติกรรมที่ทำใหละอองเกสรหลนและ
ละอองเกสรติดตามตัว และจะไปทีด่ อกปาลมตัวเมียทีบ่ านในชวงดอกมีสขี าวครีม ซึง่ มีกลิน่ คลาย
ดอกปาลมตัวผแู ตมกี ลิน่ นอยกวา โดยมีพฤติกรรมไปเกาะทีด่ อก จึงใชหลักการกระจายกลิน่ ของ
ดอกปาลมน้ำมันตัวผูเพื่อลอดวงงวงปาลมน้ำมันมาผสมเกสรดอกปาลมน้ำมันตัวเมีย
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อสรางชุดอุปกรณที่สามารถลอดวงงวงปาลมน้ำมันใหมาผสมเกสรดอกปาลมน้ำมันตัวเมีย
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตปาลมน้ำมันดวยวิธีที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใชแรงงานคนนอย และ
เกษตรกรสามารถนำไปใชไดจริง
Thailand Toray 66 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาโครงสรางและสรีระของดอกปาลมและพฤติกรรมของดวงงวงปาลมน้ำมัน
2. ศึกษาการลอดวงงวงปาลมน้ำมันดวยสารสกัดน้ำมันหอมระเหยชนิดตางๆ
3. การประดิษฐชุดอุปกรณกระจายกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากดอกปาลมน้ำมันตัวผู
4. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณกระจายกลิ่น
ผลการทดลอง
จากการศึกษาพบวาดอกปาลมเปนดอกไมสมบูรณเพศ ดอกตัวเมียและตัวผูบานไมพรอมกัน
ดอกตัวผแู ละดอกตัวเมียของปาลมทีโ่ ตเต็มที่ (5 ปขนึ้ ไป) จะอยแู ยกชอ ดอกตัวผใู ชเวลาบานตลอด
ชอดอก 3-4 วัน ดอกตัวเมียใชเวลาบานตลอดชอดอกอยางนอย 10 วัน ดวงงวงปาลมน้ำมัน
ซึ่งดำรงชีวิตแบบเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน (mutualism) โดยมีพฤติกรรมที่ทำใหละอองเกสร
หลนและละอองเกสรติดตามตัว พบวาดวงงวงปาลมน้ำมันจะไปที่ดอกปาลมตัวเมียที่บานในชวง
ดอกมีสขี าวครีม ซึง่ มีกลิน่ คลายดอกปาลมตัวผแู ตมกี ลิน่ นอยกวา โดยมีพฤติกรรมไปเกาะทีด่ อก
จากทดลองลอดวงงวงปาลมน้ำมันโดยใชน้ำมันหอมระเหยจากพืชชนิดตางๆ พบวาสารสกัดน้ำมัน
หอมระเหยจากดอกปาลมน้ำมันตัวผสู ามารถลอดวงงวงปาลมน้ำมันมาไดมากทีส่ ดุ และไดประดิษฐ
อุปกรณกระจายกลิ่นสารสกัดน้ำมันหอมระเหยของดอกปาลมตัวผู ดวยความรอน 47.2 oC
นานครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง สามารถลอดวงงวงปาลมน้ำมันใหมาเกาะทีด่ อกปาลมตัวเมียเพิม่ ขึน้ 4 เทา
พบวาอัตราการติดผลของปาลมน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 23.88 และเปนวิธีการที่สะดวก
รวดเร็ว ใชแรงงานคนนอย และมีความปลอดภัยในการทำงานมากกวาวิธกี ารเดิม

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ชวยเพิม่ ผลผลิตของปาลมน้ำมันไดดว ยวิธที สี่ ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใชแรงงานคนนอย และ
เกษตรกรสามารถนำไปใชไดจริง
- สามารถนำสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกปาลมน้ำมันตัวผูมาใชลอดวงงวงปาลมน้ำมัน
ใหมาชวยผสมเกสรใหกบั ดอกปาลมตัวเมีย

อุปกรณกระจายกลิน่
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 67 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การศึกษาการขยายพันธปุ ะการัง
เขากวางแบบยายปลูกในดาน
สมบัตกิ ายภาพของน้ำทะเล
ขนาดกิง่ พันธุ และวัสดุยดึ เกาะ
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสนุ นั ท พุทธภูมิ
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
แนวปะการังเปนระบบนิเวศที่มีความสำคัญที่สุดแหงหนึ่งของทองทะเลที่เอื้อประโยชนตอระบบ
สมดุลธรรมชาติและทรงคุณคาการใชประโยชนตอ มนุษยนานาประการ แตปจ จุบนั พบการทำลาย
สภาพแนวปะการังเปนจำนวนมาก การขยายพันธปุ ะการังแบบไมอาศัยเพศ เปนวิธกี ารหนึง่ ในการ
อนุรกั ษแนวปะการัง โดยเฉพาะการขยายพันธปุ ะการังแบบยายปลูก ซึง่ ผวู จิ ยั มีแนวคิดทีจ่ ะศึกษา
สมบัตกิ ายภาพของน้ำทะเลบริเวณแหลมแสมสาร เนือ่ งจากเปนหองเรียนทางธรรมชาติทโี่ รงเรียน
พลูตาหลวงวิทยานำนักเรียนมาศึกษาระบบนิเวศทางทะเลเปนประจำ จึงไดเก็บขอมูลสมบัตกิ ายภาพ
ของน้ำทะเล ไดแก คา pH คาความเค็ม คาความขนุ ใส และคาอุณหภูมผิ วิ น้ำทะเล และมีแนวคิด
ในการศึกษาการขยายพันธปะการังเขากวางแบบยายปลูกโดยใชขนาดกิง่ พันธปุ ะการังเขากวางทีส่ นั้ ลง
และมีอตั ราการรอดชีวติ สูง โดยการทดลองใชกงิ่ พันธขุ นาดตางๆ และศึกษาสมบัตกิ ายภาพทีเ่ หมาะสม
ทีก่ งิ่ พันธปุ ะการังสามารถมีอตั ราการรอดชีวติ สูง รวมไปถึงพัฒนาวัสดุยดึ เกาะกิง่ พันธใุ หเหมาะสม
กับกิ่งพันธุขนาดสั้น

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาสมบัตกิ ายภาพของน้ำทะเลทีเ่ หมาะสมตอการขยายพันธปุ ะการังเขากวางแบบยายปลูก
2. เพื่อศึกษาขนาดกิ่งพันธุที่เหมาะสมตอการขยายพันธุปะการังเขากวางแบบยายปลูก
3. เพือ่ ศึกษาวัสดุยดึ เกาะกิง่ พันธปุ ะการังทีเ่ หมาะสมตอการขยายพันธปุ ะการังเขากวางแบบยายปลูก
วิธีดำเนินการทดลอง
1. เก็บขอมูลเพื่อศึกษาสมบัติกายภาพของน้ำทะเลที่เหมาะสมตอการขยายพันธุปะการังเขากวาง
แบบยายปลูก ไดแก คาอุณหภูมนิ ้ำทะเล คา pH คาความเค็มและความโปรงใส ศึกษาการรอดชีวติ
ของปะการังเขากวางบริเวณจุดศึกษา
Thailand Toray 68 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

2. ดำเนินการศึกษาขนาดกิง่ พันธปุ ะการังทีเ่ หมะสมในการขยายพันธปุ ะการังเขากวางแบบยายปลูก
และสภาวะที่เหมาะสมตออัตราการรอดชีวิตของกิ่งพันธุปะการังที่ยายปลูก
3. นำปะการังเขากวางอายุ 2 ปจากแปลงขยายพันธุ 1 ตน ตัดออกเปนชิน้ สวนทีม่ ขี นาดความยาว
1, 2, 3, 4, 5 และ10 เซนติเมตรดวยเครือ่ งเจียรขนาดละ 20 ตน นำปะการังชุดทดลองติด
ในวัสดุยดึ เกาะทีท่ ำจากทอพีวซี ี และประกอบเขากับแปลงปลูก จากนัน้ นำแปลงลงไปวางบริเวณ
ทีม่ แี นวปะการังอยเู ดิม เก็บขอมูลอัตราการรอดชีวติ ของปะการัง โดยสังเกตลักษณะภายนอก
ทีพ่ บ ณ จุดศึกษาพรอมกับนำภาพถายใตน้ำมาวิเคราะห
ผลการทดลอง
จากการทดลองขยายพันธปุ ะการังเขากวางดวยกิง่ พันธขุ นาดตัง้ แต 1-5 และ 10 เซนติเมตรขนาดละ
20 ตน และพัฒนาวัสดุยดึ เกาะใหเหมาะสมกับกิง่ พันธทุ นี่ ำมาใช พบวา กิง่ พันธปุ ะการังเขากวาง
ทีส่ นั้ ทีส่ ดุ และเหมาะสมจะนำมาใชเปนกิง่ พันธใุ นการขยายพันธคุ อื ขนาด 2 เซนติเมตรโดยมีอตั รา
การรอดชีวิตรอยละ 80 และเมื่อพัฒนาวัสดุยึดเกาะโดยแกไขขอบกพรองตางๆ ที่พบแลวนำมา
ทดลอง พบวากิง่ พันธปุ ะการังสวนยอดมีอตั ราการรอดชีวติ รอยละ 90 กิง่ พันธปุ ะการังสวนกลาง
และสวนโคนมีอัตราการรอดชีวิตทั้งหมด สรุปไดวาวัสดุยึดเกาะที่พัฒนาแลวมีความเหมาะสม
ทีจ่ ะนำไปใชในการขยายพันธปุ ะการังเขากวางดวยกิง่ พันธปุ ะการังทีม่ ขี นาดความยาว 2 เซนติเมตร
เสนผานศูนยกลางไมเกิน 2 เซนติเมตร สมบัตทิ างกายภาพของน้ำทะเลอยใู นชวงปกติ คือ อุณหภูมิ
อยใู นชวง 26-28oC ความเค็มคงทีท่ ี่ 30 ppt คาพีเอชระหวาง 7.81 -7.83 และความโปรงใสระหวาง
231-339 เซนติเมตร

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดวิธีการขยายพันธุปะการังเขากวางที่สามารถใชกิ่งพันธุขนาดสั้นกวาเดิม
- มีก่ิงพันธุปะการังเขากวางสำหรับการขยายพันธุจำนวนมากขึ้น
- ไดฟนฟูปะการังเขากวางทดแทนปะการังที่ถูกทำลายและฟอกขาวดวยสาเหตุตางๆ

วัสดุ ยึดเกาะกิง่ พันธทุ ไี่ ดรบั การพัฒนาแลว

แสดงการนำแปลงขยายพันธลุ งวางในจุดศึกษา

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 69 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

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

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

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
S & T Research Grants

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

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

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

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

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

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

ยอดเงินรางวัลปละ 800,000 บาท

ยอดเงินทุนปละ 4,000,000 บาท

ยอดเงินรางวัลปละ 700,000 บาท

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
Science Education Awards

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 71 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1-22 (พ.ศ. 2537-2558)
ปที่ไดรับรางวัล

พ.ศ. 2537

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

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558

บุคคล/สถาบัน ทีไ่ ดรบั รางวัล

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปรีดา วิบลู ยสวัสดิ์
ประเภทสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. วิชยั ริว้ ตระกูล
ประเภทสถาบัน
ศูนยวจิ ยั ขาวโพดขาวฟางแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประเภทสถาบัน
หองปฏิบตั กิ ารวิจยั สิง่ ประดิษฐสารกึง่ ตัวนำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ไพบูลย นัยเนตร
ประเภทสถาบัน
ศูนยวจิ ยั นิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประเภทบุคคล
รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตันติเจริญ และศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น ตัณฑะพานิชกุล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุรนิ ทร พงศศภุ สมิทธิ์ และรองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมิตะมาน
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ
ประเภทสถาบัน
คณะผวู จิ ยั เรือ่ งกงุ กุลาดำ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ประเภทสถาบัน
หองปฏิบตั กิ ารวิจยั เคมีซปุ ราโมเลคิวลาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุรนันต สุภทั รพันธุ
ประเภทสถาบัน
สถาบันวิทยาการหนุ ยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. วิทยา มีวฒ
ุ สิ ม
ประเภทสถาบัน
หนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. อังศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน
หนวยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน
กลมุ บรรพชีวนิ วิทยา กรมทรัพยากรธรณี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน และศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน
ประเภทสถาบัน
สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม
ประเภทสถาบัน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล
ประเภทสถาบัน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค
ประเภทสถาบัน
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล และรองศาสตราจารย ดร. สุพรรณ ฟเู จริญ
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุทธิชยั อัสสะบำรุงรัตน
ประเภทสถาบัน
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. นทีทพิ ย กฤษณามระ
ประเภทสถาบัน
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. โกวิท พัฒนาปญญาสัตย
ประเภทสถาบัน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
ประเภทสถาบัน
กลมุ วิจยั : บทบาทของแมลงและสัตวขาปลองทีเ่ ปนปญหาในชุมชุน ปศุสตั ว
และสาธารณสุขของประเทศไทย
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สรุปผลการจัดสรรเงินทุนชวยเหลือวิจยั ทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1-22 (พ.ศ. 2537-2558)
ในชวง 22 ปของการดำเนินงาน จนถึงปจจุบนั (ป พ.ศ. 2558) การดำเนินงานของมูลนิธฯิ ไดรบั ความสนใจ
และรวมมือจากอาจารยและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ สงขอเสนอโครงการเขามา
เปนจำนวนมากอยางตอเนือ่ ง รวมแลวทัง้ สิน้ จำนวน 2,750 ขอเสนอโครงการ โดยมูลนิธฯิ ไดใหการสนับสนุน
เงินทุนวิจยั เปนจำนวนรวมทัง้ สิน้ 83,400,000 บาท (แปดสิบสามลานสี่แสนบาทถวน) มีนกั วิจยั จากมหาวิทยาลัย
และ/หรือสถาบันวิจยั ในประเทศไทย จำนวนกวา 40 แหง ทีไ่ ดรบั ทุนวิจยั รวมแลวเปนจำนวนกวา 380 คน
ใน 4 สาขา ไดแก เกษตรศาสตรและชีววิทยา เคมี วิศวกรรมศาสตร และฟสิกส โดยมีรายละเอียดของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจยั ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนเงินทุน ตัง้ แตป พ.ศ. 2537-2558 สรุปไดดงั นี้
จำนวนโครงการ
ที่ไดรับเงินทุน

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

จำนวนโครงการ
ที่ไดรับเงินทุน

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

386

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 73 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

การกระจายของครูทสี่ มัครและไดรบั รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ครัง้ ที่ 1-22 (พ.ศ. 2537-2558) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ 73 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 1,402 ราย ไดรบั รางวัลทัง้ สิน้ 197 ราย โดยจังหวัดทีย่ งั ไมเคยสมัคร คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
และระนอง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
ขอนแกน
อุดรธานี
กาฬสินธุ
เชียงราย
สุราษฎรธานี
เชียงใหม
นครราชสีมา
ลำปาง
นครศรีธรรมราช
สระแกว
พัทลุง
สงขลา
หนองคาย
นครนายก
แมฮองสอน
อุบลราชธานี
นครสวรรค
สุรินทร
อำนาจเจริญ
นาน
นครพนม
พิษณุโลก
ชัยภูมิ
ระยอง
ปราจีนบุรี
ปตตานี
หนองบัวลำภู
กาญจนบุรี
ศรีสะเกษ
เพชรบูรณ
นครปฐม
ปทุมธานี
มหาสารคาม
พะเยา
ชลบุรี

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
70
18
96
16
39
12
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11
51
10
50
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39
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30
9
50
7
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31
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20
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17
5
37
4
19
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13
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33
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33
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27
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22
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14
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9
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6
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34
1
29
1
22
1
22
1
20
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18
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16
1

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

Thailand Toray 74 Science Foundation

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
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Thailand Toray Science Foundation
Organization (2015)
Thailand Toray Science
Foundation
1. Honorary Chairman
Dr. Sadayuki Sakakibara
Chief Senior Advisor,
Chief Senior Counselor,
Toray Industries, Inc., Japan
2. Organization
(1) Chairman
Dr. Yongyuth Yuthavong
Ministry of Science and Technology
(2) Managing Director
Mr. Ryosuke Chono
Managing Director,
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.
(3) Directors
Dr. Yodhathai Thebtaranonth
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Dr. Pairash Thajchayapong
Ministry of Science and Technology
Dr. Jisnuson Svasti
Mahidol University
Mr. Kazumine Torigoe
President, Thai Toray Textile Mills
Public Co., Ltd.
Mr. Yuichi Manabe
Managing Director,
Luckytex (Thailand) Public Co., Ltd.
Mr. Koji Hashimoto
President,
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.
Mr. Narong Lertkitsiri
Director, Toray Industries
(Thailand) Co., Ltd.
3. Term of Directorship: 2 years
4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

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

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

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

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

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

