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

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพทุ ธศักราช 2559 ซึง่ เปนปทยี่ สี่ บิ สามของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลทีม่ ผี ลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเปนเลิศ ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการทีม่ กี าร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศักยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิ ารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบันที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติ
เปนเอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ ศาสตราจารยระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เปนผไู ดรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ เริม่ ทำการวิจยั เกีย่ วสายอากาศเพือ่ ใชในการสือ่ สารไรสายมาตัง้ แตป
พ.ศ. 2524 ตอมาในป พ.ศ. 2546 ดวยเล็งเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและตองการ
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

เครือ่ งมือชวยปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร จึงไดเริม่ ศึกษาและดำเนินการวิจยั เกีย่ วกับ
การใชสายอากาศและคลืน่ ไมโครเวฟกับงานดานเกษตรกรรมขนานไปกับการวิจยั ดานการสือ่ สารไรสาย
เปนผบู กุ เบิกการพัฒนาเซนเซอรเพือ่ ตรวจสอบระดับความออนแกของผลไมกอ นการเก็บเกีย่ วโดย
ใชเทคนิคเรดาร ทีว่ ดั การสะทอนกลับของคลืน่ ไมโครเวฟแลวนำมาประมวลสัญญาณเพือ่ คำนวณ
หาความถีต่ อบสนองทีส่ มั พันธกบั คุณสมบัตไิ ดอิเล็กตริกของเนือ้ ทุเรียนทีม่ รี ะดับความออนแกตา งกัน
งานวิจยั นีน้ ำไปสกู ารทำเกษตรแมนยำทีเ่ กษตรกรสามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตในชวงเวลาทีเ่ หมาะสม
นอกจากนีไ้ ดนำเสนอการทำงานของเซนเซอรทเี่ ลียนแบบระบบสือ่ สารไรสาย โดยพิจารณาผลทุเรียน
ทีม่ รี ะดับความออนแกตา งกัน จะสะทอนคลืน่ วิทยุมากนอยไมเทากัน มีผลทำใหแฟคเตอรของชอง
สัญญาณระบบสือ่ สารแบบไรเซียน (Rician k-factor) ไมเทากันและใชคา นีใ้ นการตัดสินใจคัดแยก
ทุเรียนออนออกจากทุเรียนแก ชวยใหผปู ระกอบการควบคุมคุณภาพของสินคาได
จากงานวิจัยที่บุกเบิกการประยุกตความรูทางสายอากาศและการแพรกระจายคลื่นเพื่อใชกับงาน
ทางดานการเกษตรซึง่ เปนปญหาพืน้ ฐานของประเทศไทย รวมทัง้ ประเทศอืน่ ๆ อีกมากมาย ทำให
ไดรับความยอมรับอยางสูงในระดับนานาชาติ และปนคนไทยคนแรกที่ไดรับเกียรติใหทำหนาที่
Distinguished Lecturer of IEEE Antennas and Propagation Society โดยมีหนาทีบ่ รรยาย
ใหความรแู กสมาชิกของสมาคมในประเทศตางๆ ระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สำหรับหนวยงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปพทุ ธศักราช
2559 คือ ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดกอ ตัง้ มาพรอมกับมหาวิทยาลัยตัง้ แต
ป พ.ศ. 2486 เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพืชไรเปนแหงแรกในประเทศไทยตัง้ แตระดับปริญญาตรี
จนถึงปริญญาเอก ซึง่ เนนองคความรตู งั้ แตหลักการพืน้ ฐานถึงทฤษฎีขนั้ สูงในการสอนและวิจยั พืช
เศรษฐกิจ เชน ขาวโพด มันสำปะหลัง ขาว ปาลมน้ำมัน ออย ยางพารา พืชอาหารสัตว พืชพลังงาน
และพืชวงศถั่ว หลักสูตรที่เปดสอนประกอบดวยเทคโนโลยีและองคความรูที่ทันสมัยและใช
ประโยชนไดจริง ภาควิชาพืชไรนาสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืชผานการศึกษาและคนควาวิจยั
ดานการปรับปรุงพันธุพืช สรีรวิทยาและการผลิตพืช วิทยาการวัชพืช วิทยาการเมล็ดพันธุและ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว รวมถึงอุตนุ ยิ มวิทยาเพือ่ การเกษตร เพือ่ ความยัง่ ยืนดานอาหารและ
พลังงานของประเทศไทย
ภาควิชาพืชไรนาไดดำเนินการปรับปรุงพันธแุ ละออกพันธใุ หมของพืชเศรษฐกิจทีส่ ำคัญหลายชนิด
มาอยางตอเนือ่ งในหลายทศวรรษทีผ่ า นมา สำหรับใชเปนพันธปุ ลูกหรือใชเปนฐานพันธุกรรมของ
การปรับปรุงพันธใุ หมทงั้ ในระดับประเทศและระดับโลก ตัวอยางเชน ขาวโพดเลีย้ งสัตวพนั ธสุ วุ รรณ 1
มันสำปะหลังพันธเุ กษตรศาสตร 50 และถัว่ เขียวพันธกุ ำแพงแสน 1 และ 2 นอกจากนีภ้ าควิชา
พืชไรนาเปนหนวยงานเดียวของประเทศที่มีความรวมมือกับ International Rice Genome
Sequencing Project (IRGSP) ในการหาลำดับเบสบนจีโนมขาว และยังไดคน พบยีนความหอม
ในขาวขาวดอกมะลิ 105 บัณฑิตจากภาควิชาพืชไรนาไดออกรับใชสังคมในดานตางๆ ทั้งที่เปน
ผนู ำหรือผบู ริหารดานการเกษตรและการศึกษาในภาครัฐและเอกชน ตัง้ แตองคมนตรี อธิบดีกรม
ผูอำนวยการศูนย/สถาบัน และผูบริหารระดับสูงของบริษัทดานการเกษตรชั้นนำในประเทศและ
ภูมภิ าคเอเชีย บัณฑิตของภาควิชาพืชไรนาไดกลายเปนพลังขับเคลือ่ นภาคการเกษตรของประเทศ
และภูมภิ าคเอเชียอาคเนยอยางมีนยั สำคัญ
Thailand Toray 2 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2559 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 20 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา มีจำนวน 9 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การผลิ ต สตาร ช ที่ ท นย อ ยโดยเอนไซม ใ นระบบทางเดิ น อาหารเพื่ อ ใช ใ น
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. เกือ้ การุณย ครูสง
หนวยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ชื่อโครงการ ผลของฮอรโมนจูวไี นลสงั เคราะหตอ พัฒนาการของรังไขในดักแดหนอนเยือ่ ไผ
(Omphisa fuscidentalis)
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. มนพร มานะบุญ พูลแกว
หนวยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. ชื่อโครงการ ศึกษาโปรตีนเปาหมายของสารกลมุ Isocryptolepine ทีม่ ฤี ทธิต์ า นมาลาเรีย
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อรภัค เรีย่ มทอง
หนวยงาน ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ชื่อโครงการ การปนเปอนสารพิษที่มาจากเชื้อราที่มีอยูตามธรรมชาติในผลิตภัณฑขาว
ปลอดสารเคมี
ชือ่ นักวิจยั
ดร. วุทวิ ชั ฒ จิตจักร
หนวยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. ชื่อโครงการ การแปรรูปเห็ดปาเอคโตไมคอรไรซาชนิดบริโภคไดที่มีคุณสมบัติลดระดับ
น้ำตาลและคอเลสเตอรอลเพือ่ เพิม่ มูลคาสินคาทางการเกษตร
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย
หนวยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ชื่อโครงการ การเจริญเติบโตของปูทะเล (Scylla sp.) หลังการลอกคราบ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ภัทราวดี ศรีมเี ทียน
หนวยงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
7. ชื่อโครงการ ปฏิสมั พันธระดับโมเลกุลระหวางแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟตกบั ขาวเพือ่ สงเสริม
การเจริญและลดความเครียดของขาวในสภาวะเค็ม
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
หนวยงาน ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

8. ชื่อโครงการ คุณคาทางโภชนาการและสมบัติเชิงสุขภาพของผักและสมุนไพรที่ใชในตำรับ
อาหารไทย
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ปยะ เต็มวิรยิ ะนุกลู
หนวยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. ชื่อโครงการ การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางสารทุติยภูมิในกลวยไมวานเพชรหึง
(Grammatophyllum speciosum Blume) ทีเ่ ลีย้ งในระบบ Temporary
Immersion Bioreactor
ชือ่ นักวิจยั
ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน
หนวยงาน หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาเคมี มีจำนวน 3 โครงการ
10. ชื่อโครงการ การประยุกตใชสีสังเคราะหและสารขนจากแปงหัวบอนดัดแปรสำหรับพิมพ
ผาไหมและผาฝาย
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
หนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสงิ่ ทอ คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและออกแบบแฟชัน่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11. ชื่อโครงการ การวิศวกรรมนาโนบอดีผา นเขาเซลลทยี่ บั ยัง้ ไทโรซีนไคเนสของ ErbB-2 ดวย
การผสมผสานเทคนิคชีวเคมีคอมพิวเตอรและการทดลองในหองปฏิบัติการ
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. เกียรติทวี ชูวงศโกมล
หนวยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
12. ชื่อโครงการ การพัฒนาตัวดูดซับชนิดเบาพิเศษจากชีวมวล ที่มีประสิทธิภาพในการเลือก
ดูดซับน้ำมันและดักจับโลหะหนักปนเปอนในน้ำเสียจากอุตสาหกรรม
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุวดี กองพารากุล
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาฟสิกส มีจำนวน 4 โครงการ
13. ชื่อโครงการ การพัฒนาสมบัตดิ า นการนำไฟฟาของวัสดุเชิงประกอบของแบคทีเรียเซลลูโลส
เพื่อการประยุกตใชงานในเซลลแสงอาทิตย
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศรุต อำมาตยโยธิน
หนวยงาน สาขาเทคโนโลยีวสั ดุและสิง่ ทอ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
14. ชื่อโครงการ การศึกษาผลกระทบของคลื่นเหนือเสียงที่มีตอการผลิตน้ำมันของสาหราย
Botryococcus braunii
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สรศักดิ์ ดานวรพงศ
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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15. ชื่อโครงการ ตัวตรวจไอออนปรอทแบบกระดาษโดยการวัดสีตามคุณสมบัติพลาสมอน
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศุภลักษณ อำลอย
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
16. ชื่อโครงการ การพัฒนาวัสดุปดและสมานแผลจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือในรูปแบบ
ของเสนใยนาโนและไฮโดรเจล
ชือ่ นักวิจยั
ดร. นริศร บาลทิพย
หนวยงาน สาขาวิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 4 โครงการ
17. ชื่อโครงการ การออกแบบและสรางเขาเทียมไฮดรอลิกสำหรับผูพิการขาขาดที่แข็งแรง
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ชัญญาพันธ วิรฬุ หศรี
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18. ชื่อโครงการ การออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันแบบแรงดันตกครอมต่ำและมีประสิทธิภาพ
สูงโดยไมใชตัวเก็บประจุภายนอกในระบบแผงวงจรรวมพลังงานต่ำ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วรดร วัฒนพานิช
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
19. ชื่อโครงการ การพัฒนาตัวแบบเฝาระวังการระบาดของไขเลือดออกโดยใชดัชนีพืชพรรณ
จากการรับรรู ะยะไกลและการวิเคราะหวฏั จักรปรากฏการณเอนโซ
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
20. ชื่อโครงการ นวัตกรรมการผลิตเลนสพอลิเมอรสำหรับทัศนูปกรณแสงดวยเครื่องพิมพ
3 มิติ เพือ่ สรางทัศนูปกรณแสงและอุปกรณแสงทางวิทยาศาสตร
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สือ่ จิตต เพ็ชรประสาน
หนวยงาน คณะวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคดั เลือกใหมผี ไู ดรบั รางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัลรวม 210,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 80,000 บาท ไดแก
อาจารยธดิ ารัตน คุณธนะ
โรงเรียนสันติครี วี ทิ ยาคม อำเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย
ชือ่ ผลงาน: การเพิม่ ผลผลิตของเห็ดหลินจือทีเ่ พาะดวยดินมารลผสมขีเ้ ลือ่ ยไม
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 60,000 บาท มีผไู ดรบั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยขวัญฤทัย คำฝาเชือ้
โรงเรียนวาวีวทิ ยาคม อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: อิทธิพลของไสเดือนดินที่มีตอผลผลิตของชาอัสสัมที่ระดับ
ความสูงตางกัน
2. อาจารยคงกฤช อะทะวงศ
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: ผลของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินจากบอน้ำพุรอน
ตอการยับยัง้ การงอกและการเจริญเติบโตของหญาขาวนก

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 10,000 บาท ไดแก
อาจารยกณ
ั จณา อักษรดิษฐ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ชือ่ ผลงาน: ผลการศึกษาการใชกระดาษเคลือบน้ำยางพาราในการคลุมแปลงหอมแดง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 235,000 บาท
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 120,000 บาท ไดแก
อาจารยเกียรติศกั ดิ์ อินราษฎร
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชือ่ ผลงาน: การศึกษาสมบัตขิ องยางไมในทองถิน่ เพือ่ ประยุกตใชเปนเจลประคบเย็น
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 100,000 บาท ไดแก
อาจารยสวุ ารี พงศธรี ะวรรณี
โรงเรียนสุราษฎรพทิ ยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ชื่อผลงาน: พอลิเมอรคอมโพสิตจากเซลลูโลสแบคทีเรียที่เลี้ยงดวยน้ำทิ้งจาก
การทำยางแผนดิบ

รางวัลที่ 3

ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 15,000 บาท ไดแก
อาจารยสกุ ลั ยา วงคใหญ
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชือ่ ผลงาน: ศึกษาประสิทธิภาพการยอยตอซังโดยใชน้ำหมักจากมูลสัตวเพื่อ
เปนแนวทางในการลดการเผาตอซัง

นอกจากนี้ โรงเรียนของผูไดรับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทั้ง 4 โรงเรียนยังไดรับ
เงินสนับสนุนหองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
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1. โรงเรียนสันติครี วี ทิ ยาคม อำเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย
2. โรงเรียนวาวีวทิ ยาคม อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
3. โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (2 รางวัล)
4. โรงเรียนสุราษฎรพทิ ยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนินการคัดเลือกผทู ไี่ ดรบั รางวัล และหวังวาความพยายามของมูลนิธฯิ ในการดำเนินกิจกรรม
ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ
ประธานมูลนิธโิ ทเร
เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 7 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ
Professor Dr. Monai Krairiksh
เกิดเมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2500 ทีก่ รุงเทพมหานคร เปนบุตรคนที่
สองในจำนวนสีค่ นของนายนิปก และนางมัชชารี ไกรฤกษ สมรสกับ
นางศิราภรณ ไกรฤกษ (ดิสสระ) มีธดิ าและบุตรสองคน คือ นางสาว
นวิกา ไกรฤกษ และนายเมธัส ไกรฤกษ

การศึกษา
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2537

มัธยมศึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

Profile
MONAI KRAIRIKSH
Born:
June 19, 1957, Bangkok, Thailand
Family: Second child of the four children of Mr.Nipka and Mrs.Musharee Krairiksh
Wife:
Mrs.Siraporn Krairiksh (Dissara)
Children: 1. Ms.Nawika Krairiksh
2. Mr.Maethus Krairiksh

Education:
1981
1984
1994

High school: Vajiravudh College
Bachelor of Engineering in electrical engineering, King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang
Master of Engineering in electrical engineering, King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang
Doctor of Engineering in electrical engineering, King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang
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ประวัตกิ ารทำงาน

ตำแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2524
อาจารยภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล)
พ.ศ. 2531
ผชู ว ยศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล
พ.ศ. 2536
รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล
พ.ศ. 2546
ศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล
พ.ศ. 2551
ศาสตราจารยระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล
ตำแหนงทางดานบริหาร
พ.ศ. 2540-2545 รักษาการผอู ำนวยการสำนักวิจยั การสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2555-2556 รองอธิการบดี
พ.ศ. 2557-2558 รักษาการอธิการบดี

Working Experiences:
Academic Position
1981
Lecturer, Department of Telecommunications Engineering, King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
1988
Assistant Professor, Department of Telecommunications Engineering, KMITL
1993
Associate Professor, Department of Telecommunications Engineering, KMITL
2003
Professor, Department of Telecommunications Engineering, KMITL
2008
Professor 11, Department of Telecommunications Engineering, KMITL
Administrative Positions:
1997-2002 Director of the Research Center for Communications and Information
Technology
2012-2013 Vice president
2013-2015 Acting President
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 9 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ตำแหนงอื่นๆ และรางวัลที่ไดรับ
พ.ศ. 2537-2541 หัวหนาโครงการวิจยั สายอากาศสล็อตอารเรยทรงกลมทีป่ รับทิศทางได โดยรางวัล
พัฒนาวิชาชีพนักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
พ.ศ. 2541
หัวหนาโครงการวิจยั การศึกษากลไกการปรับจุดความรอนของสายอากาศปอน
คลื่นแถวลำดับ เพื่อทำใหไดอุณหภูมิสม่ำเสมอในบริเวณกวาง โดยทุนของ
มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย
พ.ศ. 2546
หัวหนาโครงการวิจยั การวัดคุณสมบัตขิ องไดอิเล็กตริกดวยการวัดการกระเจิง
ยอนกลับเพือ่ การสงออก โดยคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ

Other Positions Held and Awards:
1990-1993
Project Leader: Steerable spherical slot array antenna: National
Science and Technology Development Agency
1993-1994
Project Leader: Steerable slot array applicator for uniform heat
distribution: Thai Toray Science Foundation
1999-2000
Project Leader: Inverse scattering for fruit quality control: National
Research Council of Thailand
1999-2000
Project Leader: Antennas for 3G systems: National Science and
Technology Development Agency
2005-2008
Project Leader: Antenna technology: Thailand Research Fund
(Senior Research Scholar)
2005-2006
Editor-in-Chief, ECTI EEC Transactions
2006-2007
Project Leader: Microwave sensor for fruit inspection: National
Research Council of Thailand
2006-2008
Chairman of the IEEE MTT/AP/Ed joint chapter
2006-2007
Project Leader: Wireless sensor network for fruit quality control:
National Research Council of Thailand
2006-2007
President of ECTI Association
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พ.ศ. 2548
เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.
พ.ศ. 2549-2550 หั ว หน า โครงการวิ จั ย เครื่ อ งตรวจสอบรสชาติ ผ ลไม ด ว ยคลื่ น ไมโครเวฟ
โดยคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
พ.ศ. 2551
หัวหนาโครงการวิจัยระบบโครงขายเซนเซอรไรสายเพื่อควบคุมคุณภาพ
การผลิตผลไม โดยคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
พ.ศ. 2551
กรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2551
เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.
พ.ศ. 2551-2553 บรรณาธิการวารสาร ECTI EEC Transactions

2007
2008-2011
2008
2008-2009
2009
2010
2010-2011
2012-2014
2012
2013-Present
2013-2016

General Chairman of the 2007 Asia-Pacific Microwave Conference
Project Leader: Electromagnetic wave technology: Thailand Research
Fund (Senior Research Scholar)
Searching Committee Member, National Broadcasting and Telecommunications Committee
Editor-in-chief of the ECTI Transactions on Electrical Engineering,
Electronics, and Communications 2008-2009
Advisory committee of the 2009 International Symposium on Antennas
and Propagation
Distinguished Researcher, National Research Council of Thailand
President of the Electrical Engineering/ Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology Association (ECTI)
Distinguished Lecturer: IEEE Antennas and Propagation Society
Distinguished Alumni of KMITL
Associate Editor: IEEE Transactions on Antennas and Propagation
Project Leader: Microwave sensors for agricultural applications: King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Research Fund

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 11 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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พ.ศ. 2553-2554 นายกสมาคมวิชาการไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2553
นักวิจัยดีเดนแหงชาติสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย
พ.ศ. 2555
ศิษยเกาดีเดนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2555-2557 Distinguished Lecturer of IEEE Antennas and Propagation Society
พ.ศ. 2555-ปจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย
พ.ศ. 2556-ปจจุบนั Associate Editor of IEEE Transactions on Antennas and Propagation
พ.ศ. 2559-ปจจุบนั กรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจยั สกว.
กรรมสอบวิทยานิพนธปริญญาเอก: Royal Melbourne Institute of
Technology ประเทศออสเตรเลีย
กรรมสอบวิทยานิพนธปริญญาเอก: University of Technology Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
ผพู จิ ารณาบทความ: IEEE Transactions on Antennas and Propagation
ผพู จิ ารณาบทความ: IEEE Sensors Journal
ผพู จิ ารณาบทความ: IEEE IET Microwaves, Antennas & Propagation
ผพู จิ ารณาบทความ: IEEE Progress in Electromagnetics Research
ผพู จิ ารณาบทความ: IEEE Institute of Electronics, Information and
Communication Engineers (IEICE)

2013-Present
2013-Present
2015
2015-2017

2015-Present
2015-Present

National advisory committee chair of Innovative Electromagnetic
Academy of Thailand
Council Member, University of Thai Chamber of Commerce
Chairman of the 2015 IEEE Conference on Antenna Measurements
and Applications
Project Leader: Low-cost high efficiency base-station antenna
deployment in any environment: IEEE
Special Interest Group for Humanitarian Technology Project
Coordinator of IEEE APS ASEAN Initiative
Member of IEEE APS SIGHT Committee
Ph.D. External Examiner: Royal Melbourne Institute of Technology
(Australia)
Ph.D. External examiner: University of Technology Malaysia
Reviewer for IEEE Transactions on Antennas and Propagation
Reviewer for IEEE Sensors Journal
Reviewer for IET Microwaves, Antennas & Propagation
Reviewer for Progress in Electromagnetics Research
Reviewer for Institute of Electronics, Information and Communication
Engineers (IEICE)
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ผลงานวิจัยของศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ

Research Works of Professor Dr. Monai Krairiksh
ดานการวิจยั
ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษมคี วามสนใจงานวิจยั ดานสายอากาศซึง่ มีสว นสำคัญทีข่ าดไมได
ในระบบสื่อสารไรสาย ไดดำเนินการวิจัยมาตั้งแตปพ.ศ.2524 และไดเริ่มศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
สายอากาศทีม่ ลี ำคลืน่ คงที่ ตอมาจึงศึกษาสายอากาศทีป่ รับลำลืน่ ได สายอากาศนีส้ ามารถประยุกต
ใชในการสือ่ สารไรสายและการเกษตร
สายอากาศปรับลำคลื่น
ศารตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดนำเสนอสายอากาศแพทชสี่เหลี่ยมที่ปรับลำคลื่นดวยการ
ปด-เปดวงจรดวยไดโอดพิน (PIN diode) ที่ขอบของสายอากาศทั้งสี่ดาน ทำใหไดลำคลื่น
สองทิศทางที่สามารถเพิ่ม Diversity gain ไดเปนอยางดี และไดปรับปรุงใหสรางงายขึ้นดวย
การสวิทชโพรบที่ปอนสายอากาศแทนการปด-เปดขอบสายอากาศ

Achievements
Research
Antennas for wireless communications
Realizing that antenna is a crucial component that is inevitably utilized in wireless
communications, Prof.Monai Krairiksh has conducted research on antenna since 1981.
It began with fixed beam antennas and subsequently moved to beam-scanning antenna.
He proposed an antenna that radiation pattern can be reconfigured by shorting or
opening the four edges of a square patch antenna by using PIN diodes. The two
radiation patterns significantly enhances diversity gain of the wireless communications.
The antenna was further developed by switching exciting probes instead of shorting-opening
the edges of the antenna to simplify the fabrication process. Furthermore, a dual-band
antenna using this technique was developed to support the modern wireless communications.
Prof. Monai Krairiksh proposed a circular array which utilizes one-bit phase shifters.
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 13 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดนำเสนอสายอากาศแถวลำดับที่ปรับลำคลื่นดวยวงจร
ปรับเฟส 1 บิตที่มีความสูญเสียในระบบปอนสัญญาณต่ำทำใหสายอากาศมีประโยชนอยางยิ่ง
ในระบบสือ่ สารไรสาย ตอมาไดนำเสนอสายอากาศปรับลำคลืน่ ไดเปนสวนประกอบของแถวลำดับ
เปนผลใหระบบสายอากาศนีม้ กี ารปรับแบบรูปการแผพลังงานไดหลากหลายโดยงาย สามารถเพิม่
อัตราสวนกำลังของสัญญาณทีต่ อ งการตอสัญญาณรบกวนอยางมีประสิทธิภาพ และเมือ่ ใชเปนสาย
อากาศอัจฉริยะจะมีอตั ราการลเู ขาสอู ตั ราสวนสัญญาณทีต่ อ งการตอสัญญาณรบกวนสูงไดรวดเร็ว
ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดนำเสนอสายอากาศยากิ-อูดะที่ปรับลำคลื่นไดสี่ทิศทาง
ทีส่ ามารถใชเปนสายอากาศทีต่ ดิ ตัง้ บนพาหนะ ทำใหคณ
ุ ภาพของการสือ่ สารดีแมพาหนะมีการเลีย้ ว
เปลี่ยนทิศทาง การใชสายอากาศยากิ-อูดะที่ปรับลำคลื่นไดสี่ทิศทางนี้เปนองคประกอบของ
แถวลำดับทำใหมีรูปแบบการแผพลังงานไดมากกวาการใชองคประกอบที่มีสองลำคลื่นอยางมาก
นอกจากการคนควาสายอากาศแลว ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดศกึ ษาคนควาเกีย่ วกับ
การแพรกระจายคลื่นวิทยุ โดยมุงการศึกษาชองสัญญาณบนตนไมและในสวน ที่ทำใหสามารถ
ประยุกตใชในงานที่เกี่ยวกับการใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการเกษตรของประเทศไทย
เซนเซอรไมโครเวฟเพื่อการเกษตร
ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษบกุ เบิกการศึกษาเรดารเพือ่ การคัดผลไมโดยการวัดคลืน่ สะทอนกลับ
จากผลไม แลวนำมาคำนวณความถีธ่ รรมชาติซึ่งมีความแตกตางระหวางผลไมออนและผลไมแก
ประโยชนที่สำคัญคือการคัดผลไมกอนการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลไมที่สนใจคือทุเรียนเพราะเปนผลไม
ที่มีมูลคาการสงออกเปนอันดับหนึ่ง ทำนองเดียวกันเทคนิคนี้ยังใชกับผลไมอื่นได
ในขณะที่ปญหาดานหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนออนมีผลกระทบตอรายรับของผูประการสงออกเปน
อยางมาก ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดศกึ ษาและพัฒนาเซนเซอรคดั ทุเรียนออนทีป่ ะปน

With this configuration, a low loss feeding network is realized and this antenna is
suitable for real usage. Subsequently, he applied the pattern reconfigurable antennas
that possess two radiation patterns in such a circular array. Hence, variety of radiation
patterns could be produced simply. This antenna can efficiently improve signal to
interference ratio. In addition, it can speed up the convergent rate of the smart antenna.
Prof.Monai Krairiksh developed a four-beam Yagi-Uda antenna for mobile applications.
The received signal is kept in good quality when the vehicle moves in different directions.
Applying the four-beam Yagi-Uda antennas as elements of the proposed array with
one-bit phase shifters, the number of radiation patterns could be enhanced over the
two-beam counterpart.
Apart from antenna development, Prof. Monai Krairiksh developed communication channels
on a tree and in a garden according to the demand of agricultural applications in Thailand.
Antennas and propagation for agricultural applications
Prof. Monai Krairiksh pioneered in developing a radar for fruit classification. He proposed
the use of measured back scattered wave from a fruit to evaluate natural frequency. The
immature fruits have different dielectric properties from mature fruits and the magnitude
of scattered wave are different. This is essential to the pre-harvest of durian fruits which
produce the highest revenue to the exporters. By the way, this technique can be
applied to other fruits.
While the problem of durian post-harvest has markedly effect on exporters, Prof. Monai
Thailand Toray 14 Science Foundation
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มาออกจากทุเรียนแกโดยอาศัยความรทู างดานการสือ่ สารไรสาย และจากคุณสมบัตไิ ดอิเล็กตริกของ
เนือ้ ทุเรียนออนแตกตางจากของเนือ้ ทุเรียนแก ทำใหคลืน่ กระเจิงมีความแรงแตกตางกัน จากการ
วัดหลายๆ ครัง้ รอบตัวผลทุเรียน พบวาคาความเบีย่ งเบนของสัญญาณสะทอนจากเนือ้ ทุเรียนออน
แตกตางจากเนือ้ ทุเรียนแก ทำใหสามารถคำนวณดัชนีความออนแกจาก k-factor ทีใ่ ชในการสือ่ สาร
ไรสายได งานวิจยั นีไ้ ดยนื่ จดสิทธิบตั ร ตีพมิ พในวารสารชัน้ นำและผลิตในเชิงพาณิชย แตในการ
วัดคลืน่ กระเจิงหลายๆ ครัง้ รอบผลทุเรียน อาจทำไดโดยใชมอเตอรหมุนผลทุเรียน แตจะไมสะดวก
ในทางปฏิบัติเพราะเมื่อผลทุเรียนวางอยูบนสายพานจะไมสามารถหมุนได

Krairiksh investigated dielectric properties of durian fruits at different maturity stages
and developed a durian-classification-sensor based on a principle of wireless communications.
With the different dielectric properties at different maturity stages, the different
scattered wave measured at various positions around the fruit produces a maturity
index calculated from k-factor in wireless communications. This work was filed for patent,
published in a leading journal and commercialized.
In order to measure scattered wave at various positions around the fruit, it can be
accomplished by rotating the fruit by a motor. However, it is not suitable in practice
when a lot of fruits are laid on a conveyor. Prof. Monai Krairiksh applied the proposed
phase array of pattern reconfigurable antenna he used in wireless communications to
this purpose. It is used for receiving scattered wave from a fruit via a conical reflector.
In this regard, data of scattered waves from various positions can be obtained to
calculate k-factor and a large number of fruits on a conveyor can be classified.
In addition, a microwave sensor was developed for measuring variation of dielectric
properties of an object without using expensive phase measurement by measuring
coupled signals from parallel and perpendicular antennas. It was applied for measuring
moisture content of paddy and feeding back to the high-efficiency microwave paddy
drier developed by his group.
From the aforementioned research works, IEEE Antennas and Propagation Society
appointed Prof.Monai Krairiksh as a Distinguished Lecturer during 2012-2014. He was
the Distinguished Lecturer who was most invited to give lectures in more than ten
countries in 2013.
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 15 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดประยุกตสายอากาศแถวลำดับทีม่ อี งคประกอบทีป่ รับลำคลืน่
ไดมาสรางหลายลำคลื่นแลวรับสัญญาณกระเจิงจากผลไมผานตัวสะทอนคลื่นรูปทรงกรวย มา
คำนวณ k-factor ทำใหการคัดผลไมจำนวนมากทีว่ างบนสายพานผานเซนเซอรทคี่ ดิ คนนีท้ ำไดสำเร็จ
นอกจากนีไ้ ดพฒ
ั นาเซนเซอรวดั การเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตไิ ดอิเล็กตริกดวยคลืน่ ไมโครเวฟ ทีอ่ าศัย
การวัดสัญญาณเชื่อมตอรวมจากสายอากาศที่วางขนานและตั้งฉากกัน ทำใหไมตองวัดเฟสของ
สัญญาณซึง่ มีตน ทุนสูง ตัวอยางการใชงานไดแกการวัดความชืน้ ขาวเปลือก เพือ่ ปอนกลับคาความชืน้
กลับไปยังเครื่องลดความชื้นดวยคลื่นไมโครเวฟที่พัฒนาขึ้น
ผลจากงานวิจยั ขางตนทำให IEEE Antennas and Propagation Society แตงตัง้ ใหศาสตราจารย
ดร. โมไนย ไกรฤกษทำหนาที่ Distinguished Lecturer ในป พ.ศ. 2555-2557 และเปน Distinguished
Lecturer ทีไ่ ดรบั เชิญใหบรรยายในประเทศตางๆ มากกวา 10 ประเทศในป พ.ศ. 2556

ดานการพัฒนาบุคลากรและเครือขายวิจยั
ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ มีความมงุ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาบุคคลากรและสรางเครือขาย
งานวิจยั ในงานดานสายอากาศและการแพรกระจายคลืน่ ไดเปนอาจารยทปี่ รึกษาหลักใหกบั นักศึกษา
จบปริญญาโท 28 คน และปริญญาเอก 18 คน ในจำนวนนี้ 16 คนไดรบั การบรรจุเปนอาจารย
ตามสถาบันตางๆ ทำใหเกิดความเชื่อมโยงและความรวมมือในดานการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการ ไดเปนอาจารยสอบวิทยานิพนธในสถาบันการศึกษาตางๆ ไดแก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
Human Resource Development
Prof. Monai Krairiksh concentrated on developing human resource and research
network in antennas and propagation. He supervised 18 Ph.D. and 28 Master students
whom 16 out of these are working as faculty members of public and private universities.
Most of them collaborate in research on antennas and propagation in addition to
teaching and academic service. He served as external examiners of various universities,
e.g. Chulalongkorn University, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, King
Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Suranaree University of Technology,
Mahanakorn University of Technology, etc. Prof.Monai Krairiksh also established
international research network. He served as a general chairman of 2007 Asia-Pacific
Microwave Conference, 2013 Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation,
2015 IEEE International Conference on Antennas and Applications which successfully
organized and Thai and oversea researchers joined together. Some research projects
were initiated from these activities. As a Local Advisory Chair of Innovative Electromagnetic
Academy of Thailand, this community can be strengthen.
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Electronics, vol. E82-C, no.7, pp.1242-1247, July 1999.
63. M.Krairiksh, C.Phongcharoenpanich, K.Meksamoot and J.Takada, “A Circularly Polarized Conical
Beam Spherical Slot Array Antenna,” International Journal of Electronics, vol.86, no.7, pp.815-823,
July 1999.
64. M.Krairiksh, C.Thongsopa, C.Phongcharoenpanich, E.Khoomwong and C.Leekpai, “A Steerable
Spherical Slot Array Antenna,” Journal of the Science Society of Thailand, vol.25, no.4,
pp.231-236, 1999.
65. M.Krairiksh, W.Kiranon, and T.Wakabayashi, “A spherical slot array applicator for medical
applications,” IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, vol.43, no.1, pp.78-86,
August 1995.
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ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Department of Agronomy, Kasetsart University

ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 02-5793130
โทรสาร: 02-5798580
อีเมล: kittipadakul@yahoo.com
ภาควิชาพืชไรนา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน
นครปฐม 73140
โทรศัพท: 034 355 188
อีเมล: agrcnm@ku.ac.th

Vision of the Department
The Department of Agronomy educates diverse students to become responsible global
citizens and future leaders through a challenging learning environment of Agronomy in
terms of plant breeding and agronomic management for crop production. We apply
knowledge to generate technology to increase crop productivity and quality that feed
and benefit our societies.

History of Department of Agronomy
Department of Agronomy was established together with the Faculty of Agriculture and
Kasetsart University in 1943. Later in 1979, Department of Agronomy, Faculty of
Agriculture began another teaching activities at Kamphaeng Saen Campus, Nakhon
Pathom Province. By offering classes for the 3rd and 4th year undergraduate students in
Bachelor of Science degree (Agriculture), it made Department of Agronomy to be busy
with academic activities in both Bangkhen and Kamphaeng Saen Campuses. Thereafter,
the University has announced the establishment of Faculty of Agriculture at Kamphaeng
Saen campus on 21 March 2003. For this reason, the two Departments of Agronomy are
independent and, since then, become Department of Agronomy, Faculty of Agriculture
Thailand Toray 22 Science Foundation
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ประวัตภิ าควิชา
ภาควิชาพืชไรนา ไดกอ ตัง้ มาพรอมกับคณะเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป พ.ศ. 2486
ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2486 ตอมาในป พ.ศ. 2522 ภาควิชาพืชไรนา
คณะเกษตร ไดเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนอีกแหงที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดยการเปดสอนนิสติ ปริญญาตรีชนั้ ปที่ 3 และ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
เปนผลใหภาควิชาพืชไรนามีการเรียนการสอนในทัง้ 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน
จากนัน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2546 มีประกาศของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรือ่ งการจัดตัง้ คณะเกษตร
กำแพงแสน ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2546 ทำใหภาควิชาพืชไรนาทัง้ 2 วิทยาเขตมีการบริหารที่

(at Bangkhen Campus), and Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at
Kamphaeng Saen Campus. Both departments offer degree in bachelor, master and
doctoral degrees.
Department of Agronomy at Kasetsart University is the first public institute that teaches
and researches at the bachelor, master and doctoral degrees of agronomy in Thailand.
At present, over 5,000 graduates are actively serving Thai society and playing
important roles to drive the development of agriculture in Thailand. The curricula have
been reviewed and updated throughout the university development. The knowledge
and crop varieties from both departments have been contributed to the agricultural
development of the country continuously. A prominent example was in the depression
year of 1997, the department has been involved in the development projects to alleviate
the social impact of the economic crisis. In 1999, there were many trainings to transfer
knowledge to farmers to help increasing their income and tolerate to stressed
environments such as drought and flooding. The departments have important
contributions in mitigating these impacts. The departments’ research programs have
covered important crop development for the national economic and social development
plans such as rice, cassava, maize, sugarcane, forage crops, rubber tree, and oil palm.
The departments also have had continuously teaching and developing knowledge as
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อิสระจากกันและกลายเปนภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร (อยทู วี่ ทิ ยาเขตบางเขน) และภาควิชาพืชไรนา
คณะเกษตร กำแพงแสน ซึง่ ทัง้ สองภาควิชาเปดสอนในหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก
ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนภาควิชาแรกในประเทศไทยทีม่ กี ารเรียนการสอน
และวิจัยดานพืชไรทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ปจจุบันภาควิชาพืชไรนาไดผลิตบัณฑิต
ไมต่ำกวา 5,000 คน ที่ออกมารับใชสังคมและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของ
ประเทศไทย โดยหลักสูตรของภาควิชาพืชไรนาไดมีการปรับปรุงใหทันสมัยควบคูกับการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยตลอดเวลา องคความรแู ละพันธพุ ชื จากทัง้ สองภาควิชาไดมสี ว นในการพัฒนาการ
เกษตรของประเทศไทยอยางตอเนื่อง ตัวอยางที่เห็นชัดเจนคือในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อป พ.ศ.
2540 ภาควิชาพืชไรนาไดมีสวนรวมในโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ (บสศ.) และเมื่อป พ.ศ. 2542 ภาควิชาพืชไรนาไดมีการจัดโครงการอบรมและ
ถายทอดความรูแกเกษตรกรเพื่อชวยเพิ่มรายไดและบรรเทาทุกขจากกรณีประสบภัยแลงและ
อุทกภัย ซึ่งภาควิชาฯ ไดมีสวนรวมที่สำคัญในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติเหลานั้น ภาควิชา
พืชไรนามีโครงการวิจัยที่ครอบคลุมการปรับปรุงพันธุพืชที่มีความสำคัญตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เชน ขาว มันสำปะหลัง ขาวโพด ออย พืชอาหารสัตว ยางพารา และปาลมน้ำมัน
ภาควิชาพืชไรนายังไดมีกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง อีกทั้งยัง

คณาจารย
บัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาพืชไร
ปการศึกษา 2558

well as strengthening and stabilizing crop production and food security of Thailand
through research outcome, graduates and textbooks in Agriculture. For research, plant
breeding was one of the major research activities from both Department of Agronomy
that provide many crop varieties to farmers such as cassava, maize and sugarcane
varieties which have been grown in most part of Thailand and many countries around
the world, for example, Kasetsart 50 cassava variety, and field corn, Suwan 1 variety.
The departments also have accumulated knowledge through research and publishing
national and international journal papers in related fields such as forage, weed science,
seed technology, cropping systems, and crop microclimate. Currently, both
Department of Agronomy remain committed to produce innovative research in both of
plant breeding and crop production, including graduates, and textbooks to improve
the livelihood of Thai people and for sustainable society.
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สรางความเขมแข็งและเสถียรภาพของการผลิตพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย
ผานผลงานวิจยั บัณฑิตทีจ่ บ และตำราเรียนทางดานการเกษตร สำหรับงานวิจยั นัน้ การปรับปรุง
พันธเุ ปนหนึง่ ในงานวิจยั หลักของทัง้ สองภาควิชาทีไ่ ดพฒ
ั นาพันธพุ ชื หลายชนิดออกสเู กษตรกร เชน
พันธุมันสำปะหลัง พันธุขาวโพด และพันธุออย ที่มีการปลูกในพื้นที่สวนใหญของประเทศและ
ในหลายประเทศของโลก ยกตัวอยางเชน มันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 และขาวโพด
เลีย้ งสัตวพนั ธสุ วุ รรณ 1 นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังมีการสัง่ สมองคความรผู า นงานวิจยั และตีพมิ พ
วารสารวิจยั ทัง้ ในประเทศและตางประเทศทีเ่ กีย่ วของในหลายสาขา เชน พืชอาหารสัตว วิทยาการ
วัชพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ระบบปลูกพืชและภูมิอากาศพืช ปจจุบันภาควิชาพืชไรนาทั้งสอง
ยังคงมงุ มัน่ ทีจ่ ะผลิตงานวิจยั ทีม่ คี วามกาวหนาทัง้ ดานการปรับปรุงพันธพุ ชื การผลิตพืช การผลิต
บัณฑิต และตำรา เพือ่ เพิม่ ความกินดีอยดู ขี องคนไทยและทำใหสงั คมไทยมีความยัง่ ยืนสืบไป

สมาชิกในภาควิชา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
1. ศาสตราจารยเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิพ์ เิ ชษฐ
2. ศาสตราจารยสายัญห ทัดศรี
3. รองศาสตราจารยจวงจันทร ดวงพัตรา
4. รองศาสตราจารยอรรควุฒิ ทัศนสองชั้น
5. รองศาสตราจารยรงั สฤษดิ์ กาวีตะ
6. รองศาสตราจารยวจิ ารณ วิชชุกจิ

ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
1. ศาสตราจารยพรี ะศักดิ์ ศรีนเิ วศน
2. รองศาสตราจารยอภิชาติ วรรณวิจติ ร
3. รองศาสตราจารยนวรัตน อุดมประเสริฐ
4. รองศาสตราจารยเรวัต เลิศฤทัยโยธิน
5. รองศาสตราจารยสนธิชยั จันทรเปรม
6. อาจารยวทิ ติ ร ใจอารีย

Chairs of the Department
• Assistant Professor Dr. Piya Kittipadakul
Head of Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University
• Assistant Professor Dr. Chanate Malumpong
Head of Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen,
Kasetsart University

Department members
Department of Agronomy,
Department of Agronomy,
Faculty of Agriculture
Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen
1. Prof. Dr. Chareinsak Rojanaridpiched 1. Prof. Dr. Peerasak Srinives
2. Prof. Dr. Sayan Tudsri
2. Assoc. Prof. Dr. Apichart Vanavichit
3. Assoc. Prof. Dr. Juangjun Duangpatra 3. Assoc. Prof. Dr. Nawarat Udomprasert
4. Assoc. Prof. Dr. Akwut Thasanasongchan 4. Assoc. Prof. Dr. Rewat Lersrutaiyotin
5. Assoc. Prof. Dr. Rungsarid Kaveeta 5. Assoc. Prof. Dr. Sontichai Chanprame
6. Assoc. Prof. Dr. Vichan Vichukit
6. Dr. Witit Chai-arree
7. Assoc. Prof. Dr. Prapa Sripichitt
7. Assoc. Prof. Dr. Tosapon Pornprom
8. Assoc. Prof. Dr. Wanchai Chanprasert 8. Asst. Prof. Dr. Choosak Jompuk
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7. รองศาสตราจารยประภา ศรีพิจิตต
8. รองศาสตราจารยวนั ชัย จันทรประเสริฐ
9. รองศาสตราจารยเอ็จ สโรบล
10. ผชู ว ยศาสตราจารยวเิ ชียร กีรตินจิ กาล
11. ผชู ว ยศาสตราจารยสตุ เขตต นาคะเสถียร
12. ผชู ว ยศาสตราจารยปย ะ กิตติภาดากุล
13. อาจารยสราวุธ รงุ เมฆารัตน
14. รองศาสตราจารยธานี ศรีวงศชยั
15. ผชู ว ยศาสตราจารยเฉลิมพล ภูมไิ ชย
16. อาจารยปาริชาติ พรมโชติ
17. ผชู ว ยศาสตราจารยสขุ มุ าลย เลิศมงคล
18. อาจารยสจุ นิ ต เจนวีรวัฒน
19. อาจารยปต พิ งษ โตบันลือภพ
20. อาจารยภศั จี คงศีล
21. อาจารยธนพล ไชยแสน
22. อาจารยเจตษฎา อุตรพันธ
23. อาจารยนพ ตัณมุขยกุล
24. อาจารยดำรงวุฒิ ออนวิมล
25. อาจารยทรงยศ โชติชตุ มิ า

7. รองศาสตราจารยทศพล พรพรหม
8. ผชู ว ยศาสตราจารยชศู กั ดิ์ จอมพุก
9. รองศาสตราจารยประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ
10. ผชู ว ยศาสตราจารยบบุ ผา คงสมัย
11. ผชู ว ยศาสตราจารยจฑุ ามาศ รมแกว
12. อาจารยนงลักษณ เทียนเสรี
13. ผชู ว ยศาสตราจารยทวิ า พาโคกทม
14. ผชู ว ยศาสตราจารยชเนษฎ มาลำพอง
15. ผชู ว ยศาสตราจารยนรุณ วรามิตร
16. ผชู ว ยศาสตราจารยพรศิริ หลีวานิช
17. อาจารยวรี ะพันธุ สรีดอกจันทร
18. อาจารยจริ าพร เชือ้ กูล
19. ผชู ว ยศาสตราจารยพชั รินทร ตัญญะ
20. อาจารยคทั ลียา ฉัตรเทีย่ ง
21. ผชู ว ยศาสตราจารยประกิจ สมทา
22. อาจารยจำเนียร ชมภู
23. อาจารยกนกวรรณ เทีย่ งธรรม
24. อาจารยอรอุมา ตนะดุลย
25. อาจารยศวิ เรศ อารีกจิ
26. อาจารยอนุรกั ษ อรัญญนาค

9. Assoc. Prof. Dr. Ed Sarobol
10. Asst. Prof. Dr. Vichien Keeratinijakal
11. Asst. Prof. Dr. Sutkhet Nakasathien
12. Asst. Prof. Dr. Piya Kittipadakul
13. Dr. Sarawut Rungmekarat
14. Assoc. Prof. Dr. Tanee Sreewongchai
15. Asst. Prof. Dr. Chalermpol Phumichai
16. Miss Parichart Promchote
17. Asst. Prof. Dr. Sukumarn Lertmongkol
18. Dr. Sujin Jenweerawat
19. Dr. Pitipong Thobunluepop
20. Dr. Pasajee Kongsila
21. Dr. Tanapon Chaisan
22. Mr. Jetsada Authapun
23. Mr. Nop Tonmukayakul
24. Dr. Damrongvudhi Onwimol
25. Dr. Songyos Chotchutima

9. Assoc. Prof. Dr. Prasert Chatwachirawong
10. Asst. Prof. Dr. Buppa Kongsamai
11. Asst. Prof. Dr. Jutamas Romkaew
12. Dr. Nongluk Tienseree
13. Asst. Prof. Dr. Tiwa Pakoktom
14. Asst. Prof. Dr. Chanate Malumpong
15. Asst. Prof. Dr. Naroon Waramit
16. Asst. Prof. Dr. Ponsiri Leevanich
17. Dr. Weeraphan Sridokchan
18. Dr. Jiraporn Chaugool
19. Asst. Prof. Dr. Patcharin Tanya
20. Dr. Cattleya Chutteang
21. Asst. Prof. Dr. Prakit Somta
22. Dr. Jamnian Chompoo
23. Dr. Kanokwan Teingtham
24. Dr. Orn-u-ma Tanadul
25. Dr. Siwaret Arikit
26. Dr. Anuruck Arunyanark
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ผลงานเดนของภาควิชา
ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ในดานการปรับปรุงพันธแุ ละการผลิตพืชไรทสี่ ำคัญของประเทศ รวมถึงการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพสูประชาคมไทยและประชาคมโลก ผลงานเดนของภาควิชาพืชไรนาประกอบดวย
5 ผลงานหลัก ไดแก
1. ขาวโพดเลีย้ งสัตวพนั ธสุ วุ รรณ 1 เปนรากฐานในการพัฒนาพันธขุ า วโพดลูกผสมของประเทศ
สงผลใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตวและเมล็ดพันธขุ า วโพดอยางตอเนือ่ ง มีการ
นำพันธสุ วุ รรณ 1 ไปใชอยางกวางขวางในกวา 20 ประเทศทัว่ โลก โดยพันธสุ วุ รรณ 1 มีมลู คาปจจุบนั
ของผลประโยชนสทุ ธิ ณ ป พ.ศ. 2557 สูงถึง 10,415 ลานบาท

ขาวโพดเลีย้ งสัตว
พันธุสุวรรณ 1
Field Corn Variety,
Suwan 1

Outstanding Contributions from the Department
The Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University has had a
long renowned history since 1943 with distinguished academic services recognized
nationally and internationally for breeding and production technology of important
economic crops together with high quality graduates to work in agricultural related
fields. The accomplishments of the Department of Agronomy consisted of five major
outcomes which are:
1. Field corn variety, Suwan 1, is the foundation genetic of the development of many
field corn hybrids in Thailand. Consequently, the rapid and continuous expansion of
animal feed and corn seed industries are materialized. Moreover, Suwan 1 has been
adopted by corn breeding programs in more than 20 countries all over the world. Up to
date, net present value (NPV) due to Suwan 1 has been estimated, in 2014, to be 10,415
million baht.
2. Mungbean varieties, Kamphaeng Saen 1 and 2, released by the Department of
Agronomy are the most important mungbean varieties in history of mungbean production
of Thailand. These mungbean varieties are high yield and adapt well to various
environments. Kamphaeg Saen 1 and Kamphaeng Saen 2 have revolutionized mungbean
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2. ถั่วเขียวพันธุกำแพงแสน 1 และ 2 ที่ออกพันธุโดยภาควิชาพืชไรนาเปนพันธุถั่วเขียวที่
ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตรของการผลิตถั่วเขียวในประเทศไทย ซึ่งเปนพันธุที่มี
ผลผลิตสูงและปรับตัวไดดใี นสภาพแวดลอมทีห่ ลากหลาย พันธกุ ำแพงแสน 1 และ 2 ไดปฏิวตั ิ
การผลิตและอุตสาหกรรมถัว่ เขียวในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2528-2543 ทำใหไทยกลายเปน
ผสู ง ออกอันดับหนึง่ ของโลกในชวงเวลานัน้ ปจจุบนั พันธกุ ำแพงแสน 2 มีพนื้ ทีป่ ลูกประมาณรอยละ
40 ของพืน้ ทีป่ ลูกถัว่ เขียวของประเทศ พันธกุ ำแพงแสน 1 และ 2 ยังมีการปลูกมากในหลายประเทศ
ของภูมภิ าคเอเชียอาคเนย เชน เมียนมารและกัมพูชา
3. มันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุที่ไดรับการยอมรับสูงสุดทั้งในประเทศและ
ภูมภิ าคมากวา 20 ป โดยมีมลู คาผลประโยชนสทุ ธิ ณ ป พ.ศ. 2557 จำนวน 48,891 ลานบาท
ไดรบั รางวัลระดับชาติมากมาย รวมถึงรางวัลระดับโลก Golden Cassava Award 2016 จาก Global
Cassava Partnership for the 21st Century นอกจากนีย้ งั มีมนั สำปะหลังพันธหุ ว ยบง 60 และ
หวยบง 80 เมือ่ รวมพืน้ ทีป่ ลูกทัง้ สามพันธคุ ดิ เปนรอยละ 50 ของพืน้ ทีป่ ลูกมันสำปะหลังทัง้ ประเทศ

มันสำปะหลัง
พันธุเกษตรศาสตร 50
Cassava variety,
Kasetsart 50

production and mungbean industry in Thailand during 1985-2000 and made Thailand
became world number 1 in mungbean export in that time. At present, Kamphaeng
Saen 2 occupies about 40% of the Thailand mungbean planting area. Kamphaeg Saen 1
and Kamphaeng Saen 2 are also grown in China and some ASEAN countries such as
Myanmar and Cambodia.
3. Cassava variety, Kasetsart 50, is the most recognized cassava variety in Thailand
and ASEAN over 20 years. The total net present value of adopting this variety is 48,891
million baht in 2014. Many awards were recognized for this variety, worth mentioning
was the Golden Cassava Award 2016 from Global Cassava Partnership for the 21st
Century which is the international organization. To date, Kasetsart 50 along with Huay
Bong 60 and 80 are grown covering 50% of cassava plantation in Thailand.
4. Research on rice genome and high nutritional value varieties: The Department of
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4. การวิจยั ดานจีโนมและพันธขุ า วโภชนาการสูง ภาควิชาพืชไรนาเปนหนวยงานเดียวของประเทศ
ทีร่ ว มโครงการ International Rice Genome Sequencing Project (IRGSP) และไดคน พบยีน
ความหอมในขาวขาวดอกมะลิ 105 (ไดรบั สิทธิบตั รในป พ.ศ. 2551, Patent No. US 7,319,181 B2)
โดยเปนหนวยงานแรกเริ่มที่ปรับปรุงพันธุขาวโภชนาการสูง ซึ่งเผยแพรพันธุขาวสูเกษตรกรและ
ผบู ริโภคแลวอยางนอย 7 พันธุ ไดแก ขาวไรซเบอรรี่ ขาวสินเหล็ก ขาวหอมชลสิทธิ์ ขาวปน เกษตร 4
ขาวหอมมะลิ 4 ขาวเหนียวธัญสิริน และขาวหอมมะลิ 80 อีกทั้งมีผลงานวิจัยโดดเดนที่ไดรับ
การเผยแพรในวารสารระดับโลก
5. การผลิตบัณฑิต ภาควิชาพืชไรนาไดสรางบุคลากรชั้นนำทางวิชาการและการบริหารดานการ
เกษตรใหกบั ประเทศทัง้ ในภาครัฐและเอกชน ตัง้ แตตำแหนงองคมนตรี อธิบดีกรม ผอู ำนวยการ
ศูนย/สถาบัน และผูบริหารระดับสูงของบริษัทดานการเกษตรชั้นนำในประเทศและภูมิภาคเอเชีย
และที่สำคัญที่สุดบัณฑิตสวนใหญจากภาควิชาพืชไรนา มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศและภูมิภาค

การวิจยั ดานจีโนมและ
พันธขุ า วโภชนาการสูง
Research on rice
genome and high
nutritional value
varieties

Agronomy is the only institute in Thailand that collaborated with the International Rice
Genome Sequencing Project (IRGSP) and discovered aroma gene in KDML 105 (Patent
No. US 7,319,181 B2 in 2008). The Department of Agronomy is the foundation in high
nutritional rice varieties released for farmers and consumers at least seven varieties
which are Riceberry, Sinlek, Homchonlasit, Pinkaset 4, Hommali 4, Thunyasirin (sticky
rice), and Hommali 80 along with highly distinct international publications.
5. Graduates from the Department of Agronomy have been recognized as academic
and administrative leaders in both government and private sectors from the privy
councilor, director general of departments and institutes, executive administrators of
agricultural companies in Thailand and ASEAN. Most of graduates from the
Department of Agronomy have become a spearhead and driving force for national and
regional development of agriculture.
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ถัว่ เขียวพันธกุ ำแพงแสน 2
Mungbean varieties,
Kamphaeng Saen 2
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การผลิตสตารชทีท่ นยอยโดยเอนไซมในระบบทางเดินอาหาร
เพื่อใชในผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. เกือ้ การุณย ครูสง
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไอโซอะไมเลส (EC 3.2.1.68) เปนเอนไซมสำคัญทีใ่ ชในกระบวนการดัดแปรแปง สามารถสลาย
พันธะ α-1,6 glucosidic linkage ของแอมิโลเพกทินและไกลโคเจนได ใหผลิตภัณฑเปนอะไมโลส
และมอลโทออลิกอแซคคาไรด โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงคในการเพิม่ มูลคาแปง ซึง่ เปนผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรหลักของประเทศไทย โดยการดัดแปรแปงดวยเอนไซมไอโซอะไมเลสใหอยใู นรูป
resistant starch หรือสตารชทีท่ นยอยโดยเอนไซม ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย เพือ่ ใชแปง
แปรรูป resistant starch ที่ผลิตได ทดแทนแปงในผลิตภัณฑอาหารเพือ่ สุขภาพ ซึง่ มีประโยชน
ในหลายๆ ดาน เชน เพิม่ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียโพรไบโอติก บรรเทาอาการ ทองผูก และ
ลดความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งลำไสใหญ เปนตน ในงานวิจัยนี้จะทำการหาภาวะที่เหมาะสม
ในการผลิต resistant starch โดยใชไอโซอะไมเลสทีผ่ ลิตไดในหองปฏิบตั กิ าร จากนัน้ ตรวจสอบ
โครงสราง สมบัตทิ างความรอน การถูกยอยดวย α-amylase และ glycemic index ของ resistant
starch ที่ผลิตได และตรวจสอบประสิทธิภาพการเปนสารพรีไบโอติกของ resistant starch
อีกดวย งานวิจยั นี้ สามารถนำไปตอยอด เพือ่ ใช resistant starch ทีผ่ ลิตได ในผลิตภัณฑอาหาร
เชน เบเกอรี่ อาหารเชาซีเรียล อาหารวางแบบพองกรอบ และเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ เปนตน

Production of Resistant Starch for Use in Health Food Products
Isoamylase (EC 3.2.1.68) is a starch modifying enzyme which is capable of hydrolyzing α-1,6
glucosidic linkage of amylopectin and glycogen, yielding amylose and maltooligosaccharide.
This work aims to prepare value added products from starch, an important agricultural product of
Thailand. Isoamylase can convert starch into “resistant starch” which is slowly digested in human
intestine. This resistant starch can be used in healthy food products with some benefits. For
example, resistant starch promotes growth of probiotic bacteria, provides laxative effect and
reduces the risk of colorectal cancer. In this research, we will optimize resistant starch production
using our recombinant isoamylase and then determine the starch structure, thermal properties,
digestibility using α-amylase, glycemic index and probiotic properties of the resulting resistant
starch. Results from this work will be beneficial for further application of resistant starch in various
food products e.g. bakery, breakfast cereals, extruded snack and functional beverage.

Thailand Toray 32 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
ผลของฮอรโมนจูวไี นลสงั เคราะหตอ พัฒนาการของรังไขในดักแด
หนอนเยือ่ ไผ (Omphisa fuscidentalis)
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. มนพร มานะบุญ พูลแกว
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนอนเยือ่ ไผทอดเปนอาหารทีน่ ยิ มนำมาบริโภคตลอดป ตัวหนอนทีย่ งั ไมโตเต็มวัยสามารถพบได
ตัง้ แตเดือนกันยายนถึงพฤษภาคมของปถดั ไป อยางไรก็ตามผีเสือ้ ตัวเมียวางไขปล ะครัง้ เทานัน้ คือ
ประมาณเดือนสิงหาคมและปจจุบันยังไมสามารถทำการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผนอกฤดูกาลได
การทดลองเกีย่ วกับหนอนเยือ่ ไผทรี่ เิ ริม่ โดย Singtripop et al. (1999) เปนเวลา 17 ป พบวาการ
ใหฮอรโมนจูวไี นลสงั เคราะหกบั หนอนเยือ่ ไผสามารถชักนำใหหนอนเยือ่ ไผเกิดเปนดักแดไดทกุ เดือน
และดักแดที่เกิดมีลักษณะที่สมบูรณเหมือนดักแดในธรรมชาติทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเขมขนของ
ฮอรโมน ถึงแมจะพบวาอัณฑะและรังไขของหนอนเยื่อไผที่ไดรับฮอรโมนมีขนาดใหญกวากลุม
ควบคุม แตยงั ไมมกี ารรายงานลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกและระบบสืบพันธขุ องดักแดทเี่ กิดโดย
ฮอรโมนจูวไี นลสงั เคราะหมากอน งานวิจยั นีจ้ งึ สนใจศึกษาผลของฮอรโมนจูวไี นลตอ การชักนำให
เกิดดักแดทมี่ คี วามสมบูรณ โดยจะทำการทดลองใหฮอรโมนจูวไี นลสงั เคราะหทคี่ วามเขมขนตางๆ
แลวศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอกของดักแดทเี่ กิดขึน้ ตลอดจนศึกษาโครงสรางของระบบสืบพันธุ
ภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ บันทึกจำนวนและขนาดของ ovariole และถุงไข (ovarian
follicle) และศึกษาพัฒนาการของไขภายใน ovariole โดยใชกลองจุลทรรศนอเิ ล็คตรอนแบบสองผาน
หากระบบสืบพันธุของดักแดตัวเมียมีพัฒนาการเหมือนกับดักแดที่เกิดตามธรรมชาติ จะชี้ใหเห็น
วาสามารถใชฮอรโมนจูวไี นลสงั เคราะหในการชักนำใหเกิดดักแดของหนอนเยือ่ ไผทอ่ี าจนำไปสกู าร
เพาะเลีย้ งเพือ่ ขยายพันธตุ วั เต็มวัยไดนอกฤดูกาล

Effects of Juvenile Hormone Analogue on Ovarian Development in
Bamboo Borer (Omphisa fuscidentalis) Pupae
Fried bamboo borer (Omphisa fuscidentalis Hampson) larvae are people’s favored food nowadays
almost throughout the year. The immature larvae can be found naturally from September to May.
However, female moth lays cluster of eggs once a year in August. Currently, it is impossible to
cultivate them out of season. Pioneer works with the bamboo borer has been done for over 17
years by Singtripop and her colleagues. She found that the application of juvenile hormone
analogue (JHA) was able to induce pupation. The morphology of pupae induced by JHA was
similar to natural pupae depend on the concentration of JHA. Although the testes and ovary in
JHA-treated larvae were significantly larger than those appeared in control larvae, there had no
reports about the external morphology and reproductive system of JHA-induced pupae. In our
current study, we will study the effects of JHA on complete pupae induction. The experiments will
be done by applying different concentration of JHA to the last (5th) instar larvae. External morphology
of JHA-induced pupae will be observed as well as the reproductive system under stereo
microscope. The number and size of ovariole and ovarian follicle will be recorded. We will also
examine the effects of JHA on ovarian development by using transmission electron microscope
(TEM). If the reproductive system of JHA-induced pupae is similar to natural pupae, our results will
be useful and can be used to cultivate the bamboo borer adult out of season.
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 33 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Research Grants

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
ศึกษาโปรตีนเปาหมายของสารกลมุ Isocryptolepine ทีม่ ฤี ทธิต์ า นมาลาเรีย
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. อรภัค เรีย่ มทอง
ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

มาลาเรียเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในเขตรอนชื้น มียุงเปนพาหะและเกิดจากการติดเชื้อ
พลาสโมเดียม มีความพยายามทีจ่ ะกำจัดมาลาเรียใหหมดสิน้ ไป แตอปุ สรรคสำคัญคือการดือ้ ยา
ของเชือ้ มาลาเรีย ยาอารตมิ ซิ นิ นิ เปนยาหลักใชในการรักษาในปจจุบนั พบรายงานในป พ.ศ. 2551
วาคนไขหลังไดรับยาอารติมิซินิน มีการกำจัดเชื้อมาลาเรียไดชาลง จากขอมูลการดื้อยาดังกลาว
จึงมีงานวิจัยจำนวนมากมุงหายาตานมาลาเรียชนิดใหมเพื่อแกไขปญหาการดื้อยา พืชวงศ
Cryptolepis จัดอยใู น subfamily Periplocoideae มีอยมู ากกวา 30 สายพันธุ ทัง้ ในทวีปแอฟริกา
เอเชีย และออสเตรเลีย โดยเฉพาะอยางยิ่งสายพันธุ Cryptolepis sanguinolenia มีสาร
isocryptolepine ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนยาตานมาลาเรีย โดยสารนีม้ คี า IC50 ของการตานมาลาเรีย
อยใู นระดับนาโนโมลา และยังสามารถฆาเชือ้ มาลาเรียทีด่ อื้ ยาไดอกี ดวย สิง่ ทีน่ า สนใจอีกประการหนึง่
คือการสังเคราะหสาร isocryptolepine นัน้ สามารถนำ furfural ซึง่ เปนของเสียเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรม
เกษตรมาใชเปนสารตั้งตนในการผลิตไดอีกดวย จึงทำให isocryptolepine เปนสารที่ใชตนทุน
การผลิตต่ำและยังฆาเชือ้ มาลาเรียดือ้ ยาอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางทางเคมีของ isocryptolepine
มีความแตกตางจากยาตานมาลาเรียทีใ่ ชอยใู นปจจุบนั จึงเปนไปไดวา กลไกในการฆามาลาเรียของ
isocryptolepine จะแตกตางไปจากยาตานมาลาเรียชนิดอืน่ เพือ่ ใหเขาใจกลไกการออกฤทธิข์ อง
isocryptolepine งานวิ จั ย นี้ จึ ง มุ ง ที่ จ ะศึ ก ษาโปรตี น จากเชื้ อ มาลาเรี ย ที่ เ ป น เป า หมายของ
isocryptolepine โดยอาศัยเทคนิค Chemical proteomics ขอมูลที่ไดจากการระบุโปรตีน
เปาหมายของ isocryptolepine จะทำใหเขาใจกลไกการฆาเชือ้ มาลาเรีย และยังนำไปสกู ารดัดแปลง
โมเลกุลยา ใหมปี ระสิทธิภาพในการตานมาลาเรียเพิม่ ขีน้

The Identification of Target Protein (s) of Isocryptolepine Analogue,
an Antimalarial Compound
Malaria is one of the major global health problems, especially in tropical countries. It is a mosquito
borne infectious disease caused by protozoa of genus Plasmodium. Despite encouraging to
eliminate malaria over the past decade, antimalarial resistance is the major obstacle to control this
disease. Chloroquine, quinine, sulfadoxin and mefloquine have been reported the resistant
evidences. Moreover, artemisinin-based combination therapy which is the mainstay of malaria
treatment has been reported the delay of parasite clearance in clinical treatment in 2008. Due to
this urgent issue of artemisinin resistance, several researches focus on discovery and development
of new generation of antimalarial drugs. Cryptolepis plant belongs to subfamily Periplocoideae.
It comprises about 30 species in Africa, Asia and Australia. Cryptolepis sanguinolenia, a plant
member in this genus, contains isocryptolepine which is an antimalarial compound. The antimalarial
IC50 of this compound is nanomolar concentration especially for resistant strains. To synthesize
isocryptolepine, furfural which is waste product of agriculture including corncobs, oat, wheat bran,
and sawdust can be used as a parent compound. Therefore, isocryptolepine is a novel promising
low cost and high effective antimalarial drug. Based on the chemical structure of isocryptolepine
differs from current available antimalarial drugs, the antimalarial mechanism of this compound is
possible to alter from the other drugs. To understand mechanisms of isocrytolepine, this study aims
to investigate P. falciparum target protein(s) of isocryptolepine using chemical proteomic
approach. The isocryptolepine analogue was modified an alkyne into its structure for biotin
tagging propose. The compound-target protein(s) complex was enriched using streptavidin
column. The obtained target protein(s) was identified by mass spectrometry. Based on this
approach, the identified target protein(s) will provide a crucial information to understand the
mechanism of isocryptolepine. Moreover, protein target discovery will be facilitated the
improvement of antimalarial efficiency by modification of isocryptolepine structures.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การปนเปอ นสารพิษทีม่ าจากเชือ้ ราทีม่ อี ยตู ามธรรมชาติในผลิตภัณฑ
ขาวปลอดสารเคมี
ดร. วุทวิ ชั ฒ จิตจักร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลิตภัณฑอาหารปลอดสารเคมีสามารถพบเห็นเพิม่ มากขึน้ ในปจจุบนั เพราะผบู ริโภคใสใจกับแหลง
ที่มาและกรรมวิธีการผลิตมากขึ้น หนึ่งในสินคาเหลานี้คือขาวซึ่งเปนอาหารหลักของคนไทย
ผลิตภัณฑขาวที่วางขายตามทองตลาดมากมายที่ปลอดสารเคมีที่ใชในการเกษตร เชน สารเคมี
ปราบศัตรูพชื และปยุ เคมี เนือ่ งจากผลิตภัณฑเหลานีป้ ลอดสารเคมี อาจมีสารพิษทีเ่ กิดจากเชือ้ รา
อยตู ามธรรมชาติ เชน Aflatoxin B1, B2, Fumonisin B1, B2, Ochratoxin A, Deoxynivalenol
(DON) และ Zearalenone ดังนั้นการตรวจสอบความปลอดภัยจากสารพิษจากราที่มีแนวโนม
ที่จะปนเปอนมากับผลิตภัณฑเหลานี้จึงจำเปน เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับผูบริโภค โดยตัวอยาง
ผลิตภัณฑขาวปลอดสารที่สุมมาจากเขตเมืองจังหวัดขอนแกน แลวสกัดสารพิษจากเชื้อราที่อาจ
ปนเปอนโดยใชตัวทำละลายอินทรียตางๆ ที่เหมาะสม จากนั้นจึงตรวจหาปริมาณของสารพิษ
โดยเทียบกับสารมาตรฐานโดยใชวธิ วี เิ คราะหทมี่ คี วามแมนยำสูง คือ Liquid Chromatography
Mass Spectroscopy (LC-MS) สิง่ ทีไ่ ดจากงานวิจยั นีค้ อื การตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดสาร
เคมีทางการเกษตรทีเ่ กีย่ วของกับสารพิษจากเชือ้ ราทีม่ อี ยตู ามธรรมชาติ วาอยใู นปริมาณทีเ่ หมาะสม
ตอการบริโภคหรือไม เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงสุขภาพอนามัยแกผูบริโภค

A number of non-chemical food products have recently been increasing as customers are more
considerate on the sources and production processes. One of these products is rice, main nutrition
source of Thai people. Nowadays, there are rice products commercially available in general
markets which are free of agricultural chemicals such as pesticides, fungicides and chemical
fertilizers. As being non-chemical, these products then tend to be exposed to natural-occurring
fungi that produce toxins or mycotoxins such as Aflatoxins B1 and B2, Fumonisins B1 and B2,
Ochratoxin A, Deoxynivalenol (DON) and Zearalenone. A safety investigation of these
mycotoxins possibly contaminated in the products is therefore essential to guarantee consumer’s
trust. Non-chemical rice products are subjected to random collection from local retailing stores.
Appropriate organic solvents are used to extract the relevant mycotoxins in the collected samples.
The quantification of the mycotoxins is then performed via a highly accurate method, Liquid
Chromatography Mass Spectroscopy (LC-MS). The expected outcome from this research is the
food security whether the levels of the natural-occurring mycotoxins in these non-chemical rice
products are in the allowed level for consumption in order to raise awareness to consumers
regarding to food-safety issue.
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The Contamination of Toxins Produced by Naturally Occurring Fungi
in Non-Chemical Rice Products
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การแปรรูปเห็ดปาเอคโตไมคอรไรซาชนิดบริโภคไดทมี่ คี ณ
ุ สมบัตลิ ดระดับ
น้ำตาลและคอเลสเตอรอลเพือ่ เพิม่ มูลคาสินคาทางการเกษตร
ดร. ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปจจุบนั คนไทยปวยเปนโรคเบาหวานและโรคไขมันสูงเปนจำนวนมาก สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรม
การบริโภคและการใชชวี ติ แมวา มียาหลายชนิดทีใ่ ชลดระดับน้ำตาลและไขมันไดกต็ าม แตยาบางชนิด
มาพรอมกับผลขางเคียง เมือ่ เร็วๆ นีไ้ ดมรี ายงานวาการยับยัง้ เอนไซมทเี่ กีย่ วของกับการยอยสลาย
สารคารโบไฮเดรต เชน alpha-glucosidase ในระบบยอยอาหารสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได
และการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั้นสามารถนำไปสูการเกิดสารอนุมูลอิสระซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน่ ในการทำลายเซลลตา งๆ สวนโรคไขมันสูงมีรายงานวาเอนไซม 3-hydroxy-3-methylglutaryl
coenzyme A (HMG-CoA) reductase เปนหนึง่ ในกระบวนการสังเคราะหคอเลสเตอรอลใน
รางกายคน ดังนั้นการยับยั้งเอนไซมดังกลาวจึงสามารถลดการเกิดคอเลสเตอรอล รวมทั้งอัตรา
การปวยและการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจได เห็ดเปนฟงไจขนาดใหญที่ไมเพียงแตมีคุณคา
ทางอาหาร แตยังมีสรรพคุณทางยา ทำใหการศึกษาวิจัยโดยการนำสารสกัดจากเห็ดมาใชเปนยา
รักษาโรคมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในประเทศไทยรายงานการศึกษาสารออกฤทธิ์จากเห็ดโดยเฉพาะ
เห็ดปาเอคโตไมคอรไรซาพบวามีจำนวนนอยเมือ่ เทียบกับความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ จี ำนวนมาก
ซึ่งเห็ดเหลานี้อาจเปนแหลงผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแหลงใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวาเดิม
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการคัดเลือกสายพันธุเห็ดปาเอคโตไมคอรไรซาชนิดบริโภคไดที่มี
ประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลทีด่ ี จากนัน้ นำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม
แลวตรวจวิเคราะหคุณภาพในการคงอยูของสารออกฤทธิ์ดังกลาว
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Processing of Wild Edible Ectomycorrhizal Mushrooms Having
Anti-hyperglycaemic and Anti-cholesterolemic Properties for
Value Adding of Agricultural Products
In a recent, the number of Thai people with diabetes mellitus (type II) and dyslipidemia have been
raised every year. Lifestyle and eating behavior are major factors in these chronic diseases.
Although many effective drugs have been synthetized, some of them come with serious side effects
for long-term use. Currently, several reports indicated that inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes
like alpha-glucosidase in the digestive tract is one of therapeutic approach for diabetes treatment.
The prolonged hyperglycemia with diabetes mellitus leads to generate the reactive oxygen species,
which can cause cell damage. In case of dyslipidemia or hypercholesterolemia, one of the
regulations of the cholesterol biosynthesis cascade is done by the phosphorylation of 3-hydroxy-3methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase. Then, the finding of effective HMG-CoA
reductase inhibitors for the treatment of hypercholesterolemia has been investigated. In addition,
clinical studies have demonstrated that cholesterol-lowering therapy with HMG-CoA reductase
inhibitors can achieve a large reduction in plasma cholesterol. They can decrease morbidity and
mortality of coronary artery disease in human. Mushrooms have been valued not only their nutritional
properties but also for various medicinal benefits. In recent year, much attention has been paid to
the investigation of natural drugs from various edible mushrooms. In Thailand, only a few reports
have been considered in bioactive compounds from wild edible ectomycorrhizal mushrooms
compared to the vast biodiversity of species recorded. These mushrooms may be the important
source of new pharmaceutical agents. Therefore, the aims of our study are to screen the
anti-hyperglycaemic and anti-cholesterolemic activities from wild edible ectomycorrhizal mushroom
extracts and to process the mushrooms for new product value addition. Moreover, the quality
control of the new products will be analyzed by using both biological and chemical methods.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การเจริญเติบโตของปูทะเล (Scylla sp.) หลังการลอกคราบ
ดร. ภัทราวดี ศรีมเี ทียน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ปูทะเลเปนสัตวน้ำเศรษฐกิจทีส่ ำคัญอีกชนิดหนึง่ ของประเทศไทย เนือ่ งจากมีรสชาติดแี ละมีคณ
ุ คา
ทางสารอาหารสูง การเพาะเลี้ยงปูทะเลในประเทศไทยมีในหลายจังหวัด เชน จันทบุรี ตราด
สมุทรสงคราม ระนอง และตรัง เปนตน ปูทะเลจะมีการขยายขนาดของรางกายเพื่อเพิ่มการ
เจริญเติบโตหลังจากการลอกคราบ ซึง่ ปูทะเลจะมีการลอกคราบตลอดทัง้ ปและตลอดชีวติ ปูทะเล
หลังจากลอกคราบแลวจะมีโครงรางทีน่ มิ่ หลังจากนัน้ ประมาณ 5-7 วัน ปูทะเลจะกลับมามีโครงราง
แข็งอีกครั้ง โดยปจจุบันยังไมเปนที่ทราบแนชัดเกี่ยวกับการเพิ่มการเจริญเติบโตของปูทะเลหลัง
ลอกคราบ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาขนาดและน้ำหนักของปูทะเลจากกระดองแข็งปกติไปเปน
ปูนมิ่ และศึกษาขนาด น้ำหนักของปูทะเลจากปูนมิ่ ไปเปนปูกระดองแข็งปกติ ซึง่ ขอมูลนีอ้ าจจะนำ
ไปใชเปนขอมูลความรูใหแกเกษตรผูเลี้ยงปูทะเล เพื่อนำไปใชในการจัดทำฟารมปูทะเลตอไป
นอกจากนีง้ านวิจยั นีย้ งั อาจใชเปนความรพู นื้ ฐานเกีย่ วกับการเจริญเติบโตของปูทะเล ซึง่ อาจนำขอมูล
ที่ไดรับนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา เพื่อใชในการอธิบายกลไกล
การเจริญเติบโตของปูทะเลตอไปในอนาคต

The Growth Rate of Mud Crab (Scylla sp.) After Molting

granted by Toray Science Foundation, Japan

The Mud crab (Scylla sp.) is one of the important aquatic commercial animals of Thailand with its
good taste and nutritious value. They are cultured in several provinces in Thailand such as Chantaburi,
Trat, Samutsongkhram, Ranong and Trang. The body size of crabs is increased after molting. They
molt all-year-round and all-their-life. After molting, the new shell is soft and it takes about 5-7 days
for the shell to fully harden again. There is still no clear of the crab body size after molting (soft
shell). Thus, this research will study the size of mud crab after molting. The study will benefit for the
famer. Moreover, the obtained results can be used as a basic data for further study in physiology
of mud crab.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
ปฏิสมั พันธระดับโมเลกุลระหวางแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟตกบั ขาว
เพือ่ สงเสริมการเจริญและลดความเครียดของขาวในสภาวะเค็ม
รองศาสตราจารย ดร. อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แอคติโนมัยสีทเอนโดไฟตจาก GMKU และ GKU culture collection เปนแหลงเชือ้ ทีห่ ลากหลาย
ซึง่ แยกไดจากพืชในประเทศไทย เปนแหลงรวมของพันธุกรรมแอคติโนมัยสีท รวมทัง้ สกุลใหมและ
สปชสี ใ หม นอกจากนีย้ งั มีสมบัตสิ ง เสริมการเจริญของพืช ไดแก การสรางฮอรโมนพืช IAA การสราง
siderophore เพือ่ จับธาตุเหล็ก การละลายฟอสเฟตในรูปทีพ่ ชื นำไปใชได การสรางเอนไซม ACC
deaminase เพือ่ ลดเอธิลนี ในพืช การสรางสารออกฤทธิท์ างชีวภาพทีย่ บั ยัง้ เชือ้ กอโรคพืช เปนตน
การทดลองนี้ตองการวิเคราะหหาแอคติโนมัยสีทสายพันธุใหมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จะหาความ
สัมพันธระดับโมเลกุลของแบคทีเรียเอนโดไฟต รวมทัง้ แอคติโนมัยสีททีส่ รางเอนไซม ACC deaminase
ชวยลดความเครียดของขาว เมือ่ ขาวอยใู นสภาวะเครียดจากความเค็ม นำแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต
ที่มีสมบัติที่ตองการไปวิเคราะหลำดับเบสทั้งจีโนม เพื่อไดขอมูลเชิงลึกสำหรับมาเปรียบเทียบ
ปฏิสมั พันธทเี่ กิดกับขาวในระดับโมเลกุล ในสภาวะทีข่ า วปลูกในสภาวะเค็มและไมเค็ม และมีการ
ปลูกเชือ้ หรือไมปลูกเชือ้ จากนัน้ นำมาวิเคราะหการแสดงออกของยีนของทัง้ ขาวและแอคติโนมัยสีท
รวมกัน นอกจากนีก้ ารแสดงออกของยีนทีเ่ กีย่ วของกับการทนเค็มในขาวเมือ่ อยรู ว มกับแอคติโนมัยสีท
จะถูกวิเคราะหรปู แบบการแสดงออกยีน เพือ่ อธิบายผลของ ACC deaminase ผลจากการศึกษา
ปฏิสมั พันธนจี้ ะนำไปสอู งคความรใู หม ความเขาใจของความสัมพันธระหวางแอคติโนมัยสีทและพืช
จะเปนผลใหสามารถใชเอนโดไฟตเปนตัวเพิม่ คุณคาในดิน ไมเปนพิษตอสิง่ แวดลอม และชวยลด
ความเครียดของขาวเมื่ออยูในสภาวะเค็มไดอยางยั่งยืน

Molecular Interaction of Endophytic Actinomycetes and Rice Plants
Towards Growth Promotion and Salinity Stress Reduction
Endophytic actinomycetes from GMKU and GKU culture collections isolated from plants in Thailand
are rich sources of diversity. They are pools of actinomycete genetics including novel genus and
species. Moreover, endophytic actinomycetes carry plant growth promoting traits including plant
hormone production (e.g. IAA), siderophore production for catching iron, phosphate solubilisation,
ACC deaminase secretion to reduce ethylene in plants and anti-phytopathogenic compound
production. In this work, new genus and species will be verified. Furthermore, molecular interaction
between ACC deaminase-producing bacterial endophytes including actinomycetes will be characterized
in term of reducing salt stress in rice plants. Endophytic actinomycetes will be performed whole
genome sequencing to obtain molecular information. Rice grown in salt and non-salt treatment
with and without endophytes will be investigated for gene expression profiles. Moreover,
transcriptional analysis for salt-tolerant rice plants associated with ACC deaminase-containing
endophytic actinomycete will be determined for genes involved in salt stress. Results from these
studies will lead to new insight knowledge. The understanding of the interaction between actinomycetes
and rice plants will help to sustainably use endophytes as added value environmentally friendly
agents in soil and to reduce salt stress of rice grown in salinity condition in the future.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
คุณคาทางโภชนาการและสมบัตเิ ชิงสุขภาพของผักและสมุนไพร
ทีใ่ ชในตำรับอาหารไทย
ดร. ปยะ เต็มวิรยิ ะนุกลู
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยที่เกี่ยวกับประโยชนเชิงสุขภาพของผักและสมุนไพรนั้นมีจำนวนมาก อยางไรก็ตามเมื่อ
สอบทวนไปถึงการควบคุมคุณภาพของตัวอยาง เชน สายพันธุ ระยะเวลาในการปลูก พืน้ ทีป่ ลูก
และระยะเวลาในเก็บเกีย่ ว กลับพบขอมูลสวนนีน้ อ ยมาก ซึง่ สิง่ เหลานีล้ ว นสงผลตอผลการทดสอบ
เมือ่ มีการทดสอบซ้ำอีกครัง้ โครงการวิจยั นีต้ อ งการศึกษาคุณคาทางโภชนาการ สารออกฤทธิท์ าง
ชีวภาพ สมบัตเิ ชิงสุขภาพในการยับยัง้ การเกิดโรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอัลไซเมอร
และโรคชรา และสมบัติในการฆาเซลลมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร จากสารสกัดจากผักและ
สมุนไพรทีใ่ ชในตำรับอาหารไทย โดยทดสอบทัง้ ในหลอดทดลองและสัตวทดลอง และตัวอยางทีใ่ ช
ในการทดสอบจะเลือกมาจากผักและสมุนไพรทีไ่ ดรบั ความนิยมในการบริโภคและควบคุมคุณภาพ
ของตัวอยางโดยกรมวิชาการเกษตร ผลการศึกษาจากโครงการนี้จะเปนแนวทางในการศึกษาวิจยั
ตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทย สนับสนุนนโยบายครัวไทยสคู รัวโลกของรัฐบาล และนำ
ไปสกู ารจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการเก็บรักษา (Biodiversity Database
and Biobank) และ สิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร (Geographical Indications, GI) ในอนาคต

Although there are several publications about health benefits of vegetables and herbs worldwide,
there is little information available concerning about the strains of plant, duration of plantation, area
and harvesting time. These factors might reflect the quality of published data. Thus, this project will
investigate the nutritive values and health properties (as anti-obesity, anti-diabetes, anti-hypertension,
anti-Alzheimer’s disease, anti-aging and anti-gastrointestinal cancer) of common vegetables and
herbs in Thai cuisine in vitro and in vivo. All plant samples will be planted by Department of
Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives for the purpose of quality management.
The results of this study will support a campaign called kitchen of the world and lead to the
development of Thai authentic food products using Thai authentic ingredients. Moreover, our data
will eventually lead to the development of the biodiversity database, biobank and geographical
indication in the future.
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Nutritive Values and Health Properties of Common Vegetables and
Herbs in Thai Cuisine
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการสรางสารทุตยิ ภูมใิ นกลวยไมวา นเพชรหึง
(Grammatophyllum speciosum Blume) ทีเ่ ลีย้ งในระบบ Temporary
Immersion Bioreactor
ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน
หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพือ่ อุตสาหกรรม ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มีรายงานการใชกลวยไม (Orchidaceae) ในทางการแพทยในทวีปเอเชีย ตัวอยางเชน การใชกลวยไม
สกุลหวาย Dendrobium รักษาโรคของจีน วานเพชรหึงเปนกลวยไมของไทยทีน่ ำมาใชในการรักษา
ทางแพทยแผนไทยตัง้ แตสมัยโบราณ สารออกฤทธิท์ างชีวภาพในกลวยไมจะอยใู นกลมุ สารอัลคาลอยด,
สาร coumarins, สาร bibenzyls, สาร fluorenones, สารphenanthrenes และสาร sesquiterpenoids
สารอัลคาลอยด เชน Dendrobine, Dendramine, Dendroxine, Nobiline, Hygrine, Denbinobin
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการเพิม่ ภูมติ า นทานชวยใหรา งกายแข็งแรง และพบวากลวยไมวา นเพชรหึงมีสารสำคัญ
กลมุ อัคคาลอยดปริมาณสูง การเพาะเลีย้ งพืชในอาหารเหลวดวยระบบไบโอรีแอคเตอรแบบจมชัว่ คราว
หรือทีเ่ รียกวา Temporary Immersion Bioreactor (TIB) นัน้ หากเพาะเลีย้ งชิน้ สวนของพืชใน
ระบบไบโอรีเตอรที่มีการปรับสภาวะเพาะเลี้ยงใหเหมาะสม สามารถผลิตปริมาณตนไมตอขวด
มากกวาการเพาะเลีย้ งดวยขวดในระบบอาหารแข็ง การเติม elicitor ทีเ่ หมาะสมจะสามารถกระตนุ
ใหเนื้อเยื่อพืชสรางสารทุติยภูมิได จากขอมูลที่กลาวมาขางตนทำใหผูวิจัยมีแนวคิดวาที่จะศึกษา
ความเปนไปไดในการชักนำใหกลวยไมเพชรหึงทีเ่ พาะเลีย้ งใน TIB สรางสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ
ระบบ TIB นี้ซึ่งนาจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมยาสมุนไพรของไทยในอนาคต เพราะจะทำ
ใหสามารถผลิตสารออกฤทธิท์ างชีวภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและปลอดภัยจากสิง่ ตกคางไดในปริมาณมาก

An Investigation of Factors Affecting the Production of Bioactive
Compounds in Grammatophyllum speciosum Blume Cultured in
Temporary Immersion Bioreactor
Orchid (Orchidaceae) has been reported to use in medical treatments in Asia. For example,
Dendrobium species were listed as an important ingredient in Chinese medicine remedies.
Grammatophyllum speciosum Blume has been also used in Traditional Thai medicine since the
ancient time. Bioactive compounds found in orchids are alkaloids, coumarins, bibenzyls, fluorenones,
phenanthrenes and sesquiterpenoids. It was found that the identified alkaloids such as Dendrobine,
Dendramine, Dendroxine, Nobiline, Hygrine, Denbinobin can increase a body immunity and
strengthen human health. The investigation showed that G. speciosum composes of high contents
of alkaloids. The studies showed that plant tissues cultured in liquid medium operated through
Temporary Immersion Bioreactor (TIB) give a higher rate of production than those cultured on
semi-solid system. Under well-defined in vitro culture condition, the addition of elicitors was
reported to induce plant tissue culture to produce secondary metabolites. Therefore, in this study we
propose to determine factors stimulating the production of bioactive compounds in orchid tissue
cultured in TIB. We think that the TIB will be beneficial to Thai herbal medicinal industry in the
future because the culture system can provide chemical residue-free and high quality bioactive
compounds at economical scale.
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สาขาเคมี
การประยุกตใชสสี งั เคราะหและสารขนจากแปงหัวบอนดัดแปร
สำหรับพิมพผาไหมและผาฝาย
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ประยุกตใชสารขน (thickening agent) จากแปงของหัวบอนดัดแปร
สำหรับพิมพผาไหมและผาฝายรวมกับพิกเมนทจากสีสังเคราะห ในการศึกษาครั้งนี้ ไดทำการ
ดัดแปรแปงหัวบอนใหอยใู นรูปคารบอกซีเมทิลสตารช และยังไดทำการศึกษาสมบัตขิ องแปงบอน
ดัดแปรในดานตางๆ เชน องศาการแทนที่หมูไฮดรอกซิล (degree of substitution) การหา
คาความหนืด (viscosity) และสมบัตเิ ชิงรีโอโลยี (rheological) สภาวะทีเ่ หมาะสมสำหรับการพิมพ
ผาไหมและผาฝายดวยสีจากสีสงั เคราะหโดยใชสารขนจากแปงหัวบอนดัดแปรมีปจ จัยทีต่ อ งศึกษา
แตกตางกันออกไป เชน ความเขมขนของสี ชนิดของการผนึกสี อุณหภูมแิ ละเวลาในการทำแหง
และผนึกสี และความหนืดของแปงพิมพ นอกจากนีย้ งั ไดศกึ ษาคุณลักษณะของผาทีผ่ านการพิมพ
ตลอดจนวัดคาของสี (CIE L*, a*, b*) คาความเขมสี (K/S) และทดสอบสมบัตเิ ชิงกายภาพของ
ผาทีผ่ า นการพิมพ (ความแข็งแรงตอแรงดึงและความกระดาง) ความคงทนของสี (การซักลาง น้ำ
เหงือ่ แสง และการขัดถู) สุดทายนำงานวิจยั ทีไ่ ดไปดำเนินการถายทอดองคความรใู หกบั กลมุ SME
หรือโรงงานที่พิมพสิ่งทอ

Application of Synthetic Dyes and Thickening Agent from Modified
Starch of Wild Taro for Silk and Cotton Fabrics Printing
The aim of this research is to apply the thickening agent from modified starch of wild taro corm for
silk and cotton fabrics printing and using synthetic dyes as a pigment. In this study, we modified
the carboxymethylated starch from wild taro corm and also determined the degree of substitution
and characterized the physicochemical of modified starch such as viscosity and rheology.
To obtain optimum conditions for printed silk and cotton fabrics with synthetic dyes, different
factors were investigated such as concentration of dyes, type fixation, temperature and time for
drying and fixation, and viscosity of printing paste. Characterization of printed fabric was also
studied. Colour values (CIE L*, a*, b*), colour strength (K/S), physical properties (tensile and
stiffness) and colour fastness (washing, water, perspiration, light and rubbing) of printed fabrics
were also assessed. Finally, we will transfer knowledge to the SME or textile printing factory.
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สาขาเคมี
การวิศวกรรมนาโนบอดีผานเขาเซลลที่ยับยั้งไทโรซีนไคเนสของ ErbB-2
ดวยการผสมผสานเทคนิคชีวเคมีคอมพิวเตอรและการทดลองในหองปฏิบตั กิ าร
รองศาสตราจารย ดร. เกียรติทวี ชูวงศโกมล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

HER receptors เปน transmembrane โปรตีนทีท่ ำหนาทีส่ อื่ สารระหวางสัญญาณภายนอกเซลล
กับภายในเซลลเมือ่ epidermal growth factor จับกับ HER receptor จะกระตนุ ใหเกิดการแบงตัว
ของเซลล การแสดงออกของ HER2 หรือ erbB2 เปนสาเหตุของมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเตานม
บางชนิดที่พบในประเทศไทย การยับยั้งการทำงานของ HER2 โดยโมโนโคนอลแอนตีบอดี ตอ
บริเวณภายนอกเซลลของ HER2 (Panitumumab and Tratuzumab) และโมเลกุลขนาดเล็ก
ทีย่ บั ยัง้ การทำงานไทโรซีนไคเนสของ erbB (Lapatinib) แสดงใหเห็นถึงการใชรกั ษาผปู ว ยอยาง
มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามเมือ่ ใชเปนเวลานานสามารถทำใหเกิดการดือ้ ยา และอาจมีผลขางเคียง
ทำใหหวั ใจและไตลมเหลว จากการศึกษาเบือ้ งตนของกลมุ วิจยั นี้ พบวา แอนตีบอดีมนุษยสายเดียว
หรือนาโนบอดี (VH/VHH/nanobodies) สามารถจับไดอยางจำเพาะเจาะจงกับ HER2 ไทโรซีนไคเนส
ซึง่ มีศกั ยภาพในการพัฒนาเปนยาตอไป ยับยัง้ การทำงานไดทงั้ สายพันธุ wildtype และทีก่ ลายพันธุ
เพราะจับนอกบริเวณ ATP และมีผลขางเคียงนอยกวาตัวยับยัง้ โมเลกุลขนาดเล็ก ในการศึกษาครัง้ นี้
นาโนบอดีจะถูกทำวิศวกรรมในคอมพิวเตอร โดยวิธีชีวเคมีคอมพิวเตอร เชน การทำนายการ
จับกันระหวางโปรตีนกับโปรตีน และพลศาสตรเชิงโมเลกุล ซึง่ นาโนบอดีทวี่ ศิ วกรรมเหลานีจ้ ะทำ
การทดสอบความสามารถในการยับยั้งในหองทดลองปฏิบัติการ เพื่อหาคาความเขมขนของการ
ยับยัง้ ครึง่ หนึง่ (IC50) ตอกิจกรรมของไทโรซีนไคเนส นอกจากนี้ วิศวกรรมนาโนบอดีจะถูกเติม
ลำดับกรดอะมิโนที่ทำใหผานเขาเซลลได เพื่อทดสอบกับเซลลมะเร็งที่มีการแสดงออก HER2
มากผิดปกติ, SKBR-3 ดวย

granted by Toray Science Foundation, Japan

Engineering of Cell Penetrable Nanobodies Against Tyrosine Kinase
of ErbB-2 with Combination of Computational Biochemistry and
in vitro Experiments
The HER receptors are transmembrane protein that communicate molecular signals from outside the
cells to intracellular signaling. The epidermal growth factor binds to the HER receptors can
stimulate the cell proliferation. Overexpression of HER2 or erbB2 (HER receptor family) causes
cancer especially some type of breast cancers that were found in Thai patients. Inhibiting the
activity of the HER2 by monoclonal antibodies against the extracellular domains of the HER2
(Panitumumab and Tratuzumab) and small molecules against the intracellular tyrosine kinase domain
of HER2 (Lapatinib) has shown a clinical promise. However, the long-time treatment could induce
the resistant mutant and also cause cardiac and renal side-effects. From our preliminary study, two
humanized-single domain antibodies (VH/VHH/nanobodies) that bind specifically to the erbB2
tyrosine kinase domain have been successful identified in our laboratory. These nanobodies could
be a future potential inhibitor for treatment on the HER2 positive breast cancer patients. One major
advantage of nanobodies is effective in both wildtype and resistant mutant since the binding
regions are far away from ATP binding sites. Another advantage is less side effect than small
molecule inhibitors since they are targeted directly on only the erbB2. In this study, the nanobodies
will be engineered in silico by computational biochemistry methods such as protein-protein docking
and molecular dynamics simulation. Also these engineered nanobodies will be tested in vitro on
the half maximal inhibitory concentration (IC50) against tyrosine kinase activity. Furthermore, the
engineered nanobodies will be added the cell-penetrating sequence and also be tested on HER2
positive cancer cell line, SKBR-3.
Thailand Toray 42 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาเคมี
การพัฒนาตัวดูดซับชนิดเบาพิเศษจากชีวมวล ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการเลือก
ดูดซับน้ำมันและดักจับโลหะหนักปนเปอ นในน้ำเสียจากอุตสาหกรรม
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุวดี กองพารากุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การปนเปอ นของน้ำมันและโลหะหนักในแหลงน้ำสามารถสงผลกระทบตอสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดลอม
ไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั่วไปการกำจัดน้ำมันและโลหะหนักสามารถทำไดดวยวิธีทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ กระบวนการกรองผานคอลัมนทบี่ รรจุเม็ดเรซินเปนทางเลือกหนึง่ ทีน่ ยิ ม
แตเนือ่ งจากสารตัง้ ตนสำหรับการผลิตเม็ดเรซินกรองน้ำนัน้ เปนผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี
เชน สไตรีน และไดไวนิลเบนซีน นอกจากนี้การใชตัวดูดซับจากชีวมวลในปจจุบันยังมีขอจำกัด
ในดานประสิทธิภาพการดูดซับและการเก็บวัสดุดดู ซับทีใ่ ชแลวออกจากกระบวนการหรือสิง่ แวดลอม
ขอเสนอโครงการนีจ้ งึ มงุ เนนการศึกษาการพัฒนาตัวดูดซับชนิดเบาพิเศษจากชีวมวลหรือเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรทีม่ อี ยใู นประเทศไทย ใหมปี ระสิทธิภาพในการเลือกดูดซับน้ำมันและดักจับ
โลหะหนักปนเปอ นในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมและสามารถนำกลับมาใชซ้ำได เพือ่ ลดการนำเขาวัสดุ
ดูดซับจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูงและเปนการพัฒนาวัตถุดิบเหลือใชในประเทศใหมีการใชงาน
ที่เกิดประโยชนสูงสุดในดานสิ่งแวดลอม ชีวมวลจะถูกนำมาผานการดัดแปรทางกระบวนการ
ทางเคมีใหมีหมูฟงกชันในการเลือกดูดซับน้ำมันและโลหะหนักได นอกจากนี้ยังสามารถลอยตัว
เหนือผิวน้ำไดดเี มือ่ นำมาดูดซับน้ำมันทีล่ อยอยบู นผิวน้ำเพือ่ ไมใหสง ผลกระทบตอระบบนิเวศในน้ำ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณแหลงน้ำตื้น

Development of Reusable Biomass-Based Ultralight Sorbent for Oil
Sorption and Heavy Metal Removal from Industrial Waste Water
Oil spills and chemical leakage often result in both immediate and long-term environmental
damage and post health hazard to both animals and human. The conventional methods for oil spill
cleanup are physical, chemical and biological treatments. Filtration through resin column is the
simple choice for water treatment, however, the synthetic resin has been produced from
petroleum-based resources such as styrene and divinylbenzene. Each adsorption technology has
advantages and limitations that affect its selection for various conditions and objectives.
According to the limitation of sorption capacity and the removal of the used sorbent after fully
absorbed, this proposal aimed on the development of reusable biomass-based ultralight sorbent for
oil sorption and heavy metal removal from industrial waste water. This would be an alternative way
to utilize agricultural waste as reactive functional materials which can be absorbed both oil and
heavy metal and also ultralight weight.
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สาขาฟสิกส
การพัฒนาสมบัตดิ า นการนำไฟฟาของวัสดุเชิงประกอบของแบคทีเรีย
เซลลูโลสเพื่อการประยุกตใชงานในเซลลแสงอาทิตย
ดร. ศรุต อำมาตยโยธิน
สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แนวความคิดในการผลักดันเรือ่ งการประยุกตใชงานของวัสดุชวี ภาพนัน้ มีความเดนชัดมาประมาณ
10 ปทแี่ ลว ความพยายามในการประยุกตใชงานของวัสดุชวี ภาพนัน้ มีความตองการเปนอยางมาก
ในทางวิศวกรรม เชน งานวัสดุกอ สราง กระบวนการผลิตชิน้ สวนรถยนต รวมไปถึงอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
เปนตน และจากมุมมองของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสนนั้ ตัง้ แตมกี ารประยุกตใชงานกระจกเปน
ชิน้ งานหลัก สำหรับกระบวนการขึน้ รูปฟลม บางเพือ่ เปนอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส แตเนือ่ งจากขอจำกัด
ในการประยุกตใชงานของกระจกทีม่ คี วามเปราะ แตกหักงาย ซึง่ สงผลใหอายุการใชงานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสนนั้ ต่ำ ซึง่ ลวนแลวแตสง ผลใหอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกสนนั้ มีขอ จากัดในการประยุกต
ใชงาน ดังนัน้ เพือ่ ใหการประยุกตใชงานของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสมปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ กลมุ วิจยั
ของเราไดพฒ
ั นาชิน้ งานหลักของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสจากวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลส ซึง่ มีความ
ยืดหยนุ และโปรงใส ความพยายามในการปรับปรุงสมบัตขิ องวัสดุเชิงประกอบนัน้ ยังไดรวมไปถึง
การออกแบบฟลมบางของกระจกบนพื้นผิวรวมไปถึงกระบวนการขัดผิวหนาของวัสดุเชิงประกอบ
ดวยเหล็กที่มีขนาดในระดับนาโน ซึ่งพบวาแผนชิ้นงานหลักที่เตรียมไดนั้น มีความยืดหยุนและ
รวมไปถึงความใส ดังนั้นเพื่อใหการประยุกตใชงานของแผนชิ้นงานที่เตรียมจากวัสดุเชิงประกอบ
ของเซลลูโลสนั้น มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แนวความคิดในการปรับปรุงสมบัติทางดานการ
นำไฟฟาของวัสดุเชิงประกอบจึงเกิดขึ้น โดยการออกแบบโครงสรางกับพอลิเมอรที่นำไฟฟาหรือ
การเติมผงโลหะลงไปในปริมาณทีเ่ ล็กนอย ซึง่ วัสดุเชิงเชิงประกอบของเซลลูโลสทีม่ คี วามสามารถ
ในการนำไฟฟาดังกลาวนัน้ สามารถนำมาประยุกตใชงานเปนวัสดุหลักสาหรับเซลลแสงอาทิตยได

granted by Toray Science Foundation, Japan

Development of Conductive Bacterial Cellulose Composite
as Substrate in Solar Cell Application
The push towards to develop bio-based materials have been evident from past decades. Numerous
efforts have been pressed on high demand to improve engineering quality of bio-based materials
for any possible ways of engineering application sectors including infrastructure, automotive as
well as electronic device. From the viewpoint of electronic device, flat glass sheet was commonly
employed as substrate in order to be deposited active organic layer for any electronic device. Due
to the limitation on the use of flat glass sheet as substrate, brittleness, ease of break and service
lifetime of electronic were consequently considered. In order to extend the service lifetime of
electronic device, recently, our research group have been successfully developed bacterial
cellulose based composite as electronic substrate with additional feature of flexibility and transparency.
Numerous approaches have been strongly improved the quality of bacterial cellulose based
composite for OLED substrate including Si-O thin film deposition and ferro-fluid abrasive solution
for water absorption reduction and surface smoothness properties, respectively. The result of this
research work satisfied the criteria of flexible and transparent electronic substrate. Up to the present
time, in order to use bacterial cellulose based composite with higher efficiency, we wish to extend
this research concept for electronic substrate in solar cell. Bacterial cellulose based composite will
be prepared as binary blend based materials with conductive polymer or small amount of metallic
and conductive particle. This feature was enrolled on the ease and convenience of use and it was
evident in solar cell based substrate.
Thailand Toray 44 Science Foundation
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สาขาฟสิกส
การศึกษาผลกระทบของคลืน่ เหนือเสียงทีม่ ตี อ การผลิตน้ำมันของสาหราย
Botryococcus braunii
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สรศักดิ์ ดานวรพงศ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ปจจุบันมีการศึกษาพลังงานทดแทนจากแหลงธรรมชาติเปนจำนวนมาก พลังงานชีวภาพเปน
พลังงานหนึง่ ทีม่ บี ทบาทสำคัญมาก สวนใหญจะสกัดจาก พืช ไขมันสัตว หรือสาหราย เนือ่ งจาก
พืชตองใชพื้นที่ใชขนาดใหญในการเพาะปลูก ดังนั้นสาหรายขนาดเล็กจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือก
เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเทากัน สาหรายสามารถผลิตปริมาณน้ำมันไดมากกวา แตปญ
 หาหลักคือ
สาหรายมีปริมาณนอย ในงานวิจยั นีจ้ งึ ใชคลืน่ เหนือ่ เสียงทีค่ วามถี่ 37 และ 80 กิโลเฮิรตซ ในการ
กระตนุ เรงการเจริญเติบโตของสาหราย Botryococcus braunii เปนสาหรายสีเขียว สามารถผลิต
น้ำมันประเภทน้ำมัน fuel oil ในปริมาณรอยละ 75 ของน้ำหนักแหง เพือ่ ควบคุมตามเงือ่ นไขเสมือนจริง
ตัวอยางสาหรายเปนแบบผสม โดยศึกษาผลกระทบของกำลังและความถี่ของคลื่นเหนือเสียงที่
สงผลตอการเจริญเติบโตของสาหราย และเพาะเลีย้ งสาหรายดวยคลืน่ เหนือเสียง จากการทดลองที่
ความถี่ 37 และ 80 กิโลเฮิรตซ กำลังของคลืน่ เหนือเสียงทีแ่ ตกตางกัน พบวาชวงเวลา 3 และ 5 นาที
ทำใหจำนวนโคโลนีของสาหรายมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ทีค่ วามถี่ 37 กิโลเฮิรตซ กำลังของคลืน่ เหนือเสียง
รอยละ 30 และ 40 และความถี่ 80 กิโลเฮิรตซกำลังของคลืน่ เหนือเสียงรอยละ 50, 70 และ 80
จากนัน้ เพาะเลีย้ งดวยคลืน่ เหนือเสียง ในชวงวัฎจักรการเจริญเติบโตของสาหราย ดวยความถีแ่ ละ
กำลังดังกลาวพบวาการใหคลืน่ เหนือเสียงวันเวนวันทำใหอตั ราจำนวนโคโลนีของสาหรายจะเพิม่ ขึน้
เปนสองเทาของชุดควบคุม

The attempts of finding renewable energy from natural sources are nowadays intensive. Yet
biomass is another alternative source of energy obtained from biological wastes or materials by
means of fuel. Various plants are currently extracted for bio fuel. However, the planting area is
limited. Microalgae are possibly a better source of energy since they require less area for farming
and produce greater amount of oil as compared to that derived plants. Botryococcus braunii is
green microalgae that can produce fuel oil about 75 percent of its dry weight. In this work we use
ultrasonic waves to expedite the growth rate of the algae. Ultrasonic waves at the frequencies of
37 and 80 kHz are employed for this application. To imitate the typical environment, we consider
mixed culture of algae samples. The algae are irradiated by 37 and 80 kHz ultrasonic waves for
different powers and exposure times. The result shows that the algae display significant growth
with the exposure time of 3 and 5 minutes for 37 kHz ultrasonic waves and 30 and 40% power.
For 80 kHz, the power of 50, 70, and 80% also provide significant multiplication of the algae.
With exposure period of every other day we find that the multiplication is twice that of the control.
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สาขาฟสิกส
ตัวตรวจไอออนปรอทแบบกระดาษโดยการวัดสีตามคุณสมบัตพิ ลาสมอน
ดร. ศุภลักษณ อำลอย
ภาควิชาฟสิกสคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

งานวิจยั นีไ้ ดพฒ
ั นาตัวตรวจไอออนปรอทซึง่ เปนโลหะหนักเปนพิษ ในรูปแบบกระดาษโดยการวัดสี
ตามคุณสมบัตพิ ลาสมอน วิธกี ารตรวจวัดสีสามารถตรวจวัดไดดว ยตาเปลา งาย และสะดวกในการ
ตรวจวัด โดยไมจำเปนตองอาศัยเครือ่ งมือทางแสงและไฟฟาทีซ่ บั ซอนและยิง่ ไปกวานัน้ คือตัวตรวจวัด
ทีอ่ อกแบบนีเ้ ปนแบบกระดาษ ซึง่ เปนแบบใชครัง้ เดียวแลวทิง้ มีราคาถูก งายตอการพกพา มีความ
รวดเร็วและแมนยำสูงในการตรวจวัด วิธีการตรวจวัดสีนี้อาศัยอนุภาคนาโนทองซึ่งมีคุณสมบัติ
ในการเปลีย่ นความยาวคลืน่ เรโซแนนซ ซึง่ สงผลใหเกิดการเปลีย่ นสีเพราะพฤติกรรมการเปลีย่ นสีนี้
ขึ้นอยูกับขนาดและรูปรางของอนุภาคนาโนทอง ซึ่งเปนผลมาจากปรากฏการณโลคอลไลซเซอร
เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ (LSPR) โดยเตรียมอนุภาคนาโนทองผสมกับสารละลายยูเรียลงบน
กระดาษ โดยทำหนาทีเ่ ปนตัวเลือกจับเฉพาะไอออนปรอท เปนผลใหเกิดการเปลีย่ นสีจากแดงเปนฟา
เหตุผลของการเปลีย่ นสีคอื อนุภาคนาโนทองถูกเหนีย่ วนำโดยการจับตัวกันระหวางยูเรียและไอออน
ปรอทที่ผิวของอนุภาคนาโนทอง ทำใหพีคของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่นที่
ตามองเห็นของ LSPR เปลีย่ น ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงของแถบการดูดกลืนของ LSPR ถูกใชเปน
ตัวตรวจวัดสี ซึง่ มีความไวตอการการเปลีย่ นความเขมขนของไอออนปรอทในสารตัวอยาง โดยมี
ความสัมพันธเชิงเสนระหวางความเขมของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงและความเขมขนของไอออน
ปรอท ซึง่ สัญญาณนีส้ ามารถแปลคาไดโดยการตรวจวัดพฤติกรรมการเปลีย่ นสีซงึ่ สังเกตุไดดว ยตา

Colorimetric Plasmon Sensors for Paper-Based Mercury Ion Detection
In this research, we have developed a plasmon colorimetric sensor based paper platform for the
determination of mercury ions, which are toxic heavy metal ions. Colorimetric detection by the
naked eye is certainly the most simple and convenient diagnostic method, especially when it does
not require any complex optical or electric system. Moreover, the paper-based sensor is disposable,
inexpensive, portable simple rapid and highly sensitive detection. Colorimetric method using gold
nanoparticles (AuNPs) is based on changes in the resonance wavelength, which results in a high
potential as color marker because the exhibit different colors depending on their size, shape,
according to localized surface plasmon resonance (LSPR). AuNPs are mixed with urine in a
proper ratio performed onto a paper, which exhibits selective response to mercury ions as a result
color change from red to blue. The reason for the color change is due to the aggregation of
AuNPs induced by the coordination complex between mercury ions and urine present on the
surface of nanoparticles. These results in an inter-particle plasmon coupling effect are followed by
a shift in the LSPR absorption band in the visible region of spectra. Therefore, the change in the
color of the LSPR band of AuNPs is used as a colorimetric sensing probe to monitor the concentration
of mercury ions present in samples. There is a linear relationship between absorbance intensity of
AuNPs and the concentration of mercury ions. The signal translates those detecting behaviors into
color changes discernible by the eye.
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สาขาฟสิกส
การพัฒนาวัสดุปด และสมานแผลจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือ
ในรูปแบบของเสนใยนาโนและไฮโดรเจล
ดร. นริศร บาลทิพย
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาและพัฒนาการเตรียมแผนปดและสมานแผลตนแบบที่มีสารสกัดหยาบ
ใบสาบเสือเปนสวนประกอบ โดยมีการพัฒนาเปน 2 รูปแบบ คือ แผนปดและสมานแผลทีเ่ กิดจาก
เสนใยนาโนดวยกระบวนการปน ดวยไฟฟาสถิต และไฮโดรเจลปดและสมานแผลทีส่ ามารถควบคุม
การปลดปลอยสารออกฤทธิด์ ว ยการกระตนุ ดวยไฟฟา ในการเตรียมแผนปดและสมานแผลทัง้ สอง
รูปแบบจะนำสารสกัดหยาบใบสาบเสือผสมกับสารละลายเจลาตินในอัตราสวนตางๆ เปนสารตัง้ ตน
ปจจัยทีจ่ ะทำการศึกษาในการเตรียมแผนปดและสมานแผลดวยกระบวนการปน ดวยไฟฟาสถิตคือ
ศักยไฟฟาในการสังเคราะห อัตราการไหลของสารละลาย และอัตราสวนของปริมาณสารสกัดหยาบ
ใบสาบเสือที่มีผลตอขนาดและสมบัติของเสนใย สำหรับการเตรียมแผนปดและสมานแผลใน
รูปแบบของไฮโดรเจลมีปจ จัยทีจ่ ะทำการศึกษาคือ อัตราสวนของสารเชือ่ มขวางและอัตราสวนของ
สารสกัดหยาบใบสาบเสือที่มีผลตอโครงสรางและอัตราการบวมของแผนเจล และปริมาณแรงดัน
ไฟฟาที่ใชในการเรงและควบคุมการปลดปลอยสารออกฤทธิ์ แผนปดและสมานแผลตนแบบที่
สังเคราะหไดจากทัง้ สองกระบวนการจะถูกนำไปทดสอบคุณสมบัตเิ บือ้ งตนทีเ่ หมาะสมตอการนำไป
ใชเปนแผนปดและสมานแผลทางการแพทยทงั้ ในสวนของการดูดซับของเหลว สภาพความชอบน้ำ
และความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งประเภทแกรมบวกและแกรมลบ

Development of Wound Covering and Healing Materials from the
Eupatorium odoratum L. Leaves Crude Extract in the forms of Nanofibers
and Hydrogel
In this research, the preparation of the prototype of wound healing and covering materials
composed of the Eupatorium odoratum L. leaves crude extract will be studied and developed. Those
materials will be synthesized into two forms as the nanofibers constructed by electrospinning
technique and the hydrogel controlled the ingredient release by electric field. To fabricate the
materials, the Eupatorium odoratum L. leaves crude extract will be mixed with gelatin solution at
different concentration as the starting liquid. The influence of various parameters of electrospinnig
process to the diameter and the properties of the nanofibers such as the operating voltage, the
solution flow rate, and the percentage of the Eupatorium odoratum L. leaves crude extract will be
investigated. The percentage of the crosslink agent and the Eupatorium odoratum L. leaves crude
extract in solution affecting the structure and swollen percentage of the hydrogel, and the
electrical voltage used to control the ingredient release will be examined as the experimental
conditions for the hydrogel development. The obtained prototypes of wound-healing and
covering materials will be characterized for their potential in medical use by considering from
their capability in liquid adsorption, hydrophobicity, and antimicrobial activity for both
gram-positive and gram-negative bacteria.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การออกแบบและสรางเขาเทียมไฮดรอลิกสำหรับผพู กิ ารขาขาดทีแ่ ข็งแรง
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ชัญญาพันธ วิรฬุ หศรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอมูลสถิตจิ ากสำนักงานสถิตแิ หงชาติ พ.ศ. 2555 พบวาในปจจุบนั ประเทศไทยมีจำนวนผพู กิ าร
ขาขาดสูงถึง 24,798 คน สวนใหญพบในชวงอายุ 25-59 ป เปนจำนวนถึง 14,274 คน หรือประมาณ
รอยละ 58 ของจำนวนผพู กิ ารขาขาดทัง้ หมด ซึง่ ผพู กิ ารในชวงอายุนเี้ ปนชวงทีร่ า งกายยังแข็งแรงอยู
มีการทำกิจกรรมทีค่ อ นขางหนักพอควรได เชน การเดิน การวิง่ ทีม่ คี วามเร็วตางๆ ได ฉะนัน้ จึง
ทำใหผพู กิ ารกลมุ นีต้ อ งการขอเขาเทียมทีส่ ามารถปรับความเร็วได และมีเสถียรภาพของขอเขาทีด่ ี
ปจจุบันขอเขาเทียมที่มีใชกันอยางแพรหลายคือขอเขาเทียมแบบหลายจุดหมุน ซึ่งมีลักษณะการ
เคลื่อนที่เลียนแบบขอเขาธรรมชาติ อยางไรก็ตามการใชงานขอเขาดังกลาวยังมีขอจำกัดเรื่อง
เสถียรภาพและแรงเสียดทานทีไ่ มเหมือนธรรมชาติในการเดินดวยความเร็วตางๆ ดังนัน้ โครงการนี้
จึงมีจดุ ประสงคทจี่ ะพัฒนาขอเขาทีน่ ำระบบไฮดรอลิกเขามาประยุกตใชในกลไกเพือ่ เพิม่ เสถียรภาพ
และความหนวงของกลไกขอเขาโดยการออกแบบวงจรระบบไฮดรลิกของกลไกขอเขาของขาเทียม
ใหสอดคลองกับวงจรการเดินของมนุษย

Design and Manufacturing of Hydraulic Knee Prosthesis for Active
Above-Knee Amputees

granted by Toray Science Foundation, Japan

Thai National statistics survey in 2012 showed that there are leg amputees about 24,798 persons
in Thailand. 58% of these amputees or 14,274 persons aged between 25-59 years. These
amputees are still strong and they still have many activities in daily life such as walking, jogging
and running with various speeds. Therefore, the function of the prosthetic knee joint, especially
high stability and adjustable damping force of knee joint are necessary for strong amputees.
Nowadays, most of the prosthetic knees used in Thailand are polycentric knee joint which still
have the limitation of stability and damping force of the knee joint in various walking speed.
Therefore, the objective of this research is to develop the hydraulic knee for improving the stability
and damping force. The hydraulic circuit will be designed to mimic the human gait cycle.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันแบบแรงดันตกครอมต่ำและมี
ประสิทธิภาพสูงโดยไมใชตวั เก็บประจุภายนอกในระบบแผงวงจรรวมพลังงานต่ำ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วรดร วัฒนพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปจจุบันระบบบนชิพ (system on chip หรือ SoC) ไดมีการนำมาใชอยางแพรหลายในระบบ
อิเล็กทรอนิกสแบบพกพาและระบบเชือ่ มตอตัวรับรแู บบไรสายตางๆ SoC เหลานีม้ กั มีวงจรหลายสวน
ทีม่ คี วามไวตอการเปลีย่ นแปลงของไฟเลีย้ งจึงจำเปนตองใชวงจรรักษาระดับแรงดันแบบมีแรงดัน
ตกครอมต่ำ (low dropout voltage regulator หรือ LDO) ในการสรางไฟเลีย้ งแกวงจรตางๆ
ของ SoC นอกจากนี้ SoC บางระบบยังมีการใชไฟเลีย้ งหลายคา เพือ่ สรางไฟเลีย้ งทีเ่ หมาะสมกับ
แตละสวนซึ่งชวยลดอัตราการกินพลังงานของระบบโดยรวม วิธีนี้จำเปนตองใชวงจร LDO
หลายวงจรบนชิพตัวเดียว เพือ่ เปนการประหยัดพืน้ ทีบ่ นชิพ เราสามารถใชวงจร LDO แบบไมมี
ตัวเก็บประจุทเี่ อาทพทุ (Output-Capacitor-Less LDO หรือ OCL-LDO) อยางไรก็ตาม OCL-LDO
มีปญหาทางเสถียรภาพเมื่อกระแสเอาทพุทและโหลดตัวเก็บประจุมีการเปลี่ยนคาในชวงที่กวาง
นอกจากนี้เมื่อกระแสโหลดในวงจร OCL-LDO มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ศักยไฟฟา
ที่เอาทพุทจะเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก เทียบกับการใชวงจร LDO ที่ใชตัวเก็บประจุขนาดใหญ
ที่เอาทพุท โครงการวิจัยนี้จึงมุงเนนการออกแบบวงจร OCL-LDO ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับ
ระบบ SoC พลังงานต่ำโดยใหสามารถสรางไฟเลีย้ งไดในชวง 0.8 V - 2 V และมีชว งกระแสโหลด
ตัง้ แต 0 pF - 200 pF โดยมีการกินพลังงานนอยกวา 10 μW ผวู จิ ยั จะสงแบบไปผลิตเปนแผงวงจรรวม
ในเทคโนโลยี CMOS ขนาด 0.18 μm และนำมาทดสอบในหองปฏิบตั กิ าร ความรทู ไี่ ดจากโครงการนี้
จะเปนกุญแจสำคัญในการพัฒนาอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสขนาดเล็กทีใ่ ชพลังงานต่ำ ทีก่ ำลังเขามาชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราใหดีขึ้นในหลายๆ ดาน

Design of A High-Efficiency Output-Capacitor-Less Low Dropout
Voltage Regulator for Low-Power System on Chips (SoCs)
Currently, portable electronics and sensor interfaces employ system on chips (SoC) to minimize
their form factors and overall power consumptions. These low-power SoCs contain circuits that are
sensitive to power supply variations, thus requiring low-dropout voltage regulators (LDOs) to
provide clean power supplies to these sensitive circuits. To minimize their overall power
consumptions, some SoCs use multiple supply domains, thus requiring many LDOs be integrated in
a monolithic fashion. As a result, LDOs that require large output capacitors for stabilization can
prove prohibitive in terms of the chip area. To save area, output-capacitor-less LDOs (OCL-LDOs)
that do not require large capacitors at the output can be used. However, with no dominant pole
provided by the large output capacitor, the OCL-LDO normally faces challenging stability issues as
the load current and load capacitance vary. In addition, as the load current abruptly changes, the
OCL-LDO normally exhibits a larger voltage transient at the output compared to that of the LDO
with a large output capacitor since the OCL-LDO relies solely on the feedback operation to
regulate its output voltage. In this research, we propose to design a high-efficiency OCL-LDO for
use in low-power SoCs such as a wireless sensor interface or a wearable cardiac monitoring
system. With the targeted 0.8 V – 2 V output voltage range, the proposed design aims for the load
current from 0 mA to 100 mA and the load capacitance from 0 pF to 200 pF, while consuming less
than 10 μW of quiescent power. Once designed, the OCL-LDO will be fabricated in a commercial
0.18-μm CMOS process and will then be tested in our laboratory to verify its functionalities. The
knowledge gain from this project is key to the development of ultra-low-power small-form-factor
electronic systems that are improving many aspects of our lives.
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 49 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาตัวแบบเฝาระวังการระบาดของไขเลือดออกโดยใชดชั นีพชื พรรณ
จากการรับรรู ะยะไกลและการวิเคราะหวฏั จักรปรากฏการณเอนโซ
รองศาสตราจารย ดร. กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวิจยั นีเ้ สนอการพัฒนาตัวแบบเฝาระวังการระบาดของไขเลือดออกในประเทศไทย การพยากรณ
ความรุนแรงของการระบาดจะใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติรวมกับวิธีการทางดานเหมืองขอมูล
โดยลักษณะของระบบจะเปนแบบพลวัตทีเ่ ปลีย่ นแปลงการพยากรณตามขอมูลทีเ่ ปลีย่ นไปในแตละ
ชวงเวลา ดวยการใชขอ มูลการรับรรู ะยะไกล ไดแก ดัชนีความสมบูรณของพืชพรรณ และดัชนีอนื่ ๆ
ของดาวเทียมโนอา รวมกับขอมูลภาคพืน้ ดิน เชน ปริมาณน้ำฝนและขอมูลการเกิดโรคในแตละพืน้ ที่
ในอดีต ในการสรางตัวแบบพยากรณจะใชขอ มูลลาหลังหลายคาบเวลาตัง้ แตระยะ 1 เดือนไปจนถึง
24 เดือน เทคนิคหลักทีใ่ ชในการสรางตัวแบบจะเปนเทคนิคในกลมุ ตนไมเชิงจำแนกและเชิงถดถอย
ประกอบดวยอัลกอริทมึ CHAID, CART และ Regression Tree แบบอืน่ ๆ การสรางตัวแบบ
พยากรณจะใชผลการศึกษาผลกระทบของปรากฏการณเอนโซผา นเทคนิคการจัดกลมุ อัตโนมัตแิ ละ
เทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธ เปนปจจัยรวมประกอบการพยากรณ โดยเหตุการณเอนโซจะ
รวมทั้งเอลนีโญและลานีญา ตัวแบบพยากรณทไี่ ดจะเปรียบเทียบความแมนยำกับวิธกี าร ARIMA
โดยตนไมเชิงจำแนกและเชิงถดถอยที่ได จะใชเปนตัวแบบเพื่อพยากรณจำนวนผูปวยในระบบ
เฝาระวังการระบาดของไขเลือดออก โดยคาดวาระบบตนแบบที่จะพัฒนาตอไปจะเปนประโยชน
ตองานดานสาธารณสุขของประเทศไทย

Dengue Outbreak Surveillance Modeling Based on Remotely
Sensed Vegetation Index and ENSO Cycle Analysis
This research proposes the development of a dengue outbreak surveillance modeling for Thailand.
The outbreak-level forecasting will be based on the statistical analysis and data mining technique.
The system is dynamic in the sense that forecasting is to be changed according to the seasonal
change of input data, which are remote sensing based and ground based. Remote sensing data
are vegetation health index and other indices obtained from the NOAA satellite. The ground
based data include precipitation and historical dengue cases in each region of Thailand. To be
used in the modeling process, these data are lagged from 1 up to 24 months. The main modeling
techniques to be used in this research are in the group of classification and regression tree
algorithms such as CHAID, CART, and other regression tree algorithms. The analysis results of
ENSO effects through the automatic clustering and classification techniques are also to be used as
predictive factor in the modeling process. In this work, we consider both El Nino and La Nina
events of the ENSO phenomenon. The obtained model is to be compared with the ARIMA model
for performance comparison. The induced classification and regression tree is to be the model for
predicting number of patients in the dengue outbreak surveillance system. The success of this
research is expected to be a leading guide for prototyping an outbreak surveillance tool that will
benefit Thailand public health.
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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
นวัตกรรมการผลิตเลนสพอลิเมอรสำหรับทัศนูปกรณแสงดวยเครือ่ งพิมพ
3 มิติ เพือ่ สรางทัศนูปกรณแสงและอุปกรณแสงทางวิทยาศาสตร
ดร. สือ่ จิตต เพ็ชรประสาน
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการนีน้ ำเสนอวิธกี ารผลิตเลนสพอลิเมอรความยาวโฟกัสตางๆ และรูปแบบตางๆ ทัง้ ในกรณี
เลนสชนั้ เดียวหรือเลนสหลายชัน้ ประกอบกัน ซึง่ เลนสเหลานีจ้ ะเปนสวนประกอบหลักในทัศนูปกรณ
แสงและอุปกรณแสงทางวิทยาศาสตร เชน กลองจุลทรรศน กลองสองทางไกล กลองดูดาว
สเปกโตรสโคป เปนตน ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ปนอุปกรณราคาสูงและไมมกี ารผลิตขึน้ ใชเองในประเทศไทย
ซึง่ อุปกรณเหลานีม้ คี วามจำเปนในการพัฒนาองคความรดู า นวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการศึกษา
วิทยาศาสตรในประเทศไทยเปนอยางมาก ผูขอทุนจึงไดคิดคนวิธีการสรางเลนสและอุปกรณแสง
ตางๆ จากวัสดุอปุ กรณทรี่ าคาไมแพง เชน เครือ่ งพิมพ 3 มิติ และพอลิเมอรตา งๆ คิดคนวิธกี าร
สรางเลนสพอลิเมอรใสดวยการขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ 3 มิติ โดยไมตองอาศัยการสรางเลนส
ตนแบบกอน แตจะใชเครือ่ งพิมพ 3 มิติ พิมพวตั ถุตน แบบแทน ซึง่ ชิน้ งานพลาสติกทีไ่ ดออกมาจาก
เครือ่ งพิมพ 3 มิติ โดยทัว่ ไปนัน้ จะมีลกั ษณะพืน้ ผิวขรุขระเนือ่ งจากการพิมพชนั้ พลาสติกทีละชัน้
โครงการนีจ้ ะใชกระบวนการทางเคมี โดยการนำชิน้ งานพลาสติกจากเครือ่ งพิมพ 3 มิติ ไปไวใน
ระบบปดของไอระเหยของสารอะซิโตนอิ่มตัว อะซิโตนนั้นก็จะกัดผิวพลาสติกภายนอกใหละลาย
แรงตึงผิวของพลาสติกเหลวบนผิวก็จะจัดเรียงตัวใหผิวของชิ้นงานราบเรียบสามารถนำไปใชหลอ
เปนแบบพิมพเลนสได โดยกระบวนการทั้งหมดนี้สามารถทำไดอยางรวดเร็วและใชเวลาไมนาน
ซึง่ จะเปนพืน้ ฐานสำคัญในการสรางและผลิตอุปกรณแสงและทัศนูปกรณแสง เพือ่ ใหประเทศไทย
เปนประเทศที่พึ่งพาตนเองไดตามแนวพระราชดำริ

Innovation in Optical Polymer Lens Formation Using 3D Printer
for Scientific Optical Equipment Instrumentation
This research proposal presents a novel approach to manufacture polymer lenses for a wide range
of focal lengths and types of lenses, such as, singlet lenses, doublet lenses or multiple layered
lenses. These lenses are crucial parts in scientific optical equipment instrumentation, such as,
microscopes, telescopes and spectroscopes. These scientific tools are very expensive and there is
no manufacturing unit that manufactures these expensive instruments in Thailand. They are, however,
essentially important for science and technology development and also science education in
Thailand. We therefore propose a novel lens and optical component fabrication process relying
on low-cost equipment and materials, such as, 3D printers and polymers. The approach does not
require a prototype lens for moulding. Here the prototype is prepared by a 3D printer by printing
out a shape of 3D lens. Of course, the surfaces of the plastic prototype are rough due to the layer
by layer plastic printing of 3D printer. Our approach applies a chemical process using a saturated
acetone vapour to melt the rough surfaces of the plastic prototype in a closed system. The surface
tension of the molten surfaces sorts out the smoothness and the shape of the prototype. This smooth
prototype can then be used for lens moulding and lens fabrication. The proposed process allows
us to do a rapid lens prototyping and manufacturing. We believe that this serves as a crucially
important basis for development in scientific optical equipment instrumentation enabling Thailand
to be a sustainable country according to His Majesty’s initiative.
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 51 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

การเพิม่ ผลผลิตของเห็ดหลินจือ
ทีเ่ พาะดวยดินมารลผสมขีเ้ ลือ่ ยไม
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยธดิ ารัตน คุณธนะ
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เห็ดหลินจือเปนยาจีนที่ใชกันมานานกวา 2,000 ป มีสรรพคุณมากมาย เกษตรกรของไทยได
ทดลองเพาะเห็ดหลินจือเอง แตสวนใหญจะไมประสบความสำเร็จ เพราะบริเวณที่จะปลูกเห็ด
หลินจือไดดจี ะตองเปนพืน้ ทีท่ สี่ งู จากระดับน้ำทะเลตัง้ แต 500 เมตรขึน้ ไปและมีอณ
ุ หภูมอิ ยรู ะหวาง
25-28 องศาเซลเซียส ซึง่ ดอยแมสลองเปนพืน้ ทีท่ สี่ งู จากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร มีอากาศหนาว
เย็นตลอดป จึงสามารถปลูกเห็ดหลินจือได เกษตรกรบนดอยแมสลองทีป่ ลูกเห็ดหลินจือจะผสม
ยิปซัมลงในกอนเชื้อเห็ดเพื่อลดความเปนกรดของกอนเชื้อเห็ด แตการใชยิปซัมจะสงผลใหเห็ด
หลินจือเจริญเติบโตชา มีขนาดเล็กและออกผลผลิตไดเพียง 2 ครัง้ ผทู ดลองจึงมีแนวคิดในการ
นำดินมารลหรือดินสอพองมาใชแทนยิปซัมเพราะมีราคาถูกกวา อีกทั้งมีสวนประกอบสำคัญเปน
แคลเซียมคารบอเนตที่ใหความเปนดางไดดีสำหรับปรับสภาพดินที่เปนกรด รวมทั้งไดทำการ
ทดลองหาขีเ้ ลือ่ ยไมชนิดอืน่ มาแทนยางพารา ไดแก ขีเ้ ลือ่ ยไมเมเปล อโวกาโดร เชอรรี ชา และสน
เพือ่ ลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร

เห็ดหลินจือทีเ่ พาะในถุงขีเ้ ลือ่ ยไมเมเปล ยิปซัม และดินมารล
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของกอนเชื้อเห็ดหลินจือที่มีสวนผสมของดินมารลและยิปซัม
2. เพือ่ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือทีเ่ พาะในกอนเชือ้ เห็ดทีม่ สี ว นผสมของดินมารล
และยิปซัม
3. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือที่เพาะในถุงขี้เลื่อยไมชนิดตางๆ
วิธีดำเนินการทดลอง
1. เตรียมเชือ้ เห็ดบริสทุ ธิ์ โดยการเตรียมอาหารวนุ PDA และการแยกเนือ้ เยือ่ ออกจากดอกเห็ด
หลังจากนัน้ ทำการเตรียมหัวเชือ้ เห็ด และเตรียมกอนเชือ้ เห็ดหลินจือ
2, ออกแบบการทดลองเพือ่ ศึกษาคุณสมบัตขิ องกอนเชือ้ เห็ดทีม่ สี ว นผสมของดินมารลและยิปซัม
ไดแก คาความซึมน้ำ ความหนาแนน และคา pH
3. ศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือทีเ่ พาะในกอนเชือ้ เห็ดทีม่ สี ว นผสมของดินมารลและยิปซัม
ทีใ่ ชไมเมเปลเปนขีเ้ ลือ่ ยไม ไดแก ระยะเวลาทีเ่ สนใยเจริญเต็มถุง ความสูงของกานดอก ความกวาง
ของหมวกดอก น้ำหนักสด น้ำหนักแหง จำนวนดอกตอถุง ระยะเวลาเก็บเกีย่ ว และจำนวนครัง้ ของ
การออกผลผลิต รวมทัง้ ศึกษาผลของปริมาณดินมารลทีม่ ตี อ การเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือ
4. ศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือที่เพาะในถุงขี้เลื่อยไมเมเปล ยางพารา อโวกาโดร
เชอรรี ชา และสน
ผลการทดลอง
- กอนเชือ้ เห็ดทีม่ สี ว นผสมของดินมารลมีคา ความซึมน้ำ ความหนาแนน และคา pH เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือมากกวากอนเชื้อเห็ดที่มีสวนผสมของยิปซัม
- กอนเชือ้ เห็ดทีม่ สี ว นผสมของดินมารลจะใหผลผลิตเห็ดหลินจือมากกวากอนเชือ้ เห็ดทีม่ สี ว นผสม
ของยิปซัม โดยมีระยะเวลาทีเ่ สนใยเจริญเต็มถุงเฉลีย่ 27.6+1.42 วัน มีจำนวนดอกเห็ดเฉลีย่
2.37+0.07 ดอกตอถุง ระยะเวลาเก็บเกีย่ วเฉลีย่ 125.9+4.26 วัน และมีจำนวนครัง้ ในการออก
ผลผลิตเฉลี่ย 4.3+0.5 ครั้ง
- เห็ดหลินจือทีเ่ พาะในกอนเชือ้ เห็ดทีม่ สี ว นผสมของดินมารล มีความยาวของกานดอก ความกวาง
ของหมวกดอกเห็ด น้ำหนักสดและน้ำหนักแหงมากกวาเห็ดหลินจือทีเ่ พาะโดยใชยปิ ซัม อีกทัง้
ปริมาณดินมารลยังสงผลตอการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- เปนการคนพบวิธใี หมในการเพิม่ ผลผลิตและเรงการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือโดยใชดนิ มารล
- เปนการนำขีเ้ ลือ่ ยไมในทองถิน่ มาทดแทนขีเ้ ลือ่ ยไมยางพารา สงผลใหเกษตรกรไมตอ งเสียเงิน
ซื้อขี้เลื่อยยางพาราและประหยัดคาใชจายในดานการขนสงอีกทางหนึ่ง
- การใชดินมารลแทนยิปซัมจะเปนการลดตนทุนการผลิตลงมาก เพราะยิปซัมมีราคาสูงกวา
ดินมารลถึง 6 เทา ซึง่ จะสงผลใหเกษตรกรมีกำไรเพิม่ ขึน้
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อิทธิพลของไสเดือนดินทีม่ ตี อ
ผลผลิตของชาอัสสัมทีร่ ะดับ
ความสูงตางกัน
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ดอยวาวีเปนแหลงผลิตชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนทีย่ อมรับ
ทัง้ ในและตางประเทศ การใชปยุ หมักมูลไสเดือนดินเพือ่ ชวยเพิม่ ผลผลิตชาเปนแนวทางหนึง่ ทีน่ า สนใจ
แตดว ยดอยวาวีมลี กั ษณะภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศทีแ่ ตกตางจากพืน้ ราบทัว่ ไป ซึง่ อาจมีผลตอการ
เลีย้ งไสเดือนดินและการผลิตปยุ หมักมูลไสเดือนดินได โครงงานนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของ
ความสูงจากระดับน้ำทะเลตอการเจริญเติบโตของไสเดือนดิน (Eisenia foetida) ทีใ่ ชในการผลิต
ปยุ หมักมูลไสเดือนดิน เพือ่ ชวยเพิม่ ผลผลิตยอดชาอัสสัมบนดอยวาวี รวมทัง้ ตองการศึกษาเปรียบเทียบ
การเจริญเติบโตของผลผลิตยอดชาอัสสัม เมือ่ ใสปยุ หมักมูลไสเดือนดิน ปยุ คอก ปยุ วิทยาศาสตร
และไมใสปุย ทั้งเพื่อเปนขอมูลในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรในชุมชนหันมาสนใจ
เพาะเลีย้ งไสเดือนดินในการเพาะปลูกชา อันจะเปนการสงเสริมการทำเกษตรแบบอินทรีย

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาผลของความสูงจากระดับน้ำทะเลตอการเจริญเติบโตของไสเดือนดินทีใ่ ชในการผลิต
ปยุ หมักมูลไสเดือนดิน
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของปยุ หมักมูลไสเดือนดินตอการเพิม่ ผลผลิตยอดชาอัสสัมบนดอยวาวี
วิธีดำเนินการทดลอง
1. การทดลองที่ 1 ศึกษาการเจริญเติบโตของไสเดือนดินทีค่ วามสูงจากระดับน้ำทะเลตางกันและ
วิเคราะหการเจริญเติบโตโดยชัง่ น้ำหนักของไสเดือนดินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และวิเคราะหสมบัติ
ของปยุ หมักมูลไสเดือนดินทีผ่ ลิตไดทคี่ วามสูงจากระดับน้ำทะเลแตกตางกัน โดยวิเคราะหคา pH
ของปยุ และปริมาณธาตุอาหารหลัก ไดแก ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียม
2. การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของปยุ หมักมูลไสเดือนดินทีม่ ผี ลตอการเจริญเติบโตของ
Thailand Toray 54 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

ตนชาอัสสัมบนดอยวาวี โดยเลือกตนชาทีม่ อี ายุ ขนาดและความสูงเทากัน จำนวน 40 ตน แบง
เปน 4 ชุด คือชุดทดลองที่ 1 ใสปยุ หมักมูลไสเดือนดิน ชุดทดลองที่ 2 ใสปยุ คอก ชุดทดลองที่
3 ใสปยุ วิทยาศาสตร และชุดควบคุม (ไมใสปยุ ) จำนวนชุดละ 10 ตน จากนัน้ เด็ดยอดชาทุก
ยอดออกจากตนชาทุกตน สังเกตการเจริญเติบโตของตนชาอัสสัม โดยการนับจำนวนยอด
ชาใหม และชัง่ น้ำหนักยอดชาใหมตอ ตน ทุกๆ สัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห
3. วิเคราะหการเปลีย่ นแปลงสมบัตขิ องดินภายหลังการใชปยุ โดยวิเคราะหจากคาความเปนกรด-เบส
ของดินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยสมุ ดิน 10 กรัม มาละลายน้ำและวัดคาเปนกรด-เบส ดวย pH-meter
ผลการทดลอง
- ความสูงจากระดับน้ำทะเลไมมีผลตอการเจริญเติบโตของไสเดือนดินที่ใชในการผลิตปุยหมัก
และสมบัติของปุยหมักมูลไสเดือนดินที่ไดไมมีความแตกตางกัน
- ปุยหมักมูลไสเดือนดินมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตยอดชาอัสสัมไดใกลเคียงกับการใช
ปยุ วิทยาศาสตร แตไมทำลายคุณภาพของดิน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดขอ มูลทีจ่ ะชวยสนับสนุนและสงเสริมใหชมุ ชนเพาะเลีย้ งไสเดือนดินเพือ่ ผลิตปยุ หมักไวใชเอง
ไดอยางมัน่ ใจและประสบผลสำเร็จ เพือ่ ชวยแกปญ
 หาการกำจัดขยะในชุมชน และไดปยุ หมัก
คุณภาพดีไวใชในการปรับปรุงคุณภาพดินในไรชาอัสสัมบนดอยวาวี รวมถึงขยายผลสกู ารผลิต
เพือ่ จำหนายเปนอาชีพเสริม สรางรายไดใหกบั คนในชุมชน รวมถึงสรางอาชีพใหกบั คนในชุมชน
- สงเสริมใหเกษตรกรในชุมชนใชปยุ หมักมูลไสเดือนดินในการปรับปรุงคุณภาพดินในไรชาอัสสัม
เพื่อชวยลดตนทุนการผลิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังสามารถนำองคความรู
ที่ไดไปปรับใชกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ในประเทศไทยได

ปยุ หมักมูลใสเดือนดิน
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ผลของสารสกัดจากสาหรายสีเขียว
แกมน้ำเงินจากบอน้ำพุรอนตอการ
ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโต
ของหญาขาวนก
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยคงกฤช อะทะวงศ
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
หญาขาวนก (Echinochloa colona) จัดเปนวัชพืชในนาขาวทีเ่ ปนปญหาสำคัญของเกษตรกร ในการ
ควบคุมวัชพืชดังกลาวนิยมใชสารเคมี ซึง่ มีผลกระทบตอเกษตรกรผใู ชและสิง่ แวดลอม ดังนัน้ การ
ใชสารสกัดจากธรรมชาติเพือ่ ควบคุมหญาขาวนกจึงเปนแนวทางหนึง่ ในการแกปญ
 หาขางตน ทัง้ นี้ใน
ชุมชนมีบอ น้ำพุรอ นซึง่ มักพบการกระจายตัวของสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินในธารน้ำไหลหลายชนิด
เมือ่ นำซากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินทีต่ นื้ เขินเหลานีว้ างกองทิง้ ถมตนหญาขาวนก ทำใหใบหญาขาวนก
เปลีย่ นเปนสีเหลืองและแหงตาย จึงสันนิษฐานวาซากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินอาจมีสารเคมีบางชนิด
ทีม่ ผี ลยับยัง้ การงอกและการเจริญเติบโตของหญาขาวนก งานวิจยั นีม้ งุ เนนศึกษาผลของสารสกัด
จากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินซึง่ เปนสารสกัดจากธรรมชาติ เพือ่ เปนแนวทางในการกำจัดหญาขาวนก

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาผลของชนิดตัวทำละลายในการสกัดสารจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน และระดับ
ความเขมขนของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินตอการงอกของเมล็ดหญาขาวนก
2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินตอการเจริญเติบโตของหญาขาวนก
และผลตอความเปนพิษในสัตวและพืชทดลอง
3. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินตอกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลส
ในเมล็ดหญาขาวนกในขณะทีเ่ กิดการงอก
วิธีดำเนินการทดลอง
1. วางแผนการทดลองแบบสมุ สมบูรณ แบงเปน 5 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 ศึกษาผลของ
ชนิดตัวทำละลายในการสกัดสารจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินตอการงอกของเมล็ดหญาขาวนก
โดยนำสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินทีเ่ ก็บจากบอน้ำพุรอ น มาตรวจชนิดโดยใชรปู วิธานอยางงาย
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สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Lyngbya sp.)

2.

3.

4.

5.

หญาขาวนก (Echinochloa colona)

แลวนำมาอบดวยอุณหภูมิ 60oC นาน 72 ชัว่ โมง จากนัน้ นำมาสกัดดวยตัวละลาย 3 ชนิด ไดแก
เฮกเซน เอทานอล และน้ำ (อัตราสวน 1:5 (g/ml))
การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของระดับความเขมขนของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินตอ
การงอกของเมล็ดหญาขาวนก โดยแบงชุดการทดลองดังนี้ รดดวยน้ำกลัน่ รดดวยน้ำจากน้ำพุรอ น
และรดดวยสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินทีค่ วามเขมขน 5%, 10% และ 15%
การทดลองที่ 3 ศึกษาผลสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินตอการเจริญเติบโตของหญา
ขาวนก โดยเพาะตนกลาหญาขาวนกในกระถางๆ ละ 10 ตน นำสารสกัดจากการทดลองที่ 1
และ 2 มารดตนกลาขาวนก และบันทึกน้ำหนักแหงภายหลังรดสารสกัด 15 วัน
การทดลองที่ 4 ศึกษาผลการใชสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินตอความเปนพิษในสัตว
และพืช โดยฉีดพนสารสกัดจากการทดลองที่ 2 ลงบนตนกลาขาว กข 6 อายุ 15 วัน และ
ฉีดพนลงในสัตวทดลอง ไดแก ไสเดือนดินและตัวออนแมลงชาง
การทดลองที่ 5 ศึกษาผลของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินตอกิจกรรมของเอนไซม
อะไมเลสในเมล็ดหญาขาวนกในขณะที่เกิดการงอก โดยการนำเมล็ดหญาขาวนกจากการ
ทดลองที่ 2 ที่เพาะในวันที่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9 และ 10 มาทำการสกัดและวัดกิจกรรม
ของเอนไซมอะไมเลส

ผลการทดลอง
- สารสกัดจากที่ไดจากการใชตัวทำละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของ
เมล็ดหญาขาวนกไดดีที่สุด
- สารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินทีค่ วามเขมขน 10% มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ
- ผลของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินไมสงผลตอพืชและตอสัตวหนาดิน
- สารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินทำใหกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลสในระหวางการงอก
ของเมล็ดหญาขาวนกลดลงต่ำกวาชุดควบคุม

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดสารสกัดและระดับความเขมขนจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อใชในการควบคุมวัชพืช
ที่เปนปญหาของเกษตรกรในทองถิ่น
- เปนแนวทางในการพัฒนาสารกำจัดวัชพืชที่เปนสารสกัดจากพืชใหกับเกษตรกร และเปนการ
นำเศษวัสดุมาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวันโดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 57 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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รางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การศึกษาสมบัตขิ องยางไม
ในทองถิน่ เพือ่ ประยุกตใชเปน
เจลประคบเย็น
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เจลประคบเย็นลดปวดเปนอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบื้องตนเพื่อบรรเทาอาการปวดจากความ
ผิดปกติของกลามเนือ้ กระดูก และขอ ทัง้ นีภ้ ายในบรรจุไฮโดรเจลซึง่ เปนพอลิเมอรสงั เคราะหทมี่ ี
ราคาสูงและบางชนิดเปนสารอันตราย งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาสมบัติของเจลจากยางไมในทองถิ่น
เพื่อพัฒนาใชเปนเจลประคบเย็นลดปวดในทางการพยาบาล โดยสำรวจความหลากหลายของพืช
4 ชนิดทีม่ กี ารผลิตน้ำยางสีเหลืองอำพันลักษณะเปนกัม ไดแก มะกอกปา (Spondias pinnata)
งิว้ แดง (Bombax ceiba) ชะอม (Acacia insuavis) และกระถิน่ (Leucaena leucocephala)
จากนัน้ นำมาผลิตเปนเจลและทดสอบสมบัตเิ พือ่ นำมาพัฒนาเปนเจลประคบเย็นลดปวดในทางการ
พยาบาลและทดสอบประสิทธิภาพในการใชงานตอไป

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายและสมบัติทางกายภาพของกัมจากยางไมในทองถิ่น
2. เพื่อศึกษาสมบัติของเจลจากกัมยางไมในทองถิ่น
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเจลประคบเย็นลดปวดจากกัมยางไมในทองถิ่น
วิธีดำเนินการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสมุ สมบูรณ โดยทำการทดลอง 3 ซ้ำ แบงเปน 3 การทดลอง ดังนี้
1. ศึกษาความหลากหลายและสมบัติทางกายภาพของกัมจากพืชในทองถิ่น โดยลงพื้นที่สำรวจ
ยางไมกลุมกัม นำตัวอยางกัมแตละชนิดมาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ และนำไปสอบถาม
ปราชญทอ งถิน่ เกีย่ วกับการนำมาใชประโยชน แลวประเมินศักยภาพของกัมจากยางไมทมี่ คี วาม
เหมาะสมในการนำมาพัฒนาเปนเจลประคบเย็นลดปวดในทางการพยาบาล
2. ศึกษาสมบัตขิ องเจลจากกัมยางไมในทองถิน่ โดยนำยางไมทมี่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาเปนเจล
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ประคบเย็นลดปวดจากการทดลองที่ 1 นำมาอบใหแหง จากนัน้ นำกัมยางไม 100 กรัมเติมน้ำ
1 ลิตรเพือ่ เตรียมเจล ศึกษาสมบัตขิ องเจลเปรียบเทียบกับเจลพอลิเมอรสงั เคราะห
3. ศึกษาประสิทธิภาพของเจลประคบเย็นลดปวดจากกัมยางไมในทองถิน่ ในการควบคุมอุณหภูมิ
และการลดปวดในผทู มี่ อี าการฟกช้ำ โดยบรรจุเจลจากยางไมทคี่ ดั เลือกไวจากการทดลองที่ 2
จากนัน้ ทดสอบประสิทธิภาพในการลดอาการปวด ซึง่ ในการทดลองนีไ้ ดทำการทดลองรวมกับ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลโอเวอรบรุค โดยนำเจลประคบเย็นลดปวดไปทดลองใชกับผูที่มี
อาการฟกช้ำ จำนวน 15 ราย
ผลการทดลอง
- มะกอกปา งิว้ แดง ชะอม และกระถิน มีการผลิตน้ำยางสีเหลืองอำพันหรือกัมเพือ่ ปดบาดแผล
โดยน้ำยางจากมะกอกปามีสมบัตดิ า นการดูดซับน้ำ คาความเปนกรดเบสและการเกิดเปนเจล
ใกลเคียงกัมอะราบิก และมีปริมาณน้ำยางมากเพียงพอทีจ่ ะนำไปใชผลิตไฮโดรเจล จึงมีความ
เหมาะสมในการนำไปผลิตเปนเจลประคบเย็นลดปวดในทางการพยาบาล
- เจลจากยางมะกอกปามีสมบัติ ไดแก ความหนืด การแข็งตัวเมือ่ แชเย็น คาความจุความรอน
จำเพาะ ไมแตกตางจากไฮโดรเจลในทางการคา แตมคี า ความเปนพิษต่ำกวาถึง 5 เทา
- เจลประคบเย็นลดปวดจากกัมยางมะกอกปามีประสิทธิภาพในการใชงานไมแตกตางจากเจล
ประคบเย็นลดปวดในทางการคา โดยมีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิและสามารถ
ลดอาการปวดไดไมแตกตางจากเจลประคบเย็นลดปวดในทางการคา

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ทราบความหลากหลายและสมบัติของของกัมจากยางไมในทองถิ่น และทราบสมบัติของเจล
จากกัมยางไมในทองถิ่นเพื่อการนำไปใชประโยชนในดานอื่นๆ ตอไป
- ไดแนวทางในการพัฒนาสมบัติของเจลจากกัมยางไมในทองถิ่นเพื่อใชเปนเจลประคบเย็น
ลดปวดในทางการพยาบาล
- เปนการนำเศษวัสดุในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน และเปนแนวทางในการลดการนำเขา
อุปกรณในทางการแพทยหรือสารเคมีที่มีราคาสูง
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พอลิเมอรคอมโพสิตจากเซลลูโลส
แบคทีเรียทีเ่ ลีย้ งดวยน้ำทิง้ จาก
การทำยางแผนดิบ
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสวุ ารี พงศธรี ะวรรณ
โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ประเทศไทยสงยางพารามากเปนอันดับ 1 ของโลก ในจังหวัดสุราษฎรธานีนยิ มขายในรูปยางแผน
ดิบเนือ่ งจากไมตอ งขนสงไปยังสถานทีข่ ายทุกวัน ในการทำยางแผนดิบมีการเติมกรดฟอรมกิ หรือ
กรดซัลฟวริกลงไปในน้ำยางพาราเพือ่ ใหเนือ้ ยางจับตัวกัน ในขัน้ ตอนการผลิตยางแผนดิบมีน้ำเสีย
เกิดขึน้ ถึง 20 ลิตรตอยางพารา 1 กิโลกรัม น้ำเสียนีเ้ ต็มไปดวยสารกลมุ โปรตีน ทำใหแบคทีเรีย
เจริญไดรวดเร็ว มีคา pH 4.5 คา BOD 1,100 mg/l และคา COD 1,300 mg/l ซึง่ สงผลกระทบ
ตอแหลงน้ำ รวมทัง้ เกิดกลิน่ รบกวน แตสภาพความเปนกรดและสารอินทรียเ หลานีก้ ลับเปนภาวะ
ทีเ่ หมาะสมตอ Acetobacter xylinum ซึง่ เปนแบคทีเรียทีส่ ามารถผลิตเสนใยเซลลูโลสระดับนาโน
หรือเรียกวา GelatinousBacterial Cellulose (GBC) ผูทดลองจึงไดปรับสภาพน้ำทิ้งจากการ
ทำยางแผนดิบใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ A. xylinum

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ ลดปริมาณน้ำทิง้ จากการทำยางแผนดิบทีเ่ ปนมลพิษกับสิง่ แวดลอมทางดิน ทางน้ำและทางอากาศ
2. เพื่อผลิตพอลิเมอรคอมโพสิตจากน้ำทิ้งที่ไดจากการทำยางแผนดิบ
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาสภาพน้ำเสียกอนนำเขาสกู ระบวนการนำไปใชและหลังนำไปใช โดยเก็บตัวอยางน้ำทิง้ และ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวอยางน้ำทิง้ จากการทำยางแผนดิบ หลังการทำยางแผนดิบนานไมเกิน
24 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ศึกษาอัตราสวนทีเ่ หมาะสมของการใชน้ำทิง้ ยางแผนดิบและน้ำมะพราวแก
ในเพาะเลีย้ ง A. xylinum และศึกษาปริมาณน้ำตาลทีเ่ หมาะสมตอการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลส
เจล (GBC) จากการเพาะเลีย้ ง A. xylinum ดวยน้ำมะพราวและน้ำทิง้ จากการทำยางแผนดิบ
ศึกษาปริมาณ (NH4)2SO4 ทีเ่ หมาะสมตอการผลิต GBC จากการเพาะเลีย้ ง A. xylinum ดวย
น้ำมะพราวแกและน้ำทิง้ จากการทำยางแผนดิบ รวมทัง้ ศึกษาการนำน้ำทิง้ ทีไ่ ดจากการเพาะเลีย้ ง
แบคทีเรีย A. xylinum มาทำยางแผนดิบ
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2. ศึกษากระบวนการพัฒนาพอลิเมอรจากแบคทีเรียลเซลลูโลสคอมโพสิต โดยการเตรียมแผนฟลม
คอมพาวดจากแบคทีเรียลเซลลูโลสกับพอลิเมอรธรรมชาติ และเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องแผน
คอมโพสิตกับผาพลาสติกและผายาง รวมทัง้ ทดสอบคาการทนตอแรงดึงและทนตอการฉีกขาด
ของพอลิเมอรคอมโพสิตเปรียบเทียบกับแผนพลาสติกและพลาสติกผสมยาง
3. ศึกษาความสามารถในการลดน้ำทิง้ จากการทำยางแผนดิบ โดยการขยายเครือขายและจัดการ
ประชุมเสวนาการใชประโยชนจากน้ำทิง้ การทำยางแผนดิบเพือ่ สรางผลิตภัณฑพอลิเมอรคอมโพสิต
ทดแทนพลาสติก
ผลการทดลอง
- การนำน้ำทิ้งจากการทำยางแผนดิบและน้ำมะพราวแก มาเปนแหลงอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย
สามารถลดการใชกรดเพื่อเพาะเลี้ยงแบคทีเรียถึง 50% และสามารถผลิตแผน GBC หนา
1.49 ซม. ไดภายในเวลา 12 วัน
- น้ำเสียทีไ่ ดจากการเพาะเลีย้ ง A. xylinum สามารถนำน้ำเสียนีห้ มุนเวียนกลับมาทำยางแผนดิบได
โดยมีคา pH 4 คา BOD 150 mg/l และคา COD 248 mg/l ทัง้ นีส้ ามารถลดน้ำทิง้ ลงได
95.15% (7,860 ลิตร) ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก 200 ไร
- ในการผลิตแผนพลาสติก GBC 1 ตารางเมตร สามารถลดปริมาณน้ำทิง้ จากการทำยางแผนดิบ
ลงได 7.1 ลิตร และลดน้ำมะพราวแกได 21.4 ลิตร
- แผนเซลลูโลสที่ไดสามารถพัฒนาใหมีคุณภาพคลายคลึงกับพลาสติกโดยการคอมโพสิตดวย
สารเพิม่ ความเหนียว ทำใหมคี า Tensile Strength 41.32 MPa และคา Tear Strength 2.45 kPa

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

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

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
S & T Research Grants

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

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

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

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

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

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

ยอดเงินรางวัลปละ 800,000 บาท

ยอดเงินทุนปละ 4,000,000 บาท

ยอดเงินรางวัลปละ 700,000 บาท

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
Science Education Awards

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 63 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1-23 (พ.ศ. 2537-2559)
ป ที่ไดรับรางวัล

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

บุคคล/สถาบัน ที่ไดรับรางวัล

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรีดา วิบลู ยสวัสดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วิชยั ริว้ ตระกูล
ประเภทสถาบัน ศูนยวจิ ยั ขาวโพดขาวฟางแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตั กิ ารวิจยั สิง่ ประดิษฐสารกึง่ ตัวนำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบูลย นัยเนตร
ประเภทสถาบัน ศูนยวจิ ยั นิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตันติเจริญ และศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น ตัณฑะพานิชกุล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุรนิ ทร พงศศภุ สมิทธิ์ และรองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมิตะมาน
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ
ประเภทสถาบัน คณะผวู จิ ยั เรือ่ งกงุ กุลาดำ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตั กิ ารวิจยั เคมีซปุ ราโมเลคิวลาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุรนันต สุภทั รพันธุ
ประเภทสถาบัน สถาบันวิทยาการหนุ ยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วิทยา มีวฒ
ุ สิ ม
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. อังศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน กลมุ บรรพชีวนิ วิทยา กรมทรัพยากรธรณี
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน และศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน
ประเภทสถาบัน สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม
ประเภทสถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค
ประเภทสถาบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล และรองศาสตราจารย ดร. สุพรรณ ฟเู จริญ
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุทธิชยั อัสสะบำรุงรัตน
ประเภทสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. นทีทพิ ย กฤษณามระ
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. โกวิท พัฒนาปญญาสัตย
ประเภทสถาบัน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
ประเภทสถาบัน กลมุ วิจยั : บทบาทของแมลงและสัตวขาปลองทีเ่ ปนปญหาในชุมชุน ปศุสตั ว และสาธารณสุขของประเทศไทย
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ
ประเภทสถาบัน ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Thailand Toray 64 Science Foundation

สรุปผลการจัดสรรเงินทุนชวยเหลือวิจยั ทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1-23 (พ.ศ. 2537-2559)
ในชวง 23 ปของการดำเนินงานจนถึงปจจุบนั (ป พ.ศ. 2559) การดำเนินงานของมูลนิธฯิ ไดรบั ความสนใจ
และรวมมือจากอาจารยและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ สงขอเสนอโครงการเขามา
เปนจำนวนมากอยางตอเนือ่ ง รวมแลวทัง้ สิน้ จำนวน 2,810 ขอเสนอโครงการ โดยมูลนิธฯิ ไดใหการสนับสนุน
เงินทุนวิจยั เปนจำนวนรวมทัง้ สิน้ 87,400,000 บาท (แปดสิบเจ็ดลานสีแ่ สนบาทถวน) มีนกั วิจยั จากมหาวิทยาลัย
และ/หรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย จำนวนกวา 40 แหง ที่ไดรับทุนวิจัยรวมแลวเปนจำนวน 406 คน
ใน 4 สาขา ไดแก เกษตรศาสตรและชีววิทยา เคมี วิศวกรรมศาสตร และฟสิกส โดยมีรายละเอียดของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจยั ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนเงินทุน ตัง้ แตป พ.ศ. 2537-2559 สรุปไดดงั นี้
จำนวนโครงการ
ที่ไดรับเงินทุน

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

61
51
30
27
26
20
18
18
16
12
11
10
10
9
9
8
7
7
6
5
5
4
3
3
2

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

จำนวนโครงการ
ที่ไดรับเงินทุน

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.
โรงเรียนนายเรือ
ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช.
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตภ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโลยีแหงชาติ สวทช.
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รวมทัง้ สิน้

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม 65 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
406

การกระจายของครูทสี่ มัครและไดรบั รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ครัง้ ที่ 1-23 (พ.ศ. 2537-2559) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ 73 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 1,450 ราย ไดรบั รางวัลทัง้ สิน้ 204 ราย โดยจังหวัดทีย่ งั ไมเคยสมัคร คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
และระนอง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพฯ
เชียงราย
สมุทรปราการ
ขอนแกน
สุราษฎรธานี
อุดรธานี
กาฬสินธุ
เชียงใหม
นครราชสีมา
ลำปาง
สระแกว
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
แมฮองสอน
นครนายก
สงขลา
หนองคาย
นครสวรรค
อุบลราชธานี
สุรินทร
อำนาจเจริญ
กาญจนบุรี
ชัยภูมิ
นาน
ปตตานี
นครพนม
ปราจีนบุรี
ระยอง
พิษณุโลก
หนองบัวลำภู
แพร
กำแพงเพชร
จันทบุรี
ชลบุรี
ตราด
นครปฐม
ปทุมธานี

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
76
19
97
16
46
14
39
12
53
11
31
10
52
10
50
9
51
7
67
6
46
6
21
6
31
6
18
5
7
4
14
4
38
4
22
4
33
3
35
3
19
3
8
3
6
2
14
2
27
2
10
2
25
2
13
2
14
2
23
2
9
2
9
1
15
1
7
1
16
1
6
1
22
1
22
1

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

Thailand Toray 66 Science Foundation

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
8
1
18
1
20
1
10
1
9
1
34
1
9
1
30
1
11
1
9
1
12
1
10
1
16
1
12
1
9
0
7
0
3
0
2
0
12
0
8
0
6
0
14
0
8
0
6
0
5
0
5
0
4
0
7
0
7
0
1
0
16
0
6
0
3
0
4
0
7
0
10
0
0
0
0
0

Thailand Toray Science Foundation
Organization (2016)
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
President,
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. Norikaza Masui
President, Thai Toray Textile Mills
Public Co., Ltd.
Mr. Kazuyuki Adachi
Managing Director,
Luckytex (Thailand) Public Co., Ltd.
Mr. Koji Hashimoto
President,
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.
Mr. Narong Lertkitsiri
Director, Toray Industries
(Thailand) Co., Ltd.
3. Term of Directorship: 2 years
4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

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

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

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

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

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

