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

• ประเภทแรก คอื การจดัใหมรีางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสำหรบับคุคลหรอืสถาบนั
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ประเภทท่ีสอง คอื การใหเงินทนุชวยเหลอืทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุ
อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ
อำนวยประโยชนใหแกวงการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย

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

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

รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพทุธศกัราช 2558 ซ่ึงเปนปทีย่ีส่บิสองของการดำเนนิกจิกรรมนี ้ในดานบคุคลทีม่ผีลงานทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพเปนเลศิ ซ่ึงไดรับการตพีมิพในวารสารวชิาการทีม่กีาร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานท่ีมีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวชิาการและในดานศกัยภาพของการนำไปประยกุตใช คณะกรรมการสาขารางวลั
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบันที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซ่ึงมีมติ
เปนเอกฉนัทยกยองให ศาสตราจารย ดร. ปริญญา จนิดาประเสริฐ ศาสตราจารยระดบั 11 ภาควชิา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูไดรับรางวัลวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีประเภทบคุคล
ศาสตราจารย ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ สนใจการวิจัยดานวสัดกุอสราง ไดวจัิยเกีย่วกบัสมบติั
ของคอนกรีตต้ังแตเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้เนื่องจากซีเมนต

รายงานผลการดำเนินงาน
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และคอนกรตีเปนวสัดทุีใ่ชกนัมากทีส่ดุและสงผลกระทบตอความเปนอยมูากทีส่ดุเชนกนั หลงัจาก
จบการศกึษาเมือ่ พ.ศ. 2524 ไดกลบัมาเปนอาจารยทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน และไดวจัิยทางดาน
วัสดุซีเมนตและคอนกรีตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตั้งแตนั้นมา ไดศึกษาวิจัยการใชประโยชน
เถาลอยแมเมาะและเถาชวีมวล การพฒันาซเีมนตชนดิใหม การใชมวลรวมจากวสัดนุำกลบัมาใชอกี
การทำใหคอนกรตีทนทานและมีอายกุารใชงานนานขึน้ ในการศกึษาการใชเถาลอยแมเมาะ เถาแกลบ
เถาแกลบผสมเปลือกไม เถาชานออย และเถาปาลมน้ำมัน พบวาเมื่อใชในปริมาณที่เหมาะสม
จะทำใหสมบตัขิองคอนกรตีดขีึน้ เพิม่ความทนทาน สามารถลดปรมิาณปนูซเีมนตและผลกระทบ
ตอสิง่แวดลอม ไดพฒันาวัสดเุชือ่มประสานใหม “จีโอโพลิเมอร” โดยใชเถาลอยแมเมาะเปนสาร
ตัง้ตน สามารถพฒันาจีโอโพลิเมอรเถาลอยแคลเซยีมสงูท่ีมสีมบติัทางกลทีด่แีละมีความทนทานสงู
ไดสรางความรวมมือการวิจัยและจัดตั้งเครือขายจีโอโพลิเมอรไทย เปนผลใหผลงานดานนี้ของ
นกัวจัิยไทยนบัเปนลำดบัท่ี 7 ของโลก นอกจากนีย้งัไดพฒันาการทำจโีอโพลิเมอรจากเถากนเตา
และเถากองทิง้ การทำคอนกรตีพรุนดวยมวลรวมนำกลบัมาใชอกี และจีโอโพลเิมอรคอนกรตีพรุน
เปนตน ทำใหเกดิเครอืขายการวจัิยและการใชวสัดซีุเมนตและคอนกรีตท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม
สำหรบัหนวยงานทีไ่ดรับการคดัเลอืกใหรับรางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำปพทุธศกัราช
2558 คอื กลมุวจัิย: บทบาทของแมลงและสัตวขาปลองท่ีเปนปญหาในชุมชนุ ปศสุตัว และสาธารณสุข
ของประเทศไทย กลมุวจัิยไดจัดตัง้ข้ึนเพือ่สนบัสนนุการศกึษาบทบาทของแมลงและสัตวขาปลอง
ทีเ่ปนปญหาในชุมชนุ ปศสุตัว และสาธารณสุขของประเทศไทย โดยกลมุวจัิยไดพฒันาขึน้หลงัจาก
หวัหนากลมุ  (ศาสตราจารย ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ) ไดรับทุนเมธวีจัิยอาวโุส จากสำนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวจัิย (สกว.) ในป พ.ศ. 2552 (วาระที ่1) และ 2555 (วาระที ่2) เปนตนมา
มสีมาชกิในกลมุจำนวน 12 ราย ประกอบดวยอาจารยและนกัวจัิยในสถาบนัการศกึษาและหนวยงาน
วจัิยของรฐั เพือ่รวมกนัศกึษาบทบาทของแมลงและสตัวขาปลองท่ีเปนปญหาในชมุชนของประเทศไทย
อาท ิยงุ แมลงวนับาน แมลงวนัคอกสตัว แมลงสาบ เหลอืบ เหบ็ ไร เปนตน กลมุวจัิยมผีลงาน
ตพีมิพทัง้ในประเทศและตางประเทศมากกวา 100 เร่ือง สทิธบิตัรเคร่ืองมอืดานกฏีวทิยา 1 ชิน้
นอกจากนี้กลุมวิจัยได 1) พัฒนาแผนที่ภูมิศาสตรของการตานทานสารเคมีของยุงพาหะนำโรค
ทีส่มบรูณทีส่ดุในประเทศไทยในขณะน้ี เพือ่เปนแนวทางใหกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานรัฐ
ทีเ่กีย่วของไดใชเปนขอมลูในการเตรยีมจดัซือ้หาสารเคมทีีมี่ศกัยภาพ ในการใชเพือ่ควบคมุกำจดั
ยุงในพื้นที่มีการระบาดของโรคจริงๆ โดยเฉพาะยุงลายพาหะนำโรคไขเลือดออกซึ่งพบวามีการ
ตานทานสารเคมมีากทีส่ดุและรัฐตองใชงบประมาณจำนวนมหาศาล 2) พฒันาแผนท่ีการกระจายตัว
ทางภูมิศาสตรของยุงพาหะในประเทศไทย ที่จำแนกดวยเทคนิคทางดานโมเลกุลเปนครั้งแรก
ซ่ึงขอมูลนี้จะสนับสนุนและเปนแนวทางใหกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
ไดทราบพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียจริงๆ และกำหนดพื้นที่ระบาดของโรคไดแมนยำ
ซ่ึงจะทำใหประหยัดงบประมาณในการจัดการควบคุมโรคไดอยางมหาศาล 3) พัฒนาแผนท่ีการ
กระจายตัวของแมลงวันคอกสตัวชนดิตางๆ ขึน้เปนครัง้แรกในประเทศไทยซ่ึงเปนปญหาสำคญัของ
ระบบปศุสัตวของไทย ผลงานสำคัญทั้งสามชิ้นนี้มีประโยชนอยางมากในระดับนโยบายเพื่อใชใน
การวางแผนควบคมุปองกนัแมลงพาหะในชมุชน นอกจากนีก้ลมุวจัิยมเีครอืขายนานาชาตริวมศกึษา
บทบาทของแมลงและสตัวขาปลองท่ีเปนปญหาในชมุชนุ ปศสุตัว และสาธารณสขุมากกวา 20 เครอืขาย
ทัว่โลก ทัง้ในทวปีวจัิยนานาชาตจิาก สกว. ซ่ึงเปนทนุขนาดใหญงบประมาณ 15 ลาน (2558-2561)
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ทุนชวยเหลือทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทูางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปพทุธศกัราช 2558 นี ้ไดมอบทนุ
ชวยเหลอืทางดานวจัิยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทัง้สิน้ 20 ทนุวจัิย ดงันี้

สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา มจีำนวน 9 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การใชน้ำกึง่วิกฤตเพือ่สกดัเพคตนิจากวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตร

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปราโมทย ควูจิิตรจารุ
หนวยงาน ภาควชิาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

มหาวทิยาลยัศลิปากร

2. ชื่อโครงการ การศกึษากระบวนการสังเคราะหพลาสติกชวีภาพชนดิพอลไิฮดรอกซีบวิทิเรต
จากกลเีซอรอลใน Cupriavidus necator ดวยเทคนคิโปรตโีอมกิส

ชือ่นกัวจัิย ดร. ณฐัพล ถนดัชางแสง
หนวยงาน ศนูยวสัดชุวีภาพเพือ่อตุสาหกรรม วทิยาลยัการแพทยแผนตะวันออก

มหาวิทยาลัยรังสิต

3. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบ MultiCRISPR ที่งายและรวดเร็วในการปรับระดับการ
แสดงออกของยีนตางๆ ทีเ่หมาะสมใน Pathway เพือ่เพิม่ความสามารถของ
ยีสตในการผลิตสารท่ีตองการ

ชือ่นกัวจัิย ดร. วรีวัฒน รังกพุนัธุ
หนวยงาน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

4. ชื่อโครงการ การศึกษาสหวิทยาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรและพืชอาหาร
ชือ่นกัวจัิย ศาสตราจารย ดร. อรุณรัตน ฉวรีาช
หนวยงาน ภาควชิาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

5. ชื่อโครงการ การพัฒนาฟลมไฮโดรเจลวานหางจระเขอลัจิเนทเพ่ือยดือายกุารเกบ็รักษามะนาว
ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. ลดาวลัย เลศิเลอวงศ
หนวยงาน ภาควชิาพชืศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

6. ชื่อโครงการ การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟลมบริโภคไดจากแปงและ
สตารชขาว (ระยะที ่2)

ชือ่นกัวจัิย ดร. รงุอรุณ สาสนทาญาติ
หนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ สำนักวิชา

อตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง

7. ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีการจัดจําแนกและตรวจสอบผลิตภัณฑสมุนไพร
ชือ่นกัวจัิย ดร. มสัลนิ โอสถานนัตกลุ
หนวยงาน ภาควชิาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม



Thailand Toray          Science Foundation4

8. ชื่อโครงการ การคนหาความแตกตางของรูปแบบอัลลีลยีนความหอมที่สัมพันธกับระดับ
ปริมาณสารหอม 2-อะเซททลิ-1-ไพโรลีน (2AP) ในมะพราวนํา้หอม

ชือ่นกัวจัิย ดร. ศวิเรศ อารกีจิ
หนวยงาน ภาควชิาพชืไรนา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

9. ชื่อโครงการ องคประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดหมากเพื่อการใช
ประโยชนในเครื่องสำอาง

ชือ่นกัวจัิย ดร. อดุมลกัษณ สขุอตัตะ
หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาเคมี มจีำนวน 3 โครงการ
10. ชื่อโครงการ การคนหายาจากสารธรรมชาติและการพัฒนาเพื่อรักษาความเปนพิษจาก

การใชยาตานมะเร็ง
ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. ปราณีต โอปณะโสภติ
หนวยงาน ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

11. ชื่อโครงการ การศกึษาวสัดดุดูซบัเพือ่กำจดัสารอนิทรยีระเหยงายดวยวธีิทางเคมคีำนวณ
ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. ศริิพร จึงสุทธิวงษ
หนวยงาน ภาควชิาเคม ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

12. ชื่อโครงการ การคดักรองสารออกฤทธิย์บัยัง้ไวรัสกอโรคมอืเทาปาก
ชือ่นกัวจัิย ดร. ธัญญดา รงุโรจนมงคล
หนวยงาน ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

สาขาฟสิกส มจีำนวน 3 โครงการ
13. ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคนิคโทโมกราฟฟเชิงแสงเพ่ือการประยุกตทางชีวการแพทย

ชือ่นกัวจัิย ดร. พนมศกัดิ ์มมีนต
หนวยงาน สาขาวิชาฟสกิส สำนกัวชิาวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

14. ชื่อโครงการ การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงแสงของอนุภาคนาโนซิงคซัลไฟด
เจือดวยโลหะอลมูเินยีม

ชือ่นกัวจัิย ดร. ยิง่ยศ อนิฟาแสง
หนวยงาน ภาควชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

15. ชื่อโครงการ การคำนวณทางมอนติคารโลของระบบวัดรังสีแกมมาพรอมตจากการอาบ
นวิตรอนท่ีเครือ่งปฏิกรณปรมาณูวจัิยฯ แหงประเทศไทย

ชือ่นกัวจัิย ดร. สริิยาภรณ แสงอรณุ
หนวยงาน ภาควชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
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สาขาวศิวกรรมศาสตร มจีำนวน 5 โครงการ
16. ชื่อโครงการ เครือขายเซน็เซอรไรสายแบบผลติพลงังานไดเองจากการทำงานของเครือ่งจักร

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. ดอน อศิรากร
หนวยงาน ภาควชิาวศิวกรรมการวดัและควบคมุ คณะวศิวกรรมศาสตร

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง

17. ชื่อโครงการ การสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยสีสูงัคม: ระบบหนุยนตฝกหดัการผาตดั
ดวยภาพเสมือนจริงแบบแรงสะทอนกลับ

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. จักรกฤษณ ศทุธากรณ
หนวยงาน ภาควชิาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล

18. ชื่อโครงการ การพฒันาหมวกนริภยัสำหรบัเดก็ปฐมวยัโดยใชโลหะโฟม
ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. จุฬาลกัษณ คาไม
หนวยงาน ภาควชิาวิศวกรรมเคร่ืองกลและกระบวนการ บณัฑิตวิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร

นานาชาตสิริินธรไทย-เยอรมนั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื

19. ชื่อโครงการ การศึกษาและพัฒนาระบบสำหรับผลิตยางผงจากน้ำยางธรรมชาติ
ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชยตุ นนัทดสุติ
หนวยงาน ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

วิทยาเขตหาดใหญ

20. ชื่อโครงการ การวจัิยดานคอนกรตีไหลเขาแบบงายอดัแนนดวยตวัเองทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม
ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. สำเรงิ รักซอน
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร

รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสนิรางวัลการศกึษาวิทยาศาสตรนัน้ คณะกรรมการรางวัลการศกึษาวิทยาศาสตร
ไดคดัเลอืกใหมผีไูดรับรางวัลในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน เงนิรางวลัรวม 240,000 บาท
รางวัลที ่1 ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวัลที ่2 เงินรางวัล 80,000 บาท มผีไูดรับรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยดรุณ ีเชวงกจิไพศาล
โรงเรียนสงัวาลยวทิยา อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
ชื่อผลงาน: การปรับปรุงคณุภาพเสนดายขนแกะดวยเสนใยฝาย

2. อาจารยชมุพล ชารแีสน
โรงเรียนดอนจานวทิยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสนิธุ
ชื่อผลงาน: อิทธิพลของระดับน้ำที่สงผลตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
คณุภาพของเมลด็ขาวพนัธชุยันาท 1
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รางวัลที ่3 เงนิรางวลั 60,000 บาท ไดแก
อาจารยอนสิรา บญุสด
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ฝายมธัยมศกึษา อำเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน
ชื่อผลงาน: ผลของสารสกดัหยาบจากผกัคราดหวัแหวนทีม่ตีอรอยละและอตัรา
การเจริญเตบิโตของเพล้ียออน และผลกระทบตอแมลงชางปกใส

รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 10,000 บาท มผีไูดรับรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยสภุาพร คหูาทอง
โรงเรียนอดุรพทิยานกุลู อำเภอเมอืง จังหวัดอดุรธานี
ชื่อผลงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพตูอบพลังงานแสงอาทิตยโดยใชกระปอง
โลหะเปนแผงชวยรับความรอน

2. อาจารยวรดา โกไศยกานนท
โรงเรียนบานอยัเยอรเวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ชือ่ผลงาน: ปอกงาย สบายแรง

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย เงนิรางวลัรวม 275,000 บาท
รางวัลที ่1 ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวัลที ่2 เงนิรางวลั 100,000 บาท ไดแก
อาจารยเจนณรงค วงศแสนศรี
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย
ชือ่ผลงาน: การเคลอืบผิวลำไยดวยกมัจากตนมะกอกปา

รางวัลที ่3 เงินรางวัล 80,000 มผีไูดรับรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยเฉลมิพร พงศธีระวรรณ
โรงเรียนสรุาษฎรพทิยา อำเภอเมอืง จังหวัดสรุาษฎรธานี
ชือ่ผลงาน: อปุกรณชวยผสมเกสรดอกปาลมน้ำมนั

2. อาจารยสนุนัท พทุธภมูิ
โรงเรียนพลตูาหลวงวิทยา อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบรีุ
ชื่อผลงาน: การศึกษาการขยายพันธุปะการังเขากวางแบบยายปลูกในดาน
สมบตักิายภาพของน้ำทะเล ขนาดกิง่พันธ ุและวัสดยุดึเกาะ

รางวัลชมเชย เงนิรางวลั 15,000 บาท ไดแก
อาจารยประภัสสร จรไพร
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ฝายมธัยมศกึษา อำเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน
ชือ่ผลงาน: การเพิม่ผลผลติมะนาวพนัธแุปนรำไพ (Citrus aurantifolia (Christm.)
Swingle) ดวยสารสกดัจากพชืทองถิน่
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นอกจากนี ้ โรงเรียนของผไูดรับรางวัลที ่ 2 และรางวัลที ่ 3 ทัง้ 6 โรงเรียนยงัไดรับเงินสนบัสนนุ
หองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก

1. โรงเรียนสงัวาลยวทิยา อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
2. โรงเรียนดอนจานวทิยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสนิธุ
3. โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ฝายมธัยมศกึษา อำเภอเมอืง
จังหวัดขอนแกน

4. โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย
5. โรงเรียนสรุาษฎรพทิยา อำเภอเมอืง จังหวัดสรุาษฎรธานี
6. โรงเรียนพลตูาหลวงวทิยา อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบรีุ

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

ศาสตราจารย ดร. ยงยทุธ ยทุธวงศ
ประธานมูลนธิิโทเร
เพือ่การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย



Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation8

Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. ปรญิญา จนิดาประเสรฐิ
Professor Dr. Prinya Chindaprasirt

เกดิเมือ่วันที ่30 สงิหาคม 2494 ทีก่รงุเทพมหานคร เปนบตุรคนท่ี
สองในจำนวนสามคนของนายวิญู และนางมณี จินดาประเสริฐ
สมรสกบั รองศาสตราจารยอาภาภรณ จินดาประเสรฐิ (ศรสีมวงศ)
มธิีดา 2 คน คอื พญ. จาริญญ จินดาประเสรฐิ แพทยศาสตรบณัฑิต
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
พญ. พริญญ จินดาประเสริฐ แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม
อนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัขอนแกน

การศกึษา
พ.ศ. 2512 มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั
พ.ศ. 2517 Bachelor of Engineering (Civil Engineering) University of Tasmania
พ.ศ. 2520 Master of Engineering (Civil Engineering) University of New South Wales
พ.ศ. 2523 Doctor of Philosophy (Civil Engineering) University of New South Wales

ประวตักิารทำงาน
ตำแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2524 อาจารย ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน (มข)

Pro f i l e
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 Mathayom Suksa 5 Suankularb Wittayalai School
1974 Bachelor of Engineering (Civil Engineering) University of Tasmania
1977 Master of Engineering (Civil Engineering) University of New South Wales
1980 Doctor of Philosophy (Civil Engineering) University of New South Wales
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พ.ศ. 2525 ผชูวยศาสตราจารย ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร มข
พ.ศ. 2528 รองศาสตราจารย ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร มข
พ.ศ. 2549 ศาสตราจารย ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร มข
พ.ศ. 2551 ศาสตราจารยระดับ 11 ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มข

ตำแหนงทางดานบริหาร
พ.ศ. 2528-2535 คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2535-2538 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2538-2546 อธิการบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2539-2543 สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. 2545-2548 คณะกรรมการขาราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั (กม.)
พ.ศ. 2546-2548 ประธานกรรมการการรถไฟแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2548-ปจจุบนั ผอูำนวยการศนูยวจัิยและพฒันาโครงสรางมลูฐานอยางยัง่ยนื มข
พ.ศ. 2549-2554 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (กพอ.)
พ.ศ. 2545-2546 คณะกรรมการกองทนุบำเหนจ็บำนาญขาราชการ (กบข)
และ พ.ศ. 2550-2554

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 Dean, Faculty of Engineering, KKU
1992-1995 Vice-President for Planning and Development, KKU
1995-2003 President, Khon Kaen University
1996-2000 Senator, the Kingdom of Thailand

2012 SCG Cement
Chair Professor Award
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2002-2005 Committee of Governmental Officers in University
2003-2005 Chairman, Board of State Railway of Thailand
2005-now Director, Sustainable Infrastructure Research and Development Center, KKU
2006-2011 Committee of Governmental Officers in Higher Education Institutions
2002-2003 Board member, Government Pension Fund
and 2007-2011
2004-2007 Vice-President Thailand Chapter, American Concrete Institute
2004-2009 Vice-President, Thai Concrete Association
2005-2009 Member, Rajabhat Mahasarakham University
2007-2009 Council Member, Ubon Ratchathani University
2010-2011 Chairman, Sub-committee for Academic Rank Promotion of Governmental

Officers in Higher Education Institutions
2011-now Member, Council of the University of Phayao
2011-2015 Chairman, Council of the Rajamagala University of Technology Isan
2011-now Chairman, Council of the Rajabhat Mahasarakham University
2011-now 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

พ.ศ. 2547-2550 รองประธาน Thailand Chapter สถาบนัคอนกรตีอเมรกิา
พ.ศ. 2547-2552 รองประธานสมาคมคอนกรีตไทย
พ.ศ. 2548-2552 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2550-2552 กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2553-2554 ประธานอนุกรรมการเก่ียวกับตำแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2554-ปจจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยัพะเยา
พ.ศ. 2554-2557 นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
พ.ศ. 2554-ปจจุบนั นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2554-ปจจุบนั ประธานคลสัเตอรวจัิยวสัดหุนาทีพ่เิศษขัน้สงู มหาวทิยาลยัขอนแกน

2014 Thailand
Outstanding

Researcher Award
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• 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

ดานบริการวิชาการ
• ผปูระเมิน Faculty of Agriculture, Kochi University, Japan พ.ศ. 2542
• ประธานกรรมการผปูระเมินภายนอกระดบัอดุมศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี พ.ศ. 2546

วทิยาลยัราชมงคลขอนแกน โรงเรียนนายเรอือากาศ และมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี พ.ศ. 2547
• คณะกรรมการวิจัยสาขาวศิวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม สภาวจัิยแหงชาติ พ.ศ. 2546-2548
• ประธานคณะกรรมการบรหิารโครงการวจัิย บณัฑิตศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547
• รักษาการผอูำนวยการหนวยบมเพาะวสิาหกจิ สำนกังานขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2549
• บรรณาธิการ วารสารวิจัย มข พ.ศ. 2551-2554
• บรรณาธิการ วศิวกรรมสาร มข พ.ศ. 2551-ปจจุบนั
• กองบรรณาธกิาร Engineers Press พ.ศ. 2556-ปจจุบนั
• คณะกรรมการดานเทคนิคในการทำมาตรฐานกอสรางและการควบคุมคุณภาพสำหรับการออกแบบ

คอนกรตีพรุน สมาคมคอนกรตีญ่ีปนุ พ.ศ. 2556
• ผปูระเมินโครงการวจัิย Cariplo Foundation, Italy, พ.ศ. 2556; และ Technology Foundation STW,

the Netherland, พ.ศ. 2558
• บรรณาธิการวชิาการ Journal of Scientific Research and Reports พ.ศ. 2556-ปจจุบนั
• ทีป่รึกษาคณะกรรมการวชิาการ สาขาวศิวกรรมโยธา 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
• คณะกรรมการนโยบายปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก พ.ศ. 2558-ปจจุบนั
• ผปูระเมินบทความในวารสารนานานาชาต ิ75 วารสาร รวม 295 บทความ
• กรรมการสอบวิทยานพินธตางประเทศ: Anna University, India; Hindustan University,

India; Annamalai University, India; Curtin University, Australia
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รางวลัและเกยีรตยิศ
• Colombo Plan Scholarship ศกึษาระดับปริญญาตรี โท และเอก พ.ศ. 2512-2523
• เหรียญทองการพัฒนาแหลงน้ำดเีดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2534
• กลมุนกัเทคโนโลยดีเีดน เรือ่งการพฒันาการใชเถาลอยลกิไนตไทย มลูนธิิสงเสริมวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีในพระบรมราชูถมัภ พ.ศ. 2545
• รางวัลขาราชการดเีดนศรมีอดนิแดง มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2546
• รางวัลผลงานวิจัยดเีดน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2547, 2549, 2551, 2552, 2553, 2554
• รางวลัเหรยีญทองศาสตราจารย วทิยา เพยีรวจิิตร คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2550
• เกยีรตบิตัรคนดคีสูงัคม รายการ “คนดคีสูงัคม” UBC พ.ศ. 2550
• รางวัลอาจารยดเีดนของ ปอมท. สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำป 2552
• รางวัลนกัวจัิยดเีดน มหาวทิยาลยัขอนแกน ระดับเงิน พ.ศ. 2553 ระดับทอง พ.ศ. 2555

ระดบัเพชร พ.ศ. 2556 และระดบัสารสนิ พ.ศ. 2558
• เมธวีจัิยอาวโุส สกว พ.ศ. 2554-2557 และ พ.ศ. 2557-2559
• รางวัลนกัวจัิยทีม่ผีลงานดานการวจัิยดเีลศิ มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2555
• ศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-วสัดกุอสราง จำกดั พ.ศ. 2555, 2557
• รางวลัพระธาตพุนมทองคำ มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2556
• ภาคสีมาชกิ ราชบัณฑิตยสภา สำนกัวทิยาศาสตร พ.ศ. 2556
• ประกาศนยีบตัรการตรวจบทความยอดเยีย่ม จากวารสาร Constructions and Building Material พ.ศ. 2556
• รางวัลนกัวจัิยดเีดนแหงชาติ สาขาวศิวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวจัิย สภาวจัิยแหงชาติ พ.ศ. 2557
• รางวัล Thailand Frontier Author Award; Thomson Reuters และสำนกังานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 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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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.

ผลงานวจิยัของศาสตราจารย ดร. ปรญิญา จนิดาประเสรฐิ
Research Works of Professor Dr. Prinya Chindaprasirt

ดานการวจิยั
ศาสตราจารย ดร. ปริญญา จินดาประเสรฐิ มคีวามสนใจการวจัิยดานวสัดกุอสราง ไดวจัิยเกีย่วกบั
สมบตัขิองคอนกรีตต้ังแตเรียนปรญิญาโทและปริญญาเอกทีป่ระเทศออสเตรเลีย เมือ่จบการศึกษา
ไดกลบัมาเปนอาจารยทีภ่าควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน และ
ไดวจัิยทางดานวสัดซีุเมนตและคอนกรตีท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอมตัง้แตนัน้มา ทัง้นีเ้นือ่งจากซีเมนต
และคอนกรตีเปนวสัดกุอสรางทีใ่ชกนัมากทีส่ดุ ทำใหมผีลกระทบตอความเปนอยแูละสิง่แวดลอม
มากที่สุดเชนกัน การใชซีเมนตและคอนกรีตอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสามารถทำไดโดยการ
แทนท่ีปนูซเีมนตบางสวนดวยสารปอซโซลาน พฒันาซีเมนตทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม ใชมวลรวม
จากวสัดนุำกลบัมาใชอกี ทำใหคอนกรตีมอีายกุารใชงานและทนทานมากขึน้

Pervious Concrete
with Vegetation
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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.

ผลงานวิจัยโดยสรุป
1. การใชประโยชนเถาลอยแมเมาะ

การใชเถาลอยแทนทีป่นูซเีมนตปอรตแลนดในปรมิาณพอเหมาะทำใหสมบตัขิองคอนกรตีดขีึน้
ความสามารถทำงานไดเพิม่ขึน้ การเยิม้น้ำลดลง การกอตวัชาลง เพิม่กำลงัรับแรงโดยเฉพาะ
ทีอ่ายมุากขึน้ ลดการหดตวัแหง และเพิม่ความทนทานตอการทำลายของกรดและสารซลัเฟต
จากผลงานวจัิยทีไ่ดทำดานนีม้าอยางตอเนือ่งจึงไดรับรางวัล “นกัเทคโนโลยดีเีดน ประจำป 2545
กลมุพฒันาการใชประโยชนเถาลอยลกิไนตในไทย” มลูนธิิสงเสริมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
งานวิจัยและพัฒนานี้เปนสวนหนึ่งท่ีสำคัญในการทำใหเถาถานหินถูกนำไปใชในอุตสาหกรรม
กอสราง ปจจุบนัมกีารใชงานเถาลอย 1.8 ลานตนัตอป คดิเปนมลูคาในเชงิพาณิชยจำนวนกวา
หนึ่งพันลานบาทตอป นอกจากนี้ยังไดใชเถาลอยในการผลิตคอนกรีตมวลเบาท่ีมีการหดตัว
เมื่อแหงต่ำ สามารถใชเถาลอยแมเมาะเปนสารปอซโซลานเพื่อลดน้ำและเมื่อใชสาร glycol
compound ควบไปดวยจะสามารถลดการหดตวัของคอนกรตีมวลเบาไดอยางมปีระสิทธิภาพ

2. การใชเถาแกลบและเถาชวีมวลอืน่
เถาแกลบและเถาชีวมวลอื่น เชน เถาแกลบผสมเปลือกไม เถาชานออย เถาปาลมน้ำมัน
มซิีลกิาเปนองคประกอบหลกั โดยเฉพาะเถาแกลบมปีริมาณซลิกิาสงูถงึประมาณ 90% จึงเปน
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเหมาะสำหรับการนำมาพัฒนาทำเปนวัสดุปอซโซลาน ทั้งนี้เถาแกลบ
ทีไ่ดควรมาจากการเผาที ่600-700 oC และผานการบดละเอยีด การใชปนูซเีมนตผสมเถาแกลบ
เปนการเพิ่มสมบัติทางกลของคอนกรีต การเพิ่มซิลิกาทำใหเกิดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตที่มี
แคลเซยีมต่ำ ทำใหคอนกรตีมคีวามทนทาน สามารถตานทานการเกดิสนมิของเหลก็เสรมิ และ
เพิม่การตานทานการกดักรอนของสารซัลเฟตไดดมีากเนือ่งจากเถาแกลบละเอียดวองไวตอการ

1) Morphology of Fly Ash
2) Morphology of Rice Husk

1

2
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ทำปฏิกิริยา เถาชีวมวลอื่นก็มีซิลิกาเปนองคประกอบหลักเชนกัน แมจะไมสูงเทาเถาแกลบ
จึงสามารถนำมาใชเปนวัสดุปอซโซลานไดเชนกัน

3. จโีอโพลเิมอรเถาลอยแคลเซยีมสงู
วสัดเุชือ่มประสานใหม “จีโอโพลเิมอร” ทำจากสารตัง้ตนทีม่ซีลิกิาและอะลมูนิาเปนองคประกอบ
ประเทศไทยมสีารต้ังตนในปริมาณมากไดแกเถาลอย ไดศกึษาการทำวสัดปุระสานจีโอโพลิเมอร
จากเถาลอยแมเมาะซ่ึงมแีคลเซยีมสงู ศกึษาการชะละลายของซลิกิาและอะลมูนิาของเถาลอย
ในสารละลายดาง ทัง้น้ีองคประกอบทางเคมขีองสารตัง้ตน ปริมาณแคลเซยีม อตัราสวนผสม
ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด อัตราสวนโซเดียมไฮดรอกไซดตอโซเดียมซิลิเกต
วิธีการผสม การบม อุณหภูมิในการบม ชวงเวลาในการบม ลวนแตมีอิทธิพลตอสมบัติ
ทางกลของวสัดจีุโอโพลิเมอรเถาลอยแคลเซยีมสงู จากการศกึษาสามารถพฒันาจีโอโพลิเมอร
เถาลอยแคลเซียมสูงท่ีมีสมบัติทางกลที่ดี และมีความทนทานตอการกัดกรอนของกรดและ
สารซัลเฟตดีกวาวัสดุประสานจากปูนซีเมนตธรรมดา

4. จโีอโพลเิมอรเถากนเตาและเถากองทิง้
เถากนเตาบดละเอียดสามารถใชเปนวัสดุตั้งตนในการผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอรได เถากนเตา
บดละเอียดมีอนุภาคที่มีรูปรางเปนเหลี่ยมมุม ทำใหความสามารถทำงานไดของจีโอโพลิเมอร
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจีโอโพลิเมอรเถาลอย ทำใหตองการปริมาณของเหลวในสวนผสม
เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความสามารถทำงานได ไดศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตางๆ เชนเดียวกับ
จีโอโพลิเมอรเถาลอย และสามารถพฒันาจโีอโพลิเมอรเถากนเตาทีม่สีมบตัทิางกลใกลเคยีงกบั
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
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
was developed. The developed geopolymer cement resists acid and sulfate attack
better than normal cement.

4. Bottom ash and waste ash geopolymer
The ground bottom ash can be used as a starting material for making geopolymer.

1) SEM of Fly Ash in NaOH Solution
2) Optical Micrograph of Gel Formation

1

2
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เถากองทิง้ท่ีแมเมาะ เถาทีถ่กูกองทิง้เปนของเสยีทีแ่มเมาะสะสมอยกูวา 50 ลานตนั เถากองทิง้
เกดิจากการสะสมของเถาลอยทีใ่มไดใช เถากนเตา และแคลเซียมซลัเฟตทีไ่ดมาจากการการ
ดักจับซัลเฟอร ดังนั้นจึงทดลองทำจีโอโพลิเมอรจากสารต้ังตนที่เปนสวนผสมของเถากนเตา
บดละเอียด เถาลอย และแคลเซียมซัลเฟต สามารถพัฒนาจีโอโพลิเมอรที่มีกำลังรับแรง
ในขั้นดีและนำไปใชในงานกอสรางได

5. คอนกรีตพรุน
คอนกรีตพรุนเปนคอนกรีตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีปริมาณโพรง 15-30% ทำใหน้ำและ
อากาศสามารถผานได ไดศกึษาอิทธิพลของขนาดมวลรวมหยาบ ปริมาณซีเมนตเพสต กำลงั
ของซีเมนตเพสต และสรางสมการความสัมพันธระหวางกำลังของคอนกรีตและปริมาณโพรง
รวมท้ังไดศึกษาวิธีการปูพื้นและการบดอัดในภาคสนาม คอนกรีตชนิดนี้ใชประโยชนในการ
ระบายน้ำ ระบายความรอน ดูดซับเสียง ทำวัสดุกรอง และฉนวนกันความรอน นอกจากนี้
ยงัไดศกึษาการทำคอนกรตีพรุนดวยมวลรวมนำกลบัมาใชอกีและจีโอโพลเิมอรคอนกรตีพรุน

ดานการพฒันาบุคลากรและเครอืขายวจิยั
ศาสตราจารย ดร. ปริญญา มคีวามตัง้ใจท่ีจะพัฒนาบุคลากรและสรางเครือขายงานวจัิยทางดานนี้
ไดเปนอาจารยทีป่รึกษาหลักใหกบันักศกึษา จบปริญญาโท 41 คน และปริญญาเอก 13 คน ในจำนวนนี้
21 คนไดรับบรรจุเปนอาจารยตามสถาบนัตางๆ ทำใหเกดิความเชือ่มโยงและความรวมมอืในดาน
การเรยีนการสอน การวจัิย และการบรกิาร ไดเปนอาจารยสอบวทิยานพินธในสถาบนัการศกึษาตางๆ
ไดแก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม มหาวทิยาลยัรงัสิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

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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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

พระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีรุนาร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม รวมมากกวา 40 ครัง้
ซ่ึงเปนการเพิม่ความเชือ่มโยงและความรวมมอืในดานการวจัิย
ศาสตราจารย ดร. ปริญญาไดทำหนาทีเ่ปนนกัวจัิยอาวโุสพ่ีเลีย้ง
และเพื่อนรวมวิจัยใหกับนักวิจัยในสถาบันการศึกษาตางๆ
ไดรับทุนพัฒนาการวิจัยดานจีโอโพลิเมอรจากสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา และไดสงเสริมนกัวจัิยจากกวา 10 สถาบนั
ใหไปศกึษาวจัิยวสัดจีุโอโพลิเมอรทีห่องปฏบิตักิารของตางประเทศ ไดแก ออสเตรเลยี นวิซีแลนด
อเมริกา เยอรมนี และญ่ีปนุ ไดสรางเครอืขายเชือ่มโยงกบันกัวจัิยภายในประเทศและตางประเทศ
ไดเกดิความรวมมอืการวจัิยทางดานนี ้ ไดจัดประชุมวชิาการในป พ.ศ. 2548 และจัดตัง้เครอืขาย
จีโอโพลเิมอรไทย จากความรวมมอืทำใหเกดิผลงานวจัิยดานนีจ้ากกลมุของนกัวจัิยไทย เทยีบเคยีง
กับกลุมของออสเตรเลยีและยโุรป ซ่ึงประเทศดงักลาวไดใชวสัดจีุโอโพลิเมอรในเชงิพาณิชยสำหรบั
สิ่งกอสรางแลว ปจจุบันจำนวนผลงานดานนี้ของนักวิจัยไทยในฐานขอมูล SCOPUS มีกวา
80 บทความ นบัเปนลำดบัท่ี 7 ของโลก และเปนทีย่อมรบัในระดับนานาชาต ิไดเร่ิมการถายทอด
ความรคูอนกรตีพรุน จากการบรรยายและสาธิตวิธีผลติท่ีมหาวิทยาลยัขอนแกน เมือ่ป พ.ศ. 2549
โดยผเูชีย่วชาญจากญ่ีปนุ Professor Dr. S. Hatanaka โดยไดเชญินกัวจัิยจากสถาบนัการศกึษา
และภาคเอกชนเขารวม นับเปนจุดเริ่มของการวิจัยและการใชงานคอนกรีตพรุนของไทย ทำให
ขณะนี้มีการผลิตและขายคอนกรีตพรุนในประเทศไทย

International Conference on
Geopolymer in Khon Kaen
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กติตกิรรมประกาศ
ขอบคณุทกุทานทีม่สีวนในการสนบัสนนุทำใหขาพเจาสามารถเดนิบนเสนทางสายนี ้ขอบคณุผสูนบัสนนุ
การวจัิย สำนกังานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ
สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย บริษัทสยามวจัิยและ
นวตักรรมจำกดั (เครอืซิเมนตไทย) บริษัท Phoenix S D S จำกดั บริษัท Concrete Precision
Unique จำกดั และโดยเฉพาะอยางยิง่ มหาวทิยาลยัขอนแกน และสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการ
วจัิย ทีไ่ดเชือ่มัน่ในงานและใหโอกาสในการขยายงานและสรางเครอืขายการวจัิยในดานนี้
ขอบคณุเพือ่นรวมงานและลูกศษิยทีไ่ดชวยทำใหบรรยากาศการวิจัยเตม็ไปดวยความกระตอืรือรน
ขอขอบคณุครอบครวัผมทีไ่ดเชือ่มัน่ อดทน และเปนกำลงัใจมาโดยตลอด และทายสดุขอขอบคณุ
มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทยที่ไดชวยสนับสนุนและสรางความภาคภูมิใจ
ใหนกัวจัิยยนืหยดับนเสนทางสายนี้

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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on the dielectric and piezoelectric properties of 0-3BCTZO/cement composites. Ceramics
International 2014;40(1 PART A):1209-1213.

119. Chaijunda P, Kruehong C, Thabuot M, Waisurasingha C, Chindaprasirt P. The effect of fuel
type on temperature profile within pilot-scale downdraft-gasifier for the LPG replacement in
electricity production. Advanced Materials Research 2014;931-932:1033-1037.

120. Seetawan T, Singsoog K, Srichai S, Thanachayanont C, Amornkitbamrung V, Chindaprasirt P.
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122. Jittabut P, Chindaprasirt P, Pinitsoontorn S. Experimental and modeling studies on thermal
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125. Chindaprasirt P, Sinsiri T, Kroehong W, Jaturapitakkul C. Role of filler effect and pozzolanic
reaction of biomass ashes on hydrated phase and pore size distribution of blended cement
paste. ASCE 2014;26(9).
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134. De Silva P, Hanjitsuwan S, Chindaprasirt P. The role of SiO2 & Al2O3 on the properties of geopolymers
with and without calcium. Ceramic Engineering and Science Proceedings 2014;34 (10):25-35.
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149. Chindaprasirt P, Rukzon S. Strength and chloride resistance of the blended Portland cement mortar
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กลุมวิจัย: บทบาทของแมลงและสัตวขาปลองที่เปนปญหา
ในชมุชนุ ปศุสัตว และสาธารณสขุของประเทศไทย

Research Team: Urban Pest and Vector Control Unit

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.

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศพัท: 02-942 7131
โทรสาร: 02-942 7130
อเีมล: faasthc@ku.ac.th
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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

ประวตัคิวามเปนมา
กลุมวิจัยทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูเรื่องบทบาทของแมลงและสัตวขาปลองท่ีเปนปญหา
ในชุมชุน ปศุสัตว และสาธารณสุขของประเทศไทยเพ่ือนำไปใชประโยชนในการควบคุมปองกัน
โดยดำเนนิการวจัิยทัง้ในหองปฏิบตักิารและภาคสนามเปนระยะเวลามากกวา 20 ป ในหองปฏบิตักิาร
ศาสตราจารย ดร.ธีรภาพและกลมุวจัิย ไดพฒันาชดุเครือ่งมอืจำแนกกลไกการทำงานของสารเคมี
ทีใ่ชในการควบคมุ ปองกัน และกำจดัแมลง เปนเครือ่งมอืทีใ่ชเพือ่จัดแบงสารเคมคีวบคมุกำจดั
แมลงท่ีเกีย่วของกบัคนและสัตวตามการใชประโยชนออกเปน 3 กลมุ ดงัน้ี 1. สารเคมทีีใ่ชเพือ่
ฆาแมลง 2. สารเคมีที่ใชเพื่อไลแมลงกอนแมลงเขาบานหรือสถานที่เปาหมาย 3. สารเคมีที่ใช



Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation28

Science and Technology Awards

(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.

เพื่อไลแมลงหลังจากแมลงจะเขามาในบานหรือสถานที่เปาหมาย และจดสิทธิบัตรเคร่ืองทดสอบ
กลไกสารเคมทีีน่ำไปใชในการควบคมุแมลงพาหะรบกวนคนและสตัวขึน้เปนครัง้แรกในประเทศไทย
(PATENT N0. 19319) โดยการจัดแบงสารเคมีที่ใชในการควบคุมแมลงพาหะนำโรคตามหลัก
แนวคดิใหม ในภาคสนาม กลมุวจัิยไดศกึษาชนดิ บทบาท และความสำคญัของยงุ แมลงวนัคอกสตัว
แมลงวัน เหลือบ และไรออน ซ่ึงเปนภารกิจท่ีสำคัญและทาทายของนักกีฏวิทยา นอกจากนี้
กลุมวิจัยไดพัฒนาแผนที่ภูมิศาสตรของการตานทานสารเคมีในยุงนำโรคชนิดตางๆ ที่สมบูรณ
ที่สุดในประเทศไทยขณะนี้เพื่อเปนแนวทางใหกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
ไดใชเปนขอมลูในการเตรยีมจดัซือ้หาสารเคมทีีม่ศีกัยภาพในการใชเพือ่ควบคมุกำจดัยงุในพ้ืนทีม่ี
การระบาดของโรคจรงิๆ โดยเฉพาะยงุลายพาหะนำโรคไขเลอืดออก ซ่ึงรัฐมคีาใชจายในสวนนีป้ละ
หลายลานบาท (Parasites & Vectors Volume 6, No. 280 (28 หนา) year 2013: IMPACT
FACTOR 3.221) และแผนท่ีการกระจายตวัทางภมูศิาสตรของยงุพาหะในประเทศไทยทีจ่ำแนก
ดวยเทคนิคทางดานโมเลกุลเปนครั้งแรก ซ่ึงขอมูลนี้จะสนับสนุนและเปนแนวทางใหกระทรวง
สาธารณสุขหรือหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของไดทราบพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียจริงๆ และ
กำหนด Zoning ไดถูกตอง ซ่ึงจะทำใหประหยัดงบประมาณในการจัดการควบคุมโรคไดอยาง
มหาศาล (Trends in Parasitology Volume 31 No.3 (11 หนา) year 2015: IMPACT
FACTOR 6.247) ผลงานทั้งสองช้ินมีประโยชนอยางมากในระดับนโยบาย ในการวางแผน
ควบคมุปองกนัโรคท่ีนำโดยแมลงของประเทศไทย ในชวงเวลา 20 ปทีผ่านมากลมุวจัิยผลตินสิติ
ระดับปริญญาโทท่ีจบการศึกษาแลว 30 คน และระดับปริญญาเอก 14 คน ขณะน้ีมนีสิติระดับ
ปริญญาโทและระดบัปริญญาเอกทีย่งัไมจบการศกึษาของกลมุวจัิยอกีรวม 20 คน



รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

29มลูนธิิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

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.

สมาชกิกลมุวจิยั
1. ศาสตราจารย ดร.ธีรภาพ เจริญวริิยะภาพ

ภาควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร บางเขน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
2. ผชูวยศาสตราจารย ดร.อไุรวรรณ อรัญวาสน

ภาควชิาพนัธศุาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
3. ผชูวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ จนัทรจำนงค

ภาควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร บางเขน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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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

4. อาจารย ดร.จำนงจติ ผาสขุ
ภาควชิาปรสติวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

5. อาจารย ดร.มณฑาทพิย คงมี
ภาควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

6. อาจารย ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลัน่
ภาควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร บางเขน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

7. อาจารย ดร.กาญจนา ถาอนิชุม
ภาควชิาการจัดการศตัรูพชื คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

8. อาจารย ดร.วถิ ีเหมือนวอน
ภาควชิาพชืศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

9. อาจารย ดร.สงัสทิธ์ิ สงัวรโยธิน
ภาควชิากฏีวทิยาทางการแพทย คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลยัมหดิล

10. ดร.วรรณภา สวุรรณเกิด
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข

11. ดร.จนิรภา โพธิกสกิร
ภาควชิาจุลชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

12. ดร.สภุารดา สคุนธาภิรมย ณ พทัลงุ
สำนกัวจัิยและพัฒนาการอารักขาพชื กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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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.

ผลงานเดนของกลมุวจิยั
งานวิจัยภาคสนาม
ภาพกระทอมจำลองพรอมตดิกบัดกัยงุเพ่ือศกึษาการบินเขาและออกของยุง สราง
ไวทีก่องการเกษตรและสหกรณ สำนกังานทหารพัฒนา ตำบลทาเสา อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบรีุ เพือ่ศกึษาวิจัยเรือ่งสารเคมทีีใ่ชในการควบคมุแมลงพาหะนำโรค
ตามแนวคิดใหม ปจจุบันองคการอนามัยโลก (World Health Organization)
ไดนำกระทอมจำลองพรอมกบัดกันีไ้ปเปนโมเดลตนแบบมาตรฐานในการประเมนิ
ประสิทธิภาพของสารเคมีกอนการนำไปใชควบคุมยุง พรอมติดตั้งสถานีตรวจวัด
สภาพภูมิอากาศซึ่งสภาพภูมิอากาศมีผลตอพฤติกรรมยุงอยางมาก

งานวิจัยในหองปฏิบัติการ
เครื่องทดสอบกลไกของสารเคมีในการควบคุมแมลง (PATENT NO. 19319) เพื่อศึกษาการ
จัดแบงสารเคมีที่ใชในการควบคุมแมลงพาหะนำโรคตามแนวคิดใหมในหองปฏิบัติการ
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ผลงานดานบรกิารวชิาการ
กลุมวิจัยมีผลงานที่ลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติมากกวา 100 เรื่อง ไดรับทุนวิจัยจาก
หลายหนวยงาน อาทิ กรมวิทยาศาสตรการแพทยสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2546-2550) มูลนิธิ
มลินิดาเกตต (พ.ศ. 2552-2556) ทนุประเทศฝรัง่เศส (พ.ศ. 2550-ปจจุบนั) ประเทศองักฤษและ
ประเทศนอรเวย (พ.ศ. 2552-ปจจุบนั) นอกจากนีห้วัหนากลมุ ยงัไดรับเชญิจากไดรับเชญิใหเปน
Regional Director (ค.ศ. 2012-2017) ของ Asian Society of Vector Ecology and
Mosquito Control of Thailand, Laos, Vietnam, and Malaysia และเปนผเูชีย่วชาญของ
the Health and Environment Experts Panel ขององคการอนามยัโลก (World Health
Organization) (ค.ศ. 2015-present)
หนาทีก่ารงานกลมุวจัิยสำเรจ็ลงไดดวยสมาชกิผรูวมงานจากทุกสวน รวมท้ังการสรางทีมวจัิยใหเปน
เครอืขาย ทัง้เครอืขายภายในประเทศและตางประเทศ ภายใตเครอืขายทัง้สองมผีรูวมงานจำนวน
มากกวา 40 คน ซ่ึงหัวหนากลุมใหความสำคัญกับทุกคนเปนผูรวมงานและใหความไววางใจ
เสมอมา อันทำใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ อยางยั่งยืน ซ่ึงสามารถดูผลสัมฤทธิ์จากการ
ผลิตผลงานวิจัยของการเปนนักวิจัยมืออาชีพของกลุม นอกจากนี้หัวหนากลุมวิจัยใหการดูแล
เอาใจใสลูกนอง เจาหนาที่ทุกคนดวยความจริงใจมีจริยธรรมและเมตตาธรรม ดำรงตนเปน
แบบอยางท่ีดีของผูรวมงาน
สมาชิกของกลุมวิจัยทำหนาที่ครบถวนมีภาระงานดานการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และ
ทำนบุำรุงศลิปวฒันธรรม ในดานการสอน มภีาระงานสอนทัง้ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา
และใหคำแนะนำตอนสิติระดับบณัฑิตศกึษา ในดานวิจยักลมุไดมโีอกาสรบัการสนบัสนนุทนุวจัิย

International Network
  Collaborator Position University/Institute Types of contribution
Dr. Manguin S. Professor IRD/France Research collaborator

Host for Ph.D. student
Dr. Overgaad J. Senior Entomologist Norwegian University Research collaborator

/Norway Host for Ph.D. student
Dr. Desgrous C. Senior Researcher Aix- Marseille Host for Ph.D. student

University/France
Dr. Bangs M. Senior Entomologist Intl. SOS/Indonesia Research collaborator
Dr. Duvallet G. Professor MPL U/France Research collaborator
Dr. Achee N. Associated Professor UND/U.S.A. Research collaborator

Host for Ph.D. student
Dr. Grieco J. Associated Professor USU/U.S.A. Research collaborator

Host for Ph.D. student
Dr. Sinka M. Senior Entomologist U of Oxford/UK Research collaborator

Host for Ph.D. student
Dr. Coats J. Professor 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 และสถานทูตฝร่ังเศส) ทำใหมีโอกาสได
สนับสนุนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่เรียนดีแตไมมีทุนทรัพยในการศึกษาตอใหไดทำ
การวจัิยอยางอิสระ
นอกจากนี้ กลุมวิจัยไดใหโอกาสใหนิสิตบัณฑิตศึกษาภายใตการดูแลของอาจารยและนักวิจัย
ของกลุม มีโอกาสไปฝกอบรมเรียนรูวิทยาการใหมจากตางประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
ฝร่ังเศส นอรเวย รียเูนยีน กมัพชูา เปนตน แตละคนใชเวลาในตางประเทศไมนอยกวา 3 เดอืน
ทั้งน้ีเปนผลจากการที่กลุมวิจัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากตางประเทศอยางตอเนื่อง และได
สงใหนิสิตทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยพรอมไปรวมเสนอผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติซ่ึงสวนใหญไดรับทุนจากเครือขายวิจัยนานาชาติ อันเปนการพัฒนาใหนิสิตได
ฝกการเตรียมตวั มคีวามกลาทีจ่ะแสดงออกในเวทีนานาชาต ิซ่ึงถอืวาเปนการผลตินสิติบัณฑิตศกึษา
ที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณอันจะเปนประโยชนตอสังคมตอไป
กลุมวิจัยไดมีโอกาสทำงานในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเปนคณะทำงานในโครงการพัฒนาหลักสูตรผูชวยนักกีฏวิทยา ที่จัดขึ้นโดยภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ซ่ึงเปนโครงการพระราชทานความชวยเหลอืแกราชอาณาจักร
กัมพูชาดานสาธารณสุข (มาลาเรีย) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปนเวลา 2 ป (พ.ศ. 2555-2556) โดยไดมโีอกาสเริม่ตนทำงานกบัคณะทำงานของพระองคทานฯ
ในการรางหลกัสตูร การไปสอบสมัภาษณนกัศกึษาเขาเรยีน การสอน และการประเมนิ

  Collaborator Position University/Institute Types of contribution
Dr. Rudy X. Senior Researcher USDA/U.S.A. Host for Ph.D. student
Dr. Vincent C. Professor IRD/France Research collaborator
Dr. Koelher P. Professor UF/U.S.A. Host for Ph.D. student
Dr. Salazar F. Senior Entomologist MOPH-RITM Research collaborator

/Philippines
Dr. Dusfour I. Senior Entomologist Institut Pasteur Research collaborator

dela Guyane
Dr. Everyne O. Professor Aix- Marseille Research collaborator

University/France Host for Ph.D. student
Dr. Hassan B. Professor Malaysia Host for Ph.D. student
Dr. Ching W. Senior Scientist Naval Medical Research Research collaborator

Center (NMRC), U.S.A. Host for Ph.D. student
Dr. Chao C. Senior Scientist Naval Medical Research Research collaborator

Center (NMRC), U.S.A. Host for Ph.D. student
Dr. Sothavireak B. Associated Professor UH/Cambodia Research collaborator
Dr. Ngo C. Senior researcher NIVR, Vietnam Research collaborator
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โครงการขนาดใหญท่ีกลมุวจิยัไดรบัจากตางประเทศ
ชื่อทุนวิจัย หนวยงานใหทุน พ.ศ.

1. Behavioral modifying compounds for disease NIH, U.S.A. 2548
vector control

2. Evaluation of long lasting net impregnated with Germany 2549
insecticides using Aedes aegypti

3. Malaria Atlas Project (MAP) for dominant vector species University of Oxford, UK 2551
4. Ultra-sensitive detection of human emerging Franco-Thai 2551

viruses in mosquitoes Cooperative Program
5. Biodiversity of bacteria in midgut of field collected Anopheles Franco-Thai 2552

mosquitoes and parasite transmission in Thailand Cooperative Program
6. A noval push pull strategy to reduce host seeking Bill & Milinda Gate 2552

Aedes aegypti inside homes Foundation
7. Link between diarrhea and dengue: Fecal contamination The Research Council 2553

and dengue mosquito production in household water of Norway
containers in Southeast Asia

8. Evaluation of long lasting net impregnated with Germany 2553
insecticides using Aedes aegypti

9. Prevalence and epidemiological evaluation of rickettsial WRAIR, U.S.A. 2553
pathogens in ectoparasites and rodent populations
in Thailand

10. Dynamics of malaria vector mosquitoes in upper of Global Fund Program 2553
southern part of Thailand.

11. Vectors of Janpanease Encephalitis and GIS for WRAIR, U.S.A. 2554
predicting JE in Thailand

12. Mapping and distribution of a dynamic potential malaria Global Fund Program 2554
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 World Health 2555
insecticidal net against natural populations of Organization
Anopheles minimus in experimental hut, Thailand

14. Studies on natural bio-insecticides from Southeast IRD, France 2556
Asian plant biodiversity to control malaria and
dengue vectors

15. Human landing catch technique for studying the biology, Global Fund Program 2556
transmission and insecticide resistance in malaria
vectors along the Thai-Laotian border (MALVEC)

16. Dinamics of malaria transmission in foci of high sub Bill&Millinda Gate 2556
microscopic carriage in Tak province, western Thailand Foundation

17. Vectorial capacity of Anopheles population and drug IRD, France 2556
sensitivity of human parasites for improving malaria and
Brancroftian filariasis control program in Sotheast Asia
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Selected Publications
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2. Sungvornyothin S, Chareonviriyaphap T, Pabariyai A, Thirakhupt V, Ratanatham S, Bangs MJ.
2001. Effects of nutritional and physiological status on behavioral avoidance of Anopheles minimus
(Diptera: Culicidae) to DDT, deltamethrin and lambdacyhalothrin. J. Vector Ecol. 26: 202-215.

3. Chareonviriyaphap T, Prabaripai A, Sungvornyothrin S. 2002. An improved excito-repellency
test chamber for mosquito behavioral tests. J. Vector Ecol. 27: 250-252.

4. Kongmee M, Prabaripai A, Akratanakul P, Bangs MJ, Chareonviriyaphap T. 2004. Behavioral
responses of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) exposed to deltamethrin and possible implications
for disease control. J. Med. Entomol. 41: 1055-1063.

5. Potikasikorn J, Chareonviriyaphap T, Bangs MJ, Prabaripai A. 2005. Behvaioral responses to
DDT and pyrethroids between Anopheles minimus species A and C, malaria vectors in
Thailand. Am. J. Trop. Med. Hyg. 73: 343-349.

6. Sukonthabhirom S, Rongnoparut P, Saengtharatip P, Jirakanjanakit N, Chareonviriyaphap T.
2005. Genetic structure and gene flow among Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) populations
from central Thailand. J. Med. Entomol. 42: 604-609.

7. Chareonviriyaphap T, Suwondkerd W, Mongkalangoon P, Achee N, Grieco J, Farlow B,
Roberts DR. 2005. The use of an experimental hut for evaluating the entering and exiting
behavior of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae), a primary vector of dengue in Thailand.
J. Vector Ecol. 30: 1-4.

8. Sungvornyothin S, Garros C, Chareonviriyaphap T, Manguin S. 2006. How reliable is the
humeral pale spot for the identification of cryptic species of the Minimus complex. J. Amer.
Mosq. Control Assoc. 22: 2 185-191.

9. Chareonviriyaphap T, Kongmee M, Bangs MJ, Sathantriphop S, Meunworn V, Parbaripai A,
Suwondkerd W, Akratanakul P. 2006. Influence of nutritional and physiological status on
behavioral responses of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) to deltamethrin and cypermethrin.
J. Vector Eco. 31: 89-101.

10. Suwondkerd W, Mongkalankoon P, Parbaripai A, Grieco J, Achee N, Roberts DR.,
Chareonviriyaphap T. 2006. The effect of host type on movement patterns of Aedes aegypti
(Diptera: Culicidae) into and out of experimental huts in Thailand. J. Vector Ecol. 31: 311-318.

11. Sungvornyothin S, Meunvorn V, Garros C, Manguin S, Prabaripai A, Bangs MJ,
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18. Seasonal abundance of malaria vectors and species Global Fund Program 2556
diversity of Anopheles spp. In endemic malaria areas
of border provinces of Thailand

19. Efficacy and durability of the lifenet LN in comparison Global Fund Program 2557
to the Olyset and Pemanet 2.0 in Kanchanaburi Province,
Western Thailand

20. A field evaluation of alpha cypermethrin long lasting World Health 2557
insecticidal net against natural populations of Organization
Anopheles minimus in experimental hut, Thailand

21. Laboratory testing of long lasting insecticidal nets World Health 2557
from LAO PDR Organization
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การใชน้ำกึง่วกิฤตเพือ่สกดัเพคตนิจากวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปราโมทย ควูจิิตรจารุ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

การใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการแปลงใหเปนผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคา
โดยเฉพาะผลติภัณฑทีใ่ชเปนอาหารของมนุษยเปนงานวจัิยทีม่คีวามตองการสูงท้ังในปจจุบนัและ
อนาคตเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรโลกในระยะ 35 ปขางหนา งานวิจัยนี้
เปนสวนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช
ประโยชนจากวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตรดงักลาว โดยศกึษาการใชเทคนคิการสกดัดวยน้ำกึง่วิกฤต
ซ่ึงหมายถงึน้ำทีอ่ณุหภมูสิงู (100-374oC) ภายใตความดนัสงูซ่ึงมีความสามารถในการไฮโดรไลซิส
เชนเดียวกับการใชกรด ในการศึกษานี้จะทดสอบการใชน้ำกึ่งวิกฤตในชวงอุณหภูมิ 100-200oC
ในภาชนะปดสนทิแบบกะ (batch-type) เพือ่สกดัเพกตนิจากเปลอืกผลไม 4 ชนดิ ไดแก มะนาว
สมโอ เสาวรส และมะมวง ซ่ึงเปนผลไมที่มีการเพาะปลูกภายในประเทศ จากนั้นจึงตกตะกอน
เพกตินดวยเอทานอล และวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเพกตินที่ได ไดแก ปริมาณ
รอยละผลผลติ องคประกอบน้ำตาลของเพคตนิ ขนาดสายโมเลกลุ คารอยละหมเูอสเตอร (DE)
ความหนดื และความสามารถในการตานอนมุลูอสิระ เปนตน ซ่ึงงานวิจัยนีจ้ะเปนประโยชนอยางมาก
ในการใชประโยชนจากวสัดเุหลอืทิง้ดงักลาวเนือ่งจากเทคนคิการสกดัดวยน้ำกึง่วิกฤตเปนเทคนคิ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีประสิทธิภาพสูงในการสกัดเพกติน นอกจากนี้ยังอาจไดเพกติน
ที่มีคุณสมบัติแตกตางจากเพกตินที่มีจำหนายทางการคาโดยทั่วไปซ่ึงมีการแขงขันในตลาดสูง
เชนเพคตินที่มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ

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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สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา

การศกึษากระบวนการสงัเคราะหพลาสติกชวีภาพชนดิพอลิไฮดรอกซบิีวทิเรต
จากกลเีซอรอลใน Cupriavidus necator ดวยเทคนิคโปรตโีอมกิส
ดร. ณฐัพล ถนดัชางแสง
ศูนยวัสดุชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

กลเีซอรอลถอืเปนวตัถดุบิทีเ่หมาะสมอยางยิง่ในการผลติพอลเิมอรชวีภาพชนดิพอลไิฮดรอกซบีวิทเิรต
(polyhydroxybutyrate, PHB) ดวยการหมกัเชือ้แบคทีเรยี เนือ่งจากสามารถหาไดทัว่ไปและมีราคาถกู
แตเมือ่เปรียบเทยีบกบัผลิตโดยใชกลโูคสเปนวตัถดุบิพบวา PHB ทีผ่ลติจากกลเีซอรอลโดยแบคทีเรีย
Cupriavidus necator มผีลผลติท่ีต่ำกวา รวมกบัการอัตราการเจริญเติบโตท่ีต่ำ จากการศึกษาท่ี
ผานมาของทมีวจัิยพบวา C. necator สามารถสงัเคราะหสารตัวกลางท่ีมลีกัษณะคลายกลโูคสไดจาก
กลีเซอรอล โดยผานทางกลูโคนีโอจินิซิส ซ่ึงมีผลตอการลดลงของจำนวนของน้ำหนักเซลลและ
ผลผลิตของของพอลิเมอรชีวภาพโดยเฉพาะอยางยิง่ในระยะท่ีเซลลกำลงัเจริญเติบโตดีในปริมาณมาก
ในการศึกษาน้ีจะมีการนำเอาการวเิคราะหทางโปรตีโอมกิสมาใชเพือ่อธิบายโปรตีนสำคญัท่ีควบคมุ
การเปลีย่นวถิจีากการสงัเคราะห PHB เปนการสงัเคราะหกลโูคส โดยจะมกีารเกบ็เซลล C. necator
ในแตละชวงเวลาทีม่ปีริมาณกลโูคสทีแ่ตกตางกนั จากน้ันการแสดงออกของโปรตนีทีแ่ตกตางกนั
ระหวางการเปล่ียนวถิจีากการสังเคราะห PHB เปนการสงัเคราะหกลโูคสจะถูกวเิคราะหเปรียบเทยีบ
โปรตีโอมดวยเทคนคิทางแมสสเปกโตรเมตรี โดยโปรตีนจะถกูแยกโดยเทคนคิ 1-D SDS-poly-
acrylamide gel electrophoresis (PAGE) และระบุชนดิโปรตีนดวยการใชเทคนคิลคิวดิโครมา
โทกราฟแมสสเปกโตรเมตร ี(LC-MS) โปรตีนทีส่ำคญัจะถกูตรวจสอบโดยใช 2 วธีิ คอื การตรวจสอบ
ทางชีวสารสนเทศ และการตรวจสอบโดยการทดลอง นอกจากนีท้างทีมวจัิยวางแผนท่ีจะวิเคราะห
วถิกีารสงัเคราะห PHB เพือ่อธบิายการเปลีย่นแปลงภายในเซลลแบคทเีรยี โดยในการวจัิยนีจ้ะได
รับขอมูลพื้นฐานการทำงานของแบคทีเรียที่ดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวของกับการเปลี่ยนวิถี
การสงัเคราะหกลโูคสเปนการสงัเคราะห PHB เพือ่ประยุกตใชสำหรบัการลดตนทนุการผลติ 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 ท่ีงายและรวดเร็วในการปรับระดับการ
แสดงออกของยนีตางๆ ท่ีเหมาะสมใน Pathway เพ่ือเพิม่ความสามารถ
ของยสีตในการผลติสารทีต่องการ
ดร. วรีวัฒน รังกพุนัธุ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ปจจุบันภาวะโลกรอนทำใหหลายฝายทั่วโลกพยายามคิดหากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน
แบบย่ังยนื ความกาวหนาทางการศกึษาดาน synthetic biology ทำใหนกัวทิยาศาสตรสรางระบบ
จุลินทรียที่สังเคราะหเชื้อเพลิงชีวภาพ เชน น้ำมันดีเซลและเบนซินได อยางไรก็ตาม การตัดตอ
พันธุกรรมเหลานี้มักประสบปญหาในเร่ืองของปริมาณผลผลิตท่ีไดนอย เนื่องจากการขาดสมดุล
ในระดับการแสดงออกของยีนตางๆ ใน pathway วิธีการหาสมดุลที่นิยมใช เชน การเปลี่ยน
gene-copy number และปรับความแรงโปรโมเตอร ลวนขาดประสิทธิภาพและใชเวลามาก
เนือ่งจากตองมีการสราง gene cassette เปนจำนวนมาก ดงันัน้วธีิการควบคมุระบบการแสดงออก
ของยีนที่ใชงานไดงายและมีประสิทธิภาพสูงจึงเปนที่ตองการอยางมาก
โครงการวิจัยนี้จะนำเอาความรูพื้นฐานจากงานวิจัย CRISPR-based transcription factors
มาประยกุตใชในการพฒันาระบบใหมทีใ่ชงานไดงาย รวดเรว็ และมปีระสิทธิภาพในการปรบัระดับ
การแสดงออกของยีนตางๆ ใหเหมาะสม รวมถึงเพิ่มความสามารถของยีสตใหสามารถผลิตสาร
ที่ตองการไดโดยแสดงใหเห็นวาระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถควบคุมการแสดงออกของยีนตางๆ
ภายใตโปรโมเตอรแบบไมเหนีย่วนำในยสีต Saccharomyces cerevisiae และเพ่ือเปนการทดสอบ
ทฤษฎดีงักลาว จะทำการทดสอบโดยใช transcription factor สงัเคราะหในการเพิม่ความสามารถ
ของยสีตในการผลติสารกลมุ isoprenoid และสารในกลมุเชือ้เพลงิชีวภาพ โดยเราเชือ่มัน่วาระบบ
ที่พัฒนาขึ้นนั้นจะมีประสิทธิภาพและมีการใชงานที่งายกวากระบวนการพัฒนาสายพันธุยีสต
ที่ใชอยูในปจจุบัน ซ่ึงจะสงผลใหระบบดังกลาวเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในอนาคต

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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การศกึษาสหวทิยาการเพือ่พฒันาผลิตภณัฑจากพชืสมนุไพรและพชือาหาร
ศาสตราจารย ดร. อรณุรัตน ฉวรีาช
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่การผลติผลติภณัฑธรรมชาติ (ผภธ.) ในรูปสะดวกใช ปริมาณสารถกูตองและตรงกับปญหา
สขุภาพมนษุย มผีลการวจัิยสนบัสนนุวาปลอดภยัตอผบูริโภค จึงคดัเลอืกชนดิพชืสมนุไพร อาหาร
และมสีารสำคญัคอืสารเบตาซโิตสเตอรอลทีเ่กีย่วของกบัไขมนัในเลอืดสงู ตอมลกูหมากโต ผมรวง
และหัวลาน ในพชืสกลุขนนุ Artocarpus ชงโค Bauhinia ผกักาดหอม Lactuca และ Polygonum
รวมท้ังอาจศึกษาในไมประดับสกลุ Viola จากการทบทวนวรรณกรรมและภูมปิญญาทองถิน่แลว
พบวาพชืหลายชนดิเหลานีม้สีารเบตาซิโตสเตอรอลในปริมาณสงู จากนัน้นำชนดิพชืมาหาปริมาณ
และชนิดสารดวยวิธี gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) เมือ่พบวาพชืใด
ใหปริมาณสารเปาหมายหรอืสารอืน่ทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพมนษุยมากพอ จึงนำพชืนัน้มาศกึษาความ
เปนพษิตอมนษุยทัง้ระดับเซลลและระดับโมเลกลุกบัเซลลเมด็เลอืดขาว เมือ่ปลอดภยัจงึนำพชืนัน้
มาผลติเปน ผภธ. ทดสอบความเปนพษิของ ผภธ. ซ้ำอกีเพือ่ยนืยนัความปลอดภยัตอผบูริโภค
จึงทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพและผลขางเคยีงของ ผภธ. ในอาสาสมคัร จดสทิธิบตัร ตพีมิพผลงาน
วจัิยในวารสารระดับนานาชาตทิีม่คีาผลกระทบสูง กระบวนการผลิตผภธ.นีเ้ปนวธีิการทีม่ปีระสิทธิภาพ
ระยะเวลาในการวิจัยและผลิต ผภธ. สัน้ คาใชจายไมสงูเนือ่งจากไมไดสกดัสารบริสทุธ์ิ และศึกษา
กบัพชืทีก่นิไดจึงเทยีบไดกบัการรบัประทานผกั ไดผภธ.ราคาถกูและไมมผีลขางเคยีง ดวยวธีิการนี้
คณะผวูจัิยประสบความสำเรจ็แลวกบัการผลติแคปซูลดลิลเีนยี ตานโรคอลัไซเมอร ชกันำใหหลบั
และอยากอาหาร จากพชืสกลุ Dillenia โดยไดยืน่ขอจดสทิธิบตัรแลวดงัเลขท่ีคำขอ 1501002703
เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงกำลงัไดรับความนยิมในปจจุบนั

Interdisciplinary Studies in Product Development from Medicinal
and Edible Plants
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. gra
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การพฒันาฟลมไฮโดรเจลวานหางจระเขอลัจเินทเพ่ือยดือายุ
การเกบ็รกัษามะนาว
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ลดาวลัย เลศิเลอวงศ
ภาควชิาพชืศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

จากการวจัิยกอนหนานีใ้นโครงการการใชเจลเคลอืบผวิวานหางจระเขและสารควบคมุการเจรญิเติบโต
บางชนิดเพือ่ยดือายหุลงัการเกบ็เกีย่วของผลมะนาว ผลการศกึษาพบวา การใชเจลวานหางจระเข
รวมกบัจิบเบอเรลลนิและ 1-methylcyclopropene (1-MCP) สามารถยดือายกุารเกบ็รักษาของ
ผลมะนาวทัง้ท่ีอณุหภมูหิอง (โดยรอบ) และอณุหภมูติ่ำ (10oC) ไดนานขึน้ อยางไรก็ตาม การเคลอืบ
ผวิมะนาวดงักลาวยงัไมสามารถนำไปใชไดในเชงิพาณิชย เนือ่งจากขอมลูทีไ่ดเปนเพยีงการศกึษา
ในระดับหองปฏิบัติการ ดังน้ัน การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฟลมไฮโดรเจล
วานหางจระเขอลัจเินทเพือ่นำไปใชในการยดือายกุารเกบ็รักษาผลมะนาว โดยวางแผนการทดลอง
แบบสมุสมบรูณ ทำ 10 ซ้ำ โดย 1 ซ้ำ คอื ผลมะนาวภายหลงัการใหทรีทเมนตทีบ่รรจุในถงุโพลีเอทลินี
น้ำหนกั 10 กโิลกรมั ประกอบดวย 5 ทรีทเมนต คอืการเคลอืบฟลมรวมกบัการใชสารควบคมุการ
เจริญเตบิโตพืชบางชนดิ ไดแก 1) ชดุควบคมุ 2) ฟลมไฮโดรเจลวานหางจระเขอลัจเินท 3) ฟลม
ไฮโดรเจลวานหางจระเขอลัจิเนทผสมจบิเบอเรลลนิ 4) รมสาร 1-MCP ตามดวยการเคลอืบฟลม
ไฮโดรเจลวานหางจระเขอลัจเินท และ 5) รมสาร 1-MCP ตามดวยการเคลอืบฟลมไฮโดรเจลวาน
หางจระเขอลัจเินทผสมจบิเบอเรลลนิ บนัทกึผลการทดลอง คอื สมบตัขิองฟลม (ความหนา ความใส
ความขนุ การซึมผานไอน้ำ การละลายน้ำ และการตานแรงดงึขาด) อายกุารเกบ็รักษา คะแนนการ
เสือ่มสภาพ การเปลีย่นแปลงทางสรรีวิทยา (สผีลและการสญูเสยีน้ำหนกั) คณุภาพผล (ปริมาณ
น้ำคั้น ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ำได ปริมาณกรดที่ไทเทรตได อัตราสวนของปริมาณของแข็ง
ทีล่ะลายน้ำไดและปริมาณกรดทีไ่ทเทรตได และวิตามนิซ)ี และเปอรเซ็นตการเนาเสยี

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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การพฒันาสูตรและการจำแนกคณุลักษณะของฟลมบรโิภคไดจากแปงและ
สตารชขาว (ระยะที ่2)
ดร. รงุอรุณ สาสนทาญาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

จากโครงการวิจัยระยะแรกซ่ึงไดทำการเตรียมฟลมจากสตารชขาวที่ดัดแปรดวยความรอนชื้น
(hydrothermal treated starch) ทีม่คีวามเขมขน 2.5% โดยน้ำหนกั และทดลองเติมสารเสรมิ
คณุภาพสองชนิดไดแก พลาสตไิซเซอรคอืกลเีซอรอล 10% 20% และ 30% ของน้ำหนกัสตารช
และไฮโดรคอลลอยดคอืคาราจแีนน 0.5% 1.0% และ 1.5% ของน้ำหนกัสตารช เมือ่ทำการหาคา
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ โดยวธีิพืน้ผวิตอบสนอง (response surface methodology) ของสมการพหนุาม
โดยกำหนดใหฟลมตองมีความตานทานแรงดึงสูงสุดและอัตราการยืดตัวสูงสุด จะไดปริมาณ
กลีเซอรอลและคาราจีแนนที่เหมาะสมคือ 16.14% และ 1.29% ของน้ำหนักสตารชตามลำดับ
โดยเมือ่เปรียบเทยีบกบัฟลมสงัเคราะหจากพลาสตกิสามชนดิไดแก พอลเีอทลินี (polyethylene)
พอลโีพรไพลีน (polyporpylene) และเซลโลเฟน (cellophane) พบวาฟลมบรโิภคทีพ่ฒันาไดมี
คุณสมบัติเดนคือมีความสามารถปองกันการซึมผานของกาซออกซิเจนไดดีกวาฟลมสังเคราะห
แตมขีอดอยคอืมคีวามสามารถปองกนัการซมึผานของไอน้ำไดต่ำกวา ทำใหมขีอจำกดัในการนำไป
บรรจุหอหุมอาหารที่มีความชื้นสูง ดังนั้นในโครงการวิจัยระยะท่ีสองนี้ จึงมีความจำเปนตอง
ปรับปรุงคุณสมบตัดิานการปองกนัความชืน้ของฟลมตนแบบดงักลาวเพิม่เตมิ โดยการเตมิไขมนั
และอีมัลซิไฟเออรเพื่อเพิ่มความสามารถในการปองกันการซึมผานของไอน้ำของฟลม เพื่อให
สามารถประยกุตใชเปนแผนฟลมบรรจุอาหารไดหลากหลายชนดิมากขึน้ ผลทีไ่ดรับจากโครงการ
วิจัยระยะท่ีสองนี้คืออัตราสวนที่เหมาะสมของไขมันและอีมัลซิไฟเออรที่เติมลงในฟลม

Formulation and Characterization of Edible Film from Rice Flour and
Starch (Phase 2)
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. gra
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การพฒันาวธิกีารจดัจาํแนกและตรวจสอบผลติภณัฑสมนุไพร
ดร. มสัลนิ โอสถานนัตกลุ
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

พืชสมุนไพรมีบทบาทท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันของคนในประเทศแถบทวีปเอเชียมายาวนาน
ประมาณรอยละ 80 ของคนในประเทศกำลงัพัฒนาอาศยัผลติภณัฑสมนุไพรแทนยาแผนปจจุบนั
แตวายังมีขอจำกัดในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑสมุนไพร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยมากแลวจะมีการเกบ็พชืสมนุไพรมาจากแหลงธรรมชาต ิไมไดมกีารเพาะปลกูเปนหลกัเปนแหลง
โดยเกบ็เปนสวนๆ มาขาย ไมวาจะเปน ราก ใบ กิง่ เมลด็ ซ่ึงจะวางขายโดยใชชือ่ทองถิน่ จึงทำให
พบการวางขายผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไมตรงกับฉลาก เพราะอาจมีการเก็บชนิดพืชท่ีผิดพลาดได
การตรวสอบความถกูตองของผลิตภณัฑสมนุไพรนัน้ทำไดยากเนือ่งจากวาผลติภณัฑสมนุไพรนัน้
วางขายในรปูแบบท่ีผานการแปรรูปมาแลว ไมวาจะเปนการบรรจุแคปซูล อดัเมด็ และแบบผง ซ่ึง
ไมมลีกัษณะทางสัณฐานวทิยาของพชืหลงเหลือใหเหน็ ซ่ึงการปลอมปนหรือปนเปอนในผลติภณัฑ
สมนุไพรแปรรูปสงผลกระทบทางดานลบตออตุสาหกรรมพืชสมนุไพรสำเรจ็รูปมาเปนเวลานานแลว
ดังน้ันการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรจึงมีความสำคัญและจำเปนที่ตองมี
การพัฒนาขึ้น ในงานวิจัยนี้มุงเนนที่จะพัฒนาวิธีการระดับโมเลกุลที่เรียกวา Bar-HRM (DNA
barcoding coupled with high resolution melting) เพือ่จะนำมาใชในการระบชุนดิพชืสมนุไพร
และใชตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีวางขายตามทองตลาด

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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การคนหาความแตกตางของรปูแบบอลัลีลยนีความหอมท่ีสัมพนัธกบัระดบั
ปรมิาณสารหอม 2-อะเซททิล-1-ไพโรลนี (2AP) ในมะพราวนํา้หอม
ดร. ศวิเรศ อารกีจิ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลกัษณะความหอมของพืชทีเ่กดิจากสารหอม 2-อะเซททิล-1-ไพโรลีน (2AP) เปนลกัษณะท่ีสำคญั
ทางเศรษฐกิจเพราะสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคจึงสงผลโดยตรงตอราคาของ
ผลผลติ สารหอมชนดินีพ้บไดในพชืเศรษฐกจิหลายชนดิรวมทัง้ขาวหอมมะลแิละมะพราวน้ำหอม
เนือ่งจากความสำคญัดงักลาวทำใหมกีารศกึษาและคนหายนีทีค่วบคมุลกัษณะน้ีในขาว ซ่ึงการคนพบ
ยนีความหอม Os2AP นำไปสกูารพฒันาสายพนัธขุาวหอมแบบกาวกระโดด การศกึษาอยางละเอยีด
ในขาวพบวาสารหอม 2AP ถกูผลติอยใูนขบวนการสังเคราะห Polyamines โดยมกีลไกทีส่ำคญั
คอืการทำงานหรอืไมทำงานของของยนี Os2AP ในขาวไมหอมยนีนีจ้ะทำหนาทีใ่นการผลติเอน็ไซม
aminoaldehyde dehydrogenase (AMADH) ทีเ่ปลีย่นสารตัง้ตน 4-aminobutanal เปนสาร
gamma-aminobutyric acid (GABA) แตในขาวหอมยนีนีไ้มสามารถทำงานไดสาร 4-aminobutanal
จึงไมถกูเปลีย่นเปน GABA แตจะเปล่ียนเปนสาร 2AP แทน มะพราวน้ำหอมเปนพชืทีม่คีวามสำคญั
ทางเศรษฐกิจและถือเปนพชืเอกลกัษณของประเทศ จากโครงการ “การคนหายนีควบคมุลกัษณะ
ความหอมในมะพราวน้ำหอมและการสรางฐานขอมูลเอกลักษณยีนความหอมในมะพราวไทย”
ซ่ึงไดรับทุนจากสำนกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ทำใหคณะวิจัยคนพบ
ยนีความหอมในมะพราวน้ำหอมแลว และไดรวบรวมพนัธมุะพราวไวถงึ 118 สายพนัธ ุ ซ่ึงพบวา
บางสายพันธมุคีวามหอมโดดเดนกวาสายพนัธอุืน่ ซ่ึงนาจะมีรูปแบบอัลลลีของยนีทีต่างกนั ดังนัน้
การศกึษาลกัษณะอัลลลีของยนีนี ้จะสามารถนำไปสกูารปรับปรุงพันธมุะพราวน้ำหอมทีม่คีวามหอม
ในระดับสงูข้ึนได ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาสายพันธมุะพราวน้ำหอมอยางยัง่ยนืในอนาคต
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-acetyl-
1-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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องคประกอบทางเคมแีละฤทธิท์างชวีภาพของสารสกดัหมากเพือ่การใช
ประโยชนในเครือ่งสำอาง
ดร. อดุมลกัษณ สขุอตัตะ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หมากเปนพชืตระกูลปาลม มชีือ่ภาษาองักฤษวา areca nut หรือ betel nut และมีชือ่วิทยาศาสตรวา
Areca catechu Linn เปนพชืทีป่ลกูมากในเขตเอเชยีแปซิฟกและฝงตะวันออกของทวีปแอฟริกา
หมากเปนทีน่ยิมนำมาเคีย้วโดยนำมาหอในใบพลู หรือเคีย้วรวมกบัยาเสน การเคีย้วหมากเปนทีน่ยิม
ของคนในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยมีความเชื่อวาการเคี้ยวหมากจะชวยใหระบบการยอย
อาหารดขีึน้ และชวยใหรสูกึอารมณด ีราเรงิ หมากมฤีทธิท์างชีวภาพทีน่าสนใจเปนอยางยิง่โดยมี
รายงานวา สารสกดัหมากมฤีทธิต์านอนมุลูอสิระ ฤทธิล์ดการอกัเสบ มฤีทธิต์านกจิกรรมของเอนไซม
elastase and hyaluronidase ซ่ึงชวยลดรอยเหีย่วยนของผวิหนงั ลดการสรางเมด็สเีมลานนิทีผ่วิ
มฤีทธิต์านเชือ้จลุนิทรยี ชวยลดอาการซมึเศรา และชวยเพิม่การเคลือ่นไหวของเชือ้อสจิุ องคประกอบ
ทางเคมขีองสารสกดัหมากทีส่ำคญั ไดแก สารโพลฟีนอล (แทนนนิ ฟลาโวนอยด) และสารแอลคาลอยด
โดยสารแอลคาลอยดทีพ่บมากในสารสกดัหมาก ไดแก สาร Arecoline ซ่ึงเปนสารทีอ่อกฤทธิก์ระตนุ
ตอระบบประสาท จากขอมลูการวจัิยดงักลาวสารสกดัจากหมากจงึมคีวามนาสนใจในการนำมาใช
เปนสารออกฤทธิท์างชีวภาพทีม่ศีกัยภาพสำหรบัใชเปนสวนผสมในเครือ่งสำอาง ดงันัน้การศกึษา
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหมาก
จากแหลงเกบ็ในภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทยสำหรับการประยุกตใชในเครือ่งสำอาง
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

การคนหายาจากสารธรรมชาตแิละการพฒันาเพ่ือรกัษาความเปนพษิจาก
การใชยาตานมะเรง็
รองศาสตราจารย ดร. ปราณตี โอปณะโสภติ
ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

ซิสพลาทินเปนยาเคมีบำบัดที่มีประสิทธิภาพดีในการรักษามะเร็งหลายชนิดแตมักเกิดการดื้อยา
นอกจากนีย้งัมีอาการไมพงึประสงคทีรุ่นแรงคอื พษิตอไต ห ูและระบบประสาทรอบนอก จึงเปน
สาเหตหุลกัทำใหผปูวยจำนวนมากตองหยดุการรกัษา ปจจุบนัยงัไมมกีารรกัษาทีเ่ปนมาตรฐานและ
มปีระสิทธิภาพในการแกปญหาเหลานี ้ดงันัน้งานวจัิยนีจึ้งมวีตัถปุระสงคทีจ่ะพัฒนาสารธรรมชาติ
เพือ่รกัษาความเปนพษิจากการใชยาตานมะเรง็ เปนทีท่ราบกนัดวีาการดือ้ยาเปนสาเหตหุลกัทีท่ำให
การรักษามะเร็งดวยยาเคมบีำบัดไมไดผล การดือ้ยาสวนใหญเกดิจากโปรตีนขนสงท่ีบริเวณเยือ่หมุเซลล
ทำการปมยาจากภายในเซลลออกนอกเซลล ทำใหประสิทธิภาพในการรักษาลดลง ดงันัน้การยบัยัง้
การทำงานของโปรตีนทีท่ำหนาทีป่มยาออกนีอ้าจชวยลดการดือ้ยาลงได สวนอาการไมพงึประสงค
คอืพษิตอไตนัน้เกีย่วของกับตัวขนสงสารอินทรียประจุบวกชนดิ 2 (โอซีท ี2) ซ่ึงทำหนาทีข่นสงยา
ซิสพลาทินเขาสูเซลลไตและเน่ืองจากมีการขับยาออกจากเซลลไตชามาก จึงเกิดการสะสมยาและ
ทำใหเกดิพษิตอไต ดงันัน้การยบัยัง้การทำงานของตวัขนสงนี ้จึงเปนเปาหมายในการพฒันานวตักรรม
หรือยาใหมทีม่ปีระสิทธิภาพสงูในการลดพษิตอไตจากการใชยาซสิพลาทนิ ประเทศไทยอดุมดวย
ทรัพยากรธรรมชาตงิานวจัิยนีจึ้งมงุเนนทีจ่ะคนหาสารจากธรรมชาตทิีม่ฤีทธิย์บัยัง้ตัวขนสงโอซีท ี 2
และพัฒนาใหมปีระสิทธิภาพดยีิง่ข้ึนโดยการดดัแปรโครงสรางทางเคม ีนอกจากนีน้ำนาโนเทคโนโลยี
มาเตรยีมระบบนำสงยาเพือ่ควบคมุการปลดปลอยและนำสงยาสเูปาหมายมะเรง็ เพือ่ลดขนาดยา
และลดผลขางเคียงจากการใชยาไดอีกทางหนึ่ง ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยนี้จึงเปนประโยชนตอ
นวัตกรรมทางการแพทยของประเทศไทยและสงผลตอการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็ง

Natural Product-Based Drug Discovery and Development for Treatment
of Anticancer Drug-Induced Toxicity
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. gra
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การศกึษาวสัดุดูดซับเพ่ือกำจดัสารอนิทรยีระเหยงายดวยวธิทีางเคมคีำนวณ
รองศาสตราจารย ดร. ศริิพร จึงสทุธิวงษ
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ผวูจัิยไดพฒันาพืน้ผวิกราฟนใหมปีระสิทธิภาพสงูเพือ่ใชในการกำจดัสารอนิทรียระเหยงายโดยใช
ระเบียบวิธีทางเคมีควอนตัม เพื่อชวยใหการดูดซับของสารอินทรียระเหยงายเกิดขึ้นไดดีภายใต
สภาวะปกติ ผูวิจัยไดใชอะตอมของธาตุทรานซิชันวางลงบนพ้ืนผิวกราฟนแบบชองวางเดี่ยว
(single vacancy) และชองวางค ู(double vacancy) เพือ่เพิม่ความสามารถใหกบัพ้ืนผวิในการ
ดูดซับสารอินทรียระเหยงาย จากผลการศึกษาพบวากลุมทรานซิชันแบบคลัสเตอรสามารถทำให
ความสามารถในการดูดซับดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับทรานซิชันแบบอะตอมเดี่ยว
จากนั้นคำนวณคาพลังงานการดูดซับของแตละระบบ พรอมทั้งคำนวณหาโครงสรางของสาร
ในสภาะวะกระตนุ (transition state) และคำนวณคาพลงังานกอกมัมนัต (activation energy)
เพื่อทำนายกลไกของปฏิกิริยาการแยกตัวของอะตอมไฮโดรเจน (hydrogen dissociation)
ในโมเลกุลสารอินทรียที่ถูกดูดซับบนกลุมอะตอมของโลหะทรานซิชันที่ถูกเจืออยูบนพื้นผิวของ
กราฟน ขอมลูจากการคำนวณเปนแนวทางสำคญัในการออกแบบและพฒันาพืน้ผวิกราฟนในการ
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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การคดักรองสารออกฤทธิย์บัยัง้ไวรสักอโรคมอืเทาปาก
ดร. ธัญญดา รงุโรจนมงคล
ภาควชิาชวีเคม ีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

โรคมอืเทาปากนบัเปนโรคตดิตอชนดิหนึง่ท่ีพบบอยในเดก็เลก็ มกัระบาดในชวงฤดฝูน ทำใหหลาย
โรงเรียนตองปดการเรยีนการสอน โดยทัว่ไปอาการของโรคจะไมรุนแรงและหายปวยไดเองภายใน
หนึง่สัปดาหแตการตดิเชือ้เอนเทอโรไวรสั 71 มกัสงผลใหมอีาการรนุแรงหรือภาวะแทรกซอนและ
ทำใหเดก็เสยีชวีติได ยกตวัอยางเชน ในป พ.ศ. 2554 พบการระบาดของโรคมือเทาในประเทศ
เวยีดนามมากกวา 1 แสนราย และม ี166 รายทีเ่สยีชวีติดวยเชือ้ EV-A71 ปจจุบนัยงัไมมวีคัซนี
และยาตานไวรัสที่ใชรักษาอยางจำเพาะ แตเปนเพียงการรักษาโรคตามอาการเทานั้น คณะวิจัยมี
เปาหมายมงุศึกษาและคัดกรองหาสารออกฤทธ์ิและกลไกการออกฤทธ์ิตานการทำงานของเอนไซม
3-ซีสเตอนีโปรตีเอส (3C protease) ของไวรัสทีก่อโรคมอืเทาปาก จากสารสกดัจากสมนุไพรไทย
สมนุไพรจีน และฐานขอมลูตางๆ โดยใชกระบวนการทางคอมพวิเตอร Molecular Docking และ
Steered Molecular Dynamics Simulations จากผลการคดักรองสารจำนวนมากในคอมพวิเตอร
(virtual screening) คาดวาจะคนพบสารตนแบบ (lead compound) ทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา
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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การพฒันาเทคนิคโทโมกราฟฟเชงิแสงเพือ่การประยกุตทางชวีการแพทย
ดร. พนมศกัดิ ์มมีนต
สาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระบบการถายภาพตดัขวางดวยแสงเลเซอรทีเ่รยีกวา ออพตกิคลัโคเฮยีเรนซโทโมกราฟฟ (Optical
Coherence Tomography) หรือ โอซีท ี(OCT) เปนเทคโนโลยกีารถายภาพสามมติคิวามเร็วสงู
ซ่ึงถอืเปนเทคโนโลยใีหมทีส่ามารถใชประโยชนในการถายภาพเพือ่ใชประกอบการวินจิฉยัทางการ
แพทยไดหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิง่ในวงการจักษแุพทย ซ่ึงโอซีทไีดถกูนำไปใชในการถายภาพ
สามมติขิองจอประสาทตา เพือ่ใชประกอบการวนิจิฉยัโรคเกีย่วกบัตาหลายๆ ชนดิ ไดอยางมปีระสิทธิภาพ
แมในระยะเร่ิมตน เชน โรคตอหิน และโรคตาเส่ือมในผูปวยเบาหวานและในผูสูงอายุ เปนตน
ซ่ึงโรคเหลานีส้ามารถรกัษาใหหายขาดไดหากตรวจพบในระยะเริม่ตน ในหลายๆ ประเทศในอเมรกิา
ยโุรป และเอเชีย ไดมกีารใชงานเคร่ืองโอซีทกีนัอยางกวางขวาง ทัง้ในระดับโรงพยาบาล และในระดับ
คลนิกิ รวมถงึงานวิจัยดวย สวนในประเทศไทยเราน้ัน กเ็ร่ิมมจัีกษคุลนิกิจำนวนหนึง่ ทีเ่ลง็เห็นความ
สำคญัและไดนำเอาโอซทีเีขามาใชในการประกอบการตรวจติดตามความผดิปกตขิองจอประสาทตา
หากแตยงัจำกดัอยใูนวงแคบ เนือ่งจากเปนเทคโนโลยใีหม ทำใหขาดผเูชีย่วชาญ ทัง้ยงัตองนำเขา
อุปกรณจากตางประเทศ ทำใหมีตนทุนที่สูงโดยมีราคาเร่ิมตนตอเครื่องโดยประมาณอยูที่ 4-5
ลานบาทขึ้นไป ภายใตโครงการน้ี ทางทีมวิจัยจึงมุงหวังท่ีจะพัฒนาระบบตนแบบ เทคนิค และ
วิธีการเชิงแสงของระบบถายภาพตัดขวางแบบโอซีทีในระดับหองปฏิบัติการ ที่มีสมรรถนะทั้งใน
ดานความเร็วและความละเอียดในการถายภาพที่สูงกวาระบบโอซีทีเชิงพาณิชยในตนทุนการผลิต
ทีต่่ำกวา ซ่ึงคาดวาจะอยทูีป่ระมาณไมเกนิ 1 ลานบาทตอเครือ่ง อกีทัง้ยงัมงุหวังใหมกีารพฒันา
อยางตอเนือ่งเพือ่นำไปสกูารใชงานในระดบัภาคสนาม เพือ่การประยกุตใชในงานวนิจิฉยัทางการแพทย
โดยเนนการพัฒนารูปแบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบใหทัดเทียมกับระบบโอซีทีที่ใช
ในวงการวิจัยในตางประเทศ ซ่ึงจะสามารถนำไปใชในการสนบัสนนุงานวิจัยทางชีวการแพทย และ
งานวจัิยทางดานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ทัง้นี ้ยงัรวมถงึการพฒันาไปสรูะบบตนแบบทีส่ามารถนำไปใช
งานไดในระดบัคลนิกิหรอืระดบัโรงพยาบาลตอไปในอนาคต ซ่ึงจะนำไปสกูารพฒันาทีพ่อเพยีงและ
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.
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การศกึษาคณุสมบัตทิางกายภาพและเชงิแสงของอนภุาคนาโนซงิคซัลไฟด
เจือดวยโลหะอลมูเินียม
ดร. ยิง่ยศ อนิฟาแสง
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ซิงคซัลไฟลเปนวัสดุสารกึ่งตัวนำท่ีนาสนใจสำหรับการประยุกตใชในเซลลแสงอาทิตย เนื่องจาก
ซิงคซัลไฟลมแีถบชองวางพลงังานทีก่วาง และมีคาการสองผานของแสงในชวงท่ีตามองเหน็ไดทีส่งู
เหมาะสมกับการนำมาใชเปนชั้นบัฟเฟอรในเซลลแสงอาทิตยชนิดตางๆ นอกจากนี้ ซิงคซัลไฟล
ยงัมคีวามเปนพษิท่ีนอยกวาแคดเมยีมซลัไฟล และซิงคซัลไฟลยงัสามารถสงัเคราะหไดหลากหลาย
โครงสรางในระดับนาโน อยางไรก็ตามซงิคซัลไฟลมกัมสีภาพตานทานทางไฟฟาคอนขางสงู ซ่ึงสามารถ
แกไขไดโดยการเจือซิงคซัลไฟลดวยโลหะทรานซิชั่นที่เหมาะสม เชน อลูมิเนียม ในงานวิจัยนี้
ผวูจัิยจะศกึษาผลกระทบของการเจอือนภุาคนาโนซงิคซัลไฟลดวยโลหะอลมูเินยีม ซ่ึงคาดวาจะทำให
คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงแสงแตกตางไปจากเดิม อนุภาคนาโนซิงคซัลไฟลเพียงอยางเดียว
และทีเ่จือดวยอลมูเินยีมจะถกูเตรยีมขึน้ดวยวธีิการทางเคมอียางงายทีป่ริมาณการเจอืดวยอลมูเินยีม
แตกตางกนั โครงสรางทางกายภาพของอนภุาคจะถกูศกึษาดวยเครือ่งวิเคราะหหลายชนดิเชน XRD,
XRF, SEM, DLS, และ BET หลงัจากน้ันคณุสมบตัเิชงิแสงเชนการดดูกลนืแสงและการวาวแสง
จะถูกวิเคราะห และเช่ือมโยงความสัมพันธกับโครงสรางทางกายภาพ เพื่ออธิบายผลของการเจือ
อนุภาคนาโนซิงคซัลไฟลดวยอลูมิเนียมที่มีตอคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงแสง

Studies on Structural and Optical Properties of Aluminium Doped
ZnS Nanoparticle.
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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การคำนวณทางมอนตคิารโลของระบบวดัรงัสแีกมมาพรอมตจากการอาบ
นวิตรอนทีเ่คร่ืองปฏกิรณปรมาณวูจิยัฯ แหงประเทศไทย
ดร. สริิยาภรณ แสงอรุณ
ภาควชิาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

งานวจัิยนีท้ำการศกึษาประสิทธิภาพของระบบวดัรงัสแีกมมาพรอมตจากการอาบนวิตรอน (Prompt
Gamma Neutron Activation Analysis System, PGNAA) ทีเ่ครือ่งปฏกิรณปรมาณวูจัิยฯ
ของไทย (Thai Research Reactor-1/Modified 1 หรือ TRR-1/M1) ดวยวธีิการคำนวณทาง
มอนตคิารโล ระบบวัดรงัสีแกมมาพรอมตจากการอาบนิวตรอนน้ีไดถกูสรางและใชงานเมือ่ ค.ศ. 1989
เปาหมายของงานวิจัยคอื การศกึษาโครงสรางของระบบ เชน คอลลเิมเตอร (collimator) จากวัสดุ
ชนดิตางๆ จากแกนกลางเครือ่งปฏกิรณปรมาณวูจัิยฯ ถงึวัสดตุวัอยาง มอทเดอเรเตอร (moderator)
และวัสดกุมับงัรังสีนวิตรอนและแกมมา เปนตน เพือ่พฒันา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบท่ีมอียเูดมิ สำหรับโปรแกรมการคำนวณทางมอนตคิารโลทีใ่ชนัน้คอื Monte Carlo N-Particle
code (MCNP) ซ่ึงจะทำการคำนวณพฤตกิรรมการขนสงอนภุาคของฟลกัซนวิตรอนและฟลกัซรังสี
แกมมาพรอมต รวมถงึศกึษาผลกระทบตางๆ ภายในโครงสรางของระบบ
งานวิจัยนี้มีความสำคัญเพื่อที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบวัดรังสีแกมมาพรอมต
จากการอาบนวิตรอนท่ี TRR-1/M1 อยางไรก็ตาม ผลท่ีไดจากการคำนวณนีจ้ะถูกนำไปเปรยีบเทียบ
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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เครือขายเซน็เซอรไรสายแบบผลติพลงังานไดเองจากการทำงาน
ของเครือ่งจกัร
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ดอน อศิรากร
ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ระบบติดตามสภาพของเคร่ืองจักรเปนสิง่ท่ีขาดไมไดในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เนือ่งจาก
สามารถใชในการวินิจฉัยความเสียหายของเครื่องจักร ซ่ึงชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
รวมถึงการลดอันตรายและความสูญเสียที่อาจเกิดจากการทำงานที่บกพรองของเครื่องจักรได
เซ็นเซอรโหนดในระบบติดตามสภาพเครื่องจักรไดถูกพัฒนาใหเปนแบบไรสาย โดยใชแบตเตอร่ี
เปนแหลงพลังงานเพ่ือใหระบบมีความคลองตัวสูง แตอยางไรก็ตามพลังงานท่ีมีอยูในแบตเตอร่ี
มคีาจำกดั จึงมคีวามจำเปนตองชารจพลงังานเพิม่หรอืเปลีย่นแบตเตอรีอ่ยางสม่ำเสมอ ซ่ึงบางครัง้
ตำแหนงท่ีตดิตัง้สามารถเขาถงึไดยาก การเปลีย่นแบตเตอร่ีจะสงผลใหสิน้เปลอืงเวลาเปนอยางมาก
เพือ่แกปญหาดังกลาวงานวิจัยนีจึ้งเสนอระบบผลิตพลงังานอัตโนมตัสิำหรบัเซ็นเซอรโหนด เพือ่ใช
วนิจิฉัยความเสยีหายของบอลสกร ูซ่ึงเปนชิน้สวนสำคญัอยางหน่ึงของเคร่ืองจักร ระบบท่ีนำเสนอ
ประกอบดวย 2 สวน คอื เซน็เซอรโหนดท่ีใชวดัความเรงและวินจิฉยัความเสยีหายของบอลสกรู
และอปุกรณเกบ็เกีย่วพลงังานจากการเคลือ่นทีเ่ชงิเสน เพือ่นำเอาพลงังานดงักลาวมาใชกบัเซน็เซอร
โหนดแทนแบตเตอร่ี ระบบท่ีออกแบบขึ้นไดถูกนำไปทดสอบใชงานกับเครื่องตัดแบงยูนิต
(Singulation model : DFD6340) สำหรบัตดัแผนเวเฟอรของบรษัิท ยแูทคไทย จำกดั เพือ่ศกึษา
คณุสมบตัทิางไฟฟา ความสามารถในการสงขอมลู และวิธีการจดัการพลงังาน

Wireless Sensor Networks Powered by Energy Harvesting from Machine
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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การสงเสรมิการถายทอดเทคโนโลยสีสัูงคม: ระบบหนุยนตฝกหัด
การผาตดัดวยภาพเสมือนจรงิแบบแรงสะทอนกลบั
ผชูวยศาสตราจารย ดร. จักรกฤษณ ศทุธากรณ
ภาควชิาวศิวกรรมชวีการแพทย คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

ระบบการรับรปูระสาทสัมผสัของมนุษย นอกเหนอืจากการมองเห็น การไดยนิ การรับรรูสชาติและ
การสดูดมกลิน่แลว การรบัรผูานการสมัผสั (haptics) ถอืวามคีวามสำคญัตอระบบประสาทสัมผสั
ของมนษุยเชนกนัระบบการรับรผูานการสมัผสัไดถกูนำมาประยกุตใชในงานวจัิยทีเ่กีย่วของกบัความ
สมัพนัธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรผานการพฒันาระบบการตอบสนองดวยแรงและความรสูกึ
โดยการสัมผสัผานเครือ่งมอืและประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพวิเตอร การประยุกตใชระบบดังกลาว
ถกูพบเหน็ไดมากขึน้ อาท ิในอตุสาหกรรมเพ่ือความบนัเทงิ เครือ่งเลนเกมทีส่ามารถสะทอนความแรง
ของลกูบอลเมือ่ทำการตีเทนนสิได เปนตน ทัง้นีโ้ดยเฉพาะอยางยิง่ในวงการแพทยเพือ่การฝกฝน
นกัศกึษาแพทยกอนลงมอืปฏบิตักิารผาตดัจริง ปจจุบนัเครือ่งจำลองการผาตดั (surgical simulator)
ไดถกูพฒันาขึน้เปนลำดบัเพือ่อำนวยความสะดวกตอการฝกฝนและลดปญหาทีเ่กดิขึน้จากการทีม่ี
จำนวนคนไขทีน่กัศกึษาแพทยจะทำการฝกฝนไดจำกดั รวมถงึข้ันตอนในการจดัหา การเกบ็รักษา
สภาพของเนื้อสัตวในกรณีที่นำเน้ือสัตวมาทำการทดลองฝกฝน
โครงการวิจัยนี ้เปนการศกึษาและพัฒนาระบบจำลองการผาตดัโดยวธีิสองกลอง โดยการประยุกต
ใชระบบสงความรสูกึผานการสมัผสัไปยงัผฝูกฝนผานสภาพแวดลอมเสมอืนจริง งานวจัิยนีแ้บงได
เปน 2 สวน คอื อปุกรณสงแรงผานเครือ่งมอืผาตดัโดยวธีิสองกลองและระบบซอฟตแวรสรางสภาพ
แวดลอมเสมือนจริงและประมวลผลการสงคาแรง ทั้งนี้งานวิจัยนี้จะเปนระบบพ้ืนฐานในการ
พัฒนาการจำลองการผาตัดที่มีความซับซอนยิ่งขึ้นไป

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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การพฒันาหมวกนริภยัสำหรบัเด็กปฐมวยัโดยใชโลหะโฟม
รองศาสตราจารย ดร. จุฬาลกัษณ คาไม
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและกระบวนการ บณัฑิตวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตรนานาชาตสิริินธรไทย-เยอรมนั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยและภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตมอีตัราสูงมากเมือ่เทยีบกบั
ยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ อีกทั้งรถจักรยานยนตยังเปนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ในประเทศไทยและมีความเสีย่งสงูตอการเกดิการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสยีชวีติ ผขูบัข่ีและผโูดยสาร
มกัจะถกูเหวีย่งออกจากตวัรถและเกดิการปะทะกบัพืน้หรอืวตัถแุข็งอืน่ๆ ซ่ึงสงผลใหเกดิการบาดเจบ็
รุนแรงท่ีศรีษะมากถึงรอยละ 76 จากขอมลูขององคการชวยเหลอืเดก็แหงประเทศไทย รายงานวา
มีเด็กนั่งซอนรถจักรยานยนตในประเทศไทยมากถึง 1.3 ลานคน เด็กเหลานี้จัดเปนกลุมผูใชรถ
ใชถนนทีเ่ปราะบางอยางมากและยงัไมมอีปุกรณปองกนัการบาดเจบ็ศรีษะท่ีเหมาะสม หมวกนริภยั
สวนใหญที่ขายในทองตลาดสำหรับเด็กจะเปนหมวกผูใหญที่ยอขนาดลงแตยังคงเปนหมวกที่
ออกแบบมาสำหรบัผใูหญไมใชหมวกทีอ่อกแบบมาโดยตรงสำหรับการปกปองศรีษะเด็ก เนือ่งจาก
ความแตกตางทางมานุษยมิต ิชวีกลศาสตร และกลไกการบาดเจ็บสมองของเด็กปฐมวัยและผใูหญ
เดก็เลก็จะมคีวามแขง็แรงของกระดูกคอนอยกวาผใูหญจึงตองการหมวกนริภยัทีน่้ำหนกัเบา อกีทัง้
เนือ้เยือ่สมองของเดก็เลก็จะฉีกขาดงายกวาสงผลใหเกดิโอกาสการบาดเจบ็รุนแรงจากแรงหมุนหรือ
แรงเหว่ียง หมวกนิรภัยเด็กจึงควรมีกลไกในการบรรเทาความเรงเชิงมุม งานวิจัยนี้เสนอขึ้นเพื่อ
พัฒนาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใชโลหะโฟมซ่ึงมีอัตราสวนความแข็งแรงตอน้ำหนักสูง
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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การศกึษาและพฒันาระบบสำหรบัผลิตยางผงจากน้ำยางธรรมชาติ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชยตุ นนัทดสุติ
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขตหาดใหญ

ปจจุบนัน้ำยางธรรมชาติจะถูกแปรรูปใหอยใูนรูปของยางแปรรูปข้ันตน เชน ยางแผนแหง ยางแผน
รมควนั และยางแทง ซ่ึงในกระบวนการแปรรูปยางแทงตองใชเครือ่งจักรขนาดใหญและใชพลงังานมาก
ในการตดัยอยและอบแหงยาง ในขัน้ตอนแปรรูปเปนผลติภณัฑยาง เชน ลอยางรถยนต จำเปน
ตองใชพลงังานในการตัดยอยยางแทงใหเปนชิน้เลก็อกีครัง้ เพือ่ผสมสารเคมใีนเนือ้ยางและแปรรูป
เปนผลติภณัฑตอไป หากสามารถแปรรปูน้ำยางธรรมชาตเิปนยางผงแลวจะสามารถลดการใชเครือ่งจักร
และประหยัดพลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑยางได
งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบการผลิตยางผงโดยใชเจ็ทลมรอนจากหองเผาไหมแบบพัลส
ไหลปะทะ พัลสเจ็ทท่ีสรางขึ้นมีสมบัติเหมือนคลื่นกระแทกปะทะกับหยดหรือฟลมของน้ำยาง
ใหแตกกระจายเปนละอองฝอย แลวไหลไปกับกระแสลมรอนแบบพัลสจนเปนยางผง วธีินีส้ามารถ
ลดปญหาอดุตนัในหวัฉดีพนฝอย และการส่ันของกระแสลมรอนจะชวยเพิม่ความสามารถถายเท
ความรอนจากลมรอนไปยงัเม็ดยาง ทำใหเมด็ยางแหงเร็วขึน้ นอกจากนี ้หองไซโคลนจะถกูออกแบบ
สำหรับอบแหงและดักจับละอองยางผงที่ลอยอยูในลมรอน สุดทายระบบนี้จะถูกใชทดลองผลิต
ยางธรรมชาติผงท่ีเตรียมจากน้ำยางสด น้ำยางขน น้ำยางคอมเปาวด และน้ำยางพรีวลัคาไนซ และ
ยางผงท่ีแปรรูปไดจะถูกทดสอบและเปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานของยาง

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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การวจิยัดานคอนกรตีไหลเขาแบบงายอดัแนนดวยตวัเองทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม
รองศาสตราจารย ดร. สำเรงิ รักซอน
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชประโยชนเถาทิ้งสำหรับแทนที่ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ในการผลติเปนคอนกรตีไหลเขาแบบงายอดัแนนดวยตนเอง (SCC) เพือ่ลดปญหาดานสิง่แวดลอม
เนื่องจากผลกระทบการกองท้ิงวัสดุตอพื้นที่ใกลเคียง ศึกษากำลังอัด ความพรุน การดูดซึมน้ำ
การแทรกซึมคลอไรด การตานทานซัลเฟต และการกัดกรอนเหล็กเสริมของคอนกรีตไหลเขา
แบบงายอัดแนนดวยตนเองที่ผสมดวยเถาทิ้ง จากนั้นนำผลงานวิจัยเขียนบทความเพื่อตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาตแิละจดสิทธิบตัร ผลทีไ่ดจากงานวจัิยนีเ้ปนการบรหิารสิง่เหลอืใชใหเปน
ประโยชน สรางความสมดลุของสงัคมและสิง่แวดลอม ลดพลงังานขยะ 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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ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยดรณุ ี เชวงกจิไพศาล

โรงเรียนสังวาลยวิทยา
อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

การปรบัปรงุคณุภาพเสนดาย
ขนแกะดวยเสนใยฝาย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ผลิตภัณฑสิ่งทอจากขนแกะเปนผลิตภัณฑหนึ่งท่ีไดจากสัตว หาซ้ือไดยาก ราคาแพง ขั้นตอน
ในการผลติยงุยาก จากการศกึษาขัน้ตอนการผลติดายขนแกะของกลมุแมบานหวยหอม จังหวัด
แมฮองสอน พบวาดายขนแกะไดมาจากการตดัขนแกะ แบงออกเปนขนแกะนมุและขนแกะหยาบ
กระดาง ซ่ึงเปนขนแกะท่ีมคีณุภาพต่ำ ขนหยาบ ราคาถกู ไมสามารถนำมาถกัทอเปนผลติภณัฑ
ตางๆ ไดตามตองการ นอกจากการทอผาขนแกะแลวชาวบานยงัมกีารทอผาฝายเปนผลติภณัฑตางๆ
ตามตองการ ผวูจัิยจงึไดศกึษาเกีย่วกบัเสนใยขนแกะและเสนใยฝายเพิม่เตมิพบวา เสนใยขนแกะ
และเสนใยฝายนาจะสามารถผสมกนัเปนเนือ้เดยีวกนัได เนือ่งจากมสีแีละข้ันตอนในการผลติเปน
เสนดายคลายคลึงกัน กลาวคือกอนปนเปนเสนดายตองผานการสางใหฟูเปนปุยเหมือนกัน และ
สามารถปนเปนเสนดายดวยมือได อีกทั้งเสนใยฝายมีความละเอียดและออนนุมนาจะสามารถ
ปรับปรุงคณุสมบตัขิองเสนใยขนแกะใหมคีวามออนนมุเหมาะสมกบัการนำใชงานและสามารถนำมา
ถักทอเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดตามตองการและชวยเพิ่มมูลคาของเสนใยทั้งสองชนิด
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2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ศกึษาคณุสมบตัขิองเสนใยขนแกะและเสนใยฝาย
2. เพื่อศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมตอการผลิตเสนดาย

ผสมระหวางเสนใยขนแกะและเสนใยฝาย
3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผทูดลองใชผาจากเสนดาย

ผสมระหวางเสนใยขนแกะและเสนใยฝาย

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศกึษาคณุสมบตัขิองเสนใยขนแกะและเสนใยฝาย
2. ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมตอการผลิตเสนดายผสม

ระหวางเสนใยขนแกะและเสนใยฝาย
3. ศึกษาความพึงพอใจของผูทดลองใชผาจากเสนดาย

ผสมระหวางเสนใยขนแกะและเสนใยฝายแตละอตัราสวน

ผลการทดลอง
1. คณุสมบตัขิองเสนใยขนแกะและเสนใยฝายบางอยางตางกัน เสนใยขนแกะสัมผสัแลวรสูกึอนุ

ยืดหยุน ขรุขระ กระดาง เสนหยาบ เสนใยสั้นและแหง สวนเสนใยฝายสัมผัสแลวรูสึกเย็น
ไมยดืหยนุ เรยีบ ออนนมุ เสนใยละเอยีด เสนใยสัน้และแหง

2. อตัราสวนทีเ่หมาะสมตอการผลิตเสนดายผสมระหวางเสนใยขนแกะตอเสนใยฝาย คอื 25:75
เนือ่งจากมคีวามนมุลืน่มากทีส่ดุ มคีวามเหนยีว ความยดื ความยดืหยนุและคาการดดูกลนื
ความรอนมากกวาเสนดายฝาย 100% และอตัราสวน 50:50 มคีวามนมุลืน่รองลงมา มคีวามเหนยีว
และความยดืมากทีส่ดุ มคีวามยดืหยนุและการดูดกลนืความรอนของเสนดายมากกวาเสนดาย
ฝาย 100% และผาจากเสนดายทีผ่สมระหวางเสนใยขนแกะและเสนใยฝายทัง้สองอัตราสวน
สามารถดูดซับน้ำไดดี

3. ผใูชผาจากเสนดายผสมเสนใยขนแกะตอเสนใยฝายในอตัราสวน 25:75 มคีวามพงึพอใจอยใูน
ระดับมากทีส่ดุ สวนผสมอตัราสวน 50:50 อยใูนระดับมาก สวนผสมอตัราสวน 75:25 และ
ผาฝาย 100% อยใูนระดบัปานกลาง สวนผาขนแกะ 100% อยใูนระดบันอยทีส่ดุ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดเสนดายขนแกะประเภทหยาบท่ีมคีวามนมุลืน่ ความเหนยีว และความยืดมากขึน้
- เปนแนวทางในการพัฒนาเสนดายขนแกะและเสนดายฝายใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

การนำมาใชงาน
- เพิม่มลูคาของเสนใยขนแกะประเภทหยาบและเสนดายฝาย ชวยสรางรายไดใหเพิม่ขึน้
- นำความรสูชูมุชน สรางอาชพี และเปนการใชเวลาวางใหเกดิประโยชน
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อิทธพิลของระดบัน้ำทีส่งผลตอการ
เจริญเตบิโต ผลผลติ และคณุภาพ
ของเมล็ดขาวพนัธชุยันาท 1

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การทำนาในประเทศไทยมักมีการใชน้ำมากเกินความจำเปน ซ่ึงการขังน้ำไวในนาขาวนานเกินไป
ในบางชวงเปนการขดัขวางการเจริญเติบโตของขาว ในทางกลับกนัยงัมปีญหาเร่ืองการขาดแคลนน้ำ
ในการปลูกขาว ดังนั้นการจัดการน้ำจึงมีบทบาทสำคัญท่ีจะชวยใหเกษตรกรสามารถที่จะรักษา
ผลผลติไวในระดับท่ีพงึพอใจได จากขอมลูผลผลิตทางการเกษตร สำนกังานเกษตรอำเภอดอนจาน
(2554) พบวาเกษตรกรสามารถเพาะปลูกขาวนาปรงัไดนอยมากคดิเปน 1:7 ของพ้ืนทีท่ีป่ลกูขาว
ทั้งหมด เนื่องจากประสบปญหาขาดแคลนน้ำ ขณะท่ีการใชน้ำของเกษตรกรวาพื้นที่ในเขต
ชลประทานทางตนน้ำจะเก็บน้ำใหเต็มพื้นที่กอนที่จะปลอยลงสูพื้นที่อื่นตอไป จึงทำใหเกษตรกร
ที่อยูปลายน้ำประสบปญหาน้ำไมเพียงพอตอการเพาะปลูกขาวนาปรัง จากปญหาดังกลาว ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาอิทธิพลของระดับน้ำ ทีส่งผลตอการเจริญเตบิโต ผลผลติและคุณภาพของขาวพนัธุ
ชัยนาท 1 เพื่อเปนขอมูลในการจัดการน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุดและแกไขปญหาขาดแคลนน้ำ
ในพืน้ท่ีเพาะปลูกขาวนาปรัง เขตอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสนิธุ

2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ศกึษาอทิธิพลของระดบัน้ำทีต่างกนั แลวเหมาะสมตอการเจรญิเตบิโต ผลผลติและคณุภาพ

ของขาวพนัธชุยันาท 1
2. เพือ่เปนขอมลูในการแกปญหาการขาดแคลนน้ำในพืน้ทีเ่พาะปลกูขาวนาปรงัเขตอำเภอดอนจาน

จังหวัดกาฬสินธุ

วิธีดำเนินการทดลอง
โดยการปลกูขาวแบบหวานน้ำตม วางแผนการทดลองแบบ 5 กรรมวธีิ ทำ 3 ซ้ำ ดงันี้
1. ควบคมุน้ำในแปลงทดลองโดยการสมุ แบบทวมขงั 5 ระดบัคอื 0, 5, 10, 15 และ 20 เซนตเิมตร

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยชมุพล ชารแีสน

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
อำเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ
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2. เกบ็ตัวอยางน้ำเพือ่ทดสอบคา pH และคา DO จากแหลงปลอยน้ำ 5 ตวัอยาง เพือ่เปรียบเทยีบ
และควบคุมคุณภาพน้ำใหไดเทากันหรือใกลเคียงกัน

3. ทำการวดัการเจรญิเตบิโตโดยวดัความสงู จำนวนใบ และน้ำหนกัแหงของขาว จำนวน 200 ตวัอยาง
4. ปลอยน้ำออกจากแปลงทดลอง ทิง้ไว 10 วนั จึงทำการเกบ็เกีย่วเพือ่นำไปวเิคราะหผลผลติและ

คุณภาพของเมล็ดขาวตอไป

ผลการทดลอง
การศกึษาการเจริญเตบิโตของขาว พบวาความสงู จำนวนใบ และน้ำหนกัแหงของตนขาว มคีวาม
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการควบคุมระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร
มคีาเฉลีย่การเจรญิเตบิโตสูงท่ีสดุ สวนการวเิคราะหผลผลติของขาว พบวาน้ำหนกัขาวรอยเมลด็
ไมมคีวามแตกตางกัน แตจำนวนเมลด็ในหนึง่รวงและน้ำหนกัคดิเปนกโิลกรมัตอไร มคีวามแตกตาง
กนัอยางมีนยัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 โดยการควบคมุระดบัน้ำสงู 5 เซนตเิมตร มคีาเฉลีย่ผลผลติ
สูงท่ีสุด และการวิเคราะหคุณภาพเมล็ดขาว พบวาความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกไมแตกตางกัน
แตคณุภาพการสีและความยาวเมลด็ขาวมคีวามแตกตางกนัอยางมีนยัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05
โดยการควบคมุระดบัน้ำสงู 5 เซนตเิมตร มคีาเฉลีย่คณุภาพเมลด็ขาวสงูท่ีสดุ ดงันัน้ การปลกูขาวพนัธุ
ชยันาท 1 ใหไดผลผลติสงูและคุณภาพดนีัน้ จึงไมจำเปนตองรักษาระดับน้ำใหสงูเกนิความจำเปน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถนำขอมลูทีไ่ดจากการศกึษาไปใชในการวางแผนและปรบัปรุงวิธีปลกูขาวและการจดัการน้ำ

ในการปลกูขาวนาปรงั พนัธชุยันาท 1
- เปนขอเสนอแนะในดานการจัดการน้ำตอสำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน เพื่อการประหยัด

ทรัพยากรน้ำจากแหลงชลประทานในการปลูกขาวนาปรงั พนัธชุยันาท 1

ความยาวของเมลด็ขาวพนัธชุยันาท 1 ลักษณะของเมลด็ขาวพนัธชุยันาท 1
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ผลของสารสกัดหยาบจาก
ผักคราดหัวแหวนที่มีตอรอยละและ
อัตราการเจริญเติบโตของเพลี้ยออน
และผลกระทบตอแมลงชางปกใส

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เพลีย้ออนเปนแมลงศตัรูพริกทีพ่บมากทีส่ดุ การเขาทำลายของเพลีย้ออนโดยการดดูกนิน้ำเลีย้งของ
ยอดออน ตนออน ใบ ดอก และผลออนของพรกิ กอใหเกดิโรคใบหงิก ใบมวนงอเปนคลืน่ ลำตน
แคระแกรน ไมออกดอก ดอกรวงหลน และเปนพาหะถายทอดเชือ้โรคไวรสัไปสพูชื สามารถทำลาย
พชืไดแทบทุกชนดิ เกษตรกรมักจะใชสารเคมสีงัเคราะหไมถกูตอง ชกันำใหเกดิการระบาดมากข้ึน
ในระยะยาวพบปญหาสารตกคางและแมลงสรางความตานทาน และอีกทัง้ยงัสงผลกระทบกับแมลง
ทีช่วยกำจดัแมลงศตัรูพชืในธรรมชาต ิ เชน แมลงชางปกใส ดวงเตาลาย และไรตัวห้ำ ผวูจัิยจงึ
ไดเกดิแนวคดิทีจ่ะนำเอาสารสกดัหยาบจากพชืวงศ Compositae บางชนดิทีม่มีากในทองถิน่ เชน
ผักคราดหัวแหวน หญาสาบแรง กะเม็ง กระดุมทองเลื้อย และตีนตุกแก มาใชเปนสารชีวภาพ
กำจัดศัตรูพืช เพื่อเปนแนวทางในการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศในแปลง
ปลกูพรกิ และรักษาสิง่แวดลอมในระยะยาว

2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
เพือ่ศกึษาผลของสารสกดัหยาบจากพชืวงศ Compositae ตางชนดิกนั ทีร่ะดบัความเขมขนตางกนั
ทีม่ตีอรอยละการตายและอตัราการเจริญเตบิโตของเพลีย้ออนและแมลงชางปกใส ณ หองปฏบิตักิาร
แปลงทดลอง และแปลงปลูกของเกษตรกร

วิธีดำเนินการทดลอง
1. สำรวจจำนวนแมลงศัตรูพริกและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงพริก
2. เปรยีบเทยีบความเปนพษิเฉยีบพลนัของสารสกดัหยาบจากพชืวงศ Compositae ตางชนดิกนั

ทีส่กดัดวยเอทานอล 95% ทีร่ะดบัความเขมขนตางกนั และระยะเวลาการลดลงของประสทิธิภาพ
ของสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนที่มีตอเพลี้ยออนและแมลงชางปกใส ดวยวิธี
topical application

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยอนสิรา บุญสด

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน ฝายมธัยมศกึษา
อำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน
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3. ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดผักคราดหัวแหวน ที่มีตอรอยละการตาย อัตราการเจริญ
เติบโต จำนวนผลิตตัวออนของเพลี้ยออน และการวางไขแมลงชางปกใส และประสิทธิภาพ
การห้ำตวัออนเพลีย้ออนของแมลงชางปกใสดวยวธีิ foliar spray

ผลการทดลอง
1. จากการสำรวจในแปลงปลูกพรกิ แมลงศตัรูพริก พบเพลีย้ออนมากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 54.49

และพบแมลงชางปกใส เปนแมลงศตัรูธรรมชาตมิากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 26.83
2. สารสกดัหยาบจากผกัคราดหวัแหวน ทีร่ะดับความเขมขน 0.10% โดยมวลตอปริมาตรขึน้ไป

มคีวามเปนพษิเฉียบพลนัตอเพลีย้ออนมากทีส่ดุ มรีอยละการตายสงูถงึ 100.00 + 0.00 ตวั
และท่ีระดบัความเขมขนเดยีวกนั ทำใหแมลงชางปกใส มรีอยละการตายระดบัต่ำ 19.00 + 5.00 ตวั

3. การศกึษาผลระยะยาวของสารสกัดหยาบจากผักคราดหวัแหวน ทีม่ตีอแมลงทดสอบในรูปแบบ
ของตารางชีวติ (life table) พบวา สารสกดัมผีลตอรอยละการตายของแมลงชางปกใสต่ำกวา
เพลีย้ออน โดยจะมผีลตอรอยละการตายสงูในระยะชวงตัวออนระยะแรกๆ ของแมลงทดสอบ
ทั้งสองชนิดเชนเดียวกัน ผลการทดลองสอดคลองกันทั้งในสภาพแปลงทดลอง ซ่ึงมีจำนวน
ตนพริกที่ถูกทำลายดวยเพลี้ยออนต่ำลง คิดเปนรอยละ 96.00 สามารถเพิ่มผลผลิตพริกได
สงูข้ึนถงึรอยละ10.68 สวนในสภาพแปลงปลกู มจีำนวนตนพรกิทีถ่กูทำลายดวยเพลีย้ออนต่ำลง
คดิเปนรอยละ 72.00

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถใชสารสกดัหยาบจากผกัคราดหวัแหวนสามารถกำจดัเพลีย้ออนได และไมสงผลกระทบ

ตอแมลงชางปกใส เปนการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศในแปลงปลูกพริก และ
ไมสงผลตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว

- เพิม่ผลผลติพริก ลดตนทนุในกระบวนการปลูกพริก ลดการใชสารเคมสีงัเคราะห และสามารถ
นำความรูที่ไดไปใชในชุมชนโดยที่เกษตรกรในชุมชนสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง

สารกำจดัเพล้ียออนพารา เครช
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การเคลือบผวิลำไยดวยกมั
จากตนมะกอกปา

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเจนณรงค วงศแสนศรี

โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การเกดิสนี้ำตาลของเปลอืกผล (pericarp browning) เปนปญหาสำคญัของเกษตรกรผปูลกูลำไยไทย
ทัง้น้ีสาเหตุหลกัของการเกิดสนี้ำตาลในผักและผลไมเกดิจากการสญูเสยีน้ำ ซ่ึงไปกระตนุการทำงาน
ของเอนไซมโพลฟีนอลออกซเิดส (polyphenol oxidase; PPO) และเปอรออกซเิดส (peroxidase;
POD) ในการเรงปฏิกิริยาการออกซิเดชันของสารประกอบฟนอลสรางสารประกอบเชิงซอนที่มี
สีน้ำตาลใหสูงข้ึน แมปจจุบันจะมีวิธีการรมผลลำไยดวยซัลเฟอรไดออกไซดกอนการเก็บรักษา
เพื่อชะลอการเกิดสีน้ำตาลและลดการเนาเสีย อยางไรก็ตามซัลเฟอรไดออกไซดที่ใชรมนั้นเปน
อนัตรายตอผบูริโภค ดงัน้ันการเคลอืบผิวจึงเปนวธีิการหนึง่ท่ีใชในการแกปญหาการเกิดสนี้ำตาล
ในผลไมหลายชนดิ โดยการเคลอืบผิวดวยสารจากธรรมชาติ เชน กมัอะราบิก ในแตละปประเทศไทย
มกีารนำเขากมัอะราบกิเปนมลูคาหลายลานบาท สงผลใหตนทนุของเกษตรกรและผปูระกอบการ
สงูข้ึน ผวูจัิยจงึสนใจท่ีจะศึกษาการเคลอืบผิวดวยกมัจากตนมะกอกปาเพือ่ลดการเกดิสน้ีำตาลและ
รักษาคณุภาพของผลลำไยในระหวางการเกบ็รักษา ซ่ึงอาจจะเปนขอมลูพืน้ฐานและปนประโยชนตอ
เกษตรกร และยังเปนการนำวสัดทุีม่ใีนทองถิน่มาใชใหเกดิประโยชนและพัฒนาเปนสารเคลอืบผวิ
เพื่อใชในทางการคาตอไป

1) ยางจากตนมะกอกปา  2) กมัจากตนมะกอกปาเมือ่ผานการอบและบดใหละเอียด  3) กมัจากตนมะกอกปา
เม่ือนำมาตมใหละลาย  4) การยับยั้งเชื้อรา Brotryodiplodia sp.

 1                            2                      3                              4
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2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของกัมจากตนมะกอกปา
2. เพือ่ศกึษาผลการเคลอืบผิวผลลำไยดวยกมัจากตนมะกอกปาตอการเกดิสนี้ำตาลและคณุภาพผล
3. เพือ่ศกึษาผลการเคลอืบผวิผลลำไยดวยกมัมะกอกปาตอกจิกรรมของเอนไซม PPO และ POD

วิธีดำเนินการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสมุสมบรูณ โดยทำการทดลองซ้ำ 3 ครัง้ แบงเปน 3 การทดลอง ดงันี้
1. ศึกษาสมบัติของกัมจากตนมะกอกปา
2. ศกึษาผลของการเคลือบผิวผลลำไยดวยกมัมะกอกปาตอคณุภาพผลในระหวางการเกบ็รักษา
3. ศกึษาผลการเคลอืบผวิผลลำไยดวยกมัมะกอกปาตอกจิกรรมของเอนไซม PPO และ POD

ผลการทดลอง
1. จากตนมะกอกปามสีมบตัใินดานส ีกลิน่ คาความเปนกรดเบส และจุดหลอมเหลวใกลเคยีงกบั

กัมอะราบิก แตละลายน้ำไดดีกวาและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา
Brotryodiplodia sp. สงูกวากมัอะราบกิ

2. ผลลำไยทีเ่คลอืบผิวดวยกมัจากตนมะกอกปา ชวยลดการเกดิสนี้ำตาลของเปลือกผล ลดการ
สญูเสยีน้ำหนกั และชะลอการเกดิโรคของผลลำไยได

3. การเคลอืบผวิผลลำไยดวยกมัจากตนมะกอกปา มผีลลดกจิกรรมของเอนไซม PPO และ POD
ใหต่ำลง รวมท้ังชะลอการลดลงของสารประกอบฟนอลทั้งหมด

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดองคความรูเกี่ยวกับกัมจากยางไมที่มีตามธรรมชาติ
- สามารถนำไปเปนแนวทางในการประยุกตใชในการเคลือบผิวผลไมชนิดอื่นๆ
- เปนขอมูลพื้นฐานในการนำกัมจากตนมะกอกปามายับยั้งหรือลดการเกิดสีน้ำตาลในผลไม

ชนดิอืน่ๆ ได
- นำประสบการณความรทูีไ่ดรับไปเผยแพรใหกบัผอูืน่และนำไปประยกุตใชกบัทองถิน่ รวมถงึ

เปนแนวทางในการประยุกตใชในการเคลือบผิวผลไมชนิดอื่นๆ

การเปลีย่นแปลงสขีองเปลอืกผลและเนือ้ผลลำไยในระหวางการเกบ็รกัษา



Science Education AwardsScience Education Awards

Thailand Toray          Science Foundation66

รางวลัท่ี 3 ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย

อุปกรณชวยผสมเกสร
ดอกปาลมน้ำมนั

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเฉลิมพร พงศธรีะวรรณ

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ประเทศไทยเปนผผูลติน้ำมนัปาลมมากเปนอนัดบัสาม รองจากอนิโดนเีซยีและมาเลเซยี จากการ
ศกึษาขอมลูจากศนูยวจัิยปาลมน้ำมนัสรุาษฎรธาน ีพบวาปจจุบนัมเีกษตรกรไทยปลกูปาลมน้ำมนั
มากกวา 4.5 ลานไร แตเกษตรกรกลุมดังกลาวประสบปญหารายไดตกต่ำเนื่องจากปาลมน้ำมัน
ตดิผลนอย ซ่ึงเปนผลมาจากโครงสรางของดอกปาลมน้ำมนัไมเอือ้ตอการผสมเกสรโดยธรรมชาติ
ปจจุบนัศนูยวจัิยปาลมน้ำมนัสรุาษฎรธานไีดชวยผสมเกสรดอกปาลมน้ำมนัโดยใชแรงงานคนในการ
ชวยผสมเกสร ดวยวิธีการใชแรงานคนปนขึ้นไปตัดกานใบออก แลวจึงปนขึ้นไปชวยผสมเกสร
ในดอกทีบ่านพรอมผสม ซ่ึงมีเพยีง 1-2 ชอใน 1 ตน จึงเปนวธีิทีย่งุยาก ใชแรงงานมาก ใชเวลานาน
และอนัตรายเนือ่งจากตองปนขึน้ไปคลมุชอดอกและตดัทางปาลมเพือ่ใหการชวยผสมเปนไปไดงาย
อกีทัง้วิธีดงักลาวเกษตรกรไมสามารถนำไปใชไดจริงเน่ืองจากตองนำละอองเรณูไปดดูความชืน้ออก
และตองฆาเชือ้โรคเนือ่งจากเกสรปาลมเกดิเชือ้ราไดงาย เกษตรกรจงึไมสามารถนำวธีินีไ้ปใชเองได
ดงันัน้เพือ่ใหกระบวนการในการผสมเกสรเกดิไดงาย จึงไดคดิวธีิเพิม่ผลผลติปาลมน้ำมนัดวยวธีิ
ทีง่าย สะดวก รวดเร็ว และเกษตรกรสามารถนำไปใชไดจริงอยางปลอดภยั

2. หลักการและเนือ้หา
จากการศึกษาพฤติกรรมของดวงงวงปาลมน้ำมัน พบวามีพฤติกรรมที่ทำใหละอองเกสรหลนและ
ละอองเกสรตดิตามตวั และจะไปท่ีดอกปาลมตวัเมยีทีบ่านในชวงดอกมสีขีาวครมี ซ่ึงมกีลิน่คลาย
ดอกปาลมตวัผแูตมกีลิน่นอยกวา โดยมพีฤตกิรรมไปเกาะท่ีดอก จึงใชหลกัการกระจายกล่ินของ
ดอกปาลมน้ำมันตัวผูเพื่อลอดวงงวงปาลมน้ำมันมาผสมเกสรดอกปาลมน้ำมันตัวเมีย

วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อสรางชุดอุปกรณที่สามารถลอดวงงวงปาลมน้ำมันใหมาผสมเกสรดอกปาลมน้ำมันตัวเมีย
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตปาลมน้ำมันดวยวิธีที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใชแรงงานคนนอย และ

เกษตรกรสามารถนำไปใชไดจริง
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วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาโครงสรางและสรีระของดอกปาลมและพฤติกรรมของดวงงวงปาลมน้ำมัน
2. ศึกษาการลอดวงงวงปาลมน้ำมันดวยสารสกัดน้ำมันหอมระเหยชนิดตางๆ
3. การประดิษฐชุดอุปกรณกระจายกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากดอกปาลมน้ำมันตัวผู
4. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณกระจายกลิ่น

ผลการทดลอง
จากการศึกษาพบวาดอกปาลมเปนดอกไมสมบูรณเพศ ดอกตัวเมียและตัวผูบานไมพรอมกัน
ดอกตวัผแูละดอกตวัเมยีของปาลมทีโ่ตเตม็ที ่(5 ปขึน้ไป) จะอยแูยกชอ ดอกตวัผใูชเวลาบานตลอด
ชอดอก 3-4 วัน ดอกตัวเมียใชเวลาบานตลอดชอดอกอยางนอย 10 วัน ดวงงวงปาลมน้ำมัน
ซ่ึงดำรงชีวิตแบบเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน (mutualism) โดยมีพฤติกรรมท่ีทำใหละอองเกสร
หลนและละอองเกสรติดตามตัว พบวาดวงงวงปาลมน้ำมันจะไปที่ดอกปาลมตัวเมียที่บานในชวง
ดอกมสีขีาวครมี ซ่ึงมกีลิน่คลายดอกปาลมตวัผแูตมกีลิน่นอยกวา โดยมพีฤตกิรรมไปเกาะทีด่อก
จากทดลองลอดวงงวงปาลมน้ำมนัโดยใชน้ำมนัหอมระเหยจากพชืชนดิตางๆ พบวาสารสกดัน้ำมนั
หอมระเหยจากดอกปาลมน้ำมนัตวัผสูามารถลอดวงงวงปาลมน้ำมนัมาไดมากทีส่ดุ และไดประดิษฐ
อุปกรณกระจายกลิ่นสารสกัดน้ำมันหอมระเหยของดอกปาลมตัวผู ดวยความรอน 47.2oC
นานครัง้ละ 1 ชัว่โมง สามารถลอดวงงวงปาลมน้ำมนัใหมาเกาะทีด่อกปาลมตวัเมยีเพิม่ขึน้ 4 เทา
พบวาอัตราการติดผลของปาลมน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 23.88 และเปนวิธีการที่สะดวก
รวดเรว็ ใชแรงงานคนนอย และมคีวามปลอดภยัในการทำงานมากกวาวธีิการเดมิ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ชวยเพิม่ผลผลติของปาลมน้ำมนัไดดวยวิธีทีส่ะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ใชแรงงานคนนอย และ

เกษตรกรสามารถนำไปใชไดจริง
- สามารถนำสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกปาลมน้ำมันตัวผูมาใชลอดวงงวงปาลมน้ำมัน

ใหมาชวยผสมเกสรใหกบัดอกปาลมตวัเมยี

อปุกรณกระจายกลิน่
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รางวลัท่ี 3 ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย

การศกึษาการขยายพนัธปุะการัง
เขากวางแบบยายปลกูในดาน
สมบัตกิายภาพของน้ำทะเล
ขนาดกิง่พนัธ ุและวสัดยุดึเกาะ
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสุนนัท พทุธภมูิ

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
อำเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
แนวปะการังเปนระบบนิเวศที่มีความสำคัญที่สุดแหงหนึ่งของทองทะเลที่เอื้อประโยชนตอระบบ
สมดลุธรรมชาตแิละทรงคณุคาการใชประโยชนตอมนษุยนานาประการ แตปจจุบนัพบการทำลาย
สภาพแนวปะการงัเปนจำนวนมาก การขยายพนัธปุะการงัแบบไมอาศยัเพศ เปนวธีิการหนึง่ในการ
อนรัุกษแนวปะการงั โดยเฉพาะการขยายพนัธปุะการงัแบบยายปลกู ซ่ึงผวูจัิยมแีนวคดิทีจ่ะศกึษา
สมบตักิายภาพของน้ำทะเลบริเวณแหลมแสมสาร เนือ่งจากเปนหองเรียนทางธรรมชาติทีโ่รงเรียน
พลตูาหลวงวิทยานำนกัเรยีนมาศกึษาระบบนิเวศทางทะเลเปนประจำ จึงไดเกบ็ขอมลูสมบตักิายภาพ
ของน้ำทะเล ไดแก คา pH คาความเคม็ คาความขนุใส และคาอณุหภมูผิวิน้ำทะเล และมแีนวคดิ
ในการศกึษาการขยายพนัธปะการังเขากวางแบบยายปลกูโดยใชขนาดกิง่พันธปุะการังเขากวางท่ีสัน้ลง
และมอีตัราการรอดชวีติสงู โดยการทดลองใชกิง่พันธขุนาดตางๆ และศกึษาสมบตักิายภาพทีเ่หมาะสม
ทีก่ิง่พันธปุะการังสามารถมีอตัราการรอดชีวติสูง รวมไปถึงพัฒนาวัสดยุดึเกาะกิง่พันธใุหเหมาะสม
กับกิ่งพันธุขนาดสั้น

2. หลักการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ศกึษาสมบตักิายภาพของน้ำทะเลท่ีเหมาะสมตอการขยายพนัธปุะการังเขากวางแบบยายปลกู
2. เพื่อศึกษาขนาดกิ่งพันธุที่เหมาะสมตอการขยายพันธุปะการังเขากวางแบบยายปลูก
3. เพือ่ศกึษาวสัดยุดึเกาะกิง่พันธปุะการังท่ีเหมาะสมตอการขยายพนัธปุะการังเขากวางแบบยายปลกู

วิธีดำเนินการทดลอง
1. เก็บขอมูลเพื่อศึกษาสมบัติกายภาพของน้ำทะเลที่เหมาะสมตอการขยายพันธุปะการังเขากวาง

แบบยายปลกู ไดแก คาอณุหภูมนิ้ำทะเล คา pH คาความเคม็และความโปรงใส ศกึษาการรอดชีวติ
ของปะการังเขากวางบริเวณจุดศึกษา
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2. ดำเนนิการศกึษาขนาดกิง่พันธปุะการังท่ีเหมะสมในการขยายพนัธปุะการังเขากวางแบบยายปลกู
และสภาวะท่ีเหมาะสมตออัตราการรอดชีวิตของกิ่งพันธุปะการังท่ียายปลูก

3. นำปะการงัเขากวางอาย ุ 2 ปจากแปลงขยายพนัธ ุ 1 ตน ตดัออกเปนชิน้สวนทีม่ขีนาดความยาว
1, 2, 3, 4, 5 และ10 เซนตเิมตรดวยเครือ่งเจียรขนาดละ 20 ตน นำปะการงัชุดทดลองติด
ในวสัดยุดึเกาะทีท่ำจากทอพวีซีี และประกอบเขากบัแปลงปลูก จากนัน้นำแปลงลงไปวางบริเวณ
ทีม่แีนวปะการงัอยเูดมิ เกบ็ขอมลูอตัราการรอดชวีติของปะการงั โดยสงัเกตลกัษณะภายนอก
ทีพ่บ ณ จุดศกึษาพรอมกบันำภาพถายใตน้ำมาวเิคราะห

ผลการทดลอง
จากการทดลองขยายพนัธปุะการังเขากวางดวยกิง่พันธขุนาดตัง้แต 1-5 และ 10 เซนตเิมตรขนาดละ
20 ตน และพัฒนาวสัดยุดึเกาะใหเหมาะสมกบักิง่พันธทุีน่ำมาใช พบวา กิง่พันธปุะการงัเขากวาง
ทีส่ัน้ทีส่ดุและเหมาะสมจะนำมาใชเปนกิง่พันธใุนการขยายพนัธคุอื ขนาด 2 เซนตเิมตรโดยมอีตัรา
การรอดชีวิตรอยละ 80 และเมื่อพัฒนาวัสดุยึดเกาะโดยแกไขขอบกพรองตางๆ ที่พบแลวนำมา
ทดลอง พบวากิง่พันธปุะการังสวนยอดมอีตัราการรอดชีวติรอยละ  90 กิง่พันธปุะการังสวนกลาง
และสวนโคนมีอัตราการรอดชีวิตท้ังหมด สรุปไดวาวัสดุยึดเกาะที่พัฒนาแลวมีความเหมาะสม
ทีจ่ะนำไปใชในการขยายพันธปุะการังเขากวางดวยกิง่พันธปุะการังท่ีมขีนาดความยาว 2 เซนติเมตร
เสนผานศนูยกลางไมเกนิ 2 เซนตเิมตร สมบตัทิางกายภาพของน้ำทะเลอยใูนชวงปกต ิคอื อณุหภมูิ
อยใูนชวง 26-28oC ความเคม็คงทีท่ี ่30 ppt คาพเีอชระหวาง 7.81 -7.83 และความโปรงใสระหวาง
231-339 เซนตเิมตร

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดวิธีการขยายพันธุปะการังเขากวางท่ีสามารถใชกิ่งพันธุขนาดสั้นกวาเดิม
- มีกิ่งพันธุปะการังเขากวางสำหรับการขยายพันธุจำนวนมากขึ้น
- ไดฟนฟูปะการังเขากวางทดแทนปะการังท่ีถูกทำลายและฟอกขาวดวยสาเหตุตางๆ

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

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

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

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

3.1 มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2 มอบทนุซึง่เปนความชวยเหลอืดานการเงินใหสำหรับงานวิจัยพืน้ฐานดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลใหผริูเร่ิมและสรางสรรคงานเกีย่วกบัการสอนและการทดลองตางๆ ทาง

ดานวทิยาศาสตรในระดับมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย เพือ่กระตนุใหนกัเรยีน
เกิดความสนใจที่จะศึกษาในดานวิทยาศาสตรตอไป

การจดัสรรเงนิบรจิาคของมลูนธิิฯ แบงกจิกรรมเปน 3 ประเภท ดงันี้

รางวัลวิทยาศาสตร ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
และเทคโนโลยี วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

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

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

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

3. บคุคล คณะบุคคลหรอืหนวยงาน คนควาวิจัยในประเทศไทย ของนักเรียนตอวิชาวิทยาศาสตร
ทีค่นควางานดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จะยังประโยชนใหแก
สังคมอยางกวางขวาง

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

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

ยอดเงินรางวัลปละ 800,000 บาท ยอดเงนิทนุปละ 4,000,000 บาท ยอดเงนิรางวัลปละ 700,000 บาท
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สรปุผลรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีครัง้ที ่1-22 (พ.ศ. 2537-2558)
ปที่ไดรับรางวัล บคุคล/สถาบนั ทีไ่ดรับรางวัล
พ.ศ. 2537 ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายรางวลัแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรีดา วบิลูยสวสัดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

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

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

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

พ.ศ. 2541 ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตนัตเิจรญิ และศาสตราจารย ดร. ววิฒัน ตณัฑะพานชิกลุ
พ.ศ. 2542 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สริุนทร พงศศภุสมทิธ์ิ และรองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมติะมาน
พ.ศ. 2543 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ

ประเภทสถาบัน คณะผวูจัิยเร่ืองกงุกลุาดำ มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2544 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลกัคณุะประสิทธ์ิ

ประเภทสถาบัน หองปฏิบตักิารวจัิยเคมซุีปราโมเลคิวลาร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2545 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สรุนนัต สภุทัรพันธุ

ประเภทสถาบัน สถาบนัวทิยาการหนุยนตภาคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2546 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วทิยา มวีฒิุสม

ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารวจัิยและพัฒนาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตนแบบ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ

พ.ศ. 2547 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. องัศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย มหาวทิยาลยัมหดิล

พ.ศ. 2548 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทวี ตนัฆศริิ
ประเภทสถาบัน กลมุบรรพชวีนิวทิยา กรมทรพัยากรธรณี

พ.ศ. 2549 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สวสัดิ ์ตนัตระรัตน  และศาสตราจารย ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว
พ.ศ. 2550 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิริิโรจน

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

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

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

ประเภทสถาบัน ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล
พ.ศ. 2554 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ไพศาล สทิธิกรกลุ และรองศาสตราจารย ดร. สพุรรณ ฟเูจริญ
พ.ศ. 2555 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สทุธิชยั อสัสะบำรุงรัตน

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

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

ประเภทสถาบัน สถาบนัคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2558 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปริญญา จินดาประเสรฐิ

ประเภทสถาบัน กลมุวจัิย: บทบาทของแมลงและสัตวขาปลองท่ีเปนปญหาในชุมชนุ ปศสุตัว
และสาธารณสุขของประเทศไทย
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สรปุผลการจดัสรรเงนิทุนชวยเหลือวจิยัทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครัง้ท่ี 1-22 (พ.ศ. 2537-2558)

ในชวง 22 ปของการดำเนนิงาน จนถงึปจจุบนั (ป พ.ศ. 2558) การดำเนนิงานของมลูนธิิฯ ไดรับความสนใจ
และรวมมือจากอาจารยและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ สงขอเสนอโครงการเขามา
เปนจำนวนมากอยางตอเนือ่ง รวมแลวทัง้สิน้จำนวน 2,750 ขอเสนอโครงการ โดยมลูนธิิฯ ไดใหการสนบัสนนุ
เงินทนุวจัิยเปนจำนวนรวมทัง้ส้ิน 83,400,000 บาท (แปดสบิสามลานสี่แสนบาทถวน) มนีกัวจัิยจากมหาวทิยาลยั
และ/หรือสถาบนัวจัิยในประเทศไทย จำนวนกวา 40 แหง ทีไ่ดรับทุนวจัิยรวมแลวเปนจำนวนกวา 380 คน
ใน 4 สาขา ไดแก เกษตรศาสตรและชีววิทยา เคมี วิศวกรรมศาสตร และฟสิกส โดยมีรายละเอียดของ
มหาวทิยาลยั/สถาบนัวจัิย ทีไ่ดรับการสนบัสนนุเงนิทนุ ตัง้แตป พ.ศ. 2537-2558 สรปุไดดงันี้

มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวนโครงการ มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวนโครงการ
ที่ไดรับเงินทุน ท่ีไดรับเงินทุน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 56 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 2
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 49 สถาบนัคนควาและพฒันาผลติผลทางการเกษตรฯ 2
มหาวทิยาลยัมหดิล 28 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 2
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 27 โรงเรียนนายเรอื 2
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 25 ศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิสวทช. 2
มหาวทิยาลยัขอนแกน 19 ศนูยเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ 18 มหาวทิยาลยัราชมงคลรตันโกสนิทร 1
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร 18 มหาวทิยาลยับรูพา 1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 1
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ 11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 1
มหาวทิยาลยัศลิปากร 11 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 1
มหาวทิยาลยันเรศวร 10 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื 9 มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 1
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 8 มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ 1
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 8 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 1
มหาวทิยาลยัรงัสิต 8 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 1
มหาวทิยาลยัแมโจ 7 มหาวิทยาลยัพะเยา 1
มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 7 สถาบนับณัฑิตศกึษาจุฬาภรณ 1
มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง 6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 1
สถาบนัวจัิยจฬุาภรณฯ 5 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 1
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 4 โรงเรียนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัริยาธริาช 1
มหาวทิยาลยัรามคำแหง 4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 1
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 3 สำนกังานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 1
มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2 รวมท้ังสิน้  386
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การกระจายของครท่ีูสมัครและไดรบัรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
ครัง้ที ่1-22 (พ.ศ. 2537-2558) แยกตามจงัหวดั

ครูจากโรงเรียนในกรงุเทพมหานคร และ 73 จังหวัด สมคัรเพือ่ขอรบัรางวัลการศกึษาวทิยาศาสตร
รวม 1,402 ราย ไดรับรางวัลทัง้ส้ิน 197 ราย โดยจงัหวัดทีย่งัไมเคยสมคัร คอื จังหวัดสมทุรสงคราม
และระนอง

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
ฉะเชิงเทรา 70 18
กรงุเทพฯ 96 16
สมทุรปราการ 39 12
ขอนแกน 50 11
อุดรธานี 51 10
กาฬสนิธุ 50 9
เชยีงราย 39 9
สรุาษฎรธานี 30 9
เชียงใหม 50 7
นครราชสมีา 65 6
ลำปาง 43 6
นครศรีธรรมราช 31 6
สระแกว 20 6
พทัลงุ 17 5
สงขลา 37 4
หนองคาย 19 4
นครนายก 13 4
แมฮองสอน 6 4
อบุลราชธานี 33 3
นครสวรรค 33 3
สุรินทร 19 3
อำนาจเจรญิ 8 3
นาน 27 2
นครพนม 23 2
พษิณุโลก 22 2
ชัยภูมิ 14 2
ระยอง 14 2
ปราจีนบุรี 12 2
ปตตานี 10 2
หนองบัวลำภู 9 2
กาญจนบรีุ 6 2
ศรสีะเกษ 34 1
เพชรบรูณ 29 1
นครปฐม 22 1
ปทุมธานี 22 1
มหาสารคาม 20 1
พะเยา 18 1
ชลบุรี 16 1

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
กำแพงเพชร 15 1
อทุยัธานี 15 1
สพุรรณบุรี 12 1
อางทอง 12 1
ยะลา 10 1
นนทบุรี 9 1
รอยเอด็ 9 1
สกลนคร 9 1
แพร 9 1
ประจวบคีรีขันธ 8 1
ยโสธร 8 1
ราชบุรี 9 1
จันทบุรี 7 1
ตราด 6 1
สุโขทัย 16 0
บรีุรัมย 14 0
ตรัง 12 0
เพชรบรีุ 9 0
อยธุยา 10 0
พงังา 8 0
ตาก 8 0
สมทุรสาคร 7 0
สระบุรี 7 0
เลย 7 0
นราธวิาส 6 0
พจิิตร 6 0
สตลู 6 0
ลพบุรี 5 0
ชัยนาท 5 0
มกุดาหาร 5 0
ลำพนู 4 0
อุตรดิตถ 4 0
กระบ่ี 3 0
ชมุพร 2 0
ภูเก็ต 2 0
สิงหบุรี 1 0
ระนอง 0 0
สมทุรสงคราม 0 0



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.

Thailand  Toray  Science  Foundation

Organization (2015)

The Committee of Nomination (Awards)
1. Organization

(1) Chairman: Dr. Yodhathai Thebtaranonth
(2) Members: Dr. Naksitte Coowatanachai

Dr. Vichai Boonsaeng
Dr. Peerasak Srinives
Dr. Pramuan Tangboriboonrat

2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science and

Technology Awards to the Managing Board.

The Committee of Nomination (Grants)
1. Organization

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


