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มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดรบัอนญุาตใหจดัตัง้เปนทางการเมือ่วนัที่
2 กมุภาพันธ พ.ศ. 2537 โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่รวมสงเสรมิความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยใีนประเทศไทย
เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคดงักลาว มลูนธิฯิ ไดดำเนนิกจิกรรมเพือ่การพฒันาและสงเสรมิความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยจดัใหมกีจิกรรมสามประเภทดวยกนั

• ประเภทแรก คอื การจัดใหมรีางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี สำหรบับคุคลหรือสถาบนั
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ประเภททีส่อง คอื การใหเงนิทนุชวยเหลอืทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนุน
อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ
อำนวยประโยชนใหแกวงการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย

• ประเภทท่ีสาม คอื รางวัลการศกึษาวทิยาศาสตร โดยมอบใหแกบคุลากรผรูบัผดิชอบทาง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ที่มีผลงานดีเดนในการสรางสรรคและริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร เพื่อนำไปพัฒนา
และเพิม่พนูความสนใจของนกัเรยีนตอวชิาวทิยาศาสตร นอกจากนีใ้นปพทุธศกัราช 2539
มูลนิธิฯ ยังไดใหการสนับสนุนแกหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ไดรับรางวัล
การศึกษาวิทยาศาสตรอกีดวย

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใชดอกผลจากกองทุนนี ้นอกจากน้ียงัไดรบัเงินบริจาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลมุบริษทัโทเรในประเทศไทย 4 บริษทั

รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพทุธศักราช 2559 ซึง่เปนปทีย่ีส่บิสามของการดำเนินกจิกรรมน้ี ในดานบคุคลท่ีมผีลงานทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่คีณุภาพเปนเลศิ ซึง่ไดรบัการตีพมิพในวารสารวิชาการท่ีมกีาร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศกัยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมลูนิธโิทเร เพือ่การสงเสรมิวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบันที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติ
เปนเอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ ศาสตราจารยระดบั 11 ภาควิชาวศิวกรรม
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เปนผไูดรับรางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ เริม่ทำการวิจยัเกีย่วสายอากาศเพ่ือใชในการส่ือสารไรสายมาต้ังแตป
พ.ศ. 2524 ตอมาในป พ.ศ. 2546 ดวยเลง็เหน็วาประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและตองการ

รายงานผลการดำเนินงาน
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เครือ่งมอืชวยปรบัปรุงคณุภาพของผลติผลทางการเกษตร จงึไดเริม่ศกึษาและดำเนนิการวจิยัเกีย่วกบั
การใชสายอากาศและคลืน่ไมโครเวฟกบังานดานเกษตรกรรมขนานไปกบัการวิจยัดานการสือ่สารไรสาย
เปนผบูกุเบกิการพฒันาเซนเซอรเพือ่ตรวจสอบระดบัความออนแกของผลไมกอนการเกบ็เกีย่วโดย
ใชเทคนคิเรดาร ทีว่ดัการสะทอนกลบัของคลืน่ไมโครเวฟแลวนำมาประมวลสัญญาณเพือ่คำนวณ
หาความถีต่อบสนองท่ีสมัพนัธกบัคณุสมบตัไิดอเิลก็ตรกิของเน้ือทเุรยีนทีม่รีะดับความออนแกตางกนั
งานวิจยัน้ีนำไปสกูารทำเกษตรแมนยำทีเ่กษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตในชวงเวลาท่ีเหมาะสม
นอกจากนีไ้ดนำเสนอการทำงานของเซนเซอรทีเ่ลยีนแบบระบบสือ่สารไรสาย โดยพิจารณาผลทุเรยีน
ทีม่รีะดบัความออนแกตางกนั จะสะทอนคลืน่วิทยมุากนอยไมเทากนั มผีลทำใหแฟคเตอรของชอง
สญัญาณระบบส่ือสารแบบไรเซียน (Rician k-factor) ไมเทากนัและใชคานีใ้นการตัดสนิใจคัดแยก
ทเุรยีนออนออกจากทุเรยีนแก ชวยใหผปูระกอบการควบคุมคณุภาพของสินคาได
จากงานวิจัยที่บุกเบิกการประยุกตความรูทางสายอากาศและการแพรกระจายคลื่นเพื่อใชกับงาน
ทางดานการเกษตรซ่ึงเปนปญหาพ้ืนฐานของประเทศไทย รวมท้ังประเทศอ่ืนๆ อกีมากมาย ทำให
ไดรับความยอมรับอยางสูงในระดับนานาชาติ และปนคนไทยคนแรกที่ไดรับเกียรติใหทำหนาที่
Distinguished Lecturer of IEEE Antennas and Propagation Society โดยมหีนาทีบ่รรยาย
ใหความรแูกสมาชกิของสมาคมในประเทศตางๆ ระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สำหรบัหนวยงานทีไ่ดรบัการคดัเลอืกใหรบัรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำปพทุธศกัราช
2559 คอื ภาควชิาพชืไรนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยไดกอตัง้มาพรอมกบัมหาวทิยาลยัตัง้แต
ป พ.ศ. 2486 เปดสอนหลักสตูรสาขาวิชาพชืไรเปนแหงแรกในประเทศไทยต้ังแตระดับปริญญาตรี
จนถงึปรญิญาเอก ซึง่เนนองคความรตูัง้แตหลกัการพืน้ฐานถงึทฤษฎขีัน้สงูในการสอนและวจิยัพชื
เศรษฐกจิ เชน ขาวโพด มนัสำปะหลัง ขาว ปาลมน้ำมนั ออย ยางพารา พชือาหารสตัว พชืพลงังาน
และพืชวงศถั่ว หลักสูตรที่เปดสอนประกอบดวยเทคโนโลยีและองคความรูที่ทันสมัยและใช
ประโยชนไดจรงิ ภาควชิาพชืไรนาสงเสรมิประสทิธภิาพการผลติพชืผานการศกึษาและคนควาวจิยั
ดานการปรับปรุงพันธุพืช สรีรวิทยาและการผลิตพืช วิทยาการวัชพืช วิทยาการเมล็ดพันธุและ
เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกีย่ว รวมถงึอตุนุยิมวิทยาเพือ่การเกษตร เพือ่ความยัง่ยนืดานอาหารและ
พลังงานของประเทศไทย
ภาควิชาพืชไรนาไดดำเนนิการปรับปรุงพันธแุละออกพันธใุหมของพืชเศรษฐกิจท่ีสำคญัหลายชนิด
มาอยางตอเนือ่งในหลายทศวรรษท่ีผานมา สำหรบัใชเปนพนัธปุลกูหรอืใชเปนฐานพนัธกุรรมของ
การปรับปรุงพนัธใุหมทัง้ในระดับประเทศและระดับโลก ตวัอยางเชน ขาวโพดเล้ียงสตัวพนัธสุวุรรณ 1
มนัสำปะหลงัพนัธเุกษตรศาสตร 50 และถ่ัวเขียวพันธกุำแพงแสน 1 และ 2 นอกจากน้ีภาควิชา
พืชไรนาเปนหนวยงานเดียวของประเทศท่ีมีความรวมมือกับ International Rice Genome
Sequencing Project (IRGSP) ในการหาลำดับเบสบนจโีนมขาว และยงัไดคนพบยนีความหอม
ในขาวขาวดอกมะลิ 105 บัณฑิตจากภาควิชาพืชไรนาไดออกรับใชสังคมในดานตางๆ ทั้งที่เปน
ผนูำหรอืผบูรหิารดานการเกษตรและการศกึษาในภาครฐัและเอกชน ตัง้แตองคมนตร ีอธบิดกีรม
ผูอำนวยการศูนย/สถาบัน และผูบริหารระดับสูงของบริษัทดานการเกษตรชั้นนำในประเทศและ
ภมูภิาคเอเชยี บณัฑติของภาควชิาพชืไรนาไดกลายเปนพลงัขบัเคลือ่นภาคการเกษตรของประเทศ
และภมูภิาคเอเชยีอาคเนยอยางมนียัสำคญั
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ทนุชวยเหลือทางดานวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทูางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุธศักราช 2559 นี ้ไดมอบทุน
ชวยเหลอืทางดานวจิยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทัง้สิน้ 20 ทนุวจิยั ดงันี้

สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา มจีำนวน 9 โครงการ
1. ชื่อโครงการ การผลิตสตารชที่ทนยอยโดยเอนไซมในระบบทางเดินอาหารเพื่อใชใน

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
ชือ่นกัวิจยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. เกือ้การุณย ครสูง
หนวยงาน ภาควิชาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั

2. ชื่อโครงการ ผลของฮอรโมนจวูไีนลสงัเคราะหตอพฒันาการของรงัไขในดกัแดหนอนเยือ่ไผ
(Omphisa fuscidentalis)

ชือ่นกัวิจยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. มนพร มานะบุญ พลูแกว
หนวยงาน ภาควิชาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม

3. ชื่อโครงการ ศกึษาโปรตีนเปาหมายของสารกลมุ Isocryptolepine ทีม่ฤีทธ์ิตานมาลาเรีย
ชือ่นกัวิจยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. อรภคั เรีย่มทอง
หนวยงาน ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน

มหาวิทยาลัยมหดิล

4. ชื่อโครงการ การปนเปอนสารพิษที่มาจากเชื้อราที่มีอยูตามธรรมชาติในผลิตภัณฑขาว
ปลอดสารเคมี

ชือ่นกัวิจยั ดร. วทุวิชัฒ จติจกัร
หนวยงาน วทิยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน

5. ชื่อโครงการ การแปรรูปเห็ดปาเอคโตไมคอรไรซาชนิดบริโภคไดที่มีคุณสมบัติลดระดับ
น้ำตาลและคอเลสเตอรอลเพือ่เพ่ิมมูลคาสนิคาทางการเกษตร

ชือ่นกัวจิยั ดร. ณฎัฐกิา สวุรรณาศรยั
หนวยงาน ภาควิชาจลุชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

6. ชื่อโครงการ การเจรญิเตบิโตของปทูะเล (Scylla sp.) หลงัการลอกคราบ
ชือ่นกัวิจยั ดร. ภทัราวดี ศรมีเีทยีน
หนวยงาน สาขาวชิาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร

7. ชื่อโครงการ ปฏสิมัพนัธระดับโมเลกลุระหวางแอคตโินมยัสทีเอนโดไฟตกบัขาวเพือ่สงเสรมิ
การเจรญิและลดความเครยีดของขาวในสภาวะเคม็

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. อรนิทพิย ธรรมชยัพเินต
หนวยงาน ภาควิชาพันธศุาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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8. ชื่อโครงการ คุณคาทางโภชนาการและสมบัติเชิงสุขภาพของผักและสมุนไพรท่ีใชในตำรับ
อาหารไทย

ชือ่นกัวจิยั ดร. ปยะ เตม็วิรยิะนกุลู
หนวยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล

9. ชื่อโครงการ การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางสารทุติยภูมิในกลวยไมวานเพชรหึง
(Grammatophyllum speciosum Blume) ทีเ่ลีย้งในระบบ Temporary
Immersion Bioreactor

ชือ่นกัวิจยั ดร. วรรณสิร ิวรรณรัตน
หนวยงาน หองปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม ฝายนาโนเทคโนโลยแีละ

เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

สาขาเคมี มจีำนวน 3 โครงการ
10. ชื่อโครงการ การประยุกตใชสีสังเคราะหและสารขนจากแปงหัวบอนดัดแปรสำหรับพิมพ

ผาไหมและผาฝาย
ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. รตันพล มงคลรัตนาสทิธิ์
หนวยงาน สาขาวชิาเทคโนโลยีเคมสีิง่ทอ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

11. ชื่อโครงการ การวิศวกรรมนาโนบอดีผานเขาเซลลทีย่บัยัง้ไทโรซีนไคเนสของ ErbB-2 ดวย
การผสมผสานเทคนิคชีวเคมีคอมพิวเตอรและการทดลองในหองปฏิบัติการ

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. เกยีรติทวี ชวูงศโกมล
หนวยงาน ภาควิชาชวีเคม ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

12. ชื่อโครงการ การพัฒนาตัวดดูซับชนิดเบาพิเศษจากชีวมวล ที่มีประสิทธิภาพในการเลือก
ดูดซับน้ำมันและดักจับโลหะหนักปนเปอนในน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. สวุด ีกองพารากุล
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

สาขาฟสิกส มจีำนวน 4 โครงการ
13. ชื่อโครงการ การพฒันาสมบตัดิานการนำไฟฟาของวสัดเุชิงประกอบของแบคทีเรยีเซลลโูลส

เพื่อการประยุกตใชงานในเซลลแสงอาทิตย
ชือ่นกัวิจยั ดร. ศรุต อำมาตยโยธิน
หนวยงาน สาขาเทคโนโลยวีสัดแุละสิง่ทอ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

14. ชื่อโครงการ การศึกษาผลกระทบของคลื่นเหนือเสียงที่มีตอการผลิตน้ำมันของสาหราย
Botryococcus braunii

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. สรศกัดิ ์ดานวรพงศ
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ
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15. ชื่อโครงการ ตัวตรวจไอออนปรอทแบบกระดาษโดยการวัดสีตามคุณสมบัติพลาสมอน
ชือ่นกัวจิยั ดร. ศภุลกัษณ อำลอย
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลงุ

16. ชื่อโครงการ การพัฒนาวัสดุปดและสมานแผลจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือในรูปแบบ
ของเสนใยนาโนและไฮโดรเจล

ชือ่นกัวิจยั ดร. นริศร บาลทพิย
หนวยงาน สาขาวชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร มจีำนวน 4 โครงการ
17. ชื่อโครงการ การออกแบบและสรางเขาเทียมไฮดรอลิกสำหรับผูพิการขาขาดที่แข็งแรง

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชญัญาพนัธ วริฬุหศรี
หนวยงาน ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

18. ชื่อโครงการ การออกแบบวงจรรักษาระดบัแรงดันแบบแรงดันตกครอมต่ำและมปีระสทิธภิาพ
สูงโดยไมใชตัวเก็บประจุภายนอกในระบบแผงวงจรรวมพลังงานต่ำ

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. วรดร วฒันพานิช
หนวยงาน ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

19. ชื่อโครงการ การพัฒนาตัวแบบเฝาระวังการระบาดของไขเลือดออกโดยใชดัชนีพืชพรรณ
จากการรบัรรูะยะไกลและการวเิคราะหวฏัจกัรปรากฏการณเอนโซ

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. กติตศิกัดิ ์เกดิประสพ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

20. ชื่อโครงการ นวัตกรรมการผลิตเลนสพอลิเมอรสำหรับทัศนูปกรณแสงดวยเครื่องพิมพ
3 มติ ิเพือ่สรางทศันปูกรณแสงและอปุกรณแสงทางวทิยาศาสตร

ชือ่นกัวจิยั ดร. สือ่จติต เพช็รประสาน
หนวยงาน คณะวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวทิยาลยัรงัสติ

รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
สำหรบัผลการตดัสนิรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตรนัน้ คณะกรรมการรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
ไดคดัเลอืกใหมผีไูดรบัรางวัลในระดับมธัยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดงันี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงนิรางวัลรวม 210,000 บาท
รางวลัที ่1 ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวลัที ่2 เงนิรางวัล 80,000 บาท ไดแก
อาจารยธดิารตัน คณุธนะ
โรงเรียนสนัตคิรีวีทิยาคม อำเภอแมฟาหลวง จงัหวัดเชียงราย
ชือ่ผลงาน: การเพ่ิมผลผลิตของเห็ดหลนิจอืทีเ่พาะดวยดนิมารลผสมข้ีเลือ่ยไม
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รางวลัที ่3 เงนิรางวัล 60,000 บาท มผีไูดรบัรางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยขวญัฤทยั คำฝาเชือ้
โรงเรียนวาววีทิยาคม อำเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: อิทธิพลของไสเดือนดินที่มีตอผลผลิตของชาอัสสัมที่ระดับ
ความสูงตางกัน

2. อาจารยคงกฤช อะทะวงศ
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: ผลของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินจากบอน้ำพุรอน
ตอการยบัยัง้การงอกและการเจรญิเตบิโตของหญาขาวนก

รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 10,000 บาท ไดแก
อาจารยกณัจณา อกัษรดษิฐ
โรงเรียนเทงิวทิยาคม อำเภอเทงิ จงัหวัดเชียงราย
ชือ่ผลงาน: ผลการศกึษาการใชกระดาษเคลอืบน้ำยางพาราในการคลมุแปลงหอมแดง

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เงนิรางวลัรวม 235,000 บาท
รางวลัที ่1 เงนิรางวัล 120,000 บาท ไดแก

อาจารยเกยีรตศิกัดิ ์อนิราษฎร
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย
ชือ่ผลงาน: การศกึษาสมบตัขิองยางไมในทองถิน่เพือ่ประยกุตใชเปนเจลประคบเยน็

รางวลัที ่2 เงนิรางวัล 100,000 บาท ไดแก
อาจารยสวุารี พงศธรีะวรรณี
โรงเรยีนสรุาษฎรพทิยา อำเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎรธานี
ชื่อผลงาน: พอลิเมอรคอมโพสิตจากเซลลูโลสแบคทีเรียที่เลี้ยงดวยน้ำทิ้งจาก
การทำยางแผนดิบ

รางวลัที ่3 ไมมีผูไดรับรางวัล

รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 15,000 บาท ไดแก
อาจารยสกุลัยา วงคใหญ
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชิงเทรา
ชือ่ผลงาน: ศึกษาประสิทธิภาพการยอยตอซังโดยใชน้ำหมักจากมูลสัตวเพื่อ
เปนแนวทางในการลดการเผาตอซัง

นอกจากนี้ โรงเรียนของผูไดรับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทั้ง 4 โรงเรียนยังไดรับ
เงนิสนบัสนนุหองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
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1. โรงเรียนสนัตคิรีวีทิยาคม อำเภอแมฟาหลวง จงัหวัดเชียงราย
2. โรงเรียนวาววีทิยาคม อำเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย
3. โรงเรยีนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จงัหวดัเชยีงราย (2 รางวลั)
4. โรงเรยีนสรุาษฎรพทิยา อำเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎรธานี

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญ่ีปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนนิการคดัเลอืกผทูีไ่ดรบัรางวลั และหวงัวาความพยายามของมลูนธิฯิ ในการดำเนนิกจิกรรม
ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยทุธวงศ
ประธานมลูนธิโิทเร
เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย
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Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ
Professor Dr. Monai Krairiksh

เกดิเมือ่วันที ่19 มถินุายน 2500 ทีก่รงุเทพมหานคร เปนบตุรคนที่
สองในจำนวนส่ีคนของนายนิปก และนางมัชชารี ไกรฤกษ สมรสกับ
นางศริาภรณ ไกรฤกษ (ดสิสระ) มธีดิาและบตุรสองคน คอื นางสาว
นวกิา ไกรฤกษ และนายเมธัส ไกรฤกษ

การศกึษา
มธัยมศึกษา โรงเรียนวชริาวธุวิทยาลยั

พ.ศ. 2524 วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

 พ.ศ. 2527 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมไฟฟา) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

 พ.ศ. 2537 วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟา) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

Pro f i l e
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:
High school: Vajiravudh College

1981 Bachelor of Engineering in electrical engineering, King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang

1984 Master of Engineering in electrical engineering, King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang

1994 Doctor of Engineering in electrical engineering, King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang
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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

ประวตักิารทำงาน
ตำแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2524 อาจารยภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง (สจล)
พ.ศ. 2531 ผชูวยศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล
พ.ศ. 2536 รองศาสตราจารย ภาควชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร สจล
พ.ศ. 2546 ศาสตราจารย ภาควชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล
พ.ศ. 2551 ศาสตราจารยระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

ตำแหนงทางดานบริหาร
พ.ศ. 2540-2545 รกัษาการผอูำนวยการสำนกัวจิยัการสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
พ.ศ. 2555-2556 รองอธิการบดี
พ.ศ. 2557-2558 รกัษาการอธกิารบดี



Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation10

Science and Technology Awards

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

ตำแหนงอื่นๆ และรางวัลท่ีไดรับ
พ.ศ. 2537-2541 หวัหนาโครงการวจิยั สายอากาศสลอ็ตอารเรยทรงกลมทีป่รบัทศิทางได โดยรางวลั

พัฒนาวิชาชีพนักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
พ.ศ. 2541 หวัหนาโครงการวจิยั การศกึษากลไกการปรับจดุความรอนของสายอากาศปอน

คลื่นแถวลำดับ เพื่อทำใหไดอุณหภูมิสม่ำเสมอในบริเวณกวาง โดยทุนของ
มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย

พ.ศ. 2546 หวัหนาโครงการวจิยั การวดัคณุสมบตัขิองไดอเิลก็ตรกิดวยการวดัการกระเจงิ
ยอนกลับเพ่ือการสงออก โดยคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ
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2007 General Chairman of the 2007 Asia-Pacific Microwave Conference
2008-2011 Project Leader: Electromagnetic wave technology: Thailand Research

Fund (Senior Research Scholar)
2008 Searching Committee Member, National Broadcasting and Telecom-

munications Committee
2008-2009 Editor-in-chief of the ECTI Transactions on Electrical Engineering,

Electronics, and Communications 2008-2009
2009 Advisory committee of the 2009 International Symposium on Antennas

and Propagation
2010 Distinguished Researcher, National Research Council of Thailand
2010-2011 President of the Electrical Engineering/ Electronics, Computer,

Telecommunications and Information Technology Association (ECTI)
2012-2014 Distinguished Lecturer: IEEE Antennas and Propagation Society
2012 Distinguished Alumni of KMITL
2013-Present Associate Editor: IEEE Transactions on Antennas and Propagation
2013-2016 Project Leader: Microwave sensors for agricultural applications: King

Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Research Fund

พ.ศ. 2548 เมธวีจิยัอาวโุส สกว.
พ.ศ. 2549-2550 หัวหนาโครงการวิจัยเคร่ืองตรวจสอบรสชาติผลไมดวยคลื่นไมโครเวฟ

โดยคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
พ.ศ. 2551 หัวหนาโครงการวิจัยระบบโครงขายเซนเซอรไรสายเพื่อควบคุมคุณภาพ

การผลติผลไม โดยคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ
พ.ศ. 2551 กรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2551 เมธวีจัิยอาวโุส สกว.
พ.ศ. 2551-2553 บรรณาธิการวารสาร ECTI EEC Transactions
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พ.ศ. 2553-2554 นายกสมาคมวิชาการไฟฟา อเิลก็ทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

พ.ศ. 2553 นักวิจัยดีเดนแหงชาติสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย
พ.ศ. 2555 ศษิยเกาดเีดนสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
พ.ศ. 2555-2557 Distinguished Lecturer of IEEE Antennas and Propagation Society
พ.ศ. 2555-ปจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย
พ.ศ. 2556-ปจจุบนั Associate Editor of IEEE Transactions on Antennas and Propagation
พ.ศ. 2559-ปจจบุนั กรรมการติดตามและประเมนิผลการสนบัสนนุการวจิยั สกว.

กรรมสอบวิทยานิพนธปริญญาเอก: Royal Melbourne Institute of
Technology ประเทศออสเตรเลยี
กรรมสอบวิทยานิพนธปริญญาเอก: University of Technology Malaysia
ประเทศมาเลเซยี
ผพูจิารณาบทความ: IEEE Transactions on Antennas and Propagation
ผพูจิารณาบทความ: IEEE Sensors Journal
ผพูจิารณาบทความ: IEEE IET Microwaves, Antennas & Propagation
ผพูจิารณาบทความ: IEEE Progress in Electromagnetics Research
ผพูจิารณาบทความ: IEEE Institute of Electronics, Information and
Communication Engineers (IEICE)

2013-Present National advisory committee chair of Innovative Electromagnetic
Academy of Thailand

2013-Present Council Member, University of Thai Chamber of Commerce
2015 Chairman of the 2015 IEEE Conference on Antenna Measurements

and Applications
2015-2017 Project Leader: Low-cost high efficiency base-station antenna

deployment in any environment: IEEE
Special Interest Group for Humanitarian Technology Project

2015-Present Coordinator of IEEE APS ASEAN Initiative
2015-Present 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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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.

ผลงานวจิัยของศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ
Research Works of Professor Dr. Monai Krairiksh

ดานการวจิยั
ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษมคีวามสนใจงานวิจยัดานสายอากาศซ่ึงมีสวนสำคัญท่ีขาดไมได
ในระบบสื่อสารไรสาย ไดดำเนินการวิจัยมาตั้งแตปพ.ศ.2524 และไดเร่ิมศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
สายอากาศท่ีมลีำคลืน่คงท่ี ตอมาจึงศกึษาสายอากาศท่ีปรบัลำลืน่ได สายอากาศน้ีสามารถประยุกต
ใชในการส่ือสารไรสายและการเกษตร
สายอากาศปรับลำคล่ืน
ศารตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดนำเสนอสายอากาศแพทชสี่เหล่ียมที่ปรับลำคลื่นดวยการ
ปด-เปดวงจรดวยไดโอดพิน (PIN diode) ที่ขอบของสายอากาศท้ังสี่ดาน ทำใหไดลำคล่ืน
สองทิศทางท่ีสามารถเพ่ิม Diversity gain ไดเปนอยางดี และไดปรับปรุงใหสรางงายข้ึนดวย
การสวิทชโพรบที่ปอนสายอากาศแทนการปด-เปดขอบสายอากาศ
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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

ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดนำเสนอสายอากาศแถวลำดับที่ปรับลำคลื่นดวยวงจร
ปรับเฟส 1 บิตที่มีความสูญเสียในระบบปอนสัญญาณต่ำทำใหสายอากาศมีประโยชนอยางยิ่ง
ในระบบสือ่สารไรสาย ตอมาไดนำเสนอสายอากาศปรบัลำคล่ืนไดเปนสวนประกอบของแถวลำดบั
เปนผลใหระบบสายอากาศน้ีมกีารปรับแบบรูปการแผพลงังานไดหลากหลายโดยงาย สามารถเพิม่
อตัราสวนกำลังของสัญญาณท่ีตองการตอสญัญาณรบกวนอยางมีประสิทธภิาพ และเม่ือใชเปนสาย
อากาศอจัฉรยิะจะมอีตัราการลเูขาสอูตัราสวนสญัญาณทีต่องการตอสญัญาณรบกวนสงูไดรวดเรว็
ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดนำเสนอสายอากาศยากิ-อูดะที่ปรับลำคลื่นไดสี่ทิศทาง
ทีส่ามารถใชเปนสายอากาศทีต่ดิตัง้บนพาหนะ ทำใหคณุภาพของการส่ือสารดแีมพาหนะมกีารเลีย้ว
เปล่ียนทิศทาง การใชสายอากาศยากิ-อูดะท่ีปรับลำคล่ืนไดสี่ทิศทางน้ีเปนองคประกอบของ
แถวลำดับทำใหมีรูปแบบการแผพลังงานไดมากกวาการใชองคประกอบที่มีสองลำคล่ืนอยางมาก
นอกจากการคนควาสายอากาศแลว ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดศกึษาคนควาเกีย่วกบั
การแพรกระจายคลื่นวิทยุ โดยมุงการศึกษาชองสัญญาณบนตนไมและในสวน ที่ทำใหสามารถ
ประยุกตใชในงานที่เกี่ยวกับการใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการเกษตรของประเทศไทย
เซนเซอรไมโครเวฟเพ่ือการเกษตร
ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษบกุเบกิการศกึษาเรดารเพือ่การคดัผลไมโดยการวดัคลืน่สะทอนกลบั
จากผลไม แลวนำมาคำนวณความถีธ่รรมชาติซึ่งมีความแตกตางระหวางผลไมออนและผลไมแก
ประโยชนที่สำคัญคือการคัดผลไมกอนการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลไมที่สนใจคือทุเรียนเพราะเปนผลไม
ที่มีมูลคาการสงออกเปนอันดับหนึ่ง ทำนองเดียวกันเทคนิคนี้ยังใชกับผลไมอื่นได
ในขณะที่ปญหาดานหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนออนมีผลกระทบตอรายรับของผูประการสงออกเปน
อยางมาก ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดศกึษาและพัฒนาเซนเซอรคดัทเุรยีนออนท่ีปะปน
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มาออกจากทเุรียนแกโดยอาศยัความรทูางดานการสือ่สารไรสาย และจากคุณสมบัตไิดอเิลก็ตริกของ
เนือ้ทเุรยีนออนแตกตางจากของเน้ือทเุรยีนแก ทำใหคลืน่กระเจิงมคีวามแรงแตกตางกัน จากการ
วดัหลายๆ คร้ังรอบตัวผลทุเรยีน พบวาคาความเบ่ียงเบนของสัญญาณสะทอนจากเน้ือทเุรยีนออน
แตกตางจากเนือ้ทเุรยีนแก ทำใหสามารถคำนวณดชันคีวามออนแกจาก k-factor ทีใ่ชในการสือ่สาร
ไรสายได งานวิจยัน้ีไดยืน่จดสิทธิบตัร ตพีมิพในวารสารช้ันนำและผลิตในเชิงพาณิชย แตในการ
วดัคลืน่กระเจงิหลายๆ ครัง้รอบผลทเุรยีน อาจทำไดโดยใชมอเตอรหมนุผลทเุรยีน แตจะไมสะดวก
ในทางปฏิบัติเพราะเม่ือผลทุเรียนวางอยูบนสายพานจะไมสามารถหมุนได

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.
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ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษไดประยุกตสายอากาศแถวลำดับทีม่อีงคประกอบท่ีปรับลำคล่ืน
ไดมาสรางหลายลำคล่ืนแลวรับสัญญาณกระเจิงจากผลไมผานตัวสะทอนคลื่นรูปทรงกรวย มา
คำนวณ k-factor ทำใหการคดัผลไมจำนวนมากทีว่างบนสายพานผานเซนเซอรทีค่ดิคนนีท้ำไดสำเรจ็
นอกจากนีไ้ดพฒันาเซนเซอรวดัการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัไิดอเิลก็ตริกดวยคลืน่ไมโครเวฟ ทีอ่าศยั
การวัดสัญญาณเชื่อมตอรวมจากสายอากาศที่วางขนานและต้ังฉากกัน ทำใหไมตองวัดเฟสของ
สญัญาณซึง่มตีนทนุสงู ตวัอยางการใชงานไดแกการวดัความชืน้ขาวเปลอืก เพือ่ปอนกลบัคาความชืน้
กลับไปยังเครื่องลดความชื้นดวยคล่ืนไมโครเวฟที่พัฒนาข้ึน
ผลจากงานวจิยัขางตนทำให IEEE Antennas and Propagation Society แตงตัง้ใหศาสตราจารย
ดร. โมไนย ไกรฤกษทำหนาที ่Distinguished Lecturer ในป พ.ศ. 2555-2557 และเปน Distinguished
Lecturer ทีไ่ดรบัเชิญใหบรรยายในประเทศตางๆ มากกวา 10 ประเทศในป พ.ศ. 2556

ดานการพฒันาบุคลากรและเครือขายวจิยั
ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ มคีวามมงุมัน่ตัง้ใจท่ีจะพัฒนาบุคคลากรและสรางเครือขาย
งานวิจยัในงานดานสายอากาศและการแพรกระจายคล่ืน ไดเปนอาจารยทีป่รกึษาหลักใหกบันกัศกึษา
จบปริญญาโท 28 คน และปริญญาเอก 18 คน ในจำนวนน้ี 16 คนไดรบัการบรรจุเปนอาจารย
ตามสถาบันตางๆ ทำใหเกิดความเชื่อมโยงและความรวมมือในดานการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการ ไดเปนอาจารยสอบวิทยานิพนธในสถาบันการศึกษาตางๆ ไดแก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

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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พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเปนการ
เชือ่มโยงการวิจยั ศาสตราจารย ดร. โมไนยไกรฤกษไดสรางเครอืขายเชือ่มโยงกบันกัวจิยัในประเทศ
และตางประเทศ เปนประธานจดัการประชมุวชิาการนานาชาต ิ2007 Asia-Pacific Microwave
Conference 2013 Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation 2015 IEEE
International Conference on Antennas and Applications ทีป่ระสบความสำเร็จในการสราง
ความคุนเคยและความรวมมือระหวางนักวิจัยไทยและนักวิจัยจากนานาชาติ และเปนประธาน
ทีป่รกึษา Innovative Electromagnetic Academy of Thailand มาตัง้แตป พ.ศ. 2557 ทีส่ราง
ความเขมแข็งของประชาคมดานวิจัยดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบพระคณุพอแม ครูอาจารย ทีส่รางรากฐานชวีติทีด่ ีทำใหมโีอกาสไดทำสิง่ดีๆ  ตลอดระยะ
เวลาการทำงานในอาชีพอาจารยและนกัวจิยั ขอบคณุสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบังที่ใหทั้งที่เรียนและที่ทำงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเวลาซึ่งเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งในการ
ทำงานวิจัย ขอบคุณแหลงทุนวิจัยตางๆ ไดแก คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ใหโอกาสไดสราง
ศักยภาพทางดานการวิจัย ขอบคุณครอบครัวที่ใหการสนับสนุนและรวมรับความลำบากในชวง
เริม่ตนชวีตินักวจิยั ขอขอบคณุเพือ่นรวมงานทัง้ในสถาบนัเดยีวกนัและตางสถาบนัทีท่ำใหบรรยากาศ
การวิจัยเปนไปอยางนารื่นรมย และที่ขาดไมไดคือนักศึกษาทุกคนที่ตองขอบคุณเปนอยางสูง
ทีป่รบัใหผเูปนอาจารยทนัโลกอยเูสมอ และรวมกนัสรางผลงานดีๆ ตลอดระยะเวลายาวนาน
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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.



Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation22

Science and Technology Awards

ภาควชิาพชืไรนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
Department of Agronomy, Kasetsart University

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

ภาควชิาพชืไรนา คณะเกษตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศพัท: 02-5793130
โทรสาร: 02-5798580

อเีมล: kittipadakul@yahoo.com

ภาควิชาพืชไรนา
คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
วทิยาเขตกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน
นครปฐม 73140

โทรศพัท: 034 355 188
อีเมล: agrcnm@ku.ac.th
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(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

ประวตัภิาควชิา
ภาควชิาพชืไรนา ไดกอตัง้มาพรอมกบัคณะเกษตรและมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรในป พ.ศ. 2486
ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2486 ตอมาในป พ.ศ. 2522 ภาควิชาพืชไรนา
คณะเกษตร ไดเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนอีกแหงที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดยการเปดสอนนิสติปริญญาตรีชัน้ปที ่3 และ 4 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
เปนผลใหภาควชิาพชืไรนามกีารเรียนการสอนในท้ัง 2 วทิยาเขต คอื วทิยาเขตบางเขนและกำแพงแสน
จากน้ันเม่ือป พ.ศ. 2546 มปีระกาศของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรือ่งการจัดตัง้คณะเกษตร
กำแพงแสน ลงวนัที ่21 มนีาคม พ.ศ. 2546 ทำใหภาควชิาพชืไรนาทัง้ 2 วทิยาเขตมีการบริหารท่ี
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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.

อสิระจากกันและกลายเปนภาควชิาพชืไรนา คณะเกษตร (อยทูีว่ทิยาเขตบางเขน) และภาควชิาพชืไรนา
คณะเกษตร กำแพงแสน ซึง่ทัง้สองภาควชิาเปดสอนในหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก
ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนภาควิชาแรกในประเทศไทยท่ีมกีารเรียนการสอน
และวิจัยดานพืชไรทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ปจจุบันภาควิชาพืชไรนาไดผลิตบัณฑิต
ไมต่ำกวา 5,000 คน ที่ออกมารับใชสังคมและมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนการเกษตรของ
ประเทศไทย โดยหลักสูตรของภาควิชาพืชไรนาไดมีการปรับปรุงใหทันสมัยควบคูกับการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยตลอดเวลา องคความรแูละพันธพุชืจากท้ังสองภาควิชาไดมสีวนในการพัฒนาการ
เกษตรของประเทศไทยอยางตอเนื่อง ตัวอยางที่เห็นชัดเจนคือในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อป พ.ศ.
2540 ภาควิชาพืชไรนาไดมีสวนรวมในโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ (บสศ.) และเมื่อป พ.ศ. 2542 ภาควิชาพืชไรนาไดมีการจัดโครงการอบรมและ
ถายทอดความรูแกเกษตรกรเพ่ือชวยเพ่ิมรายไดและบรรเทาทุกขจากกรณีประสบภัยแลงและ
อุทกภัย ซึ่งภาควิชาฯ ไดมีสวนรวมที่สำคัญในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติเหลานั้น ภาควิชา
พืชไรนามีโครงการวิจัยที่ครอบคลุมการปรับปรุงพันธุพืชที่มีความสำคัญตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาต ิเชน ขาว มนัสำปะหลงั ขาวโพด ออย พชือาหารสัตว ยางพารา และปาลมน้ำมนั
ภาควิชาพืชไรนายังไดมีกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง อีกทั้งยัง

คณาจารย
บณัฑติ มหาบัณฑติ

และดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาพืชไร

ปการศึกษา 2558
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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

สรางความเขมแข็งและเสถียรภาพของการผลิตพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย
ผานผลงานวิจยั บณัฑติทีจ่บ และตำราเรียนทางดานการเกษตร สำหรบังานวิจยันัน้การปรับปรุง
พนัธเุปนหน่ึงในงานวิจยัหลักของท้ังสองภาควิชาท่ีไดพฒันาพันธพุชืหลายชนิดออกสเูกษตรกร เชน
พันธุมันสำปะหลัง พันธุขาวโพด และพันธุออย ที่มีการปลูกในพื้นที่สวนใหญของประเทศและ
ในหลายประเทศของโลก ยกตัวอยางเชน มันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 และขาวโพด
เลีย้งสัตวพนัธสุวุรรณ 1 นอกจากน้ี ภาควิชาฯ ยงัมกีารส่ังสมองคความรผูานงานวิจยัและตีพมิพ
วารสารวิจยัทัง้ในประเทศและตางประเทศท่ีเกีย่วของในหลายสาขา เชน พชือาหารสัตว วทิยาการ
วัชพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ระบบปลูกพืชและภูมิอากาศพืช ปจจุบันภาควิชาพืชไรนาทั้งสอง
ยงัคงมงุมัน่ทีจ่ะผลิตงานวิจยัทีม่คีวามกาวหนาทัง้ดานการปรับปรุงพนัธพุชื การผลิตพชื การผลิต
บณัฑติ และตำรา เพือ่เพิม่ความกินดอียดูขีองคนไทยและทำใหสงัคมไทยมีความย่ังยนืสบืไป

สมาชกิในภาควชิา
ภาควชิาพืชไรนา คณะเกษตร ภาควิชาพชืไรนา คณะเกษตร กาํแพงแสน
1. ศาสตราจารยเจรญิศกัด์ิ โรจนฤทธิพ์เิชษฐ 1. ศาสตราจารยพรีะศกัดิ ์ศรนีเิวศน
2. ศาสตราจารยสายญัห ทดัศรี 2. รองศาสตราจารยอภชิาต ิวรรณวจิติร
3. รองศาสตราจารยจวงจันทร ดวงพัตรา 3. รองศาสตราจารยนวรตัน อดุมประเสรฐิ
4. รองศาสตราจารยอรรควุฒิ ทัศนสองชั้น 4. รองศาสตราจารยเรวตั เลศิฤทยัโยธนิ
5. รองศาสตราจารยรงัสฤษดิ ์กาวตีะ 5. รองศาสตราจารยสนธชิยั จนัทรเปรม
6. รองศาสตราจารยวจิารณ วชิชกุจิ 6. อาจารยวทิติร ใจอารยี
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9. Assoc. Prof. Dr. Ed Sarobol 9. Assoc. Prof. Dr. Prasert Chatwachirawong
10. Asst. Prof. Dr. Vichien Keeratinijakal 10. Asst. Prof. Dr. Buppa Kongsamai
11. Asst. Prof. Dr. Sutkhet Nakasathien 11. Asst. Prof. Dr. Jutamas Romkaew
12. Asst. Prof. Dr. Piya Kittipadakul 12. Dr. Nongluk Tienseree
13. Dr. Sarawut Rungmekarat 13. Asst. Prof. Dr. Tiwa Pakoktom
14. Assoc. Prof. Dr. Tanee Sreewongchai 14. Asst. Prof. Dr. Chanate Malumpong
15. Asst. Prof. Dr. Chalermpol Phumichai 15. Asst. Prof. Dr. Naroon Waramit
16. Miss Parichart Promchote 16. Asst. Prof. Dr. Ponsiri Leevanich
17. Asst. Prof. Dr. Sukumarn Lertmongkol 17. Dr. Weeraphan Sridokchan
18. Dr. Sujin Jenweerawat 18. Dr. Jiraporn Chaugool
19. Dr. Pitipong Thobunluepop 19. Asst. Prof. Dr. Patcharin Tanya
20. Dr. Pasajee Kongsila 20. Dr. Cattleya Chutteang
21. Dr. Tanapon Chaisan 21. Asst. Prof. Dr. Prakit Somta
22. Mr. Jetsada Authapun 22. Dr. Jamnian Chompoo
23. Mr. Nop Tonmukayakul 23. Dr. Kanokwan Teingtham
24. Dr. Damrongvudhi Onwimol 24. Dr. Orn-u-ma Tanadul
25. Dr. Songyos Chotchutima 25. Dr. Siwaret Arikit

26. Dr. Anuruck Arunyanark

7. รองศาสตราจารยประภา ศรีพิจิตต 7. รองศาสตราจารยทศพล พรพรหม
8. รองศาสตราจารยวนัชยั จนัทรประเสรฐิ 8. ผชูวยศาสตราจารยชศูกัดิ ์จอมพกุ
9. รองศาสตราจารยเอจ็ สโรบล 9. รองศาสตราจารยประเสรฐิ ฉตัรวชิระวงษ
10. ผชูวยศาสตราจารยวเิชยีร กรีตินจิกาล 10. ผชูวยศาสตราจารยบบุผา คงสมัย
11. ผชูวยศาสตราจารยสตุเขตต นาคะเสถียร 11. ผชูวยศาสตราจารยจฑุามาศ รมแกว
12. ผชูวยศาสตราจารยปยะ กติติภาดากุล 12. อาจารยนงลกัษณ เทยีนเสรี
13. อาจารยสราวธุ รงุเมฆารตัน 13. ผชูวยศาสตราจารยทวิา พาโคกทม
14. รองศาสตราจารยธาน ีศรีวงศชยั 14. ผชูวยศาสตราจารยชเนษฎ มาลำพอง
15. ผชูวยศาสตราจารยเฉลมิพล ภมูไิชย 15. ผชูวยศาสตราจารยนรณุ วรามิตร
16. อาจารยปารชิาต ิพรมโชติ 16. ผชูวยศาสตราจารยพรศริ ิหลวีานชิ
17. ผชูวยศาสตราจารยสขุมุาลย เลศิมงคล 17. อาจารยวรีะพนัธ ุสรดีอกจนัทร
18. อาจารยสจุนิต เจนวรีวัฒน 18. อาจารยจริาพร เชือ้กลู
19. อาจารยปตพิงษ โตบันลอืภพ 19. ผชูวยศาสตราจารยพชัรนิทร ตญัญะ
20. อาจารยภศัจี คงศีล 20. อาจารยคทัลยีา ฉตัรเทีย่ง
21. อาจารยธนพล ไชยแสน 21. ผชูวยศาสตราจารยประกจิ สมทา
22. อาจารยเจตษฎา อตุรพนัธ 22. อาจารยจำเนยีร ชมภู
23. อาจารยนพ ตณัมุขยกลุ 23. อาจารยกนกวรรณ เทีย่งธรรม
24. อาจารยดำรงวฒุ ิออนวิมล 24. อาจารยอรอุมา ตนะดุลย
25. อาจารยทรงยศ โชตชิตุมิา 25. อาจารยศวิเรศ อารีกจิ

26. อาจารยอนรุกัษ อรญัญนาค
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ผลงานเดนของภาควิชา
ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษทั้งระดับชาติและ
นานาชาต ิในดานการปรบัปรงุพนัธแุละการผลติพชืไรทีส่ำคญัของประเทศ รวมถงึการผลติบณัฑติ
ที่มีคุณภาพสูประชาคมไทยและประชาคมโลก ผลงานเดนของภาควิชาพืชไรนาประกอบดวย
5 ผลงานหลัก ไดแก
1. ขาวโพดเลีย้งสตัวพนัธสุวุรรณ 1 เปนรากฐานในการพฒันาพนัธขุาวโพดลกูผสมของประเทศ
สงผลใหเกดิการขยายตวัของอตุสาหกรรมอาหารสตัวและเมลด็พนัธขุาวโพดอยางตอเนือ่ง มีการ
นำพนัธสุวุรรณ 1 ไปใชอยางกวางขวางในกวา 20 ประเทศทัว่โลก โดยพนัธสุวุรรณ 1 มมีลูคาปจจบุนั
ของผลประโยชนสทุธ ิณ ป พ.ศ. 2557 สงูถงึ 10,415 ลานบาท

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

ขาวโพดเลีย้งสตัว
พันธุสุวรรณ 1

Field Corn Variety,
Suwan 1
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2. ถั่วเขียวพันธุกำแพงแสน 1 และ 2 ที่ออกพันธุโดยภาควิชาพืชไรนาเปนพันธุถั่วเขียวที่
ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตรของการผลิตถั่วเขียวในประเทศไทย ซึ่งเปนพันธุที่มี
ผลผลิตสงูและปรับตวัไดดใีนสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย พนัธกุำแพงแสน 1 และ 2 ไดปฏวัิติ
การผลติและอตุสาหกรรมถัว่เขยีวในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2528-2543 ทำใหไทยกลายเปน
ผสูงออกอันดบัหน่ึงของโลกในชวงเวลาน้ัน ปจจบุนัพนัธกุำแพงแสน 2 มพีืน้ทีป่ลกูประมาณรอยละ
40 ของพืน้ทีป่ลกูถัว่เขยีวของประเทศ พนัธกุำแพงแสน 1 และ 2 ยงัมกีารปลกูมากในหลายประเทศ
ของภูมภิาคเอเชียอาคเนย เชน เมยีนมารและกัมพชูา
3. มันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุที่ไดรับการยอมรับสูงสุดทั้งในประเทศและ
ภมูภิาคมากวา 20 ป โดยมีมลูคาผลประโยชนสทุธ ิณ ป พ.ศ. 2557 จำนวน 48,891 ลานบาท
ไดรบัรางวลัระดบัชาตมิากมาย รวมถงึรางวลัระดบัโลก Golden Cassava Award 2016 จาก Global
Cassava Partnership for the 21st Century นอกจากนีย้งัมมีนัสำปะหลังพนัธหุวยบง 60 และ
หวยบง 80 เม่ือรวมพืน้ทีป่ลกูทัง้สามพนัธคุดิเปนรอยละ 50 ของพ้ืนทีป่ลกูมนัสำปะหลงัทัง้ประเทศ

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

มนัสำปะหลงั
พันธุเกษตรศาสตร 50

Cassava variety,
Kasetsart 50
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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.

4. การวิจยัดานจีโนมและพันธขุาวโภชนาการสูง ภาควชิาพชืไรนาเปนหนวยงานเดยีวของประเทศ
ทีร่วมโครงการ International Rice Genome Sequencing Project (IRGSP) และไดคนพบยนี
ความหอมในขาวขาวดอกมะล ิ105 (ไดรบัสทิธบิตัรในป พ.ศ. 2551, Patent No. US 7,319,181 B2)
โดยเปนหนวยงานแรกเร่ิมที่ปรับปรุงพันธุขาวโภชนาการสูง ซึ่งเผยแพรพันธุขาวสูเกษตรกรและ
ผบูรโิภคแลวอยางนอย 7 พนัธ ุไดแก ขาวไรซเบอรรี ่ขาวสนิเหลก็ ขาวหอมชลสทิธิ ์ขาวปนเกษตร 4
ขาวหอมมะลิ 4 ขาวเหนียวธัญสิริน และขาวหอมมะลิ 80 อีกทั้งมีผลงานวิจัยโดดเดนที่ไดรับ
การเผยแพรในวารสารระดบัโลก
5. การผลิตบัณฑิต ภาควิชาพืชไรนาไดสรางบุคลากรช้ันนำทางวิชาการและการบริหารดานการ
เกษตรใหกบัประเทศท้ังในภาครัฐและเอกชน ตัง้แตตำแหนงองคมนตรี อธบิดกีรม ผอูำนวยการ
ศูนย/สถาบัน และผูบริหารระดับสูงของบริษัทดานการเกษตรช้ันนำในประเทศและภูมิภาคเอเชีย
และที่สำคัญที่สุดบัณฑิตสวนใหญจากภาควิชาพืชไรนา มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศและภูมิภาค

การวจิยัดานจโีนมและ
พนัธขุาวโภชนาการสงู

Research on rice
genome and high
nutritional value
varieties
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ถัว่เขียวพนัธกุำแพงแสน 2

Mungbean varieties,
Kamphaeng Saen 2
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สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา

การผลติสตารชทีท่นยอยโดยเอนไซมในระบบทางเดนิอาหาร
เพื่อใชในผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. เกือ้การณุย ครูสง
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไอโซอะไมเลส (EC 3.2.1.68) เปนเอนไซมสำคญัทีใ่ชในกระบวนการดัดแปรแปง สามารถสลาย
พนัธะ α-1,6 glucosidic linkage ของแอมโิลเพกทนิและไกลโคเจนได ใหผลติภณัฑเปนอะไมโลส
และมอลโทออลกิอแซคคาไรด โครงการนีม้วีตัถปุระสงคในการเพิม่มลูคาแปง ซึง่เปนผลติภณัฑ
จากภาคการเกษตรหลักของประเทศไทย โดยการดัดแปรแปงดวยเอนไซมไอโซอะไมเลสใหอยใูนรูป
resistant starch หรือสตารชทีท่นยอยโดยเอนไซม ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย เพือ่ใชแปง
แปรรปู resistant starch ที่ผลติได ทดแทนแปงในผลติภณัฑอาหารเพือ่สขุภาพ ซึง่มปีระโยชน
ในหลายๆ ดาน เชน เพิม่การเจริญเติบโตของแบคทีเรยีโพรไบโอติก บรรเทาอาการ ทองผูก และ
ลดความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งลำไสใหญ เปนตน ในงานวิจัยนี้จะทำการหาภาวะท่ีเหมาะสม
ในการผลิต resistant starch โดยใชไอโซอะไมเลสท่ีผลติไดในหองปฏิบตักิาร จากน้ันตรวจสอบ
โครงสราง สมบตัทิางความรอน การถูกยอยดวย α-amylase และ glycemic index ของ resistant
starch ที่ผลิตได และตรวจสอบประสิทธิภาพการเปนสารพรีไบโอติกของ resistant starch
อกีดวย งานวิจยัน้ี สามารถนำไปตอยอด เพือ่ใช resistant starch ทีผ่ลติได ในผลิตภณัฑอาหาร
เชน เบเกอร่ี อาหารเชาซีเรยีล อาหารวางแบบพองกรอบ และเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ 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.
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สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา

ผลของฮอรโมนจวูไีนลสงัเคราะหตอพฒันาการของรังไขในดกัแด
หนอนเยือ่ไผ (Omphisa fuscidentalis)
ผชูวยศาสตราจารย ดร. มนพร มานะบุญ พลูแกว
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

หนอนเยือ่ไผทอดเปนอาหารทีน่ยิมนำมาบรโิภคตลอดป ตวัหนอนท่ียงัไมโตเตม็วยัสามารถพบได
ตัง้แตเดอืนกนัยายนถงึพฤษภาคมของปถดัไป อยางไรกต็ามผเีสือ้ตวัเมยีวางไขปละครัง้เทานัน้คอื
ประมาณเดือนสิงหาคมและปจจุบันยังไมสามารถทำการเพาะเล้ียงหนอนเย่ือไผนอกฤดูกาลได
การทดลองเก่ียวกับหนอนเย่ือไผทีร่เิริม่โดย Singtripop et al. (1999) เปนเวลา 17 ป พบวาการ
ใหฮอรโมนจวูไีนลสงัเคราะหกบัหนอนเยือ่ไผสามารถชักนำใหหนอนเยือ่ไผเกดิเปนดกัแดไดทกุเดอืน
และดักแดที่เกิดมีลักษณะท่ีสมบูรณเหมือนดักแดในธรรมชาติทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเขมขนของ
ฮอรโมน ถึงแมจะพบวาอัณฑะและรังไขของหนอนเยื่อไผที่ไดรับฮอรโมนมีขนาดใหญกวากลุม
ควบคมุ แตยงัไมมกีารรายงานลักษณะสัณฐานวทิยาภายนอกและระบบสืบพนัธขุองดกัแดทีเ่กดิโดย
ฮอรโมนจูวไีนลสงัเคราะหมากอน งานวิจยันีจ้งึสนใจศึกษาผลของฮอรโมนจูวไีนลตอการชักนำให
เกดิดกัแดทีม่คีวามสมบรูณ โดยจะทำการทดลองใหฮอรโมนจวูไีนลสงัเคราะหทีค่วามเขมขนตางๆ
แลวศกึษาสณัฐานวิทยาภายนอกของดกัแดทีเ่กดิข้ึน ตลอดจนศกึษาโครงสรางของระบบสืบพนัธุ
ภายใตกลองจลุทรรศนแบบสเตอรโิอ บนัทกึจำนวนและขนาดของ ovariole และถงุไข (ovarian
follicle) และศึกษาพัฒนาการของไขภายใน ovariole โดยใชกลองจุลทรรศนอเิลค็ตรอนแบบสองผาน
หากระบบสืบพันธุของดักแดตัวเมียมีพัฒนาการเหมือนกับดักแดที่เกิดตามธรรมชาติ จะชี้ใหเห็น
วาสามารถใชฮอรโมนจวูไีนลสงัเคราะหในการชกันำใหเกดิดกัแดของหนอนเยือ่ไผทีอ่าจนำไปสกูาร
เพาะเลีย้งเพือ่ขยายพนัธตุวัเตม็วยัไดนอกฤดกูาล

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.
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ศกึษาโปรตนีเปาหมายของสารกลมุ Isocryptolepine ทีม่ฤีทธ์ิตานมาลาเรีย
ผชูวยศาสตราจารย ดร. อรภคั เรีย่มทอง
ภาควิชาชวีโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวทิยาลยัมหดิล

มาลาเรียเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในเขตรอนช้ืน มียุงเปนพาหะและเกิดจากการติดเชื้อ
พลาสโมเดียม มคีวามพยายามท่ีจะกำจดัมาลาเรียใหหมดสิน้ไป แตอปุสรรคสำคญัคอืการดือ้ยา
ของเชือ้มาลาเรยี ยาอารตมิซินินิเปนยาหลกัใชในการรกัษาในปจจบุนั พบรายงานในป พ.ศ. 2551
วาคนไขหลังไดรับยาอารติมิซินิน มีการกำจัดเชื้อมาลาเรียไดชาลง จากขอมูลการดื้อยาดังกลาว
จึงมีงานวิจัยจำนวนมากมุงหายาตานมาลาเรียชนิดใหมเพื่อแกไขปญหาการดื้อยา พืชวงศ
Cryptolepis จดัอยใูน subfamily Periplocoideae มีอยมูากกวา 30 สายพนัธ ุทัง้ในทวปีแอฟรกิา
เอเชีย และออสเตรเลีย โดยเฉพาะอยางยิ่งสายพันธุ Cryptolepis sanguinolenia มีสาร
isocryptolepine ซึง่มคีณุสมบตัเิปนยาตานมาลาเรยี โดยสารนีม้คีา IC50 ของการตานมาลาเรยี
อยใูนระดับนาโนโมลา และยังสามารถฆาเช้ือมาลาเรียทีด่ือ้ยาไดอกีดวย สิง่ท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึง
คอืการสงัเคราะหสาร isocryptolepine นัน้สามารถนำ furfural ซึง่เปนของเสยีเหลอืทิง้จากอตุสาหกรรม
เกษตรมาใชเปนสารตั้งตนในการผลิตไดอีกดวย จึงทำให isocryptolepine เปนสารที่ใชตนทุน
การผลิตต่ำและยังฆาเช้ือมาลาเรียดือ้ยาอยางมีประสิทธภิาพ โครงสรางทางเคมีของ isocryptolepine
มคีวามแตกตางจากยาตานมาลาเรียทีใ่ชอยใูนปจจบุนั จงึเปนไปไดวากลไกในการฆามาลาเรยีของ
isocryptolepine จะแตกตางไปจากยาตานมาลาเรียชนดิอืน่ เพือ่ใหเขาใจกลไกการออกฤทธ์ิของ
isocryptolepine งานวิจัยนี้จึงมุงที่จะศึกษาโปรตีนจากเช้ือมาลาเรียที่เปนเปาหมายของ
isocryptolepine โดยอาศัยเทคนิค Chemical proteomics ขอมูลที่ไดจากการระบุโปรตีน
เปาหมายของ isocryptolepine จะทำใหเขาใจกลไกการฆาเชือ้มาลาเรยี และยงันำไปสกูารดดัแปลง
โมเลกุลยา ใหมปีระสิทธภิาพในการตานมาลาเรียเพิม่ข้ีน

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.



ทนุชวยเหลือทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทนุชวยเหลือทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

35มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สาขาเกษตรศาสตรและชวีวทิยา

การปนเปอนสารพษิทีม่าจากเชือ้ราทีม่อียตูามธรรมชาตใินผลติภณัฑ
ขาวปลอดสารเคมี
ดร. วุทวิชัฒ จติจกัร
วทิยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยัขอนแกน

ผลติภณัฑอาหารปลอดสารเคมีสามารถพบเห็นเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบนั เพราะผบูริโภคใสใจกับแหลง
ที่มาและกรรมวิธีการผลิตมากข้ึน หนึ่งในสินคาเหลานี้คือขาวซ่ึงเปนอาหารหลักของคนไทย
ผลิตภัณฑขาวท่ีวางขายตามทองตลาดมากมายท่ีปลอดสารเคมีที่ใชในการเกษตร เชน สารเคมี
ปราบศัตรพูชืและปยุเคมี เนือ่งจากผลิตภณัฑเหลานีป้ลอดสารเคมี อาจมสีารพิษทีเ่กดิจากเช้ือรา
อยตูามธรรมชาต ิเชน Aflatoxin B1, B2, Fumonisin B1, B2, Ochratoxin A, Deoxynivalenol
(DON) และ Zearalenone ดังนั้นการตรวจสอบความปลอดภัยจากสารพิษจากราที่มีแนวโนม
ที่จะปนเปอนมากับผลิตภัณฑเหลานี้จึงจำเปน เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับผูบริโภค โดยตัวอยาง
ผลิตภัณฑขาวปลอดสารท่ีสุมมาจากเขตเมืองจังหวัดขอนแกน แลวสกัดสารพิษจากเช้ือราท่ีอาจ
ปนเปอนโดยใชตัวทำละลายอินทรียตางๆ ที่เหมาะสม จากน้ันจึงตรวจหาปริมาณของสารพิษ
โดยเทียบกบัสารมาตรฐานโดยใชวธิวีเิคราะหทีม่คีวามแมนยำสงู คอื Liquid Chromatography
Mass Spectroscopy (LC-MS) สิง่ทีไ่ดจากงานวจิยันีค้อืการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดสาร
เคมทีางการเกษตรท่ีเกีย่วของกับสารพิษจากเช้ือราทีม่อียตูามธรรมชาติ วาอยใูนปริมาณทีเ่หมาะสม
ตอการบริโภคหรือไม เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงสุขภาพอนามัยแกผูบริโภค

The Contamination of Toxins Produced by Naturally Occurring Fungi
in Non-Chemical Rice Products
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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การแปรรูปเห็ดปาเอคโตไมคอรไรซาชนดิบรโิภคไดทีม่คีณุสมบัตลิดระดับ
น้ำตาลและคอเลสเตอรอลเพือ่เพิม่มลูคาสนิคาทางการเกษตร
ดร. ณฎัฐิกา สวุรรณาศรัย
ภาควิชาจุลชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปจจุบนัคนไทยปวยเปนโรคเบาหวานและโรคไขมันสงูเปนจำนวนมาก สาเหตุหลกัมาจากพฤติกรรม
การบรโิภคและการใชชวีติ แมวามยีาหลายชนดิทีใ่ชลดระดบัน้ำตาลและไขมนัไดกต็าม แตยาบางชนดิ
มาพรอมกบัผลขางเคยีง เมือ่เรว็ๆ นีไ้ดมรีายงานวาการยบัยัง้เอนไซมทีเ่กีย่วของกบัการยอยสลาย
สารคารโบไฮเดรต เชน alpha-glucosidase ในระบบยอยอาหารสามารถลดระดบัน้ำตาลในเลอืดได
และการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั้นสามารถนำไปสูการเกิดสารอนุมูลอิสระซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน่ในการทำลายเซลลตางๆ สวนโรคไขมันสงูมรีายงานวาเอนไซม 3-hydroxy-3-methylglutaryl
coenzyme A (HMG-CoA) reductase เปนหนึง่ในกระบวนการสงัเคราะหคอเลสเตอรอลใน
รางกายคน ดังนั้นการยับย้ังเอนไซมดังกลาวจึงสามารถลดการเกิดคอเลสเตอรอล รวมท้ังอัตรา
การปวยและการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจได เห็ดเปนฟงไจขนาดใหญที่ไมเพียงแตมีคุณคา
ทางอาหาร แตยังมีสรรพคุณทางยา ทำใหการศึกษาวิจัยโดยการนำสารสกัดจากเห็ดมาใชเปนยา
รักษาโรคมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น ในประเทศไทยรายงานการศึกษาสารออกฤทธิ์จากเห็ดโดยเฉพาะ
เหด็ปาเอคโตไมคอรไรซาพบวามจีำนวนนอยเมือ่เทยีบกบัความหลากหลายทางชวีภาพทีม่จีำนวนมาก
ซึ่งเห็ดเหลานี้อาจเปนแหลงผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแหลงใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวาเดิม
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการคัดเลือกสายพันธุเห็ดปาเอคโตไมคอรไรซาชนิดบริโภคไดที่มี
ประสทิธภิาพในการลดระดบัน้ำตาลและคอเลสเตอรอลทีด่ ีจากนัน้นำมาแปรรปูเปนผลติภณัฑใหม
แลวตรวจวิเคราะหคุณภาพในการคงอยูของสารออกฤทธ์ิดังกลาว

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-3-
methylglutaryl 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.gra
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การเจรญิเติบโตของปูทะเล (Scylla sp.) หลังการลอกคราบ
ดร. ภทัราวดี ศรมีเีทยีน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ปทูะเลเปนสตัวน้ำเศรษฐกิจทีส่ำคญัอีกชนดิหนึง่ของประเทศไทย เนือ่งจากมีรสชาติดแีละมีคณุคา
ทางสารอาหารสูง การเพาะเลี้ยงปูทะเลในประเทศไทยมีในหลายจังหวัด เชน จันทบุรี ตราด
สมุทรสงคราม ระนอง และตรัง เปนตน ปูทะเลจะมีการขยายขนาดของรางกายเพื่อเพิ่มการ
เจริญเตบิโตหลังจากการลอกคราบ ซึง่ปทูะเลจะมีการลอกคราบตลอดท้ังปและตลอดชีวติ ปทูะเล
หลงัจากลอกคราบแลวจะมโีครงรางทีน่ิม่ หลงัจากนัน้ประมาณ 5-7 วนั ปทูะเลจะกลบัมามโีครงราง
แข็งอีกคร้ัง โดยปจจุบันยังไมเปนที่ทราบแนชัดเกี่ยวกับการเพ่ิมการเจริญเติบโตของปูทะเลหลัง
ลอกคราบ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาขนาดและน้ำหนักของปูทะเลจากกระดองแข็งปกติไปเปน
ปนูิม่ และศึกษาขนาด น้ำหนกัของปูทะเลจากปูนิม่ไปเปนปกูระดองแข็งปกติ ซึง่ขอมลูนีอ้าจจะนำ
ไปใชเปนขอมูลความรูใหแกเกษตรผูเลี้ยงปูทะเล เพื่อนำไปใชในการจัดทำฟารมปูทะเลตอไป
นอกจากนีง้านวจิยันีย้งัอาจใชเปนความรพูืน้ฐานเก่ียวกบัการเจรญิเตบิโตของปทูะเล ซึง่อาจนำขอมลู
ที่ไดรับน้ีไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา เพื่อใชในการอธิบายกลไกล
การเจริญเติบโตของปูทะเลตอไปในอนาคต

The Growth Rate of Mud Crab (Scylla sp.) After Molting
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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ปฏสิมัพนัธระดบัโมเลกุลระหวางแอคตโินมยัสทีเอนโดไฟตกบัขาว
เพ่ือสงเสริมการเจริญและลดความเครียดของขาวในสภาวะเค็ม
รองศาสตราจารย ดร. อรนิทพิย ธรรมชัยพเินต
ภาควิชาพนัธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แอคตโินมยัสทีเอนโดไฟตจาก GMKU และ GKU culture collection เปนแหลงเชือ้ทีห่ลากหลาย
ซึง่แยกไดจากพืชในประเทศไทย เปนแหลงรวมของพนัธกุรรมแอคตโินมยัสที รวมทัง้สกลุใหมและ
สปชสีใหม นอกจากนีย้งัมสีมบตัสิงเสริมการเจริญของพืช ไดแก การสรางฮอรโมนพชื IAA การสราง
siderophore เพือ่จบัธาตุเหล็ก การละลายฟอสเฟตในรูปทีพ่ชืนำไปใชได การสรางเอนไซม ACC
deaminase เพือ่ลดเอธิลนีในพืช การสรางสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ียบัยัง้เช้ือกอโรคพืช เปนตน
การทดลองนี้ตองการวิเคราะหหาแอคติโนมัยสีทสายพันธุใหมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จะหาความ
สมัพนัธระดับโมเลกลุของแบคทเีรยีเอนโดไฟต รวมทัง้แอคตโินมยัสทีทีส่รางเอนไซม ACC deaminase
ชวยลดความเครยีดของขาว เม่ือขาวอยใูนสภาวะเครยีดจากความเคม็ นำแอคตโินมยัสทีเอนโดไฟต
ที่มีสมบัติที่ตองการไปวิเคราะหลำดับเบสท้ังจีโนม เพื่อไดขอมูลเชิงลึกสำหรับมาเปรียบเทียบ
ปฏสัิมพนัธทีเ่กดิกับขาวในระดับโมเลกุล ในสภาวะท่ีขาวปลกูในสภาวะเค็มและไมเคม็ และมีการ
ปลกูเช้ือหรือไมปลกูเช้ือ จากน้ันนำมาวิเคราะหการแสดงออกของยีนของท้ังขาวและแอคติโนมัยสที
รวมกัน นอกจากน้ีการแสดงออกของยีนทีเ่กีย่วของกับการทนเค็มในขาวเม่ืออยรูวมกับแอคติโนมัยสที
จะถูกวเิคราะหรปูแบบการแสดงออกยีน เพือ่อธิบายผลของ ACC deaminase ผลจากการศึกษา
ปฏสิมัพนัธนีจ้ะนำไปสอูงคความรใูหม ความเขาใจของความสัมพนัธระหวางแอคติโนมยัสทีและพืช
จะเปนผลใหสามารถใชเอนโดไฟตเปนตวัเพิม่คณุคาในดนิ ไมเปนพษิตอสิง่แวดลอม 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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คณุคาทางโภชนาการและสมบตัเิชงิสขุภาพของผกัและสมนุไพร
ทีใ่ชในตำรบัอาหารไทย
ดร. ปยะ เตม็วิรยิะนุกลู
สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล

งานวิจัยที่เกี่ยวกับประโยชนเชิงสุขภาพของผักและสมุนไพรน้ันมีจำนวนมาก อยางไรก็ตามเม่ือ
สอบทวนไปถึงการควบคุมคุณภาพของตัวอยาง เชน สายพนัธ ุ ระยะเวลาในการปลูก พืน้ทีป่ลกู
และระยะเวลาในเกบ็เกีย่ว กลบัพบขอมลูสวนนีน้อยมาก ซึง่สิง่เหลานีล้วนสงผลตอผลการทดสอบ
เมือ่มกีารทดสอบซ้ำอกีคร้ัง โครงการวิจยันีต้องการศึกษาคุณคาทางโภชนาการ สารออกฤทธ์ิทาง
ชวีภาพ สมบตัเิชงิสขุภาพในการยบัยัง้การเกดิโรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู โรคอลัไซเมอร
และโรคชรา และสมบัติในการฆาเซลลมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร จากสารสกัดจากผักและ
สมนุไพรทีใ่ชในตำรบัอาหารไทย โดยทดสอบทัง้ในหลอดทดลองและสตัวทดลอง และตวัอยางทีใ่ช
ในการทดสอบจะเลอืกมาจากผกัและสมนุไพรทีไ่ดรบัความนยิมในการบรโิภคและควบคมุคณุภาพ
ของตวัอยางโดยกรมวชิาการเกษตร ผลการศกึษาจากโครงการน้ีจะเปนแนวทางในการศกึษาวจิยั
ตอยอดการพัฒนาผลิตภณัฑอาหารไทย สนบัสนนุนโยบายครัวไทยสคูรวัโลกของรัฐบาล และนำ
ไปสกูารจัดทำฐานขอมลูความหลากหลายทางชีวภาพและการเก็บรกัษา (Biodiversity Database
and Biobank) และ ส่ิงบงชีท้างภมูศิาสตร (Geographical Indications, GI) ในอนาคต

Nutritive Values and Health Properties of Common Vegetables and
Herbs in Thai Cuisine
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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การศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอการสรางสารทตุยิภมูใินกลวยไมวานเพชรหงึ
(Grammatophyllum speciosum Blume) ทีเ่ลีย้งในระบบ Temporary
Immersion Bioreactor
ดร. วรรณสริ ิ วรรณรตัน
หองปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพเพือ่อตุสาหกรรม ฝายนาโนเทคโนโลยแีละเทคโนโลยชีีวภาพ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มรีายงานการใชกลวยไม (Orchidaceae) ในทางการแพทยในทวปีเอเชยี ตวัอยางเชน การใชกลวยไม
สกลุหวาย Dendrobium รกัษาโรคของจีน วานเพชรหึงเปนกลวยไมของไทยท่ีนำมาใชในการรักษา
ทางแพทยแผนไทยตัง้แตสมยัโบราณ สารออกฤทธิท์างชวีภาพในกลวยไมจะอยใูนกลมุสารอลัคาลอยด,
สาร coumarins, สาร bibenzyls, สาร fluorenones, สารphenanthrenes และสาร sesquiterpenoids
สารอัลคาลอยด เชน Dendrobine, Dendramine, Dendroxine, Nobiline, Hygrine, Denbinobin
มคีณุสมบตัใินการเพิม่ภมูติานทานชวยใหรางกายแขง็แรง และพบวากลวยไมวานเพชรหงึมสีารสำคญั
กลมุอคัคาลอยดปรมิาณสงู การเพาะเลีย้งพชืในอาหารเหลวดวยระบบไบโอรีแอคเตอรแบบจมช่ัวคราว
หรือทีเ่รยีกวา Temporary Immersion Bioreactor (TIB) นัน้ หากเพาะเล้ียงช้ินสวนของพืชใน
ระบบไบโอรีเตอรที่มีการปรับสภาวะเพาะเล้ียงใหเหมาะสม สามารถผลิตปริมาณตนไมตอขวด
มากกวาการเพาะเล้ียงดวยขวดในระบบอาหารแข็ง การเติม elicitor ทีเ่หมาะสมจะสามารถกระตนุ
ใหเนื้อเยื่อพืชสรางสารทุติยภูมิได จากขอมูลที่กลาวมาขางตนทำใหผูวิจัยมีแนวคิดวาที่จะศึกษา
ความเปนไปไดในการชักนำใหกลวยไมเพชรหึงทีเ่พาะเล้ียงใน TIB สรางสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ
ระบบ TIB นี้ซึ่งนาจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมยาสมุนไพรของไทยในอนาคต เพราะจะทำ
ใหสามารถผลติสารออกฤทธิท์างชวีภาพทีม่คีณุภาพสงูและปลอดภยัจากสิง่ตกคางไดในปรมิาณมาก

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

การประยุกตใชสสีงัเคราะหและสารขนจากแปงหัวบอนดัดแปร
สำหรับพิมพผาไหมและผาฝาย
ผชูวยศาสตราจารย ดร. รตันพล มงคลรัตนาสทิธิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานวจิยัน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ประยุกตใชสารขน (thickening agent) จากแปงของหวับอนดดัแปร
สำหรับพิมพผาไหมและผาฝายรวมกับพิกเมนทจากสีสังเคราะห ในการศึกษาครั้งนี้ ไดทำการ
ดดัแปรแปงหวับอนใหอยใูนรูปคารบอกซีเมทลิสตารช และยังไดทำการศกึษาสมบัตขิองแปงบอน
ดัดแปรในดานตางๆ เชน องศาการแทนที่หมูไฮดรอกซิล (degree of substitution) การหา
คาความหนดื (viscosity) และสมบตัเิชงิรโีอโลย ี(rheological) สภาวะทีเ่หมาะสมสำหรบัการพมิพ
ผาไหมและผาฝายดวยสีจากสีสงัเคราะหโดยใชสารขนจากแปงหัวบอนดัดแปรมีปจจัยทีต่องศึกษา
แตกตางกันออกไป เชน ความเขมขนของสี ชนดิของการผนึกส ีอณุหภูมแิละเวลาในการทำแหง
และผนึกส ีและความหนืดของแปงพิมพ นอกจากน้ียงัไดศกึษาคุณลกัษณะของผาทีผ่านการพิมพ
ตลอดจนวัดคาของสี (CIE L*, a*, b*) คาความเขมส ี(K/S) และทดสอบสมบัตเิชงิกายภาพของ
ผาทีผ่านการพิมพ (ความแข็งแรงตอแรงดึงและความกระดาง) ความคงทนของสี (การซักลาง น้ำ
เหงือ่ แสง และการขัดถ)ู สดุทายนำงานวิจยัทีไ่ดไปดำเนนิการถายทอดองคความรใูหกบักลมุ 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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การวิศวกรรมนาโนบอดีผานเขาเซลลที่ยับยั้งไทโรซีนไคเนสของ ErbB-2
ดวยการผสมผสานเทคนคิชวีเคมคีอมพวิเตอรและการทดลองในหองปฏบิตักิาร
รองศาสตราจารย ดร. เกยีรตทิวี ชวูงศโกมล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

HER receptors เปน transmembrane โปรตนีทีท่ำหนาทีส่ือ่สารระหวางสญัญาณภายนอกเซลล
กบัภายในเซลลเมือ่ epidermal growth factor จบักบั HER receptor จะกระตนุใหเกดิการแบงตวั
ของเซลล การแสดงออกของ HER2 หรือ erbB2 เปนสาเหตุของมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเตานม
บางชนิดที่พบในประเทศไทย การยับยั้งการทำงานของ HER2 โดยโมโนโคนอลแอนตบีอดี ตอ
บริเวณภายนอกเซลลของ HER2 (Panitumumab and Tratuzumab) และโมเลกุลขนาดเล็ก
ทีย่บัยัง้การทำงานไทโรซีนไคเนสของ erbB (Lapatinib) แสดงใหเหน็ถงึการใชรกัษาผปูวยอยาง
มปีระสิทธภิาพ อยางไรก็ตามเม่ือใชเปนเวลานานสามารถทำใหเกดิการด้ือยา และอาจมีผลขางเคียง
ทำใหหวัใจและไตลมเหลว จากการศกึษาเบือ้งตนของกลมุวิจยันี้ พบวา แอนตบีอดมีนษุยสายเดยีว
หรือนาโนบอด ี (VH/VHH/nanobodies) สามารถจบัไดอยางจำเพาะเจาะจงกบั HER2 ไทโรซนีไคเนส
ซึง่มศีกัยภาพในการพัฒนาเปนยาตอไป ยบัยัง้การทำงานไดทัง้ สายพันธ ุwildtype และท่ีกลายพันธุ
เพราะจบันอกบรเิวณ ATP และมผีลขางเคยีงนอยกวาตวัยบัยัง้โมเลกลุขนาดเลก็ ในการศกึษาครัง้นี้
นาโนบอดีจะถูกทำวิศวกรรมในคอมพิวเตอร โดยวิธีชีวเคมีคอมพิวเตอร เชน การทำนายการ
จบักนัระหวางโปรตีนกับโปรตีน และพลศาสตรเชงิโมเลกลุ ซึง่นาโนบอดทีีว่ศิวกรรมเหลานีจ้ะทำ
การทดสอบความสามารถในการยับยั้งในหองทดลองปฏิบัติการ เพื่อหาคาความเขมขนของการ
ยบัยัง้คร่ึงหน่ึง (IC50) ตอกจิกรรมของไทโรซีนไคเนส นอกจากน้ี วศิวกรรมนาโนบอดีจะถกูเตมิ
ลำดับกรดอะมิโนท่ีทำใหผานเขาเซลลได เพื่อทดสอบกับเซลลมะเร็งท่ีมีการแสดงออก HER2
มากผิดปกต,ิ SKBR-3 ดวย
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.gra
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การพฒันาตวัดดูซบัชนดิเบาพเิศษจากชวีมวล ทีม่ปีระสทิธภิาพในการเลอืก
ดดูซบัน้ำมนัและดกัจบัโลหะหนักปนเปอนในน้ำเสียจากอตุสาหกรรม
ผชูวยศาสตราจารย ดร. สวุด ีกองพารากุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การปนเปอนของน้ำมันและโลหะหนกัในแหลงน้ำสามารถสงผลกระทบตอสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอม
ไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั่วไปการกำจัดน้ำมันและโลหะหนักสามารถทำไดดวยวิธีทาง
กายภาพ เคม ีและชีวภาพ กระบวนการกรองผานคอลัมนทีบ่รรจุเมด็เรซินเปนทางเลือกหน่ึงทีน่ยิม
แตเนือ่งจากสารต้ังตนสำหรับการผลิตเม็ดเรซินกรองน้ำนัน้เปนผลิตภณัฑจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี
เชน สไตรีน และไดไวนิลเบนซีน นอกจากนี้การใชตัวดูดซับจากชีวมวลในปจจุบันยังมีขอจำกัด
ในดานประสิทธภิาพการดดูซบัและการเก็บวัสดดุดูซบัทีใ่ชแลวออกจากกระบวนการหรือสิง่แวดลอม
ขอเสนอโครงการน้ีจงึมงุเนนการศึกษาการพฒันาตวัดดูซบัชนดิเบาพเิศษจากชีวมวลหรอืเศษวัสดุ
เหลอืใชทางการเกษตรท่ีมอียใูนประเทศไทย ใหมปีระสทิธภิาพในการเลอืกดดูซบัน้ำมนัและดกัจบั
โลหะหนกัปนเปอนในน้ำเสยีจากอตุสาหกรรมและสามารถนำกลบัมาใชซ้ำได เพือ่ลดการนำเขาวสัดุ
ดูดซับจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูงและเปนการพัฒนาวัตถุดิบเหลือใชในประเทศใหมีการใชงาน
ที่เกิดประโยชนสูงสุดในดานสิ่งแวดลอม ชีวมวลจะถูกนำมาผานการดัดแปรทางกระบวนการ
ทางเคมีใหมีหมูฟงกชันในการเลือกดูดซับน้ำมันและโลหะหนักได นอกจากน้ียังสามารถลอยตัว
เหนอืผวิน้ำไดดเีม่ือนำมาดดูซบัน้ำมันทีล่อยอยบูนผิวน้ำเพือ่ไมใหสงผลกระทบตอระบบนเิวศในน้ำ
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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การพฒันาสมบตัดิานการนำไฟฟาของวสัดเุชิงประกอบของแบคทเีรยี
เซลลูโลสเพื่อการประยุกตใชงานในเซลลแสงอาทิตย
ดร. ศรตุ อำมาตยโยธนิ
สาขาเทคโนโลยวีัสดุและส่ิงทอ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แนวความคดิในการผลกัดันเรือ่งการประยกุตใชงานของวสัดชุวีภาพนัน้มคีวามเดนชดัมาประมาณ
10 ปทีแ่ลว ความพยายามในการประยุกตใชงานของวัสดชุวีภาพนัน้ มคีวามตองการเปนอยางมาก
ในทางวศิวกรรม เชน งานวสัดกุอสราง กระบวนการผลติชิน้สวนรถยนต รวมไปถงึอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส
เปนตน และจากมุมมองของอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสนัน้ ตัง้แตมกีารประยุกตใชงานกระจกเปน
ชิน้งานหลัก สำหรับกระบวนการข้ึนรปูฟลมบางเพ่ือเปนอปุกรณอเิลก็ทรอนิกส แตเนือ่งจากขอจำกัด
ในการประยุกตใชงานของกระจกท่ีมคีวามเปราะ แตกหักงาย ซ่ึงสงผลใหอายกุารใชงานของอุปกรณ
อเิลก็ทรอนิกสนัน้ต่ำ ซึง่ลวนแลวแตสงผลใหอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสนัน้ มขีอจากดัในการประยุกต
ใชงาน ดงันัน้ เพือ่ใหการประยุกตใชงานของอุปกรณอเิลก็ทรอนกิสมปีระสิทธภิาพสงูขึน้ กลมุวจิยั
ของเราไดพฒันาชิน้งานหลกัของอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสจากวสัดเุชงิประกอบของเซลลโูลส ซึง่มคีวาม
ยดืหยนุและโปรงใส ความพยายามในการปรับปรุงสมบัตขิองวัสดเุชงิประกอบน้ัน ยงัไดรวมไปถึง
การออกแบบฟลมบางของกระจกบนพ้ืนผิวรวมไปถึงกระบวนการขัดผิวหนาของวัสดุเชิงประกอบ
ดวยเหล็กที่มีขนาดในระดับนาโน ซึ่งพบวาแผนชิ้นงานหลักที่เตรียมไดนั้น มีความยืดหยุนและ
รวมไปถึงความใส ดังนั้นเพื่อใหการประยุกตใชงานของแผนชิ้นงานที่เตรียมจากวัสดุเชิงประกอบ
ของเซลลูโลสน้ัน มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน แนวความคิดในการปรับปรุงสมบัติทางดานการ
นำไฟฟาของวัสดุเชิงประกอบจึงเกิดขึ้น โดยการออกแบบโครงสรางกับพอลิเมอรที่นำไฟฟาหรือ
การเติมผงโลหะลงไปในปริมาณท่ีเลก็นอย ซึง่วสัดเุชงิเชิงประกอบของเซลลูโลสท่ีมคีวามสามารถ
ในการนำไฟฟาดงักลาวน้ัน สามารถนำมาประยุกตใชงานเปนวสัดหุลกัสาหรับเซลลแสงอาทิตยได

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.gra
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การศึกษาผลกระทบของคล่ืนเหนอืเสยีงทีม่ตีอการผลติน้ำมนัของสาหราย
Botryococcus braunii
ผชูวยศาสตราจารย ดร. สรศักดิ์ ดานวรพงศ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ปจจุบันมีการศึกษาพลังงานทดแทนจากแหลงธรรมชาติเปนจำนวนมาก พลังงานชีวภาพเปน
พลงังานหน่ึงทีม่บีทบาทสำคญัมาก สวนใหญจะสกัดจาก พชื ไขมนัสตัว หรอืสาหราย เนือ่งจาก
พืชตองใชพื้นที่ใชขนาดใหญในการเพาะปลูก ดังนั้นสาหรายขนาดเล็กจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือก
เนือ่งจากพืน้ทีเ่พาะปลกูเทากนั สาหรายสามารถผลติปริมาณน้ำมนัไดมากกวา แตปญหาหลกัคอื
สาหรายมีปรมิาณนอย ในงานวิจยัน้ีจงึใชคลืน่เหนือ่เสยีงทีค่วามถี ่37 และ 80 กโิลเฮริตซ ในการ
กระตนุเรงการเจรญิเตบิโตของสาหราย Botryococcus braunii เปนสาหรายสเีขยีว สามารถผลิต
น้ำมนัประเภทน้ำมนั fuel oil ในปรมิาณรอยละ 75 ของน้ำหนกัแหง เพือ่ควบคมุตามเงือ่นไขเสมอืนจรงิ
ตัวอยางสาหรายเปนแบบผสม โดยศึกษาผลกระทบของกำลังและความถี่ของคลื่นเหนือเสียงที่
สงผลตอการเจรญิเตบิโตของสาหราย และเพาะเลีย้งสาหรายดวยคลืน่เหนอืเสยีง จากการทดลองที่
ความถี ่37 และ 80 กิโลเฮริตซ กำลงัของคลืน่เหนอืเสยีงทีแ่ตกตางกนั พบวาชวงเวลา 3 และ 5 นาที
ทำใหจำนวนโคโลนขีองสาหรายมปีรมิาณเพิม่ขึน้ ทีค่วามถี ่37 กโิลเฮริตซ กำลงัของคลืน่เหนอืเสยีง
รอยละ 30 และ 40 และความถ่ี 80 กโิลเฮิรตซกำลงัของคล่ืนเหนือเสยีงรอยละ 50, 70 และ 80
จากนัน้เพาะเลีย้งดวยคลืน่เหนอืเสยีง ในชวงวฎัจกัรการเจรญิเตบิโตของสาหราย ดวยความถีแ่ละ
กำลงัดังกลาวพบวาการใหคลืน่เหนอืเสยีงวนัเวนวนัทำใหอตัราจำนวนโคโลนขีองสาหรายจะเพิม่ขึน้
เปนสองเทาของชุดควบคุม

Investigating the Impact of Ultrasonic Waves on Oil Production of
Botryococcus braunii
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

ตวัตรวจไอออนปรอทแบบกระดาษโดยการวดัสตีามคณุสมบตัพิลาสมอน
ดร. ศภุลกัษณ อำลอย
ภาควิชาฟสิกสคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

งานวิจยัน้ีไดพฒันาตัวตรวจไอออนปรอทซ่ึงเปนโลหะหนักเปนพษิ ในรูปแบบกระดาษโดยการวัดสี
ตามคณุสมบตัพิลาสมอน วธิกีารตรวจวัดสสีามารถตรวจวัดไดดวยตาเปลา งาย และสะดวกในการ
ตรวจวดั โดยไมจำเปนตองอาศยัเครือ่งมอืทางแสงและไฟฟาทีซ่บัซอนและยิง่ไปกวานัน้คอืตวัตรวจวดั
ทีอ่อกแบบนีเ้ปนแบบกระดาษ ซึง่เปนแบบใชครัง้เดยีวแลวทิง้ มรีาคาถกู งายตอการพกพา มคีวาม
รวดเร็วและแมนยำสูงในการตรวจวัด วิธีการตรวจวัดสีนี้อาศัยอนุภาคนาโนทองซึ่งมีคุณสมบัติ
ในการเปลีย่นความยาวคลืน่เรโซแนนซ ซึง่สงผลใหเกดิการเปลีย่นสเีพราะพฤตกิรรมการเปลีย่นสนีี้
ขึ้นอยูกับขนาดและรูปรางของอนุภาคนาโนทอง ซึ่งเปนผลมาจากปรากฏการณโลคอลไลซเซอร
เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ (LSPR) โดยเตรียมอนุภาคนาโนทองผสมกับสารละลายยูเรียลงบน
กระดาษ โดยทำหนาทีเ่ปนตวัเลอืกจับเฉพาะไอออนปรอท เปนผลใหเกดิการเปล่ียนสีจากแดงเปนฟา
เหตผุลของการเปลีย่นสคีอือนภุาคนาโนทองถกูเหนีย่วนำโดยการจบัตวักนัระหวางยเูรยีและไอออน
ปรอทที่ผิวของอนุภาคนาโนทอง ทำใหพีคของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่นที่
ตามองเห็นของ LSPR เปล่ียน ดงันัน้การเปล่ียนแปลงของแถบการดูดกลนืของ LSPR ถกูใชเปน
ตวัตรวจวัดส ีซึง่มคีวามไวตอการการเปล่ียนความเขมขนของไอออนปรอทในสารตัวอยาง โดยมี
ความสมัพนัธเชงิเสนระหวางความเขมของสเปกตรัมการดดูกลนืแสงและความเขมขนของไอออน
ปรอท ซึง่สญัญาณน้ีสามารถแปลคาไดโดยการตรวจวดัพฤตกิรรมการเปลีย่นสซีึง่สงัเกตไุดดวยตา

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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การพฒันาวสัดปุดและสมานแผลจากสารสกดัหยาบใบสาบเสอื
ในรปูแบบของเสนใยนาโนและไฮโดรเจล
ดร. นรศิร บาลทพิย
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานวิจัยน้ีจะทำการศึกษาและพัฒนาการเตรียมแผนปดและสมานแผลตนแบบที่มีสารสกัดหยาบ
ใบสาบเสอืเปนสวนประกอบ โดยมีการพฒันาเปน 2 รปูแบบ คอื แผนปดและสมานแผลทีเ่กดิจาก
เสนใยนาโนดวยกระบวนการปนดวยไฟฟาสถิต และไฮโดรเจลปดและสมานแผลท่ีสามารถควบคุม
การปลดปลอยสารออกฤทธิด์วยการกระตนุดวยไฟฟา ในการเตรยีมแผนปดและสมานแผลทัง้สอง
รปูแบบจะนำสารสกดัหยาบใบสาบเสอืผสมกบัสารละลายเจลาตนิในอตัราสวนตางๆ เปนสารตัง้ตน
ปจจยัทีจ่ะทำการศึกษาในการเตรียมแผนปดและสมานแผลดวยกระบวนการปนดวยไฟฟาสถติคอื
ศกัยไฟฟาในการสงัเคราะห อตัราการไหลของสารละลาย และอตัราสวนของปรมิาณสารสกดัหยาบ
ใบสาบเสือที่มีผลตอขนาดและสมบัติของเสนใย สำหรับการเตรียมแผนปดและสมานแผลใน
รปูแบบของไฮโดรเจลมีปจจัยทีจ่ะทำการศึกษาคือ อตัราสวนของสารเช่ือมขวางและอัตราสวนของ
สารสกัดหยาบใบสาบเสือที่มีผลตอโครงสรางและอัตราการบวมของแผนเจล และปริมาณแรงดัน
ไฟฟาที่ใชในการเรงและควบคุมการปลดปลอยสารออกฤทธิ์ แผนปดและสมานแผลตนแบบที่
สงัเคราะหไดจากท้ังสองกระบวนการจะถูกนำไปทดสอบคุณสมบัตเิบือ้งตนทีเ่หมาะสมตอการนำไป
ใชเปนแผนปดและสมานแผลทางการแพทยทัง้ในสวนของการดดูซบัของเหลว 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.



Science and Technology Research GrantsScience and Technology Research Grants

Thailand Toray          Science Foundation48

gra
nte

d b
y T

ora
y S

cie
nc

e F
ou

nd
ati

on
,  J

ap
an

สาขาวศิวกรรมศาสตร

การออกแบบและสรางเขาเทยีมไฮดรอลกิสำหรบัผพูกิารขาขาดทีแ่ขง็แรง
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชญัญาพนัธ วริฬุหศรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอมลูสถติจิากสำนกังานสถติแิหงชาต ิพ.ศ. 2555 พบวาในปจจบุนัประเทศไทยมจีำนวนผพูกิาร
ขาขาดสูงถงึ 24,798 คน สวนใหญพบในชวงอายุ 25-59 ป เปนจำนวนถึง 14,274 คน หรือประมาณ
รอยละ 58 ของจำนวนผพูกิารขาขาดท้ังหมด ซึง่ผพูกิารในชวงอายุนีเ้ปนชวงท่ีรางกายยังแข็งแรงอยู
มกีารทำกจิกรรมท่ีคอนขางหนักพอควรได เชน การเดิน การว่ิง ทีม่คีวามเร็วตางๆ ได ฉะนัน้จงึ
ทำใหผพูกิารกลมุน้ีตองการขอเขาเทยีมทีส่ามารถปรับความเร็วได และมีเสถยีรภาพของขอเขาทีด่ี
ปจจุบันขอเขาเทียมที่มีใชกันอยางแพรหลายคือขอเขาเทียมแบบหลายจุดหมุน ซึ่งมีลักษณะการ
เคลื่อนท่ีเลียนแบบขอเขาธรรมชาติ อยางไรก็ตามการใชงานขอเขาดังกลาวยังมีขอจำกัดเร่ือง
เสถยีรภาพและแรงเสียดทานท่ีไมเหมอืนธรรมชาติในการเดินดวยความเร็วตางๆ ดงันัน้โครงการน้ี
จึงมีจุดประสงคทีจ่ะพฒันาขอเขาทีน่ำระบบไฮดรอลกิเขามาประยกุตใชในกลไกเพ่ือเพิม่เสถียรภาพ
และความหนวงของกลไกขอเขาโดยการออกแบบวงจรระบบไฮดรลิกของกลไกขอเขาของขาเทยีม
ใหสอดคลองกับวงจรการเดินของมนุษย

Design and Manufacturing of Hydraulic Knee Prosthesis for Active
Above-Knee Amputees
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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การออกแบบวงจรรกัษาระดบัแรงดนัแบบแรงดนัตกครอมต่ำและมี
ประสทิธิภาพสงูโดยไมใชตวัเกบ็ประจภุายนอกในระบบแผงวงจรรวมพลงังานต่ำ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. วรดร วฒันพานชิ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปจจุบันระบบบนชิพ (system on chip หรือ SoC) ไดมีการนำมาใชอยางแพรหลายในระบบ
อเิลก็ทรอนกิสแบบพกพาและระบบเชือ่มตอตวัรบัรแูบบไรสายตางๆ SoC เหลานีม้กัมวีงจรหลายสวน
ทีม่คีวามไวตอการเปลีย่นแปลงของไฟเลีย้งจงึจำเปนตองใชวงจรรักษาระดบัแรงดันแบบมแีรงดนั
ตกครอมต่ำ (low dropout voltage regulator หรอื LDO) ในการสรางไฟเลีย้งแกวงจรตางๆ
ของ SoC นอกจากน้ี SoC บางระบบยังมกีารใชไฟเล้ียงหลายคา เพือ่สรางไฟเล้ียงท่ีเหมาะสมกับ
แตละสวนซึ่งชวยลดอัตราการกินพลังงานของระบบโดยรวม วิธีนี้จำเปนตองใชวงจร LDO
หลายวงจรบนชิพตวัเดียว เพือ่เปนการประหยัดพืน้ทีบ่นชิพ เราสามารถใชวงจร LDO แบบไมมี
ตวัเกบ็ประจทุีเ่อาทพทุ (Output-Capacitor-Less LDO หรอื OCL-LDO) อยางไรกต็าม OCL-LDO
มีปญหาทางเสถียรภาพเม่ือกระแสเอาทพุทและโหลดตัวเก็บประจุมีการเปล่ียนคาในชวงท่ีกวาง
นอกจากนี้เม่ือกระแสโหลดในวงจร OCL-LDO มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ศักยไฟฟา
ที่เอาทพุทจะเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก เทียบกับการใชวงจร LDO ที่ใชตัวเก็บประจุขนาดใหญ
ที่เอาทพุท โครงการวิจัยนี้จึงมุงเนนการออกแบบวงจร OCL-LDO ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับ
ระบบ SoC พลังงานต่ำโดยใหสามารถสรางไฟเล้ียงไดในชวง 0.8 V - 2 V และมีชวงกระแสโหลด
ตัง้แต 0 pF - 200 pF โดยมีการกินพลงังานนอยกวา 10 μW ผวูจิยัจะสงแบบไปผลติเปนแผงวงจรรวม
ในเทคโนโลยี CMOS ขนาด 0.18 μm และนำมาทดสอบในหองปฏบิตักิาร ความรทูีไ่ดจากโครงการนี้
จะเปนกญุแจสำคัญในการพัฒนาอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสขนาดเลก็ทีใ่ชพลงังานต่ำ ทีก่ำลงัเขามาชวย
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.
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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การพฒันาตวัแบบเฝาระวงัการระบาดของไขเลอืดออกโดยใชดชันพีชืพรรณ
จากการรับรรูะยะไกลและการวิเคราะหวฏัจกัรปรากฏการณเอนโซ
รองศาสตราจารย ดร. กติตศิกัดิ ์เกดิประสพ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวจิยันีเ้สนอการพฒันาตวัแบบเฝาระวังการระบาดของไขเลอืดออกในประเทศไทย การพยากรณ
ความรุนแรงของการระบาดจะใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติรวมกับวิธีการทางดานเหมืองขอมูล
โดยลกัษณะของระบบจะเปนแบบพลวัตทีเ่ปลีย่นแปลงการพยากรณตามขอมลูทีเ่ปลีย่นไปในแตละ
ชวงเวลา ดวยการใชขอมลูการรบัรรูะยะไกล ไดแก ดชันคีวามสมบรูณของพชืพรรณ และดชันอีืน่ๆ
ของดาวเทยีมโนอา รวมกบัขอมูลภาคพืน้ดนิ เชน ปรมิาณน้ำฝนและขอมลูการเกดิโรคในแตละพืน้ที่
ในอดตี ในการสรางตวัแบบพยากรณจะใชขอมลูลาหลงัหลายคาบเวลาตัง้แตระยะ 1 เดอืนไปจนถงึ
24 เดือน เทคนคิหลกัทีใ่ชในการสรางตวัแบบจะเปนเทคนคิในกลมุตนไมเชงิจำแนกและเชงิถดถอย
ประกอบดวยอลักอรทิมึ CHAID, CART และ Regression Tree แบบอ่ืนๆ การสรางตัวแบบ
พยากรณจะใชผลการศึกษาผลกระทบของปรากฏการณเอนโซผานเทคนิคการจัดกลมุอตัโนมัตแิละ
เทคนคิการวเิคราะหความสมัพนัธ เปนปจจยัรวมประกอบการพยากรณ โดยเหตกุารณเอนโซจะ
รวมทั้งเอลนโีญและลานีญา ตวัแบบพยากรณทีไ่ดจะเปรียบเทยีบความแมนยำกบัวิธกีาร ARIMA
โดยตนไมเชิงจำแนกและเชิงถดถอยที่ได จะใชเปนตัวแบบเพื่อพยากรณจำนวนผูปวยในระบบ
เฝาระวังการระบาดของไขเลือดออก โดยคาดวาระบบตนแบบท่ีจะพัฒนาตอไปจะเปนประโยชน
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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

นวตักรรมการผลิตเลนสพอลิเมอรสำหรับทัศนปูกรณแสงดวยเคร่ืองพมิพ
3 มติ ิเพือ่สรางทศันปูกรณแสงและอปุกรณแสงทางวทิยาศาสตร
ดร. สือ่จติต เพช็รประสาน
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการน้ีนำเสนอวธิกีารผลิตเลนสพอลเิมอรความยาวโฟกัสตางๆ และรูปแบบตางๆ ทัง้ในกรณี
เลนสชัน้เดียวหรือเลนสหลายช้ันประกอบกัน ซึง่เลนสเหลานีจ้ะเปนสวนประกอบหลักในทัศนปูกรณ
แสงและอุปกรณแสงทางวิทยาศาสตร เชน กลองจุลทรรศน กลองสองทางไกล กลองดูดาว
สเปกโตรสโคป เปนตน ซึง่ทัง้หมดนีเ้ปนอปุกรณราคาสงูและไมมกีารผลติข้ึนใชเองในประเทศไทย
ซึง่อปุกรณเหลาน้ีมคีวามจำเปนในการพฒันาองคความรดูานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและการศกึษา
วิทยาศาสตรในประเทศไทยเปนอยางมาก ผูขอทุนจึงไดคิดคนวิธีการสรางเลนสและอุปกรณแสง
ตางๆ จากวัสดอุปุกรณทีร่าคาไมแพง เชน เครือ่งพิมพ 3 มติ ิและพอลิเมอรตางๆ คดิคนวธิกีาร
สรางเลนสพอลิเมอรใสดวยการขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ 3 มิติ โดยไมตองอาศัยการสรางเลนส
ตนแบบกอน แตจะใชเครือ่งพิมพ 3 มิต ิพมิพวตัถตุนแบบแทน ซึง่ช้ินงานพลาสติกทีไ่ดออกมาจาก
เคร่ืองพมิพ 3 มติ ิ โดยทัว่ไปน้ันจะมลีกัษณะพ้ืนผวิขรขุระเน่ืองจากการพิมพชัน้พลาสติกทลีะชัน้
โครงการนีจ้ะใชกระบวนการทางเคม ี โดยการนำชิน้งานพลาสตกิจากเครือ่งพมิพ 3 มติ ิ ไปไวใน
ระบบปดของไอระเหยของสารอะซิโตนอิ่มตัว อะซิโตนนั้นก็จะกัดผิวพลาสติกภายนอกใหละลาย
แรงตึงผิวของพลาสติกเหลวบนผิวก็จะจัดเรียงตัวใหผิวของชิ้นงานราบเรียบสามารถนำไปใชหลอ
เปนแบบพิมพเลนสได โดยกระบวนการทั้งหมดนี้สามารถทำไดอยางรวดเร็วและใชเวลาไมนาน
ซึง่จะเปนพืน้ฐานสำคัญในการสรางและผลิตอปุกรณแสงและทัศนปูกรณแสง เพือ่ใหประเทศไทย
เปนประเทศท่ีพึ่งพาตนเองไดตามแนวพระราชดำริ

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.
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ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยธดิารตัน คณุธนะ

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

การเพ่ิมผลผลติของเห็ดหลนิจอื
ทีเ่พาะดวยดินมารลผสมข้ีเล่ือยไม

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เห็ดหลินจือเปนยาจีนที่ใชกันมานานกวา 2,000 ป มีสรรพคุณมากมาย เกษตรกรของไทยได
ทดลองเพาะเห็ดหลินจือเอง แตสวนใหญจะไมประสบความสำเร็จ เพราะบริเวณที่จะปลูกเห็ด
หลนิจอืไดดจีะตองเปนพืน้ทีท่ีส่งูจากระดบัน้ำทะเลตัง้แต 500 เมตรขึน้ไปและมอีณุหภมูอิยรูะหวาง
25-28 องศาเซลเซยีส ซึง่ดอยแมสลองเปนพืน้ทีท่ีส่งูจากระดบัน้ำทะเล 1,200 เมตร มอีากาศหนาว
เยน็ตลอดป จงึสามารถปลูกเหด็หลินจอืได เกษตรกรบนดอยแมสลองท่ีปลกูเหด็หลินจอืจะผสม
ยิปซัมลงในกอนเช้ือเห็ดเพื่อลดความเปนกรดของกอนเช้ือเห็ด แตการใชยิปซัมจะสงผลใหเห็ด
หลนิจือเจริญเติบโตชา มขีนาดเล็กและออกผลผลิตไดเพยีง 2 ครัง้ ผทูดลองจึงมแีนวคิดในการ
นำดินมารลหรือดินสอพองมาใชแทนยิปซัมเพราะมีราคาถูกกวา อีกทั้งมีสวนประกอบสำคัญเปน
แคลเซียมคารบอเนตที่ใหความเปนดางไดดีสำหรับปรับสภาพดินที่เปนกรด รวมทั้งไดทำการ
ทดลองหาขีเ้ลือ่ยไมชนดิอืน่มาแทนยางพารา ไดแก ขีเ้ลือ่ยไมเมเปล อโวกาโดร เชอรร ีชา และสน
เพือ่ลดตนทนุการผลติใหแกเกษตรกร

เห็ดหลินจอืทีเ่พาะในถุงขีเ้ล่ือยไมเมเปล ยปิซัม และดินมารล
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2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของกอนเชื้อเห็ดหลินจือที่มีสวนผสมของดินมารลและยิปซัม
2. เพือ่เปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตของเหด็หลนิจอืทีเ่พาะในกอนเชือ้เหด็ทีม่สีวนผสมของดนิมารล

และยปิซมั
3. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือที่เพาะในถุงข้ีเลื่อยไมชนิดตางๆ

วิธีดำเนินการทดลอง
1. เตรยีมเชือ้เหด็บรสิทุธิ ์โดยการเตรยีมอาหารวนุ PDA และการแยกเนือ้เยือ่ออกจากดอกเห็ด

หลงัจากน้ันทำการเตรียมหวัเชือ้เหด็ และเตรียมกอนเช้ือเหด็หลนิจอื
2, ออกแบบการทดลองเพือ่ศึกษาคณุสมบตัขิองกอนเชือ้เหด็ทีม่สีวนผสมของดนิมารลและยปิซมั

ไดแก คาความซึมน้ำ ความหนาแนน และคา pH
3. ศกึษาการเจรญิเตบิโตของเหด็หลนิจอืทีเ่พาะในกอนเชือ้เหด็ทีม่สีวนผสมของดนิมารลและยปิซมั

ทีใ่ชไมเมเปลเปนขีเ้ลือ่ยไม ไดแก ระยะเวลาทีเ่สนใยเจรญิเตม็ถงุ ความสงูของกานดอก ความกวาง
ของหมวกดอก น้ำหนกัสด น้ำหนกัแหง จำนวนดอกตอถงุ ระยะเวลาเกบ็เกีย่ว และจำนวนครัง้ของ
การออกผลผลติ รวมท้ังศกึษาผลของปริมาณดินมารลทีมี่ตอการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจอื

4. ศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือที่เพาะในถุงขี้เลื่อยไมเมเปล ยางพารา อโวกาโดร
เชอรร ีชา และสน

ผลการทดลอง
- กอนเชือ้เหด็ทีม่สีวนผสมของดินมารลมคีาความซึมน้ำ ความหนาแนน และคา pH เหมาะสม

ตอการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือมากกวากอนเชื้อเห็ดที่มีสวนผสมของยิปซัม
- กอนเชือ้เหด็ทีม่สีวนผสมของดนิมารลจะใหผลผลติเหด็หลนิจอืมากกวากอนเชือ้เหด็ทีม่สีวนผสม

ของยปิซมั โดยมีระยะเวลาทีเ่สนใยเจรญิเตม็ถงุเฉลีย่ 27.6+1.42 วนั มจีำนวนดอกเหด็เฉลีย่
2.37+0.07 ดอกตอถงุ ระยะเวลาเกบ็เกีย่วเฉลีย่ 125.9+4.26 วนั และมีจำนวนครัง้ในการออก
ผลผลิตเฉลี่ย 4.3+0.5 ครั้ง

- เหด็หลนิจอืทีเ่พาะในกอนเชือ้เหด็ทีม่สีวนผสมของดนิมารล มคีวามยาวของกานดอก ความกวาง
ของหมวกดอกเหด็ น้ำหนกัสดและน้ำหนกัแหงมากกวาเหด็หลนิจอืทีเ่พาะโดยใชยปิซมั อกีทัง้
ปริมาณดินมารลยังสงผลตอการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- เปนการคนพบวธิใีหมในการเพิม่ผลผลิตและเรงการเจริญเตบิโตของเห็ดหลินจอืโดยใชดินมารล
- เปนการนำขีเ้ลือ่ยไมในทองถ่ินมาทดแทนข้ีเลือ่ยไมยางพารา สงผลใหเกษตรกรไมตองเสียเงิน

ซื้อขี้เลื่อยยางพาราและประหยัดคาใชจายในดานการขนสงอีกทางหนึ่ง
- การใชดินมารลแทนยิปซัมจะเปนการลดตนทุนการผลิตลงมาก เพราะยิปซัมมีราคาสูงกวา

ดนิมารลถงึ 6 เทา ซึง่จะสงผลใหเกษตรกรมกีำไรเพ่ิมขึน้
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อทิธพิลของไสเดอืนดินทีม่ตีอ
ผลผลติของชาอสัสมัทีร่ะดบั
ความสูงตางกนั

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ดอยวาวีเปนแหลงผลติชาอสัสมั (Camellia sinensis var. assamica) ทีม่คีณุภาพเปนทีย่อมรับ
ทัง้ในและตางประเทศ การใชปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิเพือ่ชวยเพิม่ผลผลติชาเปนแนวทางหนึง่ทีน่าสนใจ
แตดวยดอยวาวีมลีกัษณะภูมปิระเทศและภูมอิากาศทีแ่ตกตางจากพ้ืนราบท่ัวไป ซึง่อาจมีผลตอการ
เลีย้งไสเดือนดนิและการผลติปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิได โครงงานนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาผลของ
ความสูงจากระดับน้ำทะเลตอการเจริญเติบโตของไสเดอืนดิน (Eisenia foetida) ทีใ่ชในการผลติ
ปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิ เพือ่ชวยเพิม่ผลผลติยอดชาอสัสมับนดอยวาว ีรวมทัง้ตองการศกึษาเปรยีบเทยีบ
การเจริญเติบโตของผลผลิตยอดชาอัสสมั เมือ่ใสปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิ ปยุคอก ปยุวทิยาศาสตร
และไมใสปุย ทั้งเพ่ือเปนขอมูลในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรในชุมชนหันมาสนใจ
เพาะเล้ียงไสเดอืนดินในการเพาะปลูกชา อนัจะเปนการสงเสริมการทำเกษตรแบบอินทรีย

2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ศึกษาผลของความสูงจากระดับน้ำทะเลตอการเจริญเติบโตของไสเดอืนดนิทีใ่ชในการผลิต

ปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิ
2. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิตอการเพิม่ผลผลติยอดชาอสัสมับนดอยวาวี

วิธีดำเนินการทดลอง
1. การทดลองท่ี 1 ศกึษาการเจริญเตบิโตของไสเดอืนดนิทีค่วามสงูจากระดับน้ำทะเลตางกนัและ

วเิคราะหการเจริญเตบิโตโดยช่ังน้ำหนกัของไสเดอืนดนิทีเ่ปลีย่นแปลงไป และวิเคราะหสมบตัิ
ของปยุหมักมลูไสเดอืนดินทีผ่ลติไดทีค่วามสูงจากระดับน้ำทะเลแตกตางกัน โดยวิเคราะหคา pH
ของปยุ และปริมาณธาตุอาหารหลกั ไดแก ธาตไุนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรสั และธาตโุพแทสเซยีม

2. การทดลองท่ี 2 ศกึษาประสิทธภิาพของปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิทีม่ผีลตอการเจริญเตบิโตของ

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

โรงเรียนวาวีวิทยาคม
อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
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ตนชาอสัสมับนดอยวาว ีโดยเลอืกตนชาทีม่อีาย ุขนาดและความสงูเทากนั จำนวน 40 ตน แบง
เปน 4 ชดุ คอืชดุทดลองที ่1 ใสปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิ ชดุทดลองที ่2 ใสปยุคอก ชดุทดลองที่
3 ใสปยุวิทยาศาสตร และชดุควบคุม (ไมใสปยุ) จำนวนชดุละ 10 ตน จากนัน้เดด็ยอดชาทกุ
ยอดออกจากตนชาทุกตน สังเกตการเจริญเติบโตของตนชาอัสสัม โดยการนับจำนวนยอด
ชาใหม และช่ังน้ำหนกัยอดชาใหมตอตน ทกุๆ สปัดาห เปนเวลา 4 สปัดาห

3. วเิคราะหการเปล่ียนแปลงสมบัตขิองดินภายหลังการใชปยุ โดยวิเคราะหจากคาความเปนกรด-เบส
ของดนิทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยสมุดนิ 10 กรมั มาละลายน้ำและวดัคาเปนกรด-เบส ดวย pH-meter

ผลการทดลอง
- ความสูงจากระดับน้ำทะเลไมมีผลตอการเจริญเติบโตของไสเดือนดินที่ใชในการผลิตปุยหมัก

และสมบัติของปุยหมักมูลไสเดือนดินที่ไดไมมีความแตกตางกัน
- ปุยหมักมูลไสเดือนดินมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตยอดชาอัสสัมไดใกลเคียงกับการใช

ปยุวทิยาศาสตร แตไมทำลายคณุภาพของดิน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดขอมูลทีจ่ะชวยสนับสนนุและสงเสริมใหชมุชนเพาะเล้ียงไสเดอืนดนิเพือ่ผลติปยุหมกัไวใชเอง

ไดอยางม่ันใจและประสบผลสำเร็จ เพือ่ชวยแกปญหาการกำจดัขยะในชุมชน และไดปยุหมกั
คณุภาพดีไวใชในการปรับปรงุคุณภาพดนิในไรชาอสัสมับนดอยวาว ีรวมถงึขยายผลสกูารผลติ
เพือ่จำหนายเปนอาชพีเสรมิ สรางรายไดใหกบัคนในชุมชน รวมถงึสรางอาชพีใหกบัคนในชุมชน

- สงเสริมใหเกษตรกรในชุมชนใชปยุหมกัมลูไสเดอืนดนิในการปรับปรุงคณุภาพดินในไรชาอสัสมั
เพื่อชวยลดตนทุนการผลิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังสามารถนำองคความรู
ที่ไดไปปรับใชกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ในประเทศไทยได

ปยุหมกัมลูใสเดอืนดนิ
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ผลของสารสกัดจากสาหรายสีเขียว
แกมน้ำเงินจากบอน้ำพุรอนตอการ
ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโต
ของหญาขาวนก

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
หญาขาวนก (Echinochloa colona) จดัเปนวชัพชืในนาขาวทีเ่ปนปญหาสำคญัของเกษตรกร ในการ
ควบคมุวชัพชืดงักลาวนยิมใชสารเคม ีซึง่มผีลกระทบตอเกษตรกรผใูชและสิง่แวดลอม ดงันัน้การ
ใชสารสกดัจากธรรมชาติเพือ่ควบคุมหญาขาวนกจงึเปนแนวทางหน่ึงในการแกปญหาขางตน ทัง้นี้ใน
ชมุชนมบีอน้ำพรุอนซึง่มักพบการกระจายตวัของสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิในธารน้ำไหลหลายชนดิ
เมือ่นำซากสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิทีต่ืน้เขนิเหลานีว้างกองทิง้ถมตนหญาขาวนก ทำใหใบหญาขาวนก
เปลีย่นเปนสเีหลอืงและแหงตาย จงึสนันษิฐานวาซากสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงินอาจมสีารเคมบีางชนดิ
ทีม่ผีลยับยัง้การงอกและการเจริญเติบโตของหญาขาวนก งานวิจยันีม้งุเนนศกึษาผลของสารสกัด
จากสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิซึง่เปนสารสกดัจากธรรมชาต ิเพือ่เปนแนวทางในการกำจดัหญาขาวนก

2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาผลของชนิดตัวทำละลายในการสกัดสารจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน และระดับ

ความเขมขนของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินตอการงอกของเมล็ดหญาขาวนก
2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินตอการเจริญเติบโตของหญาขาวนก

และผลตอความเปนพิษในสัตวและพืชทดลอง
3. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินตอกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลส

ในเมล็ดหญาขาวนกในขณะท่ีเกดิการงอก

วิธีดำเนินการทดลอง
1. วางแผนการทดลองแบบสมุสมบรูณ แบงเปน 5 การทดลอง โดยการทดลองที ่1 ศกึษาผลของ

ชนดิตวัทำละลายในการสกัดสารจากสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิตอการงอกของเมล็ดหญาขาวนก
โดยนำสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิทีเ่กบ็จากบอน้ำพรุอน มาตรวจชนดิโดยใชรปูวิธานอยางงาย

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยคงกฤช อะทะวงศ

โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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แลวนำมาอบดวยอณุหภูม ิ60oC นาน 72 ชัว่โมง จากนัน้นำมาสกดัดวยตวัละลาย 3 ชนดิ ไดแก
เฮกเซน เอทานอล และน้ำ (อตัราสวน 1:5 (g/ml))

2. การทดลองที ่2 ศกึษาผลของระดบัความเขมขนของสารสกดัจากสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิตอ
การงอกของเมล็ดหญาขาวนก โดยแบงชดุการทดลองดังนี ้รดดวยน้ำกล่ัน รดดวยน้ำจากน้ำพรุอน
และรดดวยสารสกัดจากสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิทีค่วามเขมขน 5%, 10% และ 15%

3. การทดลองท่ี 3 ศกึษาผลสารสกัดจากสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิตอการเจริญเตบิโตของหญา
ขาวนก โดยเพาะตนกลาหญาขาวนกในกระถางๆ ละ 10 ตน นำสารสกดัจากการทดลองท่ี 1
และ 2 มารดตนกลาขาวนก และบันทกึน้ำหนกัแหงภายหลังรดสารสกัด 15 วนั

4. การทดลองท่ี 4 ศกึษาผลการใชสารสกัดจากสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงินตอความเปนพษิในสัตว
และพืช โดยฉีดพนสารสกดัจากการทดลองท่ี 2 ลงบนตนกลาขาว กข 6 อายุ 15 วนั และ
ฉดีพนลงในสตัวทดลอง ไดแก ไสเดอืนดนิและตวัออนแมลงชาง

5. การทดลองท่ี 5 ศกึษาผลของสารสกัดจากสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิตอกจิกรรมของเอนไซม
อะไมเลสในเมล็ดหญาขาวนกในขณะที่เกิดการงอก โดยการนำเมล็ดหญาขาวนกจากการ
ทดลองที ่2 ที่เพาะในวนัที ่0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9 และ 10 มาทำการสกัดและวดักจิกรรม
ของเอนไซมอะไมเลส

ผลการทดลอง
- สารสกัดจากท่ีไดจากการใชตัวทำละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของ

เมล็ดหญาขาวนกไดดีที่สุด
- สารสกดัจากสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิทีค่วามเขมขน 10% มคีวามเหมาะสมมากท่ีสดุ
- ผลของสารสกดัจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินไมสงผลตอพืชและตอสัตวหนาดิน
- สารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินทำใหกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลสในระหวางการงอก

ของเมล็ดหญาขาวนกลดลงต่ำกวาชุดควบคุม

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดสารสกัดและระดับความเขมขนจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อใชในการควบคุมวัชพืช

ที่เปนปญหาของเกษตรกรในทองถิ่น
- เปนแนวทางในการพัฒนาสารกำจัดวัชพืชที่เปนสารสกัดจากพืชใหกับเกษตรกร และเปนการ

นำเศษวัสดุมาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวันโดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิ (Lyngbya sp.) หญาขาวนก (Echinochloa colona)
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การศกึษาสมบตัขิองยางไม
ในทองถ่ินเพ่ือประยุกตใชเปน
เจลประคบเย็น

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
เจลประคบเย็นลดปวดเปนอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเพื่อบรรเทาอาการปวดจากความ
ผดิปกติของกลามเน้ือ กระดูก และขอ ทัง้นีภ้ายในบรรจุไฮโดรเจลซ่ึงเปนพอลิเมอรสงัเคราะหทีม่ี
ราคาสูงและบางชนิดเปนสารอันตราย งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาสมบัติของเจลจากยางไมในทองถิ่น
เพื่อพัฒนาใชเปนเจลประคบเย็นลดปวดในทางการพยาบาล โดยสำรวจความหลากหลายของพืช
4 ชนดิทีม่กีารผลิตน้ำยางสเีหลอืงอำพนัลกัษณะเปนกมั ไดแก มะกอกปา (Spondias pinnata)
งิว้แดง (Bombax ceiba) ชะอม (Acacia insuavis) และกระถิน่ (Leucaena leucocephala)
จากน้ันนำมาผลติเปนเจลและทดสอบสมบัตเิพือ่นำมาพฒันาเปนเจลประคบเย็นลดปวดในทางการ
พยาบาลและทดสอบประสิทธิภาพในการใชงานตอไป

2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายและสมบัติทางกายภาพของกัมจากยางไมในทองถิ่น
2. เพื่อศึกษาสมบัติของเจลจากกัมยางไมในทองถิ่น
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเจลประคบเย็นลดปวดจากกัมยางไมในทองถิ่น

วิธีดำเนินการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสมุสมบูรณ โดยทำการทดลอง 3 ซ้ำ แบงเปน 3 การทดลอง ดงันี้
1. ศึกษาความหลากหลายและสมบัติทางกายภาพของกัมจากพืชในทองถ่ิน โดยลงพ้ืนที่สำรวจ

ยางไมกลุมกัม นำตัวอยางกัมแตละชนิดมาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ และนำไปสอบถาม
ปราชญทองถิน่เกีย่วกบัการนำมาใชประโยชน แลวประเมนิศกัยภาพของกมัจากยางไมทีม่คีวาม
เหมาะสมในการนำมาพัฒนาเปนเจลประคบเย็นลดปวดในทางการพยาบาล

2. ศกึษาสมบัตขิองเจลจากกัมยางไมในทองถิน่ โดยนำยางไมทีม่ศีกัยภาพในการพัฒนาเปนเจล
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ประคบเยน็ลดปวดจากการทดลองท่ี 1 นำมาอบใหแหง จากนัน้นำกมัยางไม 100 กรัมเตมิน้ำ
1 ลติรเพ่ือเตรียมเจล ศกึษาสมบัตขิองเจลเปรียบเทียบกบัเจลพอลิเมอรสงัเคราะห

3. ศกึษาประสิทธภิาพของเจลประคบเยน็ลดปวดจากกมัยางไมในทองถิน่ ในการควบคมุอณุหภมูิ
และการลดปวดในผทูีม่อีาการฟกช้ำ โดยบรรจเุจลจากยางไมทีค่ดัเลอืกไวจากการทดลองที ่2
จากนัน้ทดสอบประสทิธภิาพในการลดอาการปวด ซึง่ในการทดลองนีไ้ดทำการทดลองรวมกบั
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลโอเวอรบรุค โดยนำเจลประคบเย็นลดปวดไปทดลองใชกับผูที่มี
อาการฟกช้ำ จำนวน 15 ราย

ผลการทดลอง
- มะกอกปา งิว้แดง ชะอม และกระถิน มกีารผลิตน้ำยางสีเหลืองอำพนัหรือกมัเพือ่ปดบาดแผล

โดยน้ำยางจากมะกอกปามีสมบตัดิานการดดูซับน้ำ คาความเปนกรดเบสและการเกดิเปนเจล
ใกลเคยีงกมัอะราบิก และมีปรมิาณน้ำยางมากเพียงพอท่ีจะนำไปใชผลติไฮโดรเจล จงึมคีวาม
เหมาะสมในการนำไปผลิตเปนเจลประคบเย็นลดปวดในทางการพยาบาล

- เจลจากยางมะกอกปามีสมบตั ิไดแก ความหนดื การแขง็ตวัเมือ่แชเยน็ คาความจคุวามรอน
จำเพาะ ไมแตกตางจากไฮโดรเจลในทางการคา แตมคีาความเปนพษิต่ำกวาถงึ 5 เทา

- เจลประคบเย็นลดปวดจากกัมยางมะกอกปามีประสิทธิภาพในการใชงานไมแตกตางจากเจล
ประคบเย็นลดปวดในทางการคา โดยมีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิและสามารถ
ลดอาการปวดไดไมแตกตางจากเจลประคบเย็นลดปวดในทางการคา

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ทราบความหลากหลายและสมบัติของของกัมจากยางไมในทองถ่ิน และทราบสมบัติของเจล

จากกัมยางไมในทองถิ่นเพื่อการนำไปใชประโยชนในดานอื่นๆ ตอไป
- ไดแนวทางในการพัฒนาสมบัติของเจลจากกัมยางไมในทองถิ่นเพื่อใชเปนเจลประคบเย็น

ลดปวดในทางการพยาบาล
- เปนการนำเศษวัสดุในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน และเปนแนวทางในการลดการนำเขา

อุปกรณในทางการแพทยหรือสารเคมีที่มีราคาสูง
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พอลเิมอรคอมโพสติจากเซลลโูลส
แบคทีเรยีท่ีเลีย้งดวยน้ำท้ิงจาก
การทำยางแผนดบิ

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสวุาร ีพงศธรีะวรรณ

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ประเทศไทยสงยางพารามากเปนอนัดบั 1 ของโลก ในจังหวัดสรุาษฎรธานนียิมขายในรูปยางแผน
ดบิเนือ่งจากไมตองขนสงไปยงัสถานทีข่ายทกุวนั ในการทำยางแผนดบิมกีารเตมิกรดฟอรมกิ หรอื
กรดซัลฟวรกิลงไปในน้ำยางพาราเพ่ือใหเนือ้ยางจับตัวกนั ในข้ันตอนการผลิตยางแผนดบิมนี้ำเสยี
เกดิขึน้ถึง 20 ลติรตอยางพารา 1 กโิลกรัม น้ำเสยีนีเ้ตม็ไปดวยสารกลมุโปรตีน ทำใหแบคทีเรยี
เจริญไดรวดเร็ว มคีา pH 4.5 คา BOD 1,100 mg/l และคา COD 1,300 mg/l ซึง่สงผลกระทบ
ตอแหลงน้ำ รวมท้ังเกดิกลิน่รบกวน แตสภาพความเปนกรดและสารอินทรียเหลานีก้ลบัเปนภาวะ
ทีเ่หมาะสมตอ Acetobacter xylinum ซึง่เปนแบคทีเรยีทีส่ามารถผลิตเสนใยเซลลูโลสระดับนาโน
หรือเรียกวา GelatinousBacterial Cellulose (GBC) ผูทดลองจึงไดปรับสภาพน้ำทิ้งจากการ
ทำยางแผนดิบใหเหมาะสมตอการเจริญเตบิโตของ A. xylinum

2. หลกัการและเนือ้หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ลดปรมิาณน้ำทิง้จากการทำยางแผนดบิทีเ่ปนมลพษิกบัสิง่แวดลอมทางดนิ ทางน้ำและทางอากาศ
2. เพื่อผลิตพอลิเมอรคอมโพสิตจากน้ำทิ้งที่ไดจากการทำยางแผนดิบ

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศกึษาสภาพน้ำเสยีกอนนำเขาสกูระบวนการนำไปใชและหลงันำไปใช โดยเกบ็ตวัอยางน้ำทิง้และ

ตรวจสอบคุณภาพของตัวอยางน้ำทิง้จากการทำยางแผนดบิ หลงัการทำยางแผนดบินานไมเกนิ
24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ศึกษาอตัราสวนทีเ่หมาะสมของการใชน้ำทิง้ยางแผนดบิและน้ำมะพราวแก
ในเพาะเลีย้ง A. xylinum และศกึษาปรมิาณน้ำตาลทีเ่หมาะสมตอการผลติแบคทเีรยีลเซลลโูลส
เจล (GBC) จากการเพาะเลีย้ง A. xylinum ดวยน้ำมะพราวและน้ำทิง้จากการทำยางแผนดบิ
ศกึษาปรมิาณ (NH4)2SO4 ทีเ่หมาะสมตอการผลิต GBC จากการเพาะเล้ียง A. xylinum ดวย
น้ำมะพราวแกและน้ำทิง้จากการทำยางแผนดบิ รวมทัง้ศกึษาการนำน้ำทิง้ทีไ่ดจากการเพาะเลีย้ง
แบคทีเรีย A. xylinum มาทำยางแผนดบิ
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2. ศกึษากระบวนการพัฒนาพอลิเมอรจากแบคทีเรยีลเซลลูโลสคอมโพสิต โดยการเตรียมแผนฟลม
คอมพาวดจากแบคทเีรยีลเซลลโูลสกบัพอลเิมอรธรรมชาต ิและเปรยีบเทยีบคณุสมบตัขิองแผน
คอมโพสิตกบัผาพลาสติกและผายาง รวมท้ังทดสอบคาการทนตอแรงดึงและทนตอการฉีกขาด
ของพอลิเมอรคอมโพสิตเปรียบเทียบกับแผนพลาสติกและพลาสติกผสมยาง

3. ศกึษาความสามารถในการลดน้ำท้ิงจากการทำยางแผนดบิ โดยการขยายเครือขายและจัดการ
ประชมุเสวนาการใชประโยชนจากน้ำทิง้การทำยางแผนดบิเพือ่สรางผลติภณัฑพอลเิมอรคอมโพสติ
ทดแทนพลาสติก

ผลการทดลอง
- การนำน้ำทิ้งจากการทำยางแผนดิบและน้ำมะพราวแก มาเปนแหลงอาหารเล้ียงแบคทีเรีย

สามารถลดการใชกรดเพ่ือเพาะเล้ียงแบคทีเรียถึง 50% และสามารถผลิตแผน GBC หนา
1.49 ซม. ไดภายในเวลา 12 วนั

- น้ำเสยีทีไ่ดจากการเพาะเลีย้ง A. xylinum สามารถนำน้ำเสยีนีห้มนุเวยีนกลบัมาทำยางแผนดบิได
โดยมีคา pH 4 คา BOD 150 mg/l และคา COD 248 mg/l ทัง้นีส้ามารถลดน้ำทิง้ลงได
95.15% (7,860 ลิตร) ในพ้ืนทีเ่พาะปลกู 200 ไร

- ในการผลติแผนพลาสตกิ GBC 1 ตารางเมตร สามารถลดปรมิาณน้ำทิง้จากการทำยางแผนดบิ
ลงได 7.1 ลติร และลดน้ำมะพราวแกได 21.4 ลติร

- แผนเซลลูโลสท่ีไดสามารถพัฒนาใหมีคุณภาพคลายคลึงกับพลาสติกโดยการคอมโพสิตดวย
สารเพ่ิมความเหนียว ทำใหมคีา Tensile Strength 41.32 MPa และคา Tear Strength 2.45 kPa

3. ประโยชนและการนำไปใช
- เปนการกำจัดมลภาวะซ่ึงเกิดจากน้ำทิ้งจากการทำยางแผนดิบ โดยอาศัยหลักการท่ีสำคัญคือ

สิ่งแวดลอมในชุมชนสามารถแกปญหาไดโดยคนในชุมชน
- ไดผลติภัณฑพอลเิมอรคอมโพสติทีม่คีณุภาพใกลเคยีงกบัพลาสตกิ และเปนพอลเิมอรคอมโพสติ

ทีเ่ปนผลติภณัฑทีส่ามารถทดแทน (renewable) ได
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1. วตัถปุระสงค
บริษัท โทเรอินดัสตรีส อิงค ประเทศญี่ปุน (Toray Industries, Inc.) ไดดำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมานานกวา 50 ป ผลิตภัณฑตางๆ ภายใตชื่อ “Toray” เปนที่รูจักสำหรับนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุมผูผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป โดยเปนผูริเริ่มผาใยสังเคราะหเปน
รายแรกในประเทศไทย
“Toray” ไดพจิารณาวางานทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนสิง่สำคญัมากตอการเจรญิทาง
ดานการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ โดยในปจจุบนัประเทศตางๆ ในยโุรปและอเมริกาไดพฒันา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปกวางไกลเปนอยางมาก ทำใหเกิดการแขงขันกันอยางสูง
ในดานการคาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และใหกำลังใจแกผูที่อยูในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray”
จึงไดจัดหาทุนเพ่ือใหเกิดประโยชนและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุดหนาข้ึน
โดยใหเงนิสนบัสนนุโครงการวจิยัทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีอกีทัง้ใหรางวลัแกหนวยงาน
และบุคคลหรือผูคนควาที่เปนประโยชนกับวงการวิทยาศาสตร และใหการสนับสนนุครู-อาจารย
ทีส่อนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย ใหมกีารเสรมิสรางความคดิในเชงิวทิยาศาสตร
ดวยการคิดสรางสื่อการสอนและการทดลองตางๆ
ดวยหวังที่วาจะไดมีสวนชวยเสริมสรางใหชีวิตความเปนอยูของชาวไทยดียิ่งขึ้น “Toray” และ
กลมุบรษิทั “Toray” ในประเทศไทย มคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ทีไ่ดจดัตัง้มลูนธิโิทเรเพ่ือการสงเสริม
วทิยาศาสตรประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึน้

2. ประวตัมิลูนธิิ
2.1 Toray Industries, Inc. ไดกอตัง้มลูนธิ ิ “Toray Science Foundation” ในประเทศ

ญี่ปุนเม่ือป พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา มูลนิธิฯ ไดกอใหเกิดการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเปนอันมาก ในป พ.ศ. 2532 มูลนิธิไดขยายความ
ชวยเหลอืมายังประเทศไทย มาเลเซยี และอนิโดนเีซีย โดยใหความสนบัสนนุแกเยาวชน
คณาจารย และสถาบนัทางวทิยาศาสตรอยางกวางขวาง เชน ในป พ.ศ. 2536 ไดบรจิาค
ใหงานคนควาทางดานวิทยาศาสตรแกอาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนจำนวนเงิน
1 ลานบาท เปนตน

2.2 มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย (TTSF) ไดกอกำเนดิในป พ.ศ. 2536
ดวยเงนิบรจิาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเปนกองทุนถาวรเพือ่นำดอกผลมาใช
ในการสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย (แตไมรวมถึงทางการแพทยและคณิตศาสตร)
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3. กจิกรรมของมลูนธิิ
เพือ่ใหบรรลุถงึวตัถปุระสงคขางตน มลูนธิฯิ จงึไดแบงการดำเนินงานเปน 3 ประเภท ดงันี้

3.1 มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2 มอบทุนซึง่เปนความชวยเหลือดานการเงินใหสำหรับงานวิจยัพืน้ฐานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลใหผรูเิริม่และสรางสรรคงานเก่ียวกับการสอนและการทดลองตางๆ ทาง

ดานวทิยาศาสตรในระดับมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย เพ่ือกระตนุใหนกัเรียน
เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาในดานวิทยาศาสตรตอไป

การจดัสรรเงนิบรจิาคของมลูนธิฯิ แบงกจิกรรมเปน 3 ประเภท ดงันี้

รางวัลวิทยาศาสตร ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

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

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล คุณสมบัติของผูไดรับทุน คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน 1. อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 1. ครู-อาจารยผูรับผิดชอบการศึกษา
ที่มีความสามารถสูงและประสบ ของรฐัและเอกชน หรอืนกัวจิยั วิชาวิทยาศาสตรของโรงเรียนระดับ
ความสำเร็จในงานดานวิทยาศาสตร ในสถาบนัวจิยัชัน้นำในประเทศไทย มัธยมศึกษาตอนตนและระดับ
และเทคโนโลยี ที่กำลังมีโครงการคนควาวิจัยหรอื มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลงาน

2. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน ตองการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนา ดีเดนในการสรางสรรคและริเร่ิม
ที่คนพบวิทยาการใหมในงานดาน องคความรูดานวิทยาศาสตรและ ทางการศึกษาวิทยาศาสตรเพื่อนำ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลย ี โดยมสีญัชาติไทยและ ไปพัฒนาและเพิ่มพูนความสนใจ

3. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน คนควาวิจัยในประเทศไทย ของนักเรียนตอวิชาวิทยาศาสตร
ทีค่นควางานดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จะยังประโยชนใหแก
สังคมอยางกวางขวาง

ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรพื้นฐาน 1. เกษตรศาสตรและชีววิทยา 1. งานวจิยั หรือคดิคนสิง่ประดษิฐ
2. วทิยาศาสตรประยกุต เชน 2. ฟสิกส ในสาขาฟสกิส เคม ีหรอื
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3. เคมี วิทยาศาสตรสาขาอื่น
วทิยาศาสตรพลงังาน เปนตน 4. วิศวกรรมศาสตร 2. งานที่เปนความคิดริเร่ิมในการสราง

3. เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร (ยกเวน คณติศาสตรและ ส่ือการสอนวิทยาศาสตร และการ
4. เกษตรศาสตรรวมท้ังสตัวแพทยศาสตร แพทยศาสตรคลินิก) ตรวจวัดอืน่ๆ ทางวทิยาศาสตร
5. นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐทาง (Scientific Tests) ซึ่งไดทดสอบ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยัง ในการสอนที่โรงเรียนและไดผลดี
ประโยชนแกสงัคมอยางกวางขวาง
(ยกเวน คณติศาสตรและ
แพทยศาสตรคลินิก)

ยอดเงนิรางวลัปละ 800,000 บาท ยอดเงินทนุปละ 4,000,000 บาท ยอดเงนิรางวลัปละ 700,000 บาท
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สรปุผลรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีครัง้ที ่1-23 (พ.ศ. 2537-2559)
ปที่ไดรับรางวัล บุคคล/สถาบัน ที่ไดรับรางวัล
พ.ศ. 2537 ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรีดา วบิลูยสวสัดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

พ.ศ. 2538 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วชิยั ริว้ตระกูล
ประเภทสถาบัน ศนูยวจิยัขาวโพดขาวฟางแหงชาต ิจงัหวดันครราชสมีา

พ.ศ. 2539 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. มนตร ีจฬุาวฒันทล
ประเภทสถาบัน หองปฏบิตักิารวจิยัสิง่ประดษิฐสารกึง่ตัวนำ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2540 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบูลย นยัเนตร
ประเภทสถาบัน ศนูยวจิยันวิตรอนพลงังานสงู มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

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

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

ประเภทสถาบัน หองปฏบิตักิารวจิยัเคมซุีปราโมเลควิลาร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2545 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สรุนนัต สภุทัรพันธุ

ประเภทสถาบัน สถาบนัวทิยาการหนุยนตภาคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2546 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วทิยา มวีฒุสิม

ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตนแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
พ.ศ. 2547 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. องัศมุาลย จนัทราปตย

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

ประเภทสถาบัน กลมุบรรพชวีนิวทิยา กรมทรพัยากรธรณี
พ.ศ. 2549 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สวสัดิ ์ตนัตระรตัน  และศาสตราจารย ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว
พ.ศ. 2550 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิริโิรจน

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

ประเภทสถาบัน ภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2552 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สทุธวฒัน เบญจกลุ

ประเภทสถาบัน ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2553 ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค

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

ประเภทสถาบัน บณัฑิตวทิยาลยัรวมดานพลงังานและสิง่แวดลอม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
พ.ศ. 2556 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. นททีพิย กฤษณามระ

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

ประเภทสถาบัน สถาบนัคนควาและพฒันาผลติภณัฑอาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2558 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรญิญา จนิดาประเสรฐิ

ประเภทสถาบัน กลมุวจิยั: บทบาทของแมลงและสตัวขาปลองทีเ่ปนปญหาในชมุชุน ปศสุตัว และสาธารณสขุของประเทศไทย
พ.ศ. 2559 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ

ประเภทสถาบัน ภาควชิาพชืไรนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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สรปุผลการจดัสรรเงนิทนุชวยเหลอืวจิยัทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที ่1-23 (พ.ศ. 2537-2559)

ในชวง 23 ปของการดำเนินงานจนถึงปจจุบนั (ป พ.ศ. 2559) การดำเนินงานของมูลนธิฯิ ไดรบัความสนใจ
และรวมมือจากอาจารยและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ สงขอเสนอโครงการเขามา
เปนจำนวนมากอยางตอเนือ่ง รวมแลวทัง้สิน้จำนวน 2,810 ขอเสนอโครงการ โดยมูลนธิฯิ ไดใหการสนับสนนุ
เงนิทนุวจิยัเปนจำนวนรวมท้ังสิน้ 87,400,000 บาท (แปดสบิเจด็ลานสีแ่สนบาทถวน) มนีกัวิจยัจากมหาวิทยาลยั
และ/หรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย จำนวนกวา 40 แหง ที่ไดรับทุนวิจัยรวมแลวเปนจำนวน 406 คน
ใน 4 สาขา ไดแก เกษตรศาสตรและชีววิทยา เคมี วิศวกรรมศาสตร และฟสิกส โดยมีรายละเอียดของ
มหาวทิยาลยั/สถาบนัวจิยั ทีไ่ดรบัการสนบัสนนุเงินทนุ ตัง้แตป พ.ศ. 2537-2559 สรุปไดดงันี้

มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวนโครงการ มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวนโครงการ
ที่ไดรับเงินทุน ที่ไดรับเงินทุน

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 61 สถาบนัคนควาและพฒันาผลติผลทางการเกษตรฯ 2
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 51 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 2
มหาวทิยาลยัมหดิล 30 โรงเรยีนนายเรอื 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 27 ศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิสวทช. 2
มหาวทิยาลยัเชียงใหม 26 ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิสวทช. 1
มหาวิทยาลัยขอนแกน 20 มหาวทิยาลยัราชมงคลรตันโกสนิทร 1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี 18 มหาวทิยาลยับรูพา 1
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 16 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 12 มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 1
มหาวทิยาลยัศลิปากร 11 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 1
มหาวทิยาลัยนเรศวร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎภเูกต็ 1
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 10 มหาวทิยาลยัราชภฎัอตุรดติภ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 1
มหาวิทยาลัยรงัสิต 9 มหาวิทยาลัยพบิลูสงคราม 1
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 8 มหาวทิยาลยัพะเยา 1
มหาวทิยาลยัแมโจ 7 สถาบนับณัฑิตศกึษาจฬุาภรณ 1
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1
มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง 6 มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 1
สถาบันวจัิยจฬุาภรณฯ 5 โรงเรียนนายเรอือากาศนวมนิทกษัตรยิาธริาช 1
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรทรวิโรฒ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1
มหาวทิยาลยัรามคำแหง 4 สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโลยแีหงชาต ิสวทช. 1
สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร 3 มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร 1
มหาวทิยาลัยทกัษณิ 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 1
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 2 รวมทัง้สิน้ 406



Thailand Toray          Science Foundation66

การกระจายของครูทีส่มคัรและไดรบัรางวัลการศึกษาวทิยาศาสตร
ครัง้ที ่1-23 (พ.ศ. 2537-2559) แยกตามจงัหวดั

ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ 73 จงัหวัด สมคัรเพ่ือขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 1,450 ราย ไดรบัรางวัลทัง้สิน้ 204 ราย โดยจังหวัดทีย่งัไมเคยสมัคร คอื จงัหวัดสมทุรสงคราม
และระนอง

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
ฉะเชิงเทรา 76 19
กรงุเทพฯ 97 16
เชยีงราย 46 14
สมทุรปราการ 39 12
ขอนแกน 53 11
สรุาษฎรธานี 31 10
อุดรธานี 52 10
กาฬสนิธุ 50 9
เชียงใหม 51 7
นครราชสมีา 67 6
ลำปาง 46 6
สระแกว 21 6
นครศรีธรรมราช 31 6
พทัลงุ 18 5
แมฮองสอน 7 4
นครนายก 14 4
สงขลา 38 4
หนองคาย 22 4
นครสวรรค 33 3
อบุลราชธานี 35 3
สุรินทร 19 3
อำนาจเจริญ 8 3
กาญจนบรุี 6 2
ชัยภูมิ 14 2
นาน 27 2
ปตตานี 10 2
นครพนม 25 2
ปราจีนบุรี 13 2
ระยอง 14 2
พษิณุโลก 23 2
หนองบัวลำภู 9 2
แพร 9 1
กำแพงเพชร 15 1
จันทบุรี 7 1
ชลบุรี 16 1
ตราด 6 1
นครปฐม 22 1
ปทุมธานี 22 1

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวลั
ประจวบคีรีขันธ 8 1
พะเยา 18 1
มหาสารคาม 20 1
ยะลา 10 1
ราชบรุี 9 1
ศรสีะเกษ 34 1
สกลนคร 9 1
เพชรบรูณ 30 1
นนทบุรี 11 1
ยโสธร 9 1
สพุรรณบุรี 12 1
รอยเอด็ 10 1
อทุยัธานี 16 1
อางทอง 12 1
เพชรบรุี 9 0
เลย 7 0
กระบี่ 3 0
ชมุพร 2 0
ตรัง 12 0
ตาก 8 0
นราธิวาส 6 0
บรุรีมัย 14 0
พงังา 8 0
พจิติร 6 0
มกุดาหาร 5 0
ลพบรีุ 5 0
ลำพนู 4 0
สมทุรสาคร 7 0
สระบรุี 7 0
สิงหบุรี 1 0
สุโขทัย 16 0
ชัยนาท 6 0
ภูเก็ต 3 0
อุตรดิตถ 4 0
สตลู 7 0
อยธุยา 10 0
ระนอง 0 0
สมุทรสงคราม 0 0
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