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

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนปที่ยี่สิบสี่ของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเปนเลิศ ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการทีม่ กี าร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศักยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิ ารณาผลงาน
ของบุคคลและสถาบันที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมีมติ
เปนเอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. วัชรินทร รุกขไชยศิรกิ ลุ ศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนผไู ดรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. วัชรินทร รุกขไชยศิรกิ ลุ เปนนักเคมีทมี่ คี วามเชีย่ วชาญดานสารออกฤทธิท์ าง
ชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพของไทย ไดศึกษาและวิจัยที่สรางองคความรูทางพฤกษาเคมีและ
เมทาบอไลทจากเชือ้ ราประเภทตางๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ คนหาสารผลิตภัณฑธรรมชาติทนี่ ำมาใชเปนโครงสราง
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

ตนแบบในการพัฒนาเปนยา เนนศึกษาพืชในสกุลการซเิ นียทีพ่ บในภาคใตของประเทศไทย และเชือ้ รา
ประเภทตางๆ ซึ่งรวมถึงเชื้อราเอนโดไฟทจากพืชสกุลนี้ หญาทะเล พืชปาชายเลน และยางพารา
ตลอดจนเชือ้ ราทะเลและเชือ้ ราดิน โดยมีเปาหมายในการสรางองคความรเู กีย่ วกับสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ
เนนสารตานแบคทีเรีย methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ตานมะเร็ง
ลดไขมันในเลือด และยับยัง้ โปรตีนชองทางผานคลอไรด TMEM16A และ CFTR การปรับเปลีย่ น
โครงสรางของสารทีผ่ ลิตโดยเชือ้ ราในปริมาณมากเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการออกฤทธิท์ างชีวภาพ การ
หาวิธเี พาะเลีย้ งทีเ่ หมาะสมเพือ่ เพิม่ ปริมาณสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ และการศึกษากลไกการออก
ฤทธิข์ องสารตนแบบ ไดคน พบสารตานแบคทีเรีย MRSA จากพืชสกุลการซเี นีย ราเอนโดไฟทจาก
พืชสกุลนี้ และราทะเล ทีอ่ อกฤทธิใ์ นระดับทีใ่ กลเคียงกับยามาตรฐานแวนโคมัยซิน และสารตานมะเร็ง
เตานม (MCF-7) จากราทะเลที่แยกไดจากกัลปงหาซึ่งแสดงฤทธิ์ในระดับเดียวกับยามาตรฐาน
doxorubicin และมีความเปนพิษตอเซลลปกติ (non-cancerous cell lines) ต่ำมากๆ ตลอดจน
อนุพนั ธโลวาสเตตินสารใหมจากราดินทีแ่ สดงฤทธิต์ อ HMG-CoA reductase ในระดับใกลเคียง
กับยาลดไขมันในเลือดโลวาสเตติน และมีผลตอเซลลปกตินอ ยกวามาก งานวิจยั นีจ้ ะนำไปสกู ารคนพบยา
สเตตินใหมทมี่ ศี กั ยภาพ นอกจากนีย้ งั ไดพบเชือ้ ราแหลงใหมทผี่ ลิตโลวาสเตตินเปนสารหลัก ซึง่ ในขณะนี้
ไดกระบวนการเพาะเลี้ยงในระดับหองปฏิบัติการที่ผลิตโลวาสเตตินในปริมาณที่สูงกวาสายพันธุ
ทางการคา กอใหเกิดความรวมมือกับบริษทั ผผู ลิตยา ตลอดจนสามารถแยกสารไดจำนวนมากกวา
1,000 สาร โดยจัดเปนสารใหมจำนวนมากกวา 350 สาร ทำใหไดฐานขอมูลสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
และฤทธิท์ างชีวภาพ อันมีประโยชนอยางยิง่ ตอการวิจยั ดานการคนหายาจากทรัพยากรทางชีวภาพ
ศ.ดร. วัชรินทร มีผลงานตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติทมี่ ี impact factor จำนวน 129 เรือ่ ง
และมีคา h-index = 28 (ทีไ่ มนบั การอางอิงตนเอง) ไดรบั รางวัลเชิดชูเกียรติในดานการวิจยั ตัวอยาง
เชน นักวิจยั ดีเดนแหงชาติ ประจำป 2558 ทุน NSTDA Chair Professor ประจำป 2558 รางวัล
ศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย ดานวิชาการ/วิจยั มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำป 2558 ทุนสงเสริม
กลมุ วิจยั (เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.) ประจำป 2551 และ 2554 รางวัลอาจารยตวั อยางดานวิจยั ประจำป
2551 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และรางวัลอาจารยดีเดนดานวิจัย ประจำป 2551
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สำหรับหนวยงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปพทุ ธศักราช
2560 คือ ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ.
2525 ซึง่ ปจจุบนั มีบคุ ลากรสายวิชาการทัง้ สิน้ 30 คน โดยเปนอาจารยสมทบ 4 คน ภาควิชาฯ มงุ เนน
การสอนและวิจยั ดวยเทคโนโลยีทนั สมัย เพือ่ พัฒนาองคความรแู ละนวัตกรรมดานอาหาร การเกษตร
การแพทย เภสัชกรรม เครือ่ งสำอาง และอุตสาหกรรม ปจจุบนั ภาควิชาฯ มีบณ
ั ฑิตทีจ่ บหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 1,245 คน ปริญญาโท 364 คน และปริญญาเอก 95 คน ซึง่ นอกจากจะเปนกำลัง
สำคัญในการขับเคลือ่ นภาคอุตสาหกรรมของไทยแลว ยังชวยสงเสริมศักยภาพการสรางผลงานวิจยั
และวิชาการ โดยภาควิชาฯ มีผลงานสิทธิบตั รระดับนานาชาติ 4 เรือ่ ง และอนุสทิ ธิบตั รในประเทศ
6 เรือ่ ง ผลงานตีพมิ พในวารสารวิชาการนานาชาติ ในชวงปพ.ศ. 2556-2560 จำนวน 206 ฉบับ
สงผลใหภาควิชาฯ ไดรับการประเมินระดับ “ดีเยี่ยม” ตามเกณฑคุณภาพงานวิจัยวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก สกว. 3 รอบตอเนือ่ งกัน ในป พ.ศ. 2552 2554 และ 2557
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ตามลำดับ ภาควิชาฯ ยังใหความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมรวมกับภาคเอกชนอยางตอเนือ่ ง
เชน การเปนแกนกลางในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตซีอิ้วในประเทศไทย การ
พัฒนาวัคซีนรวมกับบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด รวมถึงการใชโรงงานตนแบบทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ เพือ่ ทดสอบและขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑชวี ภาพเพือ่ การตอยอดในเชิงพาณิชย หรือ
เพือ่ ใชแกปญ
 หาดานสิง่ แวดลอม นอกจากนี้ ภาควิชาฯยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดวิกฤติ
การเกิดโรคติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรียในกุงใหกับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุงในระดับทองถิ่นและ
นานาชาติมากกวา 10 หนวยงาน/ป ความสำเร็จเหลานี้ สงผลใหภาควิชาฯ และบุคคลากรของภาค
วิชาไดรบั รางวัลระดับชาติและนานาชาติมากกวา 30 รางวัล เชน รางวัลนักวิจยั ดีเดน จากสถาบัน
วิจยั ขาวนานาชาติ (IRRI) ประจำป พ.ศ. 2535 รางวัลนักวิทยาศาสตรดเี ดน สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ
ประจำป พ.ศ. 2535 และ 2541 รางวัลนักเทคโนโลยีดเี ดนแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2549 จากมูลนิธิ
สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ รางวัลนวัตกรรมแหงชาติดา นเศรษฐกิจ
ประจำป 2548 จากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ รางวัลปาฐกถาอะยิโนะโมะโตะ ในป พ.ศ. 2558
และรางวัลการพัฒนางานดานวัคซีน ประเภทองคกร ในการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ประจำป
พ.ศ. 2560 เปนตน

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2559 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 20 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา มีจำนวน 8 โครงการ
1. ชื่อโครงการ ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟดในการควบคุมเชื้อจุลินทรียที่เปนสาเหตุของ
โรคพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศิระประภา มหานิล
หนวยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
2. ชื่อโครงการ การเก็บรักษา ขยาย และทดสอบประสิทธิภาพไสเดือนฝอยกอโรคในหอยทาก
ในระดับหองปฏิบัติการเพื่อใชควบคุมหอยทากศัตรูพืชในสวนกลวยไม
ชือ่ นักวิจยั
ดร. เกรียง กาญจนวตี
หนวยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ชื่อโครงการ นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑขาวสีของไทยเสริมโปรไบโอติคเพื่อเพิ่ม
มูลคาสินคาทางการเกษตรและสงเสริมสุขภาพในสังคมผูสูงอายุ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศรัณย พรหมสาย
หนวยงาน โครงการจัดตัง้ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

4. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑโฟมยางพาราผสมสารฟโรโมน methyl eugenol สำหรับ
ดึงดูดแมลงวันผลไม
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. นริศ ทาวจันทร
หนวยงาน ภาควิชาการจัดการศัตรูพชื คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. ชื่อโครงการ การวิเคราะหหาโปรตีนในขาวทีเ่ กีย่ วของกับกลไกการตานทานโรคขอบใบแหง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สุภารัตน ลีธนัชอุดม
หนวยงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
6. ชื่อโครงการ สมดุลฮอรโมนพืชเพื่อการผลิตบัวหลวงตัดดอกนอกฤดู
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ภาณุพล หงษภกั ดี
หนวยงาน ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
7. ชื่อโครงการ ชีววิทยาเชิงระบบของงาขีม้ อ น (Perilla frutescens) เพือ่ สืบหากระบวนการ
สังเคราะหกรดไขมันโอเมกาสามในพืช
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศุภชัย โตภาณุรกั ษ
หนวยงาน ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
8. ชื่อโครงการ การออกแบบรังเทียมเพื่อใชในการเลี้ยงและเพิ่มจำนวนแมลงภูในการเพิ่ม
ผลการผลิตกาแฟ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ณัฐพจน วาฤทธิ์
หนวยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาเคมี มีจำนวน 4 โครงการ
9. ชื่อโครงการ วัสดุชวี ะของสารเรืองแสงกลมุ เอซาโบรอนไดเพอรโมเมธีนสำหรับการถายภาพ
และรักษามะเร็งโดยใชแสง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. อัญญานี คำแกว
หนวยงาน สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
10. ชื่อโครงการ การพัฒนาเซ็นเซอรแบบใชแลวทิ้งโดยอาศัยนาโนคอมโพสิต รีดิวซกราฟน
ออกไซคและอนุภาคแมเหล็กนาโนปรับปรุงบนอิเล็กโทรดแบบพิมพสกรีน
เพื่อตรวจวัดสารเรงเนื้อแดงแรคโตพามีนในเนื้อหมู
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. รงุ ทิวา ภอู าภรณ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
11. ชื่อโครงการ การสังเคราะหตวั เรงปฏิกริ ยิ าทีม่ ตี ำแหนงเรงหนึง่ ตำแหนงเพือ่ ผลิตพลาสติกชีวภาพ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. พิมพา หอมนิรนั ดร
หนวยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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12. ชื่อโครงการ การประยุกตใชแผนแปะผิวทดสอบวัณโรคระยะแฝง
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ทรงศรี เกษมพิมลพร
หนวยงาน ฝายวิจยั และพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
สาขาฟสิกส มีจำนวน 4 โครงการ
13. ชื่อโครงการ การผลิตแผนยางฟองไรสารตะกัว่ สำหรับการใชงานกำบังรังสีเอ็กซและรังสีแกมมา
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. เกียรติศกั ดิ์ แสนบุญเรือง
หนวยงาน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
14. ชื่อโครงการ การศึกษาปรากฎการณไฟนสตรักเจอรสปริตติง่ ในคอร/มัลติเชลลนาโนคริสตอล
โดยใชการคำนวณแบบไทดบายดิ่ง
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วรศักดิ์ สุขบท
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15. ชื่อโครงการ เครื่องรามาสเปกโตรมิเตอรแบบพกพาเพื่อใชตรวจวัดไอออนปรอท
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ปกรณ ปรีชาบูรณะ
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
16. ชื่อโครงการ เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงจากเปลือกมังคุดและคารบอนคลายเพชร
ชือ่ นักวิจยั
ดร. วสันต ไมอักรี
หนวยงาน ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 4 โครงการ
17. ชื่อโครงการ การเพิม่ มูลคาทะลายปาลมเปลาสำหรับการผลิตเจลดูดซึมน้ำยิง่ ยวดเพือ่ ใชใน
งานดานการเกษตรแนวใหม
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. จุฬารัตน ศักดารณรงค
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
18. ชื่อโครงการ การศึกษาการเผาไหมฟางขาว และการเผาไหมฟางขาวรวมกับถานหินบิทมู นิ สั
ในเตาเผาไหมแบบตะกรับ
ชือ่ นักวิจยั
ศาสตราจารย ดร. ฐานิตย เมธิยานนท
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
19. ชื่อโครงการ การพัฒนาอนุภาคนาโนในอุปกรณของไหลจุลภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแยกและการตรวจหาเซลลมะเร็งในกระแสเลือด
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สรชา ธรรมภิวฒ
ั นา
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
20. ชื่อโครงการ การศึกษาคุณสมบัติของหินชนิดตางๆเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดในการ
ใชเปนหินโรยทางรถไฟ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สยาม ยิม้ ศิริ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคดั เลือกใหมผี ไู ดรบั รางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัลรวม 250,000 บาท
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 100,000 บาท ไดแก
อาจารยสธุ พิ งษ ใจแกว
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชือ่ ผลงาน: การขยายรังของชันโรงดวยถวยน้ำผึง้ เทียม
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 80,000 บาท ไดแก
อาจารยดรุณี เชวงกิจไพศาล
โรงเรียนสังวาลยวทิ ยา อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน
ชือ่ ผลงาน: การเตรียมและศึกษาสมบัตทิ างกายภาพของเสนใยจีก๋ กุ

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 60,000 บาท ไดแก
อาจารยวลิ าวัลย ยัง่ ยืน
โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชือ่ ผลงาน: ปจจัยทีม่ ผี ลตอการดักจับและเพาะเลีย้ งผีเสือ้ ขาวสารเพือ่ การผลิต
ขยายแตนเบียนไขไตรโคแกรมมา

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 10,000 บาท ไดแก
อาจารยกรี ติ ทะเย็น
โรงเรียนสันติครี วี ทิ ยาคม อำเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย
ชือ่ ผลงาน: ผลของสารสกัดจากสนเข็มแดงตอการเพาะเลีย้ งเห็ดนางฟา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 280,000 บาท
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล ๆ ละ 100,000 บาท มีผรู บั รางวัล 2 คน ไดแก
1. อาจารยนาถยา อุตมา
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน: การประยุกตใชไฮโดรเจลจากยางไมในทองถิ่นเพื่อควบคุม
การปลดปลอยสารซาโปนินในการกำจัดหอยที่เปนศัตรูพืชทางการเกษตร
2. อาจารยชาญ เถาวันนี
โรงเรียนศรียานุสรณ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ชื่อผลงาน: การศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดไอออนโลหะหนักดวยสาร
ดูดซับแมกนีไทตในสนามแมเหล็กเหนี่ยวนำ
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รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 80,000 บาท ไดแก
อาจารยวนิดา ศิรเิ ขียว
โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชือ่ ผลงาน: การศึกษาสารสกัดจากหางไหลแดงในการสลบปลาน้ำจืดทีส่ ำคัญทาง
เศรษฐกิจบางชนิด

นอกจากนี้ โรงเรียนของผูไดรับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทั้ง 5 โรงเรียนยังไดรับ
เงินสนับสนุนหองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
1. โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (2 รางวัล)
2. โรงเรียนสังวาลยวทิ ยา อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน
3. โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. โรงเรียนศรียานุสรณ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
5. โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ได
ดำเนินการคัดเลือกผทู ไี่ ดรบั รางวัล และหวังวาความพยายามของมูลนิธฯิ ในการดำเนินกิจกรรม
ดังที่ไดกลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของสังคมที่จะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร
ของประเทศไทยใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ
ประธานมูลนิธโิ ทเร
เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 7 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ศาสตราจารย ดร. วัชรินทร รุกขไชยศิรกิ ลุ
Professor Dr. Vatcharin Rukachaisirikul
เกิดเมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2500 ทีก่ รุงเทพมหานคร เปนบุตรคนที่
4 ในจำนวน 8 คน ของนายสิคณ
ุ แซหลิม และนางแวน แซเจียง

การศึกษา
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2530

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนธิดานุเคราะห อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอนิ ทรีย) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Chemistry), Australian National University, Australia

Profile
VATCHARIN RUKACHAISIRIKUL
Born:
February 27, 1957, Bangkok, Thailand
Family: Fourth child of the eight children of Mr. Lim Sikun and Mrs. Jiang Van

Education:
1973
1975
1979
1981
1987

Mathayom Suksa 3, Thidanukhro School, Hat Yai, Songkhla
Mathayom Suksa 5, Bodindecha (Sing Singhaseni) School
Bachelor of Science in Chemistry (1st Class Honors), Prince of Songkla University
Master of Science in Organic Chemistry, Mahidol University
Doctor of Philosophy in Chemistry, Australian National University, Australia

Working Experiences:
Academic Position
1981
Lecturer, Department of Chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University
1992
Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Prince of
Songkla University
Thailand Toray 8 Science Foundation
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ประวัตกิ ารทำงาน

ตำแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2524
อาจารย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2535
ผชู ว ยศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2541
รองศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2549
ศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตำแหนงทางดานบริหาร
พ.ศ. 2539-2540 ผชู ว ยคณบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2540-2542 รองคณบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2553-2560 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2553-2555 คณะกรรมการผทู รงคุณวุฒปิ ระจำสำนักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2558-2560 คณะกรรมการผทู รงคุณวุฒปิ ระจำสำนักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1998
2006

Associate Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Prince of
Songkla University
Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla
University

Other Positions Held
1996-1997 Assistant Dean for International Relations, Faculty of Science, Prince of
Songkla University
1997-1999 Associate Dean for International Relations, Faculty of Science, Prince of
Songkla University
2010-2017 Member of the Faculty Board, Faculty of Science, Prince of Songkla University
2010-2012 Member of the Board of Director, Research and Development Office, Prince
of Songkla University
2015-2017 Member of the Board of Director, Research and Development Office, Prince
of Songkla University
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 9 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ดานบริการวิชาการ
• ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของวารสารตางๆ ในระดับนานาชาติ
• คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของ University of Queensland
และ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
• ประธานสาขา Organic and Medicinal Chemistry ในคณะกรรมการฝายวิชาการ การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 37-43 (วทท.37-วทท.43)
• ประธานสาขา Natural Products ในคณะกรรมการฝายวิชาการ การประชุม The Pure and
Applied Chemistry International Conference 2015-2018 (PACCON 2015-PACCON 2018)
• ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
• คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการ ฝายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) สาขา Pharmaceutical Science ประจำป 2556-2557
• คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการ ฝายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
สาขาเคมีและวิศวกรรมเคมี ประจำป 2558 ถึงปจจุบนั
• คณะที่ปรึกษาโครงการเครือขายการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไทย ศูนยพันธุวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
• คณะอนุกรรมการบริหารหนวยบริการฐานขอมูลสมุนไพร ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ

Academic Service
• Reviewer of research manuscripts submitted for publication in international journals
• PhD Thesis Examiner: University of Queensland and University of Wollongong, Australia
• Chair of the Organic and Medicinal Chemistry session, the Scientific Committee, the
37th-43rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT37-STT43)
• Chair of the Natural Products session, the Scientific Committee, the Pure and Applied
Chemistry International Conference 2015-2018 (PACCON 2015-PACCON 2018)
• Reviewer for academic position: Chulalongkorn University, Mahidol University, Chiang
Mai University, Khon Kaen University, Ramkhamhaeng University, Mae Fah Luang
University, Mahasarakham University and Songkhla Rajabhat University
• Reviewer Committee in the field of Pharmaceutical Science, the Academic Research
Division, the Thailand Research Fund, 2013-2014
• Reviewer Committee in the field of Chemistry and Chemical Engineering, the Academic
Research Division, the Thailand Research Fund, 2015-present
• Member of the Advisory Board of the Bioresources Research Network (BRN), National
Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
• Member of the Executive Board of the Service Center for Medicinal Plant Information,
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)

Thailand Toray 10 Science Foundation

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ผทู รงคุณวุฒปิ ระเมินขอเสนอโครงการวิจยั ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
• Resource person ในการประชุม the 1st NRCT-IFS-IRD Workshop, the 2nd NRCT-IFS
Workshop, the 3rd NRCT-IFS-MU Workshop, the 4th NRCT-IFS Workshop และ the
5th NRCT-IFS-MU-PERCH-CIC Workshop
รางวัลและเกียรติยศ
• Award Certificate of Lectureship จากการประชุมวิชาการ 2nd International Conference
on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia ป 2550
• เกียรติบตั รประกาศเกียรติคณ
ุ ประจำป 2550-2553 และ 2555-2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นักวิจยั ทีม่ จี ำนวนผลงานตีพมิ พสงู สุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
• อาจารยดเี ดนดานวิจยั ประจำป 2551 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• อาจารยตวั อยางดานวิจยั ประจำป 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• รางวัลเมธีวจิ ยั อาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประจำป 2551 และ 2554
• เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ประจำป 2551-2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นักวิจัย
ทีผ่ ลงานตีพมิ พไดรบั การอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
• Award Certificate of Lectureship จากการประชุมวิชาการ 4th International Conference
on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia ป 2552
• 2011 PSU Researcher Grand Slam

• Reviewer of research proposals submitted for grants from Thailand Research Fund
(TRF), National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) and
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
• Resource person in the 1st NRCT-IFS-IRD Workshop, the 2nd NRCT-IFS Workshop, the
3rd NRCT-IFS-MU Workshop, the 4th NRCT-IFS Workshop and the 5th NRCT-IFS-MUPERCH-CIC Workshop

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 11 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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• เกียรติบตั รประกาศเกียรติคณ
ุ ประจำป 2554-2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นักวิจยั ทีเ่ ปน
corresponding author ทีม่ จี ำนวนผลงานตีพมิ พในฐานขอมูล ISI ตัง้ แต 3 บทความขึน้ ไป
• รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2558 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช สำนักงาน
คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ
• รางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำป 2558
• ทุน NSTDA Chair Professor สำนักงานมูลนิธทิ รัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจำป 2558

Awards and Honors:
• 2007, Award Certificate of Lectureship, the 2nd International Conference on Cutting-Edge
Organic Chemistry in Asia
• 2007-2110; 2012-2017, PSU Award Certificate for top twenty research publication in
the ISI database, Prince of Songkla University (PSU)
• 2008, Outstanding Lecturer in research, Faculty of Science, Prince of Songkla University
• 2008, PSU Outstanding Lecturer in research
• 2008-2011; 2011-2014, Senior Research Scholar, Thailand Research Fund
• 2008-2017, PSU Award Certificate for top twenty research citation in the ISI database
• 2009, Award Certificate of Lectureship, the 4th International Conference on Cutting-Edge
Organic Chemistry in Asia
• 2011, PSU Research Grand Slam
• 2011-2017, PSU Award Certificate for the corresponding author with at least three
publications in the ISI database
• 2015, Thailand Outstanding Researcher Award, National Research Council of Thailand
• 2015, NSTDA Chair Professor, the Crown Property Bureau Foundation and the National
Science and Technology Development Agency
• 2015, Outstanding Alumni Award, the Graduate School, Mahidol University
Thailand Toray 12 Science Foundation
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ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. วัชรินทร รุกขไชยศิรกิ ลุ

Research Works of Professor Dr. Vatcharin Rukachaisirikul
จากการคนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุลการซิเนียที่พบในภาคใตของประเทศไทย
ราเอนโดไฟทของพืชสกุลนีแ้ ละเชือ้ ราประเภทตางๆ ทำใหขณะนีม้ ผี ลงานการศึกษาสารตนแบบใหม
จากราเหลานีใ้ นระดับแถวหนาของประเทศ นอกจากนีเ้ ปนกลมุ วิจยั กลมุ แรกทีร่ เิ ริม่ ศึกษาเมทาบอไลท
จากราเอนโดไฟทของพืชในสกุลการซเี นีย และราทะเลทีแ่ ยกจากกัลปงหาในสกุล Annella และเปน
กลมุ วิจยั ลำดับตนๆ ทีบ่ กุ เบิกงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับเมทาบอไลทของราเอนโดไฟทจากหญาทะเล ตลอดจน
เปนกลุมวิจัยกลุมหนึ่งในประเทศไทยที่บุกเบิกงานวิจัยดานเมทาบอไลทของราเอนโดไฟทจากพืช
ปาชายเลน โดยมีสาระสำคัญของงานวิจยั ดังนี้
1. สารตานแบคทีเรีย MRSA จากพืชสกุลการซเิ นีย ไดทำการศึกษาไปแลวจำนวน 9 ชนิด ไดแก
G. bancana, G. hanburyi, G. hombroniana, G. merguensis, G. nigrolineata, G. parvifolia,
G. scortechinii, G. speciosa และ G. xanthochymus สามารถแยกสารตานแบคทีเรีย MRSA
ที่แสดงฤทธิ์ในระดับที่ใกลเคียงกับยามาตรฐาน vancomycin จาก G. scortechinii คือ
scortechinone B ซึง่ เปน caged polyprenylated xanthone สารใหม นอกจากนีส้ ารใหม
nigroliniaxanthone F และสารทีม่ กี ารรายงานโครงสรางมาแลว คือ latisxanthone D และ
brasilixanthone จาก G. nigrolineata แสดงฤทธิต์ า นแบคทีเรีย MRSA ไดในระดับเดียวกัน
กับ scortechinone B จากการศึกษายังไดขอ สรุปความสัมพันธของโครงสรางของ xanthone

Achievements
The chemical investigation of Garcinia plants and fungi from various sources has
resulted in the isolation of significant lead compounds. Regarding her research output,
Professor Dr. Vatcharin has become the front line researcher of the country in this field.
In addition, she and her team are the first group working on the Garcinia-associated
endophytic fungi and marine-derived fungi isolated from a sea fan of the genus Annella
as well as a leading group on endophytic fungi from seagrasses and mangrove plants.
1. Antibacterial agents against MRSA from Garcinia plants: Nine Garcinia plants
including G. bancana, G. hanburyi, G. hombroniana, G. merguensis, G. nigrolineata, G.
parvifolia, G. scortechinii, G. speciosa and G. xanthochymus were chemically investigated.
Scortechinone B, a new caged polyprenylated xanthone isolated from G. scortechinii,
displayed antibacterial activity against MRSA as potent as the standard drug, vancomycin.
In addition, one new xanthone derivative, nigrolineaxanthone F, and two known ones,
brasillixanthone and latisxanthone D, from Garcinia nigrolineata were as active as
scortechinone B against MRSA. From the antibacterial results of a series of isolated
xanthones from theses plants, structure-antibacterial activity relationship was also
established. This information is very important for synthesis of analogues with better
activity by structure modification.
2. Antibacterial compounds against MRSA, anticancer metabolites and CFTR inhibitors
from endophytic fungi: Endophytic fungi are a potential source for the production of a
variety of metabolites with novel structures and interesting biological activities. Some of
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 13 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ประเภทตางๆ และฤทธิต์ า นแบคทีเรีย MRSA (structure-antibacterial activity relationship)
ซึ่งขอมูลนี้เปนประโยชนในการดัดแปลงโครงสรางของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ เพื่อใหไดสารที่
แสดงฤทธิต์ า นแบคทีเรีย MRSA ไดดยี งิ่ ขึน้
2. สารตานแบคทีเรีย MRSA สารตานมะเร็ง และสารยับยัง้ โปรตีนชองทางผานคลอไรด CFTR
จากเชื้อราเอนโดไฟท เปนงานวิจัยที่คิดริเริ่มจากผลงานวิจัยที่สามารถแยกสารตานแบคทีเรีย
MRSA จากพืชในสกุลการซเิ นีย ทีแ่ สดงฤทธิด์ มี ากในระดับเดียวกับยามาตรฐาน vancomycin
ดวยเหตุผลที่วาสารที่แยกไดมีปริมาณไมเพียงพอที่จะนำไปศึกษาเพื่อพัฒนาไปใชประโยชน เชน
การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ และความเปนพิษตอเซลลปกติ เปนตน และมีรายงานการศึกษาวา
ราเอนโดไฟทบางชนิดสามารถผลิตสารออกฤทธิท์ างชีวภาพสารเดียวกันกับตนไม จึงไดบกุ เบิกงาน
วิจยั ดานนีแ้ ละไดศกึ ษาเมทาบอไลทของราเอนโดไฟทจำนวน 17 สายพันธทุ แี่ ยกจากพืชสกุลการซเี นีย
จำนวน 5 ชนิด ไดแก G. atroviridis, G. dulcis, G. hombroniana, G. mangostana และ
G. nigrolineata จากการศึกษาคนพบวาเมทาบอไลทที่แยกไดจากราเอนโดไฟทจากพืชสกุลนี้มี
หลากหลายประเภท primin สารประเภท 1,4-quinone จากรา Botryosphaeria mamane PSU-M76
แสดงฤทธิต์ า นแบคทีเรีย MRSA ในระดับทีน่ า สนใจ นอกจากนีไ้ ดทำการศึกษาเชือ้ ราเอนโดไฟท
จากใบยางพาราและพืชปาชายเลนจำนวน 5 และ 10 สายพันธุ ตามลำดับ พบวา phenochalasin B
ทีเ่ ปนสารประเภท cytochalasin ซึง่ แยกไดจากราเอนโดไฟทจากยางพารา Eutypella scoparia
PSU-H267 แสดงความเปนพิษตอเซลลมะเร็งชองปาก (KB cell lines) ในระดับทีน่ า สนใจ และ
อนุพนั ธ ethyltetrahydroanthraquinone สารใหมจากราเอนโดไฟทจากพืชปาชายเลน Phomopsis sp.
PSU-MA214 แสดงฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย MRSA ได สวนการศึกษาเชือ้ รา

them are promising candidates for drug development. Interestingly, particular fungal
endophytes are able to produce bioactive molecules previously isolated from higher
plants. In connection with our program on the isolation of new antibacterial compounds
from Garcinia plants, endophytic fungi from these plants were isolated and screened for
their ability to produce antibacterial agents against MRSA. Seventeen endophytic fungi
from five Garcinia plants including G. atroviridis, G. dulcis, G. hombroniana, G. mangostana
and G. nigrolineata were chemically investigated. Primin, a known 1,4-quinone obtained
from the fungus Botryosphaeria mamane PSU-M76, was moderately active against MRSA.
For the chemical investigation of five and ten endophytic fungi from leaves of Hevea
brasiliensis and mangrove plants, respectively, phenochalasin B isolated from Eutypella
scoparia PSU-H267, the Hevea brasiliensis-associated fungus, exhibited interesting
cytotoxic activity towards KB cell lines whereas the new ethyltetrahydroanthraquinone
derivative from the mangrove-derived fungus Phomopsis sp. PSU-MA214 was able to
inhibit the growth of MRSA. For the seagrass-derived fungi, ten isolates from three
seagrasses including Halophila ovalis, Thalassia hemprichii and Enhalus accoroides
were investigated. Known zearalenone was produced by Fusarium spp. PSU-ES73 and
ES123 which were isolated from different seagrasses, and displayed potent CFTR inhibitory
activity for the treatment of diarrheal disease. A library of zearalenone analogues by
modifying the structure of zearalenone was synthesized. Two analogues were five folds
more active than zearalenone. Their pharmacological property and mode of action are
being investigated.
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เอนโดไฟทจำนวน 10 สายพันธจุ ากหญาทะเลจำนวน 3 ชนิด ไดแก Halophila ovalis, Thalassia
hemprichii และ Enhalus accoroides พบวา zearalenone ทีแ่ ยกไดจาก Fusarium spp.
PSU-ES73 และ ES123 มีศกั ยภาพสูงในการรักษาโรคทองรวงทีม่ ผี ลมากจากการคัดหลัง่ คลอไรด
ผาน CFTR ซึง่ เปนเปาหมายในการรักษาโรคอุจจาระรวง ไดปรับเปลีย่ นโครงสรางของ zearalenone
เพือ่ ใหไดอนุพนั ธทมี่ ฤี ทธิส์ งู ขึน้ และไดขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนในการปรับเปลีย่ นโครงสรางสารในกลมุ นี้
สกู ารพัฒนายารักษาอุจจาระรวง และไดคน พบอนุพนั ธจำนวน 2 สารแสดงฤทธิส์ งู มากดวยคา IC50
ซึง่ ต่ำกวา zearalenone ประมาณ 5 เทา ขณะนีอ้ ยใู นระหวางการศึกษาสมบัตทิ างเภสัชวิทยา กลไก
การออกฤทธิแ์ ละศักยภาพในการรักษาโรคทองรวงของ zearalenone
3. สารตานแบคทีเรีย MRSA และสารตานมะเร็งจากเชือ้ ราทะเล จากการศึกษาราทะเลทีแ่ ยกจาก
กัลปงหาในสกุล Annella และฟองน้ำทะเลจำนวน 15 สายพันธุ สามารถแยก diaporthalasin
ซึง่ เปนสารประเภท pentacyclic cytochalasin จาก Diaporthaceae sp. PSU-SP2/4 ทีแ่ สดง
ฤทธิต์ า นแบคทีเรีย MRSA ในระดับดีมากและไมมคี วามเปนพิษตอเซลลปกติ (Vero cell lines)
สวนการศึกษาฤทธิท์ างชีวภาพของสาร polyketide ประเภท anthraquinone, naphthoquinone
และ xanthone พบวาอนุพนั ธ anthraquinone-citrinin สารใหมจาก Penicillium citrinum
PSU-F51 แสดงฤทธิต์ า นแบคทีเรีย MRSA ในระดับทีน่ า สนใจและไมแสดงความเปนพิษตอเซลล
ปกติ ทีน่ า สนใจคือ emodin ทีม่ โี ครงสรางของ anthraquinone เหมือนอนุพนั ธ anthraquinonecitrinin และอนุพนั ธ tetrahydroanthraquinone จาก Trichoderma aureoviride PSU-F95
แสดงฤทธิต์ า นแบคทีเรีย MRSA ในระดับดีมากกวา 4 และ 2 เทา ตามลำดับ และสามารถสรุป
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและฤทธิต์ า นแบคทีเรีย MRSA ของสารในกลมุ นี้ การทดสอบความ

3. Antibacterial (against MRSA) and anticancer metabolites from marine-derived fungi:
Chemical investigation of 15 marine-derived fungi led to the isolation of various types of
compounds with interesting biological activities. Diaporthalasin, a new pentacyclic
cytochalasin from Diaporthaceae sp. PSU-SP2/4, displayed strong anti-MRSA activity
and was noncytotoxic to noncancerous Vero cell lines. For polyketide anthraquinone,
naphthoquinone and xanthone derivatives, the new anthraquinone-citrinin dimer
obtained from Penicillium sp. PSU-F51 displayed significant antibacterial activity against
MRSA without cytotoxic activity to Vero cells. Interestingly, emodin, the known
anthraquinone derivative having the same anthraquinone skeleton as that in the above
dimer and its tetrahydroanthraquinone derivative from the fungus Trichoderma aureoviride
PSU-F95 showed comparable activity against MRSA to vancomycin and were four and
two folds more active than the dimer, respectively. The structure-antibacterial relationships
were established based on antibacterial results. Among anthraquinone and naphthoquinone
derivatives from the respective Fusarium spp. PSU-F14 and PSU-F135, known
anhydrofusarubin and 8-O-methylfusarubin from the fungus PSU-F135 were much more
potent against MCF-7 cells than the standard drug doxorubicin, and were weakly
active against Vero cells. Therefore, these isolated compounds would be promising lead
compounds for breast cancer treatment. These active anthraquinones and their analogues
are being synthesized in order to obtain derivatives with stronger and lower cytotoxicity
towards MCF-7 and Vero cells, respectively.
4. Antibacterial (against MRSA), hypolipidemic and CFTR inhibitory metabolites
from soil fungi: Twelve soil fungi belonging to three genera, Aspergillus, Fusarium and
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 15 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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เปนพิษตอเซลลของอนุพนั ธ anthraquinone และ naphthoquinones ทีแ่ ยกไดจาก Fusarium spp.
PSU-F14 และ PSU-F135 ตามลำดับ พบวา anhydrofusarubin และ 8-O-methylfusarubin
จาก Fusarium sp. PSU-F135 แสดงความเปนพิษทีเ่ ฉพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็งเตานม (MCF-7
cell lines) ในระดับทีด่ กี วายา doxurubicin มาก และมีความเปนพิษตอ Vero cell lines นอย
ขณะนี้อยูในระหวางการสังเคราะหสารเหลานี้และอนุพันธโดยการปรับเปลี่ยนโครงสรางของสาร
ผลิตภัณฑธรรมชาติ เพื่อไดอนุพันธใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและปลอดภัย
4. สารลดไขมันในเลือดจากเชื้อราดิน ไดศึกษาราดินในจีนัส Aspergillus, Fusarium และ
Penicillium จำนวน 12 สายพันธุ สามารถแยกยาลดไขมันโลวาสเตตินและอนุพนั ธโลวาสเตติน
สารใหมจากราดิน Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178 ซึง่ แสดงฤทธิต์ อ HMG-CoA
reductase ในระดับใกลเคียงกับยาลดไขมันในเลือดโลวาสเตติน แตมีความเปนพิษตอเซลล
ปกตินอ ยมาก ขณะทีโ่ ลวาสเตตินมีความเปนพิษสูงกวามาก จากการศึกษากลไกการออกฤทธิเ์ บือ้ งตน
พบวาออกฤทธิย์ บั ยัง้ HMG-CoA reductase โดยตรง การศึกษาในสัตวทดลองทีเ่ หนีย่ วนำใหเปน
โรคเมทาบอลิกซินโดรม แสดงใหเห็นวาอนุพนั ธนลี้ ดระดับไขมันในเลือดและในเนือ้ เยือ่ ตับได โดย
มีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพสูงกวาการใชยาโลวาสเตตินที่ขนาดสูงกวา งานวิจัยนี้จะนำไปสูการ
คนพบยาสเตตินใหมที่มีศักยภาพ นอกจากนี้พบวาเชื้อรานี้เปนแหลงใหมที่ผลิตโลวาสเตตินเปน
สารหลัก และขณะนีไ้ ดกระบวนการเพาะเลีย้ งในระดับหองปฏิบตั กิ ารทีผ่ ลิตโลวาสเตตินในปริมาณ
ทีส่ งู กวาสายพันธทุ างการคา (Aspergillus terreus) งานวิจยั นีไ้ ดนำไปสคู วามรวมมือกับบริษทั
ผผู ลิตยา นอกจากนีอ้ ยใู นระหวางการสังเคราะหอนุพนั ธโลวาสเตตินนีจ้ ากโลวาสเตติน เพือ่ ใหได
ปริมาณมากพอที่จะนำไปศึกษากลไกในสัตวทดลอง
Penicillium, were chemically investigated. Lovastatin, a drug used to lower cholesterol
level in blood, along with three new lovastatin derivatives were produced by Aspergillus
sclerotiorum PSU-RSPG178. One of the new derivatives significantly inhibited HMG-CoA
reductase with slightly better activity than lovastatin. Interestingly, the new lovastatin
analogue was much less cytotoxic to Vero cells than lovastatin. Preliminary study on
mechanism of action indicated that it directly inhibited HMG-CoA reductase. Further
study in metabolic syndrome rat model revealed that it reduced cholesterol level in
blood and liver tissues with higher efficiency than lovastatin which was used in higher
dose. The derivative is now being synthesized from lovastatin for mechanism investigation
in animal model. This research will lead to the identification of the potential new statin drug.
In addition, the optimum conditions for cultivation of the new fungal isolate PSU-RSPG178
which produced mainly lovastatin have been discovered. Lovastatin was obtained in
much higher yield than the commercial strain, Aspergillus terreus, in the laboratory scale.
Accordingly, the collaboration with pharmaceutical company has been established.

Human Resource Development
Prof. Dr. Vatcharin has conveyed her knowledge and experiences to university students
in all levels and has served as the major supervisor for a total of 35 graduate students
including 10 Ph.D. and 25 M.Sc. students in organic chemistry, chemical education
and chemistry (international program) programs as well as a co-supervisor of more than
10 graduate students in organic chemistry and microbiology programs. Out of 10 Ph.D.
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ดานการพัฒนาบุคลากรและเครือขายวิจยั
ศ.ดร. วัชรินทร เปนครูผูถายทอดวิชาความรูแกศิษยตั้งแตระดับปริญญาตรี โท จนถึงเอก ได
ทำหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาเคมีอินทรีย
เคมีศกึ ษา และเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีนกั ศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
ไปแลวจำนวน 25 และ 10 คน ตามลำดับ และเปนอาจารยทปี่ รึกษารวมใหนกั ศึกษาบัณฑิตศึกษา
ในภาควิชาเคมีและภาควิชาจุลชีววิทยามากกวา 10 คน ขณะนีม้ นี กั ศึกษาปริญญาเอกทีก่ ำลังศึกษา
อยู 1 คนและปริญญาโท 2 คน นักศึกษาทีจ่ บปริญญาโทไดศกึ ษาตอปริญญาเอกจำนวน 9 คน
สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกไดเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยตางๆ ของรัฐและ
เอกชนจำนวน 8 คน และอีก 1 คนทีเ่ พิง่ สำเร็จการศึกษา สวนนักศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท บางสวนไดศกึ ษาตอระดับปริญญาเอกในตางประเทศ และไดทำงานในมหาวิทยาลัยและ

students, nine are working as faculty members of public and private universities whereas
the last one has just graduated in July 2017. For M.Sc. graduates, nine of them pursued
their Ph.D. under her supervision whereas the majority is now teaching in public and
private schools. At the present, she is supervising one Ph.D. and two M.Sc. students.
She has encouraged, helped and strongly supported her former Ph.D. graduates and
young researchers in the Department of Chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla
University to set up their research and has also been acting as the mentor for 7 new
researchers who received the research grants under the New Researcher Program from
the Thailand Research Fund. Most of them have succeeded to obtain the grant at least
twice. In addition, she has continuously supported for their academic promotion. Prof.
Dr. Vatcharin and Assoc. Prof. Dr. Souwalak have established a research network on
“Discovery of bioactive natural products from plant and Fungi” since 2005. At the
present, more than 20 researchers from various disciplines including their formal M.Sc.
and Ph.D. graduates and the faculty colleagues actively involves in the network. The
majority are from Faculty of Science, Prince of Songkla University whereas the remaining
researchers are from 8 public universities and one private university as well as National
Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC). Prof. Dr. Vatcharin has
devoted most of her time for giving advice on research and professional carrier to
students and young researchers. Furthermore, she is a determined person with selfdiscipline and easy-going personality. She is a role model for students and young
researchers. Accordingly, she has been awarded as an outstanding lecturer in research
from both the faculty and university in 2008.
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โรงเรียนของรัฐและเอกชน ศ.ดร. วัชรินทร ไดสนับสนุนใหสามารถเริม่ งานวิจยั ใหคำแนะนำ และ
เปนพี่เลี้ยงในการขอทุนวิจัยตลอดจนการขอตำแนงทางวิชาการ และยังไดเปนพี่เลี้ยงใหอาจารย
รนุ ใหมและรนุ กลางในสาขาเคมีอนิ ทรียใ นภาควิชาอีกดวย ทำใหอาจารยใหมสว นใหญไดรบั ทุนวิจยั
ประเภทนักวิจยั รนุ ใหมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั อยางตอเนือ่ ง และไดรบั ตำแหนงทาง
วิชาการระดับผชู ว ยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย นอกจากนี้ ศ.ดร. วัชรินทร รวมกับ รศ.ดร.
เสาวลักษณ พงษไพจิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดสรางเครือขายวิจยั ในการคนหาสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากพืชและเชือ้ รา ในปจจุบนั มีนกั วิจยั
ในเครือขายมากกวา 20 คน นักวิจยั สวนใหญสงั กัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และนักวิจยั ทีเ่ หลือ
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ธรรมศาสตร รังสิต เชียงใหม พะเยา ทักษิณ ราชภัฎนครศรีธรรมราช
ราชภัฎสุราษฎรธานี ราชภัฎสงขลา และศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน ศ.ดร.
วัชรินทร เปนอาจารยตวั อยางทีส่ มควรใชเปนแรงบันดาลใจและเปนแบบอยางใหกบั นักศึกษาและ
นักวิจยั รนุ ใหม ทัง้ ในแงของความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ในการทำงาน ตลอดจน
ลักษณะการวางตนทีด่ ี ดูแลนักศึกษาในทีป่ รึกษาอยางใกลชดิ และเปนกันเอง และเปนผทู มี่ อี ธั ยาศัยดี
และเปนกันเองกับทุกคน จนเปนทีป่ ระจักษ และไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร
และจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหเปนอาจารยตวั อยางดานการวิจยั ประจำป 2551

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมูลนิธโิ ทเรเพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทยสำหรับ “รางวัลวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร ประเทศไทย” ครัง้ ที่ 24 ประจำป 2560 และคณะกรรมการมูลนิธโิ ทเรฯ
ทีใ่ หความสำคัญกับงานวิจยั ดานการคนหาสารตนแบบทีอ่ อกฤทธิท์ างชีวภาพซึง่ สามารถนำไปพัฒนา
เพือ่ ใชเปนยา ขอขอบคุณ International Foundation for Science ประเทศสวีเดน สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (ทุนเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. 2551 และ 2554 ตลอดจนทุนโครงการความ
รวมมือไทย-จีน) โครงการเครือขายการวิจยั สารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพ (BRN)
ของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
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มาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มูลนิธสิ ำนักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สำหรับทุนวิจยั ทีไ่ ดนี้ นอกจากทำใหไดผลงาน
วิจัยที่มีคุณภาพแลว ยังมีสวนในการสนับสนุนใหสรางเครือขายวิจัยดานสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ขอขอบพระคุณ ศ.ดร. วิชัย ริ้วตระกูล ผูอำนวยการศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี
สำหรับการจัดซือ้ เครือ่ งมือวิจยั ขนาดใหญ เชน 300 และ 500 MHz NMR spectrometer ขอขอบคุณ
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนผูชวยวิจัย
คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สำหรับทุนการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ขอขอบคุณ รศ.ดร. เสาวลักษณ พงษไพจิตร ทีเ่ ปนผรู เิ ริม่ งาน ชักชวน และสนับสนุนใหทำวิจยั
ดานเชือ้ รา รวมทัง้ นักศึกษาและผรู ว มวิจยั ทุกคนทีท่ มุ เทและเปนกำลังทีส่ ำคัญในการสรางผลงาน
ุ ภาพสูง ขอขอบพระคุณครูบาอาจารยทปี่ ระสิทธิประสาทวิชาความรู โดยเฉพาะ ศ.ดร.
วิจยั ทีม่ คี ณ
วิชยั ริว้ ตระกูล ศ.ดร. อภิชาต สุขสำราญ Prof. Rodney Warren Rickards (the Australian
National University), Prof.Dr. Jack Cannon (the University of Western Australia),
Prof.Dr. Walter Taylor (the University of Sydney, Australia), Prof.Dr. Reinhard W.
Hoffmann (the Marburg University, Germany) และ Prof.Dr. Minoru Isobe (the Nagoya
University, Japan) สำหรับความรู ความชวยเหลือ และการใหคำปรึกษา ทำใหประสบความสำเร็จ
ในงานวิจยั ดานผลิตภัณฑธรรมชาติ และทายสุดนีข้ อขอบพระคุณบิดามารดาทีไ่ ดลว งลับไปแลวสำหรับ
ความรัก การอบรมสัง่ สอนและเปนแบบอยางทีด่ ใี นทุกดาน ตลอดจนพีๆ่ และนองๆ ทีส่ นับสนุน
ชวยเหลือและเปนกำลังใจอันนำไปสูความสำเร็จในวันนี้

List of Publications (Year 2014-2018)
1. Boonyaketgoson S, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Trisuwan T. Napthoquinones from
the leaves of Rhinacanthus nasutus having acetylcholinesterase inhibitory and cytotoxic
activity. Fitoterapia 2018;124:206-210.
2. Phainuphong P, Rukachaisirikul V, Tadpetch K, Sukpondma Y, Saithong S, Phongpaichit S,
Preedanon S, Sakayaroj J. γ-Butenolide and furanone derivatives from the soil-derived fungus
Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. Phytochemistry 2017;137:165-173.
3. Saetang P, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Preedanon S, Sakayaroj S, Bowornpinyo S,
Seemakhan S, Muanprasat C. Depsidones and an α-pyrone derivative from Simpilcillium sp.
PSU-H41, an endophytic fungus from Hevea brasiliensis Leaf. Phytochemistry 2017;143:115-123.
4. Phainuphong P, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Preedanon S, Sakayaroj J. Diphenyl
ethers and indanones from the soil-derived fungus Aspergillus unguis PSU-RSPG204.
Tetrahedron 2017;73:5920-5925.
5. Maha A, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Preedanon S, Sakayaroj J. Tyrosine and hydantoin
derivatives from the fungus Phoma herbarum PSU-H256 isolated from Hevea brasiliensis.
Tetrahedron 2017;73:4597-4601.
6. Hayeebueraheng A, Kaewmee B, Rukachaisirikul V, Kaeobamrung J. Synthesis of 2-(1,2,3-triazolyl)
benzamide derivatives by a copper(I)-catalyzed multicomponent reaction. Eur J Org Chem
2017;45:6714-6721.
7. Thiraporn A, Rukachaisirikul V, Iawsipo P, Somwang T, Tadpetch K. Total synthesis and
cytotoxic activity of 5’-hydroxyzearalenone and 5’β-hydroxyzearalenone. Eur J Org Chem
2017;47:7133-7147.
8. Saebang Y, Rukachaisirikul V, Kaeobamrung J. Copper-catalysed domino reaction of
2-bromobenzylidenemalonates and 1,3-dicarbonyls for the synthesis of chromenes.
Tetrahedron Lett 2017;58:168-171.
9. Li C, Guo X-D, Lei M, Wu J-Y, Jin J-Z, Shi X-F, Zhu Z-Y, Rukachaisirikul V, Hu L-H, Wen
T-Q, Shen X. Thamnolia vermicularis extract improves learning ability in APP/PS1 transgenic
mice by ameliorating both Aβ and Tau pathologies. Acta Pharmacol Sin 2017;38:9-28.
10. Boonyaketgoson S, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Trisuwan T. Cytotoxic arylbenzofuran
and stilbene derivatives from the twigs of Artocarpus heterophyllus. Tetrahedron Lett
2017;58:1585-1589.
11. Supaphon P, Phongpaichit S, Sakayaroj J, Rukachaisirikul V, Kobmoo N, Spatafora JW.
Phylogenetic community structure of fungal endophytes in seagrass species. Bot Mar
2017;60:489-501.
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12. Pongkorpsakul P, Yimnual C, Chatsudthipong V, Rukachaisirikul V, Muanprasat C. Cellular
mechanisms underlying the inhibitory effect of flufenamic acid on chloride secretion in
human intestinal epithelial cells. J Pharm Sci 2107;134:93-100.
13. Tadpetch K, Jeanmard L, Rukachaisirikul V. Total synthesis of greensporone C. Tetrahedron
Lett 2017;58:3453-3456.
14. Kaewme B, Rukachaisirikul V, Kaeobamrung J. Synthesis of quinolines via copper-catalyzed
domino reactions of enaminones. Org Biomol Chem 2017;15:7387-7395.
15. Helaly SE, Kuephadungphan W, Phongpaichit S, Luangsa-Ard JJ, Rukachaisirikul V, Stadler
M. Five unprecedented secondary metabolites from the spider parasitic fungus Akanthomyces
novoguineensis. Molecules 2017;22:991.
16. Guo X-D, Sun G-L, Zhou T-T, Wang Y-Y, Xu X, Shi X-F, Zhu Z-Y, Rukachaisirikul V, Hu
L-H, Shen X. LX2343 alleviates cognitive impairments in AD model rats by inhibiting oxidative
stress-induced neuronal apoptosis and tauopathy. Acta Pharmacol Sin 2017;38:1104-1119.
17. Zhou T-T, Ma F, Shi X-F, Xu X, Du T, Guo X-D, Wang G-H, Yu L, Rukachaisirikul V, Hu
L-H, Chen J, Shen X. DMT efficiently inhibits hepatic gluconeogenesis by regulating the
G alpha q signaling pathway. J Mol Endocrinol 2017;59:151-169.
18. Sangkanu S, Rukachaisirikul V, Suriyachadkun C, Phongpaichit S. Evaluation of antibacterial
potential of mangrove sediment-derived Actinomycetes. Microb Pathog 2017;112:303-312.
19. Choochuay J, Xu X, Rukachaisirikul V, Guedduaythong P, Phongpaichit S, Sakayaroj J, Chen
J, Shen X. Curvularin derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus polyporicola
PSU-RSPG187. Phytochem Lett 2017;22:122-127.
20. Tansakul C, Rukachaisirikul V, Chalothorn T, Phongpaichit S, Sakayaroj J. Synthesis and
cytotoxicity against KB and NCI-H187 cell lines of sporogen AO-1 analogues. Phytochem Lett
2017;22:128-132.
21. Kongprapan T, Xu X, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Sakayaroj J, Chen J, Shen X.
Cytosporone derivatives from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-H188. Phytochem
Lett 2017;22:219-223.
22. Arunpanichlert J, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Supaphon O, Sakayaroj J. Xylariphilone:
a new azaphilone derivative from the seagrass-derived fungus Xylariales sp. PSU-ES163.
Nat Prod Res 2016;30:46-51.
23. Maha A, Rukachaisirikul V, Saithong S, Phongpaichit S, Poonsuwan W, Sakayaroj J,
Saparpakorn P, Hannongbua S. Terezine derivatives from the fungus Phoma herbarum
PSU-H256. Phytochemistry 2016;122:223-229.
24. Maha A, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Poonsuwan W, Sakayaroj J. Dimeric chromanone,
cyclohexenone and benzamide derivatives from the endophytic fungus Xylaria sp. PSU-H182.
Tetrahedron 2016;72:2874-2879.
25. Daengrot C, Rukachaisirikul V, Tadpetch K, Phongpaichit S, Bowornwiriyapan K, Sakayaroj
J, Shen X. Penicillanthone and penicillidic acids A-C from the soil-derived fungus Penicillium
aculeatum PSU-RSPG105. RSC Adv 2016;6:39700-39709.
26. Phainuphong P, Rukachaisirikul V, Saithong S, Phongpaichit S, Bowornwiriyapan K, Muanprasat
C, Srimaroeng C, Duangjai A, Sakayaroj J. Lovastatin analogues from the soil-derived fungus
Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. J Nat Prod 2016;79:1500-1507.
27. Tadpetch K, Kaewmee B, Chantakaew K, Kantee K, Rukachaisirikul V, Phongpaichit, S.
Synthesis and cytotoxic activities of semisynthetic zearalenone analogues. Bioorg Med Chem
Lett 2016;26:3612–3616.
28. Kantee K, Rukachaisirikul V, Tadpetch K. Synthesis of tetrahydropyranyl diarylheptanoids
from Dioscorea villosa. Tetrahedron Lett 2016:57:3505–3509.
29. Klaiklay S, Rukachaisirikul V, Aungphao W, Phongpaichit S, Sakayaroj J. Depsidone and
phthalide derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus unguis PSU-RSPG199.
Tetrahedron Lett 2016;57:4348-4351.
30. Saetang P, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Sakayaroj J, Shi X, Chen J, Shen X.
β-Resorcylic macrolide and octahydronaphthalene derivatives from a seagrass-derived fungus
Fusarium sp. PSU-ES123. Tetrahedron 2016;72:6421-6427.
31. Preedanon S, Phongpaichit S, Sakayaroj J, Rukachaisirikul V, Khamthong N, Trisuwan K,
Plathong S. Antimicrobial activities of fungi derived from the gorgonian sea fan Annella sp &
their metabolites. Indian J Geo Mar Sci 2016;45:1491-1498.
32. Guo X-D, Sun G-L, Zhou T-T, Xu X, Zhu Z-Y, Rukachaisirikul V, Hu L-H, Shen X. Small
molecule LX2343 ameliorates cognitive deficits in AD model mice by targeting both amyloid
β production and clearance. Acta Pharmacol Sin 2016;37:1281-1297.
33. Arunpanichlert J, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Supaphon O, Sakayaroj J. Meroterpenoid,
isocoumarin, and phenol derivatives from the seagrass-derived fungus Pestalotiopsis sp.
PSU-ES194. Tetrahedron 2015;71:882-888.
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34. Panthong K, Sompong R, Rukachaisirikul V, Hutadilok-Towatana N, Voravuthikunchai SP,
Saising J. Two new triterpenes and a new coumaroyl glucoside from the twigs of Mangifera
foetida Lour. Phytochem Lett 2015;11:43-48.
35. Tadpetch K, Chukong C, Jeanmard L, Thiraporn A, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S,
Sakayaroj J. Cytotoxic naphthoquinone and a new succinate ester from the soil fungus
Fusarium solani PSU-RSPG227. Phytochem Lett 2015;11:106-110.
36. Boonyaketgoson S, Trisuwan K, Bussaban B, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S. Isoflavanone
and xanthone derivatives from Dothideomycetes fungus CMU-99. Tetrahedron Lett 2015;56:1057-1059.
37. Daengrot C, Rukachaisirikul V, Tansakul C, Thongpanchang T, Phongpaichit S,
Bowornwiriyapan K, Sakayaroj J. Eremophilane sesquiterpenes and diphenyl thioethers from
the soil fungus Penicillium copticola PSU-RSPG138. J Nat Prod 2015;78:615-622.
38. Hounkong K, Sawangjaroen N, Kongyen W, Rukachaisirikul V, Wootipoom N. Mechanism of
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activity. Acta Trop 2015;146:11-16.
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derivatives from the endophytic fungus Fusarium sp. PDB51F5. Tetrahedron Lett 2015;56:5076-5078.
40. Kaeobamrung J, Lanui A, Mahawong S, Duangmak W, Rukachaisirikul V. One-pot synthesis
of trisubstituted ureas from α-chloroaldoxime O-methanesulfonates and secondary amines.
RSC Adv 2015;5:58587-58594.
41. Tadpetch K, Jeanmard L, Rukachaisirikul V. Total synthesis of the proposed structure of
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42. Kongprapan T, Rukachaisirikul V, Saithong S, Phongpaichit S, Poonsuwan W, Sakayaroj J.
Cytotoxic cytochalasins from the endophytic fungus Eutypella scoparia PSU-H267. Phytochem
Lett 2015;13:171-176.
43. Kongyen W, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S, Sakayaroj J. A new hydronaphthalenone from
the mangrove-derived Daldinia eschscholtzii PSU-STD57. Nat Prod Res 2015;29:1995-1999.
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2014;55:127-133.
45. Songsichan T, Promsuk J, Rukachaisirikul V, Kaeobamrung J. Syntheses of quinazolinones
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from Coptosapelta flavescens. Asian Pac J Trop Dis 2014;4:457-462.
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Penicillium herquei PSU-RSPG93. Nat Prod Res 2014;28:1718-1724.
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ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Biotechnology,
Faculty of Science, Mahidol University

ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทงุ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท: 02-201 5310-2
โทรสาร: 02-354 7160

Vision of the Department
Our Department is dedicated to providing the best academic training and research
opportunities for students, so that they can contribute their knowledge and skills to
supporting 3 major Thai industrial sectors, including agriculture, healthcare, and food.
Our ultimate aim is to seek out for better, sustainable and safer bioresources to meet the
growing demand in all three industrial sectors. To this end, our department prioritizes
on the development of new and affordable biologics and medical tools for better healthcare
and quality of life, and optimization of their production in the industrial scale.

History of Department of Biotechnology
The Department of Biotechnology began in 1982 as the undergraduate degree program
in biotechnology under the administration of microbiology department. Led by Emeritus
Prof. Dr. Pornchai Matangkasombut and Emeritus Prof. Dr. Amaret Bhumiratana, our
undergraduate program was the second biotechnology program in Thailand and was
the first applied science program in the faculty, designed to promote the application of
basic knowledge in science to serve the needs of industrial and agricultural sectors. To
encourage integration of knowledge from many relevant fields, the program was organized
in a multidisciplinary approach and taught by faculties from variety of departments,
including Department of Microbiology, Biochemistry, Biology, and Chemistry. Later on,
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ประวัตภิ าควิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเริ่มกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2525 โดยมีการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพครัง้ แรก ภายใตการดำเนินงานของภาควิชาจุลชีววิทยาทีม่ ี ศ.เกียรติคณ
ุ
ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ เปนหัวหนาคณะดำเนินการรวมกับ ศ.เกียรติคณ
ุ ดร. อมเรศ ภูมริ ตั น
ซึง่ เปนหลักสูตรที่ 2 ในประเทศไทย ทีเ่ ปดสอนในสาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ และเปนหลักสูตรแรก
ในคณะวิทยาศาสตรทจี่ ดั การเรียนการสอนเนนดานวิทยาศาสตรประยุกต เพิม่ เติมจากทักษะเดิม
ของคณะดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน เพื่อรองรับความตองการทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
การดำเนินงานจัดหลักสูตรเปนไปในลักษณะสหสาขาวิชาโดยมีคณาจารยจากภาควิชาจุลชีววิทยา
ชีวเคมี ชีววิทยา เคมี รวมกันสอน ตอมาในป พ.ศ. 2531-2532 ไดมกี ารกอตัง้ ภาควิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพขึน้ อยางเปนทางการ และเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในป พ.ศ. 2535 และปริญญาเอก
ในป พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ ยังมีการริเริม่ หลักสูตรพิเศษอืน่ ๆ เชน โครงการหลักสูตรเรงรัด ปริญญาตรี
(เทคโนโลยีชีวภาพ) - ปริญญาโท (การตลาด) (B.Sc.-M.M.) รวมกับวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรนีม้ งุ เนนการสรางบุคคลากรใหมแี นวความคิดของผปู ระกอบการ
ผสมผสานกับระบบความคิด และความรูเชิงวิทยาศาสตร และมีการจัดทำหลักสูตรรวมกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ในป พ.ศ. 2552 มีการจัดตัง้ หลักสูตรพิเศษ Double doctoral degree
(Biotechnology-Horticulture) รวมกับมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญีป่ นุ และป พ.ศ. 2559 ไดจดั ตัง้
หลักสูตร Double degree program ในระดับปริญญาโทรวมกับมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศ
ญี่ปุน และปจจุบันมีการประสานงานเพื่อจัดตั้งหลักสูตร Joint degree program รวมกับ
มหาวิทยาลัยโอซากาเพือ่ รองรับนักศึกษาจากภูมภิ าคอาเซียนในป พ.ศ. 2562

in 1988-1989, the undergraduate program in biotechnology was officially expanded into
the Department of Biotechnology, which subsequently began offering the graduate
degrees in Biotechnology, including M.Sc. in 1992 and Ph.D. in 1996. In addition, our
department has offered an additional curriculum for undergraduate study, called Bachelor
of Science (Biotechnology)- Master of Management (Marketing) with collaboration from
College of Management, Mahidol University. This study program focuses on creating
an entrepreneurial mindset together with the logical thinking and scientific knowledge.
To give our students the hands-on experience of international collaboration, our department
has organized the graduate programs with universities in Japan. These include a double
doctoral degree (Biotechnology-Horticulture) with the University of Chiba, which began
in 2009, and a double master degree with Osaka University which began in 2015.
Currently, we are planning to offer a joint master degree program with Osaka University
to support ASEAN students in 2019.
Today, the Department of Biotechnology is located at the Faculty of Science, Phayathai
Campus with additional research units and facilities located at the Salaya Campus,
Nakhon Pathom. The main research of our department is divided into 4 groups, including
Agricultural Biotechnology, Food Biotechnology, Industrial Biotechnology and Bioprocess
Engineering, and Molecular and Medical Biotechnology. These four modules cover the
most significant biotechnological fields to Thailand. We also have a pilot plant building,
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ในปจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีสถานที่ตั้งอยูที่คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพญาไท และ
บางสวนทีว่ ทิ ยาเขตศาลายาดวย โดยงานวิจยั หลักของภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ แบงออกเปน 4 กลมุ
ไดแก เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร (Agricultural Biotechnology) เทคโนโลยีชวี ภาพอาหาร (Food
Biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและวิศวกรรมชีวกระบวนการ (Industrial
Biotechnology and Bioprocess Engineering) และเทคโนโลยีชวี ภาพโมเลกุลและการแพทย
(Molecular and Medical Biotechnology) ซึง่ ครอบคลุมงานวิจยั ทีส่ ำคัญในสาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีอาคารโรงงานเทคโนโลยีชวี ภาพทีต่ ดิ ตัง้ ครุภณ
ั ฑดา นวิศวกรรมกระบวนการ
และเทคโนโลยีอาหารสำหรับใชเปนสถานทีป่ ฏิบตั กิ ารของนักศึกษา และการวิจยั และพัฒนาระดับ
กึง่ อุตสาหกรรมโดยรวมมือกับภาคเอกชน
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแลว หนาทีห่ ลักสำคัญของภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คือ การคนควา
วิจยั องคความรใู หมๆ เพือ่ สงเสริมงานดานวิชาการทัง้ แกการสอน และการบริการทางวิชาการ โดย
ทางภาควิชาเนนหนักในการคนควาวิจยั ทางวิชาการดานตางๆ โดยใชเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมของ
เชือ้ จุลนิ ทรีย เซลลสตั ว และเนือ้ เยือ่ พืช และวิศวกรรมเคมีชวี ภาพ ตัง้ แตระดับหองปฏิบตั กิ ารจนถึง
ระดับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทีต่ อ งมีการนำระบบการควบคุมอัตโนมัติ ระบบการเก็บขอมูล การ

equipped with several instruments for bioprocess engineering and food technology,
serving as a platform for students to practice large-scale operation and for our partners
in the private sector to conduct research and development on a semi-industrial scale.
Besides our major role in education, another important role is to conduct research to
produce new basic knowledge to support teaching and academic services. Our department
is home to a variety of research projects, ranging from laboratory to industrial scale. For
these works, our faculties, researchers, and students combine skills from a large number
of areas to accomplish their research, including genetic engineering in microorganisms,
animal cells, and plant tissues, food science, biochemical engineering, automatic
control systems, data storage system, and computational analysis to enhance the
production capability in business competition. We also collaborate with government
and private organizations such as industry, research institutes, and universities in Thailand
and other countries.
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วิเคราะหดว ยเทคโนโลยีชนั้ สูงทางคอมพิวเตอร เขามาชวยเสริมประสิทธิภาพการผลิต เพือ่ ใหมคี วาม
สามารถสูงสุดในการแขงขันเชิงธุรกิจ โดยสรางความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน อาทิ โรงงาน
อุตสาหกรรม หนวยงานวิจยั และสถาบันการศึกษาทัง้ ในและตางประเทศ
ตลอดระยะเวลากวา 35 ป (2525-2560) ภาควิชาฯ ไดผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสงั คมแลวในระดับ
ปริญญาตรี 1,245 คน ปริญญาโท 364 คน และปริญญาเอก 95 คน (ขอมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 2561)
ซึง่ มีบทบาทสำคัญในหนาทีต่ า งๆ อาทิ ผคู วบคุมการผลิต ผคู วบคุมคุณภาพ นักวิจยั และพัฒนา
ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและหนวยงานวิจยั ตางๆ ของทัง้ ภาครัฐและเอกชน ภาควิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพมีความภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดรวมผลิตผลงานวิจัยและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศในดานเทคโนโลยีชวี ภาพและสาขาทีเ่ กีย่ วของ ชวยใหประเทศชาติมอี งคความรู
และเทคโนโลยีทสี่ ำคัญตอเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของตนเอง เพือ่ ใหเกิดความเจริญอยางยัง่ ยืน
สามารถพึง่ พาตนเองได และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดในอนาคต

ผศ.ดร. สิรพิ งษ ฐิตะมาดี
หัวหนาภาควิชาฯ

คณาจารยประจำภาควิชา
ศ.ดร. ศกรณ มงคลสุข
รศ.ดร. ชืน่ จิตต บุญเฉิด
รศ.ดร. จิรารัตน วงศคงคาเทพ
รศ.ดร. มานพ สุพรรณธริกา
ผศ.ดร. ณัฎฐวี เนียมศิริ
ผศ.ดร. ปญจภัทร โสจิกลุ

ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบานเกร็ด
รศ.ดร. จรัญญา ณรงคะชวนะ
รศ.ดร. กัณยารัตน สุไพบูลยวฒ
ั น
รศ.ดร. สิทธิวฒ
ั น เลิศศิริ
ผศ.ดร. เปรมวดี วงษแสงจันทร
ผศ.ดร. สิรพิ งษ ฐิตะมาดี

Through the past 35 years, our department has produced 1,245 graduates, 364 masters,
and 95 PhDs, who have gone on to pursue successful careers in various posts in
biotechnology such as production control, quality control, research and development in
agro-industries, public, and private institutes. It has been our immense pleasure to
produce quality research and human resources, to help drive Thailand towards sustainable
development, self-reliance, and global competitiveness in the future.

Department Members
Prof. Skorn Mongkolsuk, Ph.D.
Assoc. Prof. Chuenchit Boonchird, Ph.D.
Assoc. Prof. Jirarut Wongkongkatep, D.Eng.
Assoc. Prof. Manop Suphantharika, Ph.D.
Asst. Prof. Nuttawee Niamsiri, Ph.D.
Asst. Prof. Punchapat Sojikul, Ph.D.
Asst. Prof. Somchai Chauvatcharin, Ph.D.
Asst. Prof. Thunyarat Pongtharangkul, Ph.D.
Napassorn Punyasuk, Ph.D.
Natthiporn Aramrueang, Ph.D.

Prof. Watanalai Panbangred, Dr.Eng.
Assoc. Prof. Jarunya Narangajavana, Dr.Agr.Sc.
Assoc. Prof. Kanyaratt Supaibulwatana, Ph.D.
Assoc. Prof. Sittiwat Lertsiri, Ph.D.
Asst. Prof. Pramvadee Wongsaengchantra, Ph.D.
Asst. Prof. Siripong Thitamadee, Ph.D.
Asst. Prof. Sujinda Thanaphum, Ph.D.
Adisak Romsang, Ph.D.
Narupat Hongdilokkul, Ph.D.
Nisa Patikarnmonthon, Ph.D.
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ผศ.ดร. สมชาย เชือ้ วัชรินทร
ผศ.ดร. ธัญญารัตน พงศทรางกูร
ดร. ณภัศศรณ ปญญาสุข
ดร. ณัฏฐิพร อรามเรือง
ดร.ณิชยา เอกธาราวงศ
ดร. พรรณวจี พยงคศรี
ดร. ธีรรัตน ลิขติ วัฒนเศรษฐ
ศ.ดร. ทิมโมที วิลเลีย่ ม ฟลีเกล
ดร. แสงจันทร เสนาปน

Nidchaya Aketarawong, Ph.D.
Panwajee Payongsri, Ph.D.
Teerarat Likitwattanasade, Ph.D.
Prof. Timothy William Flegel, Ph.D.
Saengchan Senapin, Ph.D.

ผศ.ดร. สุจนิ ดา ธนะภูมิ
ดร. อดิศกั ดิ์ รมแสง
ดร. นฤพัฒน หงษดลิ กกุล
ดร. นิสา ปฏิการมณฑล
ดร. ไพโรจน หลวงพิทกั ษ
ดร. ศุภฤกษ บวรภิญโญ
ดร. ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ
ดร. กัลยาณ ศรีธญ
ั ญลักษณา-แดงติบ๊
ดร. วรรณวิมล ศักดิเ์ สมอพรหม

Pairoj Luangpituksa, Dr.Agr.Chem.
Suparerk Borwornpinyo, Ph.D.
Thawatchai Chaijarasphong, Ph.D.
Kallaya Sritunyalucksana-Dangtip, Ph.D.
Vanvimon Saksmerprome, Ph.D.

Outstanding Contributions from the Department
1. Innovative value enhancement of rice flour: Assoc. Prof. Saiyavit Varavinit, a former
valuable member of the Department of Biotechnology, developed the technique to
induce microscopic transitions of rice starch from amorphous to spherical agglomerated
form, with financial support from Choheng Rice Vermicelli Factory Co.,Ltd. This technique
has been widely applied in the pharmaceutical industry to enhance the hardness of
compressed drug tablets via incorporation of modificed rice starch into the formulation.
As a result, Thailand has been able to reduce the amount of imported additives for
tablet formulation. In addition, the research has also been used to develop talcum-free
baby powder, in which talcum is replaced with biodegradable rice starch. The product
has been commercialized under the name of ReisCare as an alternative option for
customers who are concerned about the toxic effects of talcum.
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ผลงานเดนของภาควิชา
1. นวัตกรรมเพิม่ มูลคาแปงขาวเพือ่ ใชในอุตสาหกรรม รศ.ดร. ไสยวิชญ วรวินติ อาจารยจาก
ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ ไดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากบริษทั โรงเสนหมีช่ อเฮง จำกัด ไดนำ
กระบวนการทาง Bioprocess engineering มาใชปรับปรุงผลึกแปงขาวจากทีไ่ มมรี ปู รางทีแ่ นนอน
ไปสผู ลึกแปงทีม่ ลี กั ษณะกลมสม่ำเสมอ (spherical agglomerated rice starch) ทำใหเนือ้ แปง
มีการลืน่ ไหลทีด่ ขี นึ้ โดยองคความรดู งั กลาวสามารถนำไปประยุกตใชไดในอุตสาหกรรมยา เพือ่ เปน
สวนผสมในการตอกเม็ดยา โดยทำใหยามีความคงตัว ซึง่ สงผลใหประเทศไทยสามารถลดปริมาณ
การนำเขาสารเพิม่ ปริมาณเพือ่ ใชการขึน้ รูปเม็ดยาได นอกจากนี้ การตอยอดงานวิจยั ดังกลาวยังได
รับการพัฒนาผลิตภัณฑไปสูแปงเด็ก เปนการปฏิวัติวงการแปงที่เปลี่ยนจาการใชแปงทัลคัมที่มี
องคประกอบของแมกนีเซียม ซิลคิ อน และออกซิเจน มาสแู ปงขาวทีย่ อ ยสลายไดและไมสะสมในปอด
เมื่อสูดดมผงแปงเขารางกาย ผลิตภัณฑแปงดังกลาวเปนที่รูจักกันในนามของ ReisCare ซึ่งถือ
เปนผลิตภัณฑที่สนับสนุนใหคนในสังคมไดมีทางเลือกในการบริโภคสินคาที่ปลอดภัยตอสุขภาพ
2. การกอตัง้ ศูนยนวัตกรรม Global Innovation Incubator (Gii) รวมกับบริษทั ไทยยูเนีย่ น
กรปุ จำกัด (มหาชน) ป พ.ศ. 2558 มีการกอสรางศูนยวจิ ยั ของบริษทั ไทยยูเนีย่ น กรปุ จำกัด (มหาชน)
ซึง่ เปนบริษทั ของไทยทีม่ คี วามกาวหนาในระดับโลก ภายในพืน้ ทีข่ องคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล นำโดย รศ.ดร. สิทธิวัฒน เลิศศิริ (ดำรงตำแหนงหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ในขณะนัน้ ) การกอตัง้ ศูนยคน ควาวิจยั ดังกลาวเปนกาวสำคัญในการสรางพืน้ ทีค่ วามรวมมือตนแบบ
ที่เนนใหเห็นการเชื่อมโยงองคความรูดานวิจัยระหวางอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
การประยุกตงานวิจยั ใชใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ โดยมีคณาจารยจากภาควิชาเปนทีป่ รึกษาทีมวิจยั

2. Establishment of Global Innovation Incubator (Gii) Innovation Center with Thai
Union Group Plc: In 2015, Assoc. Prof. Dr. Sithawat Lertsiri (Head of Department of
Biotechnology at the time) joined up with Thai Union Group Public Company Limited,
the world’s leading company in seafood industry, to set up the Private Collaborative
Research Center in Faculty of Science, Mahidol university. This research center is an
important milestone for establishing the public-private partnership model to facilitate
knowledge transfer between academia and industry, and promote the translation of
research into business applications with faculties as research consultants.
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3. ความกาวหนาดานการวิจยั วัคซีนรวมกับบริษทั ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ป พ.ศ. 2557 ทีมนักวิจยั
ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมี รศ.ดร. ชื่นจิตต บุญเฉิด (ดำรงตำแหนงหัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพในขณะนัน้ ) รวมทัง้ อาจารยทา นอืน่ ๆ ในภาควิชา ไดรว มทำโครงการวิจยั ดัดแปลง
สายพันธแุ บคทีเรียเพือ่ ผลิตวัคซีนปองกันโรคไอกรนชนิดไรเซลลแบบรีคอมบิแนนท รวมกับบริษทั
ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด (ไบโอเนท) ในการสรางสายพันธุ recombinant Bordetella pertussis
โดยไดดัดแปลงยีนใหผลิต pertussis toxoid ชนิดรีคอมบิแนนทซึ่งไมกอใหเกิดโรค แตยัง
คงคุณสมบัตกิ ระตนุ ภูมคิ มุ กันได นอกจากนี้ ยังไดเพิม่ จำนวนชุดของยีนทีส่ ราง recombinant
pertussis toxin และยีนทีส่ ราง pertactin (PRN) ทำใหสายพันธทุ สี่ รางขึน้ มาใหมนนั้ มีความ
คงทนและมีเสถียรภาพทางพันธุกรรม เมือ่ นำไปพัฒนาตอยอดในระดับอุตสาหกรรม พบวาวัคซีน
ไอกรนชนิดไรเซลลแบบรีคอมบิแนนทสามารถกระตุนภูมิคุมกันตอโรคไอกรน ไดดีกวาวัคซีน
เปรียบเทียบที่มีขายในทองตลาด ปจจุบันวัคซีนไอกรนชนิดไรเซลลแบบรีคอมบิแนนทไดรับการ
อนุมัติใหผลิตเพื่อจำหนายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยแลว
นอกจากนี้ ทางทีมนักวิจยั นำโดย ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบานเกร็ด ไดพฒ
ั นา technology platform
ใน recombinant Escherichia coli สำหรับการผลิตโปรตีนนำสงชนิด CRM197 ซึง่ เปน diphtheria
toxoid ทีผ่ า นกระบวนการตัดตอทางพันธุวศิ วกรรม เพือ่ ใชในการผลิตวัคซีนคอนจูเกต เชน วัคซีน
ปองกันโรคปอดบวม ใหสามารถผลิตโปรตีนนำสงในรูปของ soluble protein ซึ่งขณะนี้อยูใน
ระหวางการพัฒนาตอยอดและดำเนินการวิจยั ในการผลิตในระดับกึง่ อุตสาหกรรม โดยทีมวิจยั ของ
ผศ.ดร. ธัญญารัตน พงศทรางกูร ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนยความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทยและทุนสนับสนุนการวิจยั บางสวนจากบริษทั ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด

3. Advances in vaccine research with the BioNet-Asia Co., Ltd.: In 2014, our researchers,
led by Assoc. Prof. Dr. Chuenchit Boonchird (Head of Department of Biotechnology at
that time), teamed up with BioNet-Asia Co.,Ltd. to construct the recombinant Bordetella
pertussis strains. The engineered strains can produce recombinant Pertussis Toxoid
(rPT) with no pathogenicity but high immunogenicity – two properties highly desirable
in vaccine. The new B. pertussis strains possess more copies of recombinant pertussis
toxin and pertactin (PRN) per cell, and are genetically stable, thus highly suitable for
industrial manufacturing of recombinant acellular pertussis vaccines. The recombinant
vaccines are proven to be more effective than traditional vaccine in market and have
been approved by the Food and Drug Administration of Thailand.
In addition, the team led by Prof. Dr. Watanalai Panbangred developed recombinant
Escherichia coli as a platform to produce soluble CRM197, a non-toxic diphtheria toxin
mutant widely used as the effective carrier protein in conjugate vaccines. This platform
technology can be applied to production of conjugate vaccines such as Pneumococcal
vaccines. The research and development on the semi-industrial scale is currently in
progress under the supervision of Asst. Prof. Thunyarat Pongtharangkul, with support from
the Research Center of Excellence in Biotechnology for Medical and and BioNet-Asia Co.,Ltd.
4. Development of a biological method to control mosquito larvae in flooded areas:
Use of microorganisms can be an effective alternative for mosquito control. Bacillus
Thailand Toray 28 Science Foundation
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4. การถายทอดเทคโนโลยีควบคุมลูกน้ำยุงในพื้นที่น้ำทวมขังโดยวิธีการทางชีวภาพ จุลินทรีย
ถือเปนอีกทางเลือกหนึง่ ในการควบคุมประชากรยุง ซึง่ ไมสง ผลกระทบกับสิง่ แวดลอมในระยะยาว
เหมือนกรณีการใชสารเคมี จุลนิ ทรีย Bacillus sphaericus (Bs) และ Bacillus thuringiensis
subsp. israelensis (Bti) เปนเชือ้ แบคทีเรียทีม่ ปี ระสิทธิภาพฆาลูกน้ำยุงไดดี ในชวงทีเ่ กิดน้ำทวม
ใหญในป พ.ศ. 2554 สวทช. จึงไดจดั ทำโครงการผลิตเชือ้ Bti และ Bs โดยรวมกับมหาวิทยาลัย
มหิดล โดยภาควิชาไดพฒ
ั นาสูตรการเลีย้ งในระดับอุตสาหกรรม และคิดคนสูตรผสมเชือ้ ทัง้ สอง
เพื่อใชในภาคสนาม ซึ่งถือเปนการนำองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชแกปญหา
ที่เกิดขึ้นกับสังคมและชุมชน

sphaericus (Bs) and Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (BTI) are bacteria that kill
mosquito larvae upon ingestion. During the 2011 Thailand floods, NSTDA, in collaboration
with Mahidol University, has initiated the project to produce Bti and Bs on a large scale
to help control mosquito population that had increased due to the floods. Our department
has developed the condition for culturing each strain on an industrial scale and formulated
the mixed culture containing both strains for field use. This is one of the examples that
demonstrate how knowledge in biotechnology can be applied to solving immediate
problems in the community.
5. Mitigation of Early Mortality Syndrome (EMS) crisis in Thailand’s shrimp farming
industry due to infection with a newly emerged Vibrio parahemolyticus strain: This
research project is a collaboration between researchers from the Department of Biotechnology,
led by Asst. Prof. Siripong Thitamadee (also the current head of the Department of
Biotechology), scientists from Shrimp-Pathogen Interaction Laboratory (SPI) at BIOTEC,
NSTDA, led by Dr. Kallaya Sritunyalucksana. It also features contributions from local shrimp
farmers from the Southern and Eastern provinces of Thailand, who provide valuable and
up-to-date information about current disease situations. This project led to the discovery
that bacteria Vibrio parahaemolyticus with aberrant genetic profile is the causative
agent for Thailand’s Early Mortality Syndrome (EMS) outbreak. The team also discovered
that the presence of a specific toxin-expressing gene in V. parahaemolyticus determines
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5. การลดผลกระทบวิกฤตกงุ ตายดวนในกงุ เลีย้ งเนือ่ งจากการติดเชือ้ Vibrio parahaemolyticus
สายพันธใุ หม ทีมวิจยั รวมระหวางนักวิจยั จากภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพนำโดย ผศ.ดร. สิรพิ งษ
ฐิตะมาดี (ดำรงตำแหนงหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคนปจจุบัน) รวมกับ ดร. กัลยาณ
ศรีธญ
ั ญลักษณา ซึง่ เปนศิษยเกาของภาควิชาฯ ซึง่ ดำรงตำแหนงนักวิจยั อาวุโสจากหองปฏิบตั กิ าร
วิจยั กงุ และเชือ้ กอโรค ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ สวทช. พรอมดวยความ
รวมมือจากเกษตรกรผเู ลีย้ งกงุ ทีใ่ หความรวมมือดานขอมูลการตายของกงุ และกงุ ทีต่ ดิ เชือ้ จากฟารม
เลีย้ งกงุ ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกและพืน้ ทีภ่ าคใต การวิจยั เพือ่ หาเชือ้ สาเหตุนนั้ ทำใหทราบวาเชือ้ แบคทีเรีย
Vibrio parahaemolyticus นัน้ เปนสาเหตุของโรคตายดวนในประเทศไทย ซึง่ มีสารพันธุกรรม
ทีแ่ ตกตางไปจากเชือ้ V. parahaemolyticus สายพันธเุ ดิม สงผลใหเชือ้ V. parahaemolyticus
ดังกลาวสามารถสรางสารพิษ ที่มีผลในการทำลายอวัยวะภายในของกุงและทำใหกุงตายในที่สุด
ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชในการคัดกรองการปนเปอนของเชื้อกอโรคภายในแหลงเพาะพันธุ
ลูกกงุ เพือ่ จำหนาย เชน วัสดุอปุ กรณ อาหารสดทีใ่ ชเลีย้ งลูกกงุ พอแมพนั ธหุ รือตัวลูกกงุ เอง เพือ่
ลดความเสีย่ งของการเกิดโรคตายดวนกอนจำหนายไปสเู กษตรกรผเู ลีย้ งกงุ ซึง่ เปนการสรางความ
มั่นใจใหกับเกษตรกรและทำใหอัตราการระบาดของโรคนั้นลดลงตามลำดับ
6. การยกระดับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารหมักจากถัว่ เหลืองของไทย การผลิต
อาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มักอาศัยการถายทอด
เทคโนโลยีจากรนุ สรู นุ โดยมีการปรับปรุงเพียงเล็กนอย จึงมีการตัง้ กลมุ วิจยั และพัฒนาขึน้ เพือ่ สราง
กระบวนการฝกอบรมและการบริการ (Quality Control and Training Center: QCTC-Soy
Sauce) นำโดย ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.อมเรศ ภูมริ ตั น และผปู ระกอบการโรงงานซีอวิ๊ ขนาดเล็กและ

whether the bacteria will cause EMS. The knowledge acquired from this research has
been applied in developing methods to detect infected shrimp post-larvae in hatcheries.
6. Improvement of manufacturing techniques for soy sauce fermentation industry in
Thailand: Small factories in Thailand often employ soybean fermentation processes that
have been passed along from one generation to another. With little to no improvement
over time, these processes can be outdated or do not meet the modern quality standards.
In order to improve the quality of soybean fermentation techniques, Emeritus Prof.
Amaret Bhumiratana in conjunction with a consortium of small- and medium-sized soy
sauce manufacturers, established the Quality Control and Training Center for Soybean
Fermentation (QCTC-Soybean Fermentation) through the support of the Thailand
Research Fund (TRF) and Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) in Germany. Most notable
examples of QCTC achievements include the introduction of improved microbial inocula (Aspergillus oryzae, Zygosaccharomyces rouxii and Tetratogenococcus halophilus)
in soy sauce fermentation, the introduction of new technique for koji preparation, the
use of large fiberglass tanks instead of small earthenware containers for second stage
soy sauce fermentation, and the development of cost-effective waste treatment systems.
These research outputs have truly helped the consortium members adopt appropriate
and sustainable processes for the manufacturing, leading to the quality improvement of
their products and reduction of production costs.
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ขนาดกลาง หนวยงานดังกลาวไดรบั การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
และ Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) ประเทศเยอรมนี โดยมีจดุ มงุ หมายในการยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑอาหารหมักจากถัว่ เหลือง และเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตัวอยางความ
สำเร็จของ QCTC ไดแก การปรับปรุงคุณภาพของหัวเชื้อซึ่งใชในการผลิตซีอิ๊ว (Aspergillus
oryzae, Zygosaccharomyces rouxii and Tetratogenococcus halophilus) การพัฒนา
วิธีการใหมในการเตรียมโคจิ การใชถังหมักไฟเบอรกลาสแทนภาชนะดินเผาในการผลิตซีอิ๊วใน
ขั้นตอนที่ 2 และการพัฒนาระบบการจัดการของเสียที่เหมาะสม ความสำเร็จเหลานี้ไดชวยให
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารหมักจากถั่วเหลืองขนาดเล็กสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและ
ตนทุนทีล่ ดลงโดยใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม นับเปนการพัฒนาอยางยัง่ ยืน

สิทธิบตั รระดับนานาชาติ
1. Panbangred, W. and Honda, J. (2008) Method of producing palatinose, trehalulose or mixture
thereof. Patent Number JP2008079533A, Japan.
2. Petre, J., Boonchird, C., Buasri, W. and Panbangred, W. (2011) Improved Bordetella pertussis
strains for the production of recombinant acellular pertussis vaccine. Patent Number: 2011/
09417., South Africa.
3. Satoshi, O., Takahashi, Y., Kazuhiko, O., Inahashi, Y., Iwatsuki, M., Matsumoto, A., Panbangred,
W. (2014) Antitrypanosomal active substance actinoallolides and method for producing same
Priority. Patent number: JP2013000768420130118 (W02014112387A).
4. Boonchird C, Buasri W, Panbangred W, Petre J. (2015) Modified Bordetellapertussisstrains.
Patent Number: US 9187754 B2

อนุสทิ ธิบตั รในประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตภัณฑธญ
ั พืชแทงสูตรขาวโอต ไพโรจน หลวงพิทกั ษ, ชนิศา มณีกลู เลขทีค่ ำขอ 0803001209
ผลิตภัณฑธญ
ั พืชแทงสูตรขาวเมา ไพโรจน หลวงพิทกั ษ, ชนิศา มณีกลู เลขทีค่ ำขอ 0803001210
ผลิตภัณฑธญั พืชแทงสูตรขาวโอตเสริมเสนใยอาหาร ไพโรจน หลวงพิทกั ษ, ชนิศา มณีกลู เลขทีค่ ำขอ 0903000614
ผลิตภัณฑธญั พืชแทงสูตรขาวเมาเสริมเสนใยอาหาร ไพโรจน หลวงพิทกั ษ, ชนิศา มณีกลู เลขทีค่ ำขอ 0903000615
ผลิตภัณฑน้ำนมขาวโพดเสริมแคลเซียมจากงา ไพโรจน หลวงพิทกั ษ, บุศรินทร ยิง่ แจมศิริ เลขทีค่ ำขอ 0603001702
ผลิตภัณฑน้ำนมขาวโพดเสริมวิตามินเอจากฟกทองและแครอท ไพโรจน หลวงพิทกั ษ, บุศรินทร ยิง่ แจมศิริ
เลขทีค่ ำขอ 0603001703
7. สูตรและกรรมวิธกี ารผลิตธัญพืชอัดแทงเสริมเสนใยอาหารและกาบาจากถัว่ หลายชนิดงอก ไพโรจน หลวงพิทกั ษ,
เกศรินทร เทียนสวาง เลขทีค่ ำขอ 1603000214
8. สูตรและกรรมวิธกี ารผลิตธัญพืชอัดแทงเสริมเสนใยอาหารและกาบาจากถัว่ เหลืองงอก ไพโรจน หลวงพิทกั ษ,
เกศรินทร เทียนสวาง เลขทีค่ ำขอ 1603000215

Selected Publications (Year 2015-2017)
1. Boonma S, Romsang A, Duang-Nkern J, Atichartpongkul S, Trinachartvanit W, Vattanaviboon
P, Mongkolsuk S*. The FinR-regulated essential gene fprA, encoding ferredoxin NADP+
reductase: Roles in superoxide-mediated stress protection and virulence of Pseudomonas
aeruginosa. PLoS One 2017 Feb 10;12(2):e0172071.
2. Hanpanich O, Wongkongkatep P, Pongtharangkul T, Wongkongkatep J*. Turning hydrophilic
bacteria into biorenewable hydrophobic material with potential antimicrobial activity via
interaction with chitosan. Bioresour Technol 2017 Apr;230:97-102.
3. Inprakhon P*, Wongthongdee N, Amornsakchai T, Pongtharankul T, Sunintaboon P, Wiemann
LO, Durand A, Sieber V. Lipase-catalyzed synthesis of sucrose monoester: Increased productivity by
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combining enzyme pretreatment and non-aqueous biphasic medium. J Biotechnol 2017
Oct;259:182-90.
Inthima P, Nakano M, Otani M, Niki T, Nishijima T, Koshioka M, Supaibulwatana K*.
Overexpression of the gibberellin 20-oxidase gene from Torenia fournieri resulted in modified
trichome formation and terpenoid metabolities of Artemisia annua. Plant Cell Tissue Organ
Cult 2017;129(2):223-36.
Mingmongkolchai S, Panbangred W*. In vitro evaluation of candidate Bacillus spp. for animal
feed. J Gen Appl Microbiol 2017 May;63(2):147-56.
Nilsen P*, Karlsen M, Sritunyalucksana K, Thitamadee S. White spot syndrome virus VP28
specific double-stranded RNA provides protection through a highly focused siRNA population.
Sci Rep 2017 Apr;7(1):1028.
Pattarayingsakul W, Nilavongse A, Reamtong O, Chittavanich P, Mungsantisuk I, Mathong
Y, Prasitwuttisak W, Panbangred W*. Angiotensin-converting enzyme inhibitory and antioxidant
peptides from digestion of larvae and pupae of Asian weaver ant, Oecophylla smaragdina,
Fabricius. J Sci Food Agric 2017 Aug;97(10):3133-40.
Putpeerawit P, Sojikul P, Thitamadee S, Narangajavana J*. Genome-wide analysis of aquaporin
gene family and their responses to water-deficit stress conditions in cassava. Plant Physiol
Biochem 2017 Dec;121:118-27.
Singracha P, Niamsiri N, Visessanguan W, Lertsiri S*, Assavanig A. Application of lactic
acid bacteria and yeasts as starter cultures for reduced-salt soy sauce (moromi) fermentation.
LWT-Food Sci Technol 2017 May;78:181-8.
Uthailak N, Mahamad P, Chittavanich P, Yanarojana S, Wijagkanalan W, Petre J, Panbangred
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟดในการควบคุมเชือ้ จุลนิ ทรียท เี่ ปนสาเหตุ
ของโรคพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
ดร. ศิระประภา มหานิล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

เอนโดไฟดเปนเชื้อราที่อาศัยในเนื้อเยื่อพืซไดครบวงจรชีวิตโดยไมกอใหเกิดโรคในพืชอาศัย
นอกจากนี้ ราเอนโดไฟดมีบทบาทสำคัญในการปองกันตัวของพืช เนื่องจากสามารถสรางสารที่มี
ฤทธิใ์ นการชวยกระตนุ การเจริญเติบโตของพืช สารทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ การเขาทำลายของจุลนิ ทรียท เี่ ปน
สาเหตุโรคพืช รวมถึงแมลงศัตรูพืช ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความตองการที่จะทำการศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟดที่มีปริมาณมากในประเทศในเขตรอนในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย
สายพันธรุ นุ แรงทีก่ อ โรคในพืชทีม่ คี วามสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ราเอนโดไฟดทแี่ สดง
ฤทธิใ์ นการยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรียส าเหตุโรคพืชจะถูกศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีของสารทีร่ าเอนโดไฟด
สรางความสัมพันธระหวางเอนโดไฟดกับเชื้อสาเหตุโรคพืช และกลไกการตานทานของพืชอาศัย
โดยทีร่ าเอนโดไฟดทมี่ ศี กั ยภาพสูงในการตานทานเชือ้ จุลนิ ทรียส าเหตุโรคพืชจะถูกนำมาพัฒนาเพือ่
สรางสารชีวภัณฑตอไปในอนาคต การคนพบสารชีวภัณฑนี้จะกอใหเกิดประโยชนกับหลายสวน
ทัง้ ทางดานการศึกษา เกษตรกร และธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย รวมถึงประเทศอืน่ ทัว่ โลก

granted by Toray Science Foundation, Japan

Efficiency of endophytic fungi in controlling economic pathogenic
microorganisms
Endophytes are microorganisms that can colonize plant tissues internally and complete their life
cycles without causing any disease or apparent infections; moreover, these fungal endophytes
play important roles in plant protection due to their ability in producing plant-growth regulatory,
antimicrobial, and insecticidal compounds. The goal for this project is to exploit large resources of
endophytes in tropical countries for their antimicrobial activity against virulence diseases of major
economic crops in Thailand. Novel endophytic fungi that show strong antimicrobial activity will
be analyzed for their chemical compounds, interactions between endophytic fungi and plant
pathogens, as well as resistance mechanisms in specific host plants. Later endophytic fungi that
have potential will be processed into biocontrol agents. Our findings of new biocontrol agents
will benefit several stakeholders, including academics, farmers, and agribusinesses in Thailand as
well as other countries worldwide.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การเก็บรักษา ขยาย และทดสอบประสิทธิภาพไสเดือนฝอยกอโรคในหอยทาก
ในระดับหองปฏิบตั กิ ารเพือ่ ใชควบคุมหอยทากศัตรูพชื ในสวนกลวยไม
ดร. เกรียง กาญจนวตี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประเทศไทยสงออกกลวยไมเปนอันดับสองของโลก กลวยไมจึงเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ
ประเทศไทย พบวาหนึง่ ในปญหาทีส่ ำคัญของการปลูกและสงออกกลวยไมคอื การเขาทำลายของหอย
ทากศัตรูพชื โดยจากงานวิจยั กอนหนาพบวาไสเดือนฝอย Cephalobus cubensis สายพันธุ 10D10
และ Panagrolaimus sp. สายพันธุ 16B3 สามารถใชกำจัดหอยทากศัตรูพชื บนตนกลวยไมได
อยางมีประสิทธิภาพและยังเปนอีกหนึง่ ทางเลือกในการลดการพึง่ พาสารเคมีซงึ่ จะชวยลดผลกระทบ
ตอสุขภาพของเกษตรกรและสิง่ แวดลอม โดยในโครงการวิจยั นีจ้ ะเนนไปยังการเก็บรักษา ขยาย และ
ทดสอบประสิทธิภาพไสเดือนฝอย ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหไดองคความรทู เี่ พียงพอตอการนำไปใชจริงในสวน
กลวยไมอยางมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากการกอโรคของไสเดือนฝอยยังขึน้ กับแบคทีเรียทีอ่ าศัยอยู
รวมกับไสเดือนฝอย ซึง่ มีเพียงบางชนิดเทานัน้ ทีส่ ามารถเพิม่ จำนวนและกอโรคในหอยทากศัตรูพชื
ได แบคทีเรียดังกลาวเพียงหนึง่ ชนิดจะถูกแยกออกจากหอยทากทีถ่ กู กอโรคโดยไสเดือนฝอย และ
นำมาเลีย้ งรวมกับไสเดือนฝอยปลอดเชือ้ เพือ่ สราง monoxenic nematode ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหไสเดือน
ฝอยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการกอโรค หลังจากนั้นจะทำการเก็บรักษาโดยการแชแข็ง โดย
จะทดสอบเพือ่ หาชนิดสารปองกันการเกิดผลึกน้ำแข็ง จำนวนไสเดือนฝอย และอัตราการลดอุณหภูมิ
ทีเ่ หมาะสม สุดทายเปนการหาวิธที เี่ หมาะสมในการผลิตไสเดือนฝอยจำนวนมากในหองปฏิบตั กิ าร
เพือ่ แจกจายแกเกษตรกรผปู ลูกกลวยไม โดยจะเนนทีก่ ารเพิม่ จำนวนในหองปฏิบตั กิ ารโดยทีไ่ มอาศัย
เครื่องมือราคาแพง ไดแก การผลิตบนอาหารเลี้ยงที่มีลักษณะแข็ง (solid-state production)
และการผลิตบนอาหารเลีย้ งทีม่ ลี กั ษณะเหลว (submerged production)

Cryopreservation, mass production and efficiency of the snail-pathogenic
nematodes for controlling pest snails in orchid farms
As Thailand is the second largest orchid exporter in the world, orchids are considered to be an
important plant to Thai economy. One of the important problems in orchid growing and exportation
is the infestation of pest snails. From our previous study, we found that the nematodes Cephalobus
cubensis strain 10D10 and Panagrolaimus sp. strain 16B3 can be efficiently used to control pest
snails on orchids. This solution which has less effects on health and environment can be alternative
to chemical pesticides. This study will emphasize on cryopreservation, mass production and
efficiency of the nematodes in order to accumulate enough information to apply the nematodes in
an orchid farm scale. The pathogenicity of nematodes also depends on the species of symbiotic
bacteria. Only particular bacteria can propagate in snail body cavity leading to lethality. In order
to maximize the pathogenicity, the bacteria will be isolated and cultured together with the nematodes
to generate the monoxenic nematodes. After obtaining the monoxenic nematodes, the optimization of
cryopreservation techniques will be then performed by varying types of cryoprotectants, the
number of nematodes and rates of temperature reduction. To be able to distribute the nematodes to
orchid growers, the methods of nematode mass production will be optimized. The simple production
techniques, such as solid-state and submerged production, will be employed in order to eliminate
the use of expensive instruments.
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นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑขา วสีของไทยเสริมโปรไบโอติคเพือ่ เพิม่
มูลคาสินคาทางการเกษตรและสงเสริมสุขภาพในสังคมผสู งู อายุ
ดร. ศรัณย พรหมสาย
โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โปรไบโอติคมีการศึกษามาอยางยาวนานวามีคณ
ุ ประโยชนตอ สุขภาพของมนุษยและสัตว เมือ่ กลาว
ถึงอาหารฟงกชั่น โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรไบโอติคนั้น ไดมีแนวโนมการบริโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนไดหนั มาใสใจในสุขภาพ สภาวการณรนุ แรงของเชือ้ ดือ้ ยา และการกาวสสู งั คมผสู งู อายุ
ปจจุบนั ประเทศไทยกำลังประสบปญหาเกีย่ วกับเชือ้ ดือ้ ยาอยางรุนแรง จึงไดมกี ารรณรงคใหหนั ไป
ใชผลิตภัณฑโปรไบโอติคแทนการใชสารปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้น ในประเทศไทยก็มีทรัพยากรทาง
ชีวภาพหลากหลายชนิดที่มีสารอาหารและคุณคาทางโภชนาการที่จะพัฒนาไปเปนอาหารสุขภาพ
ุ สมบัตเิ หมาะสมใชเปนคาริเออรและสารพรีไบโอติค
ตางๆ ได โดยเฉพาะอยางยิง่ ขาวสีของไทยทีม่ คี ณ
จากการวิจยั มาอยางตอเนือ่ งพบวา ขาวสีของไทยมีศกั ยภาพสูงสำหรับการใชเปนคาริเออร เนือ่ งจาก
ชวยใหโปรไบโอติคสามารถยึดเกาะและรอดชีวติ ไดดใี นระบบทางเดินอาหาร ผลสำเร็จของการสราง
นวัตกรรมทีเ่ พิม่ มูลคาใหกบั ผลิตผลการเกษตรครัง้ นีจ้ ะเปนการชวยเหลือเกษตรกรทีป่ ระสบปญหา
ราคาขาวตกต่ำ ใหสามารถระบายขาว และหลุดพนบวงแหงความยากจนได ผลิตภัณฑโปรไบโอติค
ที่ไดนี้ถือเปนผลิตภัณฑทางการเกษตรมูลคาสูงและสามารถบรรลุผลสำเร็จในเชิงการนำไปใช
ประโยชนกบั ผบู ริโภคไดหลากหลายกลมุ ซึง่ มีสว นในการชวยพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเปาหมายทีเ่ กีย่ วของกับทิศทางยุทธศาสตรประเทศ ประเทศไทย 4.0
มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน

Innovation and development of probiotic-supplemented Thai-pigmented
rice products for value-added agricultural products and health
promotion in an ageing society
Probiotics have long been studied for the health benefits of humans and animals. Functional food
particularly probiotic products has become more popular due to the emerging of healthiness
caring, resistance-antibiotic pathogens and aging population concerns. Currently, Thailand is
facing a serious problem from drug resistance. Therefore, the campaigns using probiotics replace
to antibiotics have been launched. There are plentiful of bio-resources that contain various nutrients
and high value substances in Thailand. Thai pigmented rice have high value of bioactive
compounds are shown to be a potential carrier and prebiotic. Based on the ongoing study, it was
found that Thai-pigmented rice has high potential and it is proper to use as a carrier because it
can enhance probiotics to adhere and survive in the gastrointestinal tract. The goal achievement
of this innovative creation in terms of value added products is to help Thai farmers who are facing
the low price of rice. The high value of rice will help improve the rice distribution and lead to
solve the circumstance of poverty of Thai farmers. An alternative product from this research will be
useful for many kinds of consumers and add value to the agricultural products. The outcomes of this
research also help develop and reinforce the economy of targeted industries related to the national
strategic direction Thailand 4.0, the development with prosperity and sustainability.
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การพัฒนาผลิตภัณฑโฟมยางพาราผสมสารฟโรโมน methyl eugenol
สำหรับดึงดูดแมลงวันผลไม
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. นริศ ทาวจันทร
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แมลงวันผลไม Bactrocera dorsalis เปนแมลงศัตรูพชื ทีส่ ำคัญทางเศรษฐกิจ เขาทำลายผลไม
และพืชผักไดหลายชนิด การควบคุมแมลงวันผลไมโดยใชสารเคมี พบวาสรางปญหาการตานทาน
ของแมลง และการตกคางของสารเคมีในผลผลิต เพือ่ ลดปญหาดังกลาว การใชสารฟโรโมน methyl
eugenol ดึงดูดแมลงวันผลไม สามารถชวยลดความเสียหายและลดการปนเปอนของสารเคมี
ในผลผลิตลงได แตการใชสารฟโรโมนของเกษตรกรในปจจุบันนิยมใชสำลีกอนชุบสารฟโรโมน
ในปริมาตร 0.5-1 มิลลิลติ รและแขวนไวในกับดัก เกษตรกรตองเติมสารฟโรโมนทุกๆ 7-14 วัน
เพราะสำลีมีชองวางภายในขนาดใหญ ไมสามารถกักเก็บสารไวไดยาวนาน ทำใหสารระเหยอยาง
รวดเร็ว และสาร methyl eugenol มีราคาแพง ดังนัน้ เพือ่ ลดปญหาดังกลาวการนำโฟมยางพารา
เขามาทดแทนการใชสำลีจงึ เปนวิธที างเลือกวิธหี นึง่ เพราะโฟมยางพารามีคณ
ุ สมบัตใิ นการปลดปลอย
สารไดอยางชาๆ และสม่ำเสมอ จากการทดสอบเบือ้ งตนพบวาโฟมยางพาราทีบ่ รรจุสาร methyl
eugenol ปริมาตร 100 ไมโครลิตร สามารถดึงดูดแมลงวันผลไมเพศผู B. dorsalis ไดยาวนาน
ถึง 120 วัน เมือ่ เปรียบเทียบกับสำลีกอ นทีด่ งึ ดูดไดเพียง 15 วันเทานัน้ สามารถลดการใชสารได
ถึง 5 เทา และดึงดูดแมลงวันผลไม B. dorsalis ไดยาวนานกวา 4 เทา ดังนัน้ โฟมยางพาราจึงมี
ประสิทธิภาพสูงและลดตนทุนในการพัฒนาเปนวัสดุสำหรับบรรจุสารฟโรโมน methyl eugenol
เพือ่ ควบคุมการระบาดของแมลงวันผลไม B. dorsalis

Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae) Product development
of latex form mixed with pheromone, methyl eugenol, for attractant
Oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae)
Bactrocera dorsalis is an economically important insect pest of fruits and vegetables. The regular
use of insecticide had increasingly become a problem of insecticide resistance in insects and
also residue in agricultural products. To overcome this problem, the use of pheromone could help
to manage B. dorsalis and reduce the crop loss as well as insecticides residue on crops. Generally,
many farmers load the pheromone methyl eugenol in cotton ball amounting 0.5-1 ml and use in the
trap. In this process, the farmer must reload methyl eugenol at an interval of 7-14 days. Because,
the cotton ball has big pore size, easy evaporation of the chemicals and expensive. To overcome
such problem, the para rubber foam can be an alternative to replace the cotton ball for the loading
of methyl eugenol in trap. The para rubber foam has properties of slow delivered of the chemical
and also consistency release. The preliminary test on para rubber foam loaded with 100 ul of
methyl eugenol attracted adult male B. dorsalis for more than 120 days in comparison to cotton ball
attracted B. dorsalis for 15 days. Whereas, the para rubber foam reduces the use of methyl eugenol
more than 5 times and attracted B. dorsalis for a longer period about 4 times in comparison to cotton
ball. The para rubber foam showed high efficiency and reduced cost to develop a device for
loading the methyl eugenol for an area wide management of B. dorsalis.
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การวิเคราะหหาโปรตีนในขาวทีเ่ กีย่ วของกับกลไกการตานทานโรคขอบใบแหง
ดร. สุภารัตน ลีธนัชอุดม
สาขาวิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

โรคขอบใบแหง (Bacterial leaf blight) เปนโรคที่สำคัญในขาวเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด
Xanthomonas oryzae pv. oryzae ทำใหผลผลิตขาว (Oryza sativa) ซึง่ เปนพืชเศรษฐกิจที่
สำคัญของประเทศไทยนัน้ ลดลงและอาจมากถึง 50% ในงานวิจยั นีจ้ ะใชวธิ ี “Multilocus sequence
analysis (MLSA)” มาวิเคราะหและเปรียบเทียบลำดับเบสของยีนทีเ่ รียกวา “housekeeping gene”
ั นาการ (Phylogenetic tree) ในเชือ้ แบคทีเรีย
เพือ่ สรางแผนภูมติ น ไมทแี่ สดงความสัมพันธทางวิวฒ
ทีแ่ ยกจากรอยโรคในใบขาวทีเ่ ก็บจากพืน้ ทีเ่ พาะปลูกตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม ความแตกตางทาง
พันธุกรรมของเชื้อกอโรคขอบใบแหงในขาวสามารถนำมาใชในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความ
สามารถในการกอโรคและการแสดงออกของโปรตีนในขาวที่ไดรับเชื้อกลุมตางๆ และแสดงความ
ตานทานตอโรคทีแ่ ตกตางกันระหวางขาวแตละสายพันธุ โดยเทคนิค GelC-MS/MS เพือ่ ศึกษา
ความเปนไปไดของหนาที่และการทำงานของโปรตีนที่นาจะทำหนาที่เกี่ยวของในระบบภูมิคุมกัน
ของขาวตอเชือ้ โรคนี้ ทำใหเกิดความเขาใจกระบวนการตางๆ ทัง้ ในแบคทีเรียและในตนขาวทีม่ สี ว น
เกีย่ วของกับการกอโรคและระบบภูมคิ มุ กันของขาวมากขึน้ ซึง่ จะนำไปสกู ารคนหาสารหรือวิธกี าร
ในการกำจัดและควบคุมโรคชนิดนีโ้ ดยไมกอ ผลกระทบตอมนุษยและสิง่ แวดลอม นอกจากนีข้ อ มูล
ดังกลาวจะสามารถนำไปใชเพือ่ เปนขอมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาเครือ่ งหมายโมเลกุลสำหรับปรับปรุง
พันธุขาวที่มีความตานทานตอโรคขอบใบแหงไดตอไป

granted by Toray Science Foundation, Japan

Characterization of rice immune system protein triggered by bacterial
leaf blight infection
Bacterial leaf blight is one of the most bacterial infections found in rice (Oryza sativa), a Thailand’
s most economic important staple crop, the disease is caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae
leading to the significant decrease in rice production (up to 50%). This project aims to employ the
technique “Multilocus sequence analysis (MLSA)” to study and analyze nucleotide sequencing
from bacterial housekeeping genes in order to generate the phylogenetic tree of the bacterial
isolated from leaves derived from rice with bacterial leaf blight collected from various rice fields in
Chiang Mai, Thailand. The genetics relationship and variation among bacterial collection will be
used further to study the protein expression by GelC-MS/MS analysis. The response of protein
production comparing between each group of bacterial infection in different rice varieties will be
generated the important information revealing the possible activity of candidate protein(s) to
against the infection from bacterial leaf blight disease. The result from this study will support the
understanding of the process of bacterial leaf blight infection and rice immune system which will
be useful for developing a new human and environmental friendly material and method to control
rice disease. Moreover, the information of protein related with disease resistance will be further
used to develop a new molecular marker tightly linked to bacterial leaf blight resistance gene for
the marker assisted selection (MAS) in rice breeding program.
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สมดุลฮอรโมนพืชเพือ่ การผลิตบัวหลวงตัดดอกนอกฤดู
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ภาณุพล หงษภกั ดี
ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บัวหลวงเปนพืชน้ำที่มีประวัติศาสตรผูกพันกับมนุษยชาติมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะประเทศ
ในแถบทวีปเอเชีย เมล็ดและรากนิยมใชเปนพืชอาหารทีใ่ หคณ
ุ คาทางโภชนาการสูง เกสรตากแหง
ใชเปนยา และดอกตูมใชเพื่อการประดับตกแตง และบูชาในพิธีทางศาสนา สำหรับประเทศไทย
เกษตรกรนิยมเริม่ ปลูกบัวในชวงฤดูรอ น และจะทยอยเก็บเกีย่ วเกีย่ วผลผลิตดอกหลังปลูกเลีย้ งนาน
3 เดือน เมือ่ เขาสชู ว งฤดูหนาว ดอกบัวหลวงจะมีการพักตัว ทำใหไมสามารถผลิตดอกไดตลอดป
เกษตรกรจึงนิยมใชเทคนิคการทุบไหล (rhizome cracking) เพือ่ ทำลายการพักตัวในชวงปลาย
เดือนตุลาคม โดยบังคับใหบวั หลวงกลับมาสรางยอดใหม และกระตนุ การออกดอกภายหลังจาก
นัน้ สงผลใหชว งเวลาดังกลาวดอกบัวขาดตลาด สวนทางกลับปริมาณการใชงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ผลผลิต
จึงมีราคาเพิม่ ขึน้ 2-3 เทา แมดอกบัวจะเปนไมตดั ดอกทีส่ ำคัญของไทย แตปจ จุบนั ยังขาดความ
รพู นื้ ฐานดานการควบคุมการออกดอก เนือ่ งจากปจจัยทางสภาพแวดลอม โดยเฉพาะสภาพวันสัน้
(short day length) และอุณหภูมติ ่ำ (low temperature) ตลอดจนการเขตกรรม เชน การทุบไหล
มีบทบาทสำคัญตอการเจริญเติบโต และชักนำการออกดอกของบัวหลวง ผานการเปลีย่ นแปลงระดับ
ฮอรโมนพืช (ABA และ t-ZR) การเขาใจในรูปแบบการเปลีย่ นแปลงสมดุลฮอรโมนพืชดังกลาว
จึงเปนประโยชนสำหรับการประยุกตใชเทคนิคการจัดการสภาพแวดลอม และการเขตกรรมทีเ่ หมาะสม
เพื่อบังคับและควบคุมการออกดอกของบัวหลวงใหเปนไปไดตลอดป อันจะเปนการสรางรายได
ใหกบั เกษตรกรไทย

Endogenous phytohormone balancing techniques for sacred lotus cut
flower off-season production
Sacred lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) is well known as an aquatic plant which related to a very
long human history especially in Asian countries. All parts of the plant including seed, root, stamen
and flower can be used as highly nutritional edible food, herbal medicinal and decoration and
worship purposes. In Thailand, farmer starts to grow active stolon on summer climate and continue
to harvest its flowers for 3 month after planting. Farmer usually plows the land to break rhizome
dormancy during late October (winter), which resulting in the processes of new shoot and flower
formations. The delay of re-growing shoot leads to less flower supply in markets, and might result
in highly demand with 2-3 folds higher prices. N. nucifera is an important flowering crop in
Thailand, but its basic knowledge on controlling flowering factors appear to be largely conserved.
Environmental effects (short day length and low temperature) and some horticultural practice
(rhizome cracking) could play an important role to induce plant growth and flowering via the
changes of plant hormones (ABA and t-ZR) in lotus. The clearly understanding of hormonal
balance in lotus could be beneficial for applying some environment managements and suitable
horticultural techniques for year round production in order to increase the Thai farmer income.
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ชีววิทยาเชิงระบบของงาขีม้ อ น (Perilla frutescens) เพือ่ สืบหากระบวนการ
สังเคราะหกรดไขมันโอเมกาสามในพืช
ดร. ศุภชัย โตภาณุรกั ษ
ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

งาขีม้ อ น หรือ งามอน (Perilla frutescens) สามารถเพาะปลูกในเฉพาะภาคเหนือตอนบน เชน
เชียงราย แมฮอ งสอน นาน งาขีม้ อ นเปนพืชทีม่ คี ณ
ุ คาทางอาหารสูงมากและเปนพืชเพียงไมกชี่ นิด
ทีส่ ามารถผลิตกรดไขมันไมอมิ่ ตัวโอเมกา-3 (อัลฟา ไลโนเลอิก) ซึง่ สามารถผลิตกรดไขมันชนิดนี้
สูงกวาน้ำมันปลา 15-20 เทา งาขีม้ อ นจำเปนทีต่ อ งเพาะปลูกในทีจ่ ำกัดในพืน้ ทีส่ งู กวาระดับน้ำทะเล
มากกวา 500 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปต่ำ จึงทำใหมีพื้นที่เพาะปลูกนอยและใหผลผลิต
คอนขางนอย คณะผูวิจัยพบวาเมล็ดงาขี้มอนที่ปลูกในจังหวัดที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลที่สูง
เชน แมฮอ งสอน สามารถผลิตกรดไขมันโอเมกา-3 มากกวาเมล็ดงาขีม้ อ นทีป่ ลูกในจังหวัดทีม่ รี ะดับ
ความสูงจากน้ำทะเลต่ำ เชน จังหวัดนาน มีการแสดงออกของยีนทีส่ งั เคราะหกรดไขมันโอเมกา-3
ไดแก α-ketoacyl acyl carrier protein (ACP) synthase (KASII) และ Fatty acid desaturase 3
(FAD3) เพิ่มขึ้นในเมล็ดงาขี้มอนที่ปลูกจังหวัดแมฮองสอนซึ่งเปนพื้นที่ที่สูงกวาระดับน้ำทะเล
มากกวาจังหวัดอื่น แตทั้งนี้ยังไมสามารถบงชี้ใหเห็นวาการแสดงออกของยีนโดยรวมทั้งหมด
มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตอบสนองตอระดับความสูงของพืชงาขี้มอน การศึกษาในระดับ
โปรติโอมิกสและชีววิทยาเชิงระบบใชเพือ่ หาความสัมพันธระหวางระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล
กับการสังเคราะหกรดไขมันโอเมกา-3 ของงาขีม้ อ น โดยคาดหวังวาชีววิทยาเชิงระบบสามารถชวย
ในการปรับปรุงวิธีการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ
และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับงาขี้มอน

Systems biology of Ngha-kee-mon (Perilla frutescens) for discovery of
plant omega-3 fatty acid biosynthesis
Perilla, Ngha-kee-mon or Ngha-Mon (Perilla frutescens) is plant cultured in upper northern Thailand
such as Chiangrai, Maehongson, Chiangmai. Perilla is highly nutritious plant which able to
produce unsaturated omega-3 fatty acid (alpha linoleic acid, ALA) higher than fish 15-20 folds.
However, perilla must to be cultured in the area over 500 metres-sea level and low annual average
temperature. This is attributed to culture area is limited and also perilla productivity is low. Our study
suggested that perilla seed cultured in Maehongson, which is in high sea level area, produced
higher ALA than Nan, which is lower sea level area. Genes related omega-3 fatty acid
biosynthesis, choosing α-ketoacyl acyl carrier protein (ACP) synthase (KASII) and fatty acid
desaturase 3 (FAD3) were expressed highly in perilla seeds cultured in Maehongson. But this could
not demonstrate holistic view of gene expressing against to higher sea level which relied on
mRNA level so far. Therefore, proteomics and systems biology need to be utilized for
interrogation of omega-3 fatty acid biosynthesis against to higher sea level. The outcome of this
study can increasing captivity of competition to other countries and economic values for perilla.
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สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
การออกแบบรังเทียมเพือ่ ใชในการเลีย้ งและเพิม่ จำนวนแมลงภู
ในการเพิม่ ผลการผลิตกาแฟ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ณัฐพจน วาฤทธิ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กาแฟเปนพืชผลทางการเกษตรทีม่ กี ารสงออก คิดเปนมูลคาหลายรอยลานบาทตอป ซึง่ กาแฟทีป่ ลูก
ในประเทศไทยมีสองชนิด ไดแก กาแฟอราบิกาและโรบัสตา นอกจากนี้ การติดผลของกาแฟ
ทั้งสองชนิดยังมีความแตกตางกัน โดยที่กาแฟอราบิกาสามารถผสมพันธุภายในดอกเดียวกันได
สวนโรบัสตาจำเปนตองมีการผสมขามตนจึงจะเกิดการติดผลโดยอาศัยแมลงชวยผสมเกสร ผึ้ง
พืน้ ถิน่ ทีม่ กี ารดำรงชีวติ อยอู ยางสันโดษมีประสิทธิภาพในการเพิม่ การติดผลของดอกกาแฟไดดกี วา
ผึ้งใหน้ำหวาน ทางผูวิจัยตองการจะนำแมลงภูชนิด Xylocopa (Biluna) nasalis ซึ่งสามารถ
พบกระจายตัวไดทั่วประเทศมาขยายพันธุและเพิ่มจำนวนเพื่อใชในการชวยเพิ่มผลผลิตกาแฟ
โดยทำการออกแบบมัดทอรังเทียมดวยวัสดุที่แตกตางกัน ที่มีขนาดความยาว 1-3 เมตร และมี
เสนผาศูนยกลางทางเขารังในชวง 10-50 มิลลิเมตร วางทีร่ ะดับความสูงจากพืน้ ตัง้ แต 1-5 เมตร
สถานที่ทำการทดลองประสิทธิภาพของมัดรังเทียมจะดำเนินการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี และที่มหาวิทยาลัยพะเยา ในสวนของสถานที่สำหรับการ
ทดสอบความสามารถในการชวยผสมเกสรตอการติดผลของตนกาแฟจะดำเนินการทีศ่ นู ยวจิ ยั และ
ฝกอบรมทีส่ งู ขุนชางเคีย่ น คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การนำแมลงภมู าชวยในการผสม
เกสรดอกกาแฟจึงอาจเปนอีกทางเลือกหนึง่ ทีน่ า สนใจสำหรับการเพิม่ ผลผลิตกาแฟภายในประเทศ

In Thailand, exportation of coffee products yields more than 100 million baht annually. Two species
of coffee are predominantly cultivated in the northern and southern areas of the country: Arabica
coffee (Coffea arabica) and Robusta coffee (Coffea robusta). C. arabica is a self-compatible
plant, whereas C. robusta needs cross pollination for fruit production. However, both coffee
species can greatly benefit from cross pollination via insects, particularly by bees. There is a great
diversity of native bees in Thailand beside of the common honey bees. We proposed a project to
design an artificial nest for native carpenter bee, Xylocopa (Biluna) nasalis, for mass-rearing to be
used for future coffee pollination. The designed nest was constructed using various materials with
different size and dimension based upon previous research data. Testing field for X. nasalis nest
design will be carried out at King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Ratchburi
campus, Ratchburi province and Phayao University, Phayao province. Pollination study of X. nasalis
in coffee plantation will be implemented at Khun Chang Khian Highland Research and Training
Center, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai province.
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Designing artificial nests for mass-rearing of carpenter bees for coffee
pollination
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สาขาเคมี
วัสดุชวี ะของสารเรืองแสงกลมุ เอซาโบรอนไดเพอรโมเมธีนสำหรับ
การถายภาพและรักษามะเร็งโดยใชแสง
ดร. อัญญานี คำแกว
สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

สารเรืองแสงกลุมเอซาโบรอนไดเพอรโรเมธีน เปนสารเรืองแสงที่นักวิจัยใหความสนใจพัฒนา
เพื่อประโยชนทางดานการแพทยเปนอยางมาก เนื่องจากสารกลุมนี้มีคุณสมบัติเชิงแสงที่ดี
โดยเฉพาะการดูดกลืนและปลดปลอยแสงในชวงใกลอนิ ฟราเรด และสามารถปรับเปลีย่ นโครงสราง
ใหเหมาะสมในการนำไปตอกับสารชีวโมเลกุลได ซึง่ คุณสมบัตเิ หลานี้ เหมาะสมอยางยิง่ ในการพัฒนา
ใหเปนสารที่ใชในการถายภาพเซลลมะเร็งได อยางไรก็ตาม ความสามารถในการละลายน้ำของ
สารกลุมนี้คอนขางต่ำ ทำใหเปนปญหาอยางมากในการพัฒนาสารเรืองแสงเพื่อใชประโยชนทาง
ชีววิทยาและชีวการแพทย ดังนัน้ โครงการวิจยั ชิน้ นี้ จึงเสนอแนวทางการแกปญ
 หา โดยการเพิม่ ตอ
หมทู ลี่ ะลายน้ำไดดเี ขาไปโครงสรางของสารเรืองแสง และทำใหโมเลกุลนัน้ กลายเปนพอลิเมอร หรือ
อาจจะอยูในรูปของไมเซลล ทำใหการละลายน้ำดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับโครงสรางสารให
สามารถผลิตออกซิเจนอนุมลู อิสระทีเ่ ปนพิษตอเซลลมะเร็งเมือ่ ถูกกระตนุ ดวยแสงทีม่ คี วามยาวคลืน่
ทีเ่ หมาะสม ทำใหสารเรืองแสงกลมุ นีม้ ที งั้ สองคุณสมบัตทิ สี่ ำคัญตอการรักษาโรคมะเร็ง คือ การ
ถายภาพวินจิ ฉัย และการรักษาดวยแสง ผลการศึกษาทีไ่ ดจะเปนประโยชนอยางมากในการพัฒนา
โมเลกุลทางเคมีอินทรียใหสามารถใชประโยชนทางการรักษามะเร็งในระดับสูงขึ้นไดในอนาคต

Biocompatible Aza-BODIPY for cancer imaging and therapy
In the past decade, aza-boron dipyrromethene (Aza-BODIPY) gained considerable multidisciplinary
attention due to their physical properties and diverse applications. However, the unmodified dyes
are intrinsically hydrophobic. Many studies introduced various hydrophilic groups, such as quaternary
ammonium, sulfonate or oligo-ethyleneglycol moieties into the aza-BODIPY core and found that
those can improve the aqueous solubility with maintaining their high fluorescence quantum yields.
Therefore, applying these fluorescent dyes in aqueous systems to bio-imaging and photodynamic
therapy (PDT) has high possibility to be achieved. In this project, we propose the modification of
aza-BODIPY dyes by turning them into polymers and micelles for biological purposes. Moreover,
by adding the heavy atoms such as bromines or iodines into the peripheral position can make the
dyes become PDT agents, which can generate singlet oxygen that is toxic to the cells.
Consequently, the results from this project will be beneficial to the researchers who are interested
in developing the cancer imaging agents as well as PDT agents for clinical research.
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สาขาเคมี
การพัฒนาเซ็นเซอรแบบใชแลวทิง้ โดยอาศัยนาโนคอมโพสิต รีดวิ ซกราฟนออกไซค
และอนุภาคแมเหล็กนาโนปรับปรุงบนอิเล็กโทรดแบบพิมพสกรีนเพือ่ ตรวจวัด
สารเรงเนือ้ แดงแรคโตพามีนในเนือ้ หมู
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. รงุ ทิวา ภอู าภรณ
ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

งานวิจยั นีพ้ ฒ
ั นาแพลตฟอรมของเซ็นเซอรทางเคมีไฟฟาแบบใชแลวทิง้ เพือ่ ตรวจวัดสารเรงเนือ้ แดง
แรคโตพามีน โดยอาศัยนาโนคอมโพสิตระหวางรีดิวซกราฟนออกไซดและอนุภาคแมเหล็กนาโน
ปรับปรุงบนขัว้ ไฟฟาแมเหล็กแบบพิมพสกรีน (rGO/Fe3O4-MSPE) การสรางเซ็นเซอรนนั้ Fe3O4
จะจับกับพื้นผิวของ rGO แบบโควาเลนททำใหไดคอมโพสิตนาโน rGO/Fe3O4 จากนั้นนำ
คอมโพสิตนาโนทีไ่ ดปรับปรุงบนพืน้ ผิวของขัว้ ไฟฟาเกิดเปนฟลม ขึน้ จากนัน้ ศึกษาคุณลักษณะของ
คอมโพสิตนาโน rGO/Fe3O4 โดยเทคนิคแสดงคุณลักษณะทัง้ ทางพืน้ ผิวและทางเคมีตา งๆ รวมทัง้
การตอบสนองการเรงทางเคมีไฟฟาตอแรคโตพามีนและสมรรถนะการทำงานของเซ็นเซอรโดย
อาศัยเทคนิค differential pulse voltammetry และ linear sweep voltammetry งานวิจยั นีไ้ ด
แสดงใหเห็นการใชประโยชนของคอมโพสิตนาโนระหวางแมเหล็กและกราฟนในการพัฒนาเปน
เซ็นเซอร โดยการนำไปตรวจวัดสารที่มีความสำคัญอยางเชนแรคโตพามีน ดวยขอดีของการเปน
แมเหล็ก การนำไฟฟา ความเขากันไดทางชีวภาพ และความสามารถในการกระจายตัวในสารละลาย
มีขวั้ ของคอมโพสิตนาโน ทำใหมนั สามารถติดกับขัว้ ไฟฟาไดอยางงายดายจากคุณสมบัตแิ มเหล็ก
และไดรับประโยชนของปฏิกิริยารีดอกซแบบตรงและพฤติกรรมการเรงทางเคมีไฟฟาของ rGO
ที่ดูดซับเปนนาโนคอมโพสิต ดังนั้นจึงเปนการแสดงศักยภาพในการประยุกตใชของคอมโพสิต
ที่ปรับปรุงบนขั้วไฟฟาแมเหล็กแบบพิมพสกรีน ในการพัฒนาแพลตฟอรมของเซ็นเซอรทางเคมี
ไฟฟาแบบใชแลวทิ้งแบบใหมสำหรับการตรวจวัดสารปนเปอนในอาหารตางๆ

Development of disposable electrochemical sensor based on screen-printed
electrode modified with reduced graphene oxide/magnetic nanoparticle
nanocomposites for determination of ractopamine
We aim to develop a reduced graphene oxide/magnetic nanoparticles nanocomposite modified
magnetic screen-printed electrode (rGO/Fe3O4-MSPE) as a novel system for the preparation of
disposable electrochemical sensing platform for ractopamine determination. To fabricate the
sensor, Fe3O4 will be attached on the rGO surface by covalent linking to obtain rGO/Fe3O4
nanocomposite. The nanocomposite of rGO/Fe3O4 will be dropped on the surface of MSPE to
obtain nanocomposite film forming on the electrode. The rGO/Fe3O4 nanocomposite will be
characterized by surface and chemical characterization techniques using synchrotron-based
x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), x-ray absorption near-edge structure (XANES), scanning
electron microscopy (SEM), and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). The electrocatalytic
response to ractopamine and the performance of the sensor will be investigated by means of
differential pulse voltammetry (DPV) and linear sweep voltammetry (LSV). Herein, by applying
important compounds such as ractopamine as representative example, the utility of the magnetic
graphene nanocomposite for developing sensing platform will strongly be demonstrated. With the
advantages of the magnetism, conductivity, biocompatibility as well as good dispersibility in polar
solvents of the rGO/Fe3O4 nanocomposite, it could be facilely adhered to the electrode surface
by magnetically controllable assembling and be beneficial to achieve the direct redox reactions
and electrocatalytic behaviors of rGO immobilized into the nanocomposite. Hence, the potential
applicability of the nanocomposite modified MSPE as a novel disposable electrochemical sensing
platform for food contaminants will be presented, and therefore holds great promise for a wide
variety of applications in sensor.
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สาขาเคมี
การสังเคราะหตวั เรงปฏิกริ ยิ าทีม่ ตี ำแหนงเรงหนึง่ ตำแหนง
เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. พิมพา หอมนิรนั ดร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จากปญหาการลดลงของวัตถุดบิ ทีไ่ ดจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีในการผลิตพลาสติกและการเพิม่ ขึน้
ของปญหาทางสิ่งแวดลอม ทำใหพอลิแลกไทดไดรับความสนใจอยางมากในการนำมาใชแทนที่
พอลิโอเลฟน พอลิแลกไทดจดั เปนพอลิเอสเทอรสงั เคราะหทสี่ ำคัญมากชนิดหนึง่ เนือ่ งจากมีสมบัติ
การยอยสลายไดทางชีวภาพ สมบัตกิ ารเขากันไดทางชีวภาพ และสมบัตใิ นการนำกลับไปใชใหมได
โดยทัว่ ไปพอลิแลกไทดทมี่ นี ้ำหนักโมเลกุลสูงสามารถสังเคราะหไดหลายวิธี แตการสังเคราะหโดย
อาศัยปฏิกริ ยิ าพอลิเมอไรเซชันแบบเปดวงโดยมีสารประกอบเชิงซอนของโลหะทีม่ ลี แิ กนดลอ มรอบ
ทำหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ดวยเหตุนี้งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปดวงจึงไดรับความสนใจเปนอยางมากในชวงกวา
สามทศวรรษทีผ่ า นมา นอกจากนีก้ ารผลิตโคพอลิเมอรของแลกไทดกบั มอนอเมอรชนิดอืน่ ๆ จะเปน
การพัฒนาสมบัตติ า งๆ ของโคพอลิเมอรใหดขี นึ้ จากเหตุผลดังกลาว โครงการวิจยั นีจ้ งึ มีจดุ ประสงค
ในการพัฒนาตัวเรงปฏิกริ ยิ าระบบใหมเพือ่ ใชผลิตพอลิแลกไทดและโคพอลิเมอรของพอลิแลกไทด
โดยระบบของตัวเรงปฏิกริ ยิ าชนิดใหมนปี้ ระกอบตัวเรงปฏิกริ ยิ าสองกลมุ ของสารประกอบเชิงซอน
ของโลหะอะลูมิเนียมและมีลิแกนดลอมรอบชนิด pyrazolyl ethanoate นอกจากนี้ยังสนใจ
สังเคราะหมอนอเมอรชนิดเอสเทอรวงปดชนิดใหมที่ไมไดมีการจำหนายทางการคาอีกดวย

granted by Toray Science Foundation, Japan

Synthesis of single-site catalysts for the production of bioplastics
As the present time of depleting petrochemical feedstock and increasing environmental awareness,
polylactide (PLA) has become an attractive alternative to conventional polyolefins. Polylactide (PLA)
is one of the most important synthetic polyesters due to its biodegradability, biocompatibility and
biorenewability. In general, high molecular weight PLA can be obtained by various methods.
Nonetheless, the ring-opening polymerisation catalyzed by discrete metal complexes stabilized by
various ligand architectures is the most effective method. Over the past few decades, research into
the stereocontrolled ROP of rac-LA has thus received continuous interest. In addition, PLA-based
copolymers maintain many of the desirable properties of traditional plastics with the added
advantages that they are biocompatible, readily biodegradable, and easily recycled. Hence,
this project aims to development of a new catalyst system for the production of PLA and their
copolymers. This catalyst system contains two series of aluminium complexes supported by pyrazolyl
ethanoate ligands. In addition, the synthesis of new non-commercial cyclic ester monomers will
also be investigated.
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สาขาเคมี
การประยุกตใชแผนแปะผิวทดสอบวัณโรคระยะแฝง
ดร. ทรงศรี เกษมพิมลพร
ฝายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

องคการอนามัยโลกแนะนำใหใชวธิ ที ดสอบปฏิกริ ยิ าตอทุเบอรคลู นิ ทีผ่ วิ หนังเปนวิธมี าตรฐานในการ
ตรวจวินิจฉัยผูติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง ขอเสียหลักของการใชทุเบอรคูลินคือมีความจำเพาะต่ำ
ปฏิกริ ยิ าตอทุเบอรคลู นิ จะไมจำเพาะเฉพาะแตเชือ้ วัณโรค แตจะมีปฏิกริ ยิ าตอผทู เี่ คยไดรบั วัคซีน
บีซีจีมากอนรวมทั้งผูที่ติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่นๆ รวมทั้งผลการทดสอบยังไมสามารถใชแยก
ความแตกตางระหวางผูปวยวัณโรคกับผูติดเชื้อระยะแฝง นอกจากนี้การทดสอบจะใชวิธีการฉีด
ทุเบอรคลู นิ เขาชัน้ ผิวหนังซึง่ ตองใชเจาหนาทีท่ มี่ ที กั ษะและความชำนาญ การวิจยั เพือ่ หาแอนติเจน
ทีม่ คี วามจำเพาะมากกวาทุเบอรคลู นิ รวมทัง้ การหาวิธที ดสอบทีง่ า ยขึน้ ถือเปนนวัตกรรมใหม โปรตีน
จากยีนอยางนอย 48 ยีนในบริเวณ dormancy survival regulon (DosR) ของเชือ้ วัณโรคพบวา
เปนโปรตีนที่เกี่ยวพันกับเชื้อที่อยูในสภาวะแฝง การใชโปรตีนเหลานั้นเปนแอนติเจนทดสอบ
อาจชวยเพิ่มอัตราการตรวจพบผูติดเชื้อที่จำเพาะ การประยุกตใชแผนแปะเพื่อทดสอบปฏิกิริยา
ทีผ่ วิ หนังอาจเปนวิธที งี่ า ยกวาวิธกี ารทดสอบแบบฉีด งานวิจยั นีจ้ ะทำการสังเคราะหโปรตีนกลมุ หนึง่
จากยีนในบริเวณ DosR เพื่อใชเปนแอนติเจนทดสอบแทนทุเบอรคูลินและจะพัฒนาแผนแปะ
ตนแบบเพื่อการทดสอบปฏิกิริยาตอแอนติเจนนั้นๆที่ผิวหนังโดยใชหนูตะเภาเปนสัตวทดสอบ

Application of a transdermal patch for detection of latent tuberculosis
The WHO recommends the intradermal tuberculin skin test (TST) as the standard method for
diagnosing latent tuberculosis infection (LTBI). A major drawback of the TST is its low specificity,
as a tuberculin-specific skin test may not only originate from a previous encounter with Mycobacterium
tuberculosis (MTB) but also from prior BCG vaccination or infection with non-tuberculosis
mycobacteria. The test was also unable to distinguish between active TB and LTBI. In addition, the
TST requires well-trained and skilled health care professionals. The study of skin test antigens that
may be associated only with LTBI as well as a simple skin testing will be new innovation
approaches. A set of at least 48 genes belonging to the dormancy survival regulon (DosR) of MTB
are known as latency antigens. Using MTB-latency associated antigens and a skin patch test may
improve and facilitate the diagnostic performance. In this study, a panel of novel DosR-specific
proteins will be expressed and used as skin test antigens for the detection of MTB infection. The
defined antigens that are unique to MTB will be used for the preparation of skin patches. The
performance of skin patch test will be evaluated using a guinea pig model.
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สาขาฟสิกส
การผลิตแผนยางฟองไรสารตะกัว่ สำหรับการใชงานกำบังรังสีเอ็กซ
และรังสีแกมมา
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. เกียรติศกั ดิ์ แสนบุญเรือง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รังสีเอ็กซและรังสีแกมมา จัดเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ในปจจุบันไดมีการประยุกตใชกันอยาง
แพรหลาย ทัง้ ในทางการแพทย การเกษตร ความมัน่ คง การคมนาคมและดานวิทยาศาสตร แตทงั้ นี้
การไดรับรังสีทั้งสองชนิดในปริมาณที่มากเกินไป อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูใชงานได
ซึง่ กระบวนการหนึง่ ทีส่ ามารถปองกันอันตรายจากการไดรบั รังสีในปริมาณทีม่ ากเกินไป คือการใช
วัสดุกำบังรังสีที่มีประสิทธิภาพ แตทั้งนี้วัสดุกำบังรังสีเอ็กซและรังสีแกมมาที่ใชกันอยูในปจจุบัน
มีน้ำหนักมากและแข็ง ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการปฏิบัติงาน เนื่องจากอาจกอใหเกิดอาการ
ปวดเมื่อย บริเวณหลัง หัวไหลหรือตนขาได หากมีการสวมใสชุดกำบังรังสีเปนเวลานาน ดังนั้น
การพัฒนาวัสดุกำบังรังสีที่มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุนและมีความสามารถในการกำบังรังสีที่ดี
จึงมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งตอความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานดานรังสี ทั้งนี้ ผูวิจัยฯ
มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะทำการพั ฒ นาวั ส ดุ กำบั ง รั ง สี เ อ็ ก ซ แ ละรั ง สี แ กมมาจากวั ส ดุ ย างฟองโดยใช
บิสมัทออกไซดที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโน ซึ่งชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการปองกันรังสีเอ็กซ
และรังสีแกมมาใหสงู ขึน้ เปนการลดปริมาณการใชโลหะหนัก สงผลใหชดุ กำบังรังสีเอ็กซและรังสี
แกมมา มีน้ำหนักเบาลง ดังนัน้ งานวิจยั ฯ นี้ นอกจากจะชวยสงเสริมความกาวหนาในการพัฒนา
วัสดุกำบังรังสีประสิทธิภาพสูงแลว ยังเปนการเสริมสรางความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใหกับ
เจาหนาที่ดานรังสีที่มีความสำคัญอยางยิ่งอีกดวย

granted by Toray Science Foundation, Japan

Manufacturing of lead-free sponge rubber sheets for use in x-ray
and gamma ray shielding applications
X-rays and gamma rays are electromagnetic waves that have been utilized greatly nowadays.
Their applications include uses in medicine, agriculture, national security, transportation, and
science. However, excessive exposure to radiations could fatally harm users. One method to
prevent the risks from excessive radiation exposure is to use efficient radiation shields. However,
personal radiation shielding wearables that are used at the present are considered heavy and stiff,
leading to possible back and shoulder pains when wearing the shield for extended periods of
time. Hence, the development of shielding materials that are light-weighted and highly flexible is
important and urgently needed in order to promote better safety to radiation users. As a
consequence, our group aims to develop x-rays and gamma rays shielding rubber with blowing
agents and nano bismuth oxide that would be lighter and soft with excellent radiation shielding
properties. This research will not only develop the high-quality x-rays and gamma shielding
materials but also help promote safety of radiation users, which is greatly important for nuclear
technologies and applications.
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สาขาฟสิกส
การศึกษาปรากฎการณไฟนสตรักเจอรสปริตติง่ ในคอร/มัลติเชลลนาโน
คริสตอลโดยใชการคำนวณแบบไทดบายดิง่
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วรศักดิ์ สุขบท
ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แหลงกำเนิดสถานะพัวพันจากทิศทางการโพลารไรเซชัน่ ของแสง (Polarization-entangled photon
pair source) สามารถประดิษฐอปุ กรณทางแสงในทาง Quantum Information เชน การเขารหัสลับ
และควอนตัมเทเลพอเทชั่น เปนตน คอร/มัลติเชลลนาโนคริสตอลไดรับความสนใจในการสราง
แหลงกำเนิดสถานะพัวพันจากทิศทางการโพลารไรเซชั่นของแสง อยางไรก็ตาม การสรางแหลง
กำเนิดสถานะพัวพันจากทิศทางการโพลารไรเซชัน่ ของแสงจากคอร/มัลติเชลลนาโนคริสตอลเกิดขึน้
ไมไดเนือ่ งจากปรากฏการณไฟนสตรักเจอรสปริตติง่ (Fine structure splitting) เพราะเสนทาง
การปลดปลอยพลังงานของสถานะเอ็กซิตรอนตามการรวมกันของสปนใน 2 เสนทางไมเทากัน
งานวิจยั นี้ ผวู จิ ยั สนใจศึกษาการควบคุมปรากฏการณไฟนสตรักเจอรสปริตติง่ ในคอร/มัลติเชลล
นาโนคริสตอล โดยใชการคำนวณทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาขึน้ มา คือ Atomistic tight-binding theory (TB)
และ Configuration interaction (CI) ผวู จิ ยั คาดหวังวาจะสามารถลดอิทธิพลของปรากฏการณ
นีใ้ นคอร/มัลติเชลลนาโนคริสตอล เพือ่ ประยุกตใชในการสรางแหลงกำเนิดสถานะพัวพัน

Atomistic tight-binding calculations of fine structure splitting
in core/multi-shell nanocrystals
Polarization-entangled photon pair source is one of the main photonic devices necessary in the
quantum information such as quantum cryptography and teleportation. Core/multi-shell nanocrystals
as the polarization entangled photon pair sources have been recently under investigation.
However, the generation of entangled photon pairs directly from core/multi-shell nanocrystals is
realistically destroyed by the fine structure splitting (FSS) of spin exciton states because the cascade
emission paths via the different spin exciton states become distinguishable. In the present study, the
manipulation of the FSS is essential for the realization of the optical quantum information. To
achieve the purpose, a full understanding of the FSS is necessary. Therefore, the atomistic
tight-binding theory (TB) and the configuration interaction method (CI) are theoretically implemented.
Finally, the calculations propose the possible ways to reduce or even manipulate the FSS.
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สาขาฟสิกส
เครือ่ งรามานสเปกโตรมิเตอรแบบพกพาเพือ่ ใชตรวจวัดไอออนปรอท
ดร. ปกรณ ปรีชาบูรณะ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

งานวิจยั นีน้ ำเสนอเครือ่ งรามานสเปกโตรมิเตอรแบบพกพาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ใชตรวจวัดไอออนปรอท
ในน้ำ เครือ่ งมือประกอบไปดวยเลเซอรทมี่ คี วามยาวคลืน่ 633 nm ซึง่ ใชเปนแหลงกำเนิดแสงและ
สเปกโตรมิเตอรแบบ CCD ซึ่งใชเปนตัวตรวจวัดสัญญาณรามานฟลเตอรกรองแสง (Notch
filter) สามารถตัดแสงเลเซอรออกจากสัญญาณรามานมีชวงความยาวคลื่นของการตอบสนองใน
ชวงความยาวคลืน่ 650-800 nm ซึง่ สอดคลองกับชวงของการเลือ่ นสัญญาณรามาน (Raman shift)
ในชวง 400-3300 cm-1 ในการตรวจวัดไอออนปรอทที่ความเขมขนต่ำๆ จึงไดอาศัยอุปกรณ
ไมโครฟลูอิดิกส (Mirofluidic devices) รวมกับเทคนิคการขยายสัญญาณรามาน (SERS)
ซึง่ สามารถเพิม่ ความเร็วและความไวในการตรวจวัดไดโดยอาศัยการจับกันของอนุภาคนาโนทองกับ
ไอออนปรอท ดังนั้นเครื่องรามานสเปกโตรมิเตอรที่นำเสนอในงานวิจัยนี้เปนเครื่องมือที่สามารถ
ตรวจวัดไดอยางรวดเร็วและสามารถตรวจวัดไดแบบตอเนือ่ งเพือ่ ใชสำหรับตรวจวัดไอออนปรอท
ในน้ำเสียจากสิ่งแวดลอมและจากโรงงานอุตสาหกรรม

Portable Raman spectrometer for the detection of mercury ions
This research presents a portable Raman spectrometer that has been developed for detection of
mercury (II) ions in water. The instrument consists of a 633 nm laser as excitation light source,
and a CCD-based spectrometer as Raman signal detector. A notch filter that filters out laser
wavelength from the Raman signal has spectral operating range of 650-800 nm corresponding to
Raman shift in the wave number range of 400-3300 cm-1. The approach involves the use of
microfluidic devices combined with surface-enhanced Raman scattering (SERS) detection. This
novel combination provides both fast and sensitive detection of mercury (II) ions in water.
Specifically, mercury (II) ion detection is performed by using the strong affinity between gold
nanoparticles and mercury (II) ions. As a consequence, the purposed portable Raman spectrometer
offers a rapid and reproducible trace detection capability for mercury (II) ions detection in the
environmental and industrial wastewater.
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สาขาฟสิกส
เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอ มไวแสงจากเปลือกมังคุดและคารบอนคลายเพชร
ดร. วสันต ไมอักรี
ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจยั นีจ้ ะประดิษฐเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอ มไวแสงราคาถูก โดยสียอ มไวแสงจะไดจาก
สกัดจากของเหลือทิง้ ซึง่ ก็คอื เปลือกมังคุด ตัวเรงปฏิกริ ยิ าทีเ่ ปนฟลม คารบอนคลายเพชรจะไดจาก
การเตรียมดวยวิธกี ารตกสะสมจากไอทางเคมี สวนสมบัตติ า งๆ ทัง้ สมบัตทิ างฟสกิ สและเคมีไฟฟา
ของสียอ มไวแสงจากเปลือกมังคุดและฟลม คารบอนคลายเพชรจะถูกศึกษาโดยใชหลายๆ เทคนิค
วิเคราะห เซลลแสงอาทิตยทใี่ ชสยี อ มไวแสงจากเปลือกมังคุดและตัวเรงปฏิกริ ยิ าจากฟลม คารบอน
คลายเพชรจะถูกสรางขึน้ และใชรว มกับสารอิเล็กโทรไลตแบบเจลทีเ่ ตรียมขึน้ โดยประสิทธิภาพเซลล
แสงอาทิตยจะถูกทดสอบเพือ่ เปรียบเทียบกับเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอ มไวแสงแบบเดิมทีใ่ ชสยี อ ม
ไวแสงทีเ่ ปนสารอนินทรียห รือทีเ่ รียกวา N719 ตัวเรงปฏิกริ ยิ าทีเ่ ปนแพลทินมั และสารอิเล็กโทรไลต
แบบที่เปนของเหลว
คำสำคัญ: เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอ มไวแสง, คารบอนคลายเพชร, เปลือกมังคุด

Dye-sensitized solar cells based on mangosteen peel and
diamond-like carbon
The aim of this project is to fabricate low cost dye-sensitized solar cells (DSSCs). Mangosteen
peel as dye sensitizer is subtracted from fruit waste and DLC films as catalyst is prepared by CVD
method. Physical and electrochemical properties of the mangosteen peel sensitizer and DLC films
are characterized by using several techniques. DSSCs with mangosteen peel as sensitizer, DLC
films as catalyst and prepared gel electrolyte will be fabricated. Solar cell performance is analyzed
and compared to that of a conventional DSSC having inorganic N719 sensitizer, Pt catalyst and
electrolyte solution.
Keywords: dye sensitized solar cell, diamond-like carbon, mangosteen peel
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การเพิม่ มูลคาทะลายปาลมเปลาสำหรับการผลิตเจลดูดซึมน้ำยิง่ ยวด
เพือ่ ใชในงานดานการเกษตรแนวใหม
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. จุฬารัตน ศักดารณรงค
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัยนี้มุงศึกษากระบวนการผลิตพอลิเมอรดูดซึมน้ำยิ่งยวดจากเซลลูโลสที่แยกไดจาก
ทะลายปาลมเปลา โดยการใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการแยกสวนเซลลูโลสจากทะลายปาลมเปลา
ที่มีประสิทธิภาพและตนทุนต่ำ จากนั้นศึกษาการดัดแปลงทางเคมีและทางกายภาพของเซลลูโลส
เพือ่ ใหไดอนุพนั ธของเซลลูโลส ตลอดจนการเชือ่ มขวางของอนุพนั ธเซลลูโลสดวยสารเคมีทมี่ รี าคา
ถูกสำหรับการผลิตพอลิเมอรดูดซึมน้ำยิ่งยวด นอกจากนี้ยังมุงศึกษาการนำพอลิแซคคาไรด
ในพืชผลทางการเกษตรทีม่ รี าคาต่ำมาเพิม่ มูลคา ไดแก สตารชจากขาวและมันสำปะหลัง เปนตน
โดยพอลิเมอรดูดซึมน้ำยิ่งยวดที่ไดจะถูกนำไปใชในงานดานการเกษตรแนวใหมรวมกับการบรรจุ
สารอาหาร ปยุ หรือสารตานโรคพืช เพือ่ ใหสามารถทำการเกษตรในพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบภัยแลงหรือในพืน้ ที่
ที่หางไกลจากแหลงน้ำธรรมชาติหรือประสบปญหาจากการบริหารจัดการน้ำได โดยการพัฒนา
ตอยอดพอลิเมอรดูดซึมน้ำที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในงานดานสุขอนามัย สามารถทำไดโดยพัฒนา
กระบวนการทำบริสุทธิ์พอลิเมอรดูดซึมน้ำที่ไดเพื่อใชเปนวัสดุดูดซึมน้ำสำหรับผาออมเด็กและ
ผาออมผใู หญ หรือวัสดุดดู ซึมของเหลวในงานดานการแพทยทยี่ อ ยสลายไดทางชีวภาพ เปนตน

granted by Toray Science Foundation, Japan

Valorization of oil palm empty fruit bunch for synthesis of
superabsorbent hydrogel for modern agricultural practice
This research is aimed to determine the suitable process to produce superabsorbent hydrogel from
oil palm empty fruit bunch (EFB). Low cost and effective technology for cellulose fractionation from
EFB, chemical and physical modification of isolated cellulose to produce cellulose derivatives as
well as crosslinking reaction by low cost chemicals are used to synthesize cellulose-based
superabsorbent polymer. Addition of other sources of polysaccharides into hydrogel formulae such
as starch from rice and cassava root has been investigating. Synthesized superabsorbent hydrogel
will be tested for agricultural application. For modern agricultural practice, loading of nutrients
fertilizer and biopesticide into superabsorbent hydrogel is proposed to study. The successful
research and development will be able to solve the drought irrigation management problems for
agricultural area far from water resources. Further development to synthesize hygienic cellulose
based superabsorbent hydrogel with low impurity is potentially feasible for biobased and
biodegradable disposable infant diapers, adult incontinence articles, or liquid absorbent for
medical purposes, etc.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาการเผาไหมฟางขาว และการเผาไหมฟางขาวรวมกับถานหิน
บิทมู นิ สั ในเตาเผาไหมแบบตะกรับ
ศาสตราจารย ดร. ฐานิตย เมธิยานนท
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โครงการวิจัยนี้เปนการศึกษาการนำฟางขาวมาใชเปนเชื้อเพลิงเดี่ยวในการเผาไหม และใชเปน
เชือ้ เพลิงหลักในการเผาไหมรว มกับถานหินบิทมู นิ สั ในเตาเผาไหมแบบตะกรับเคลือ่ นทีก่ ลับไป-มา
พิกดั 150 kWth โดยการศึกษาแบงออกเปนสองสวน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ สวนแรก: ศึกษาขอมูล
พืน้ ฐานเกีย่ วกับการเผาไหมฟางขาวและถานหินบิทมู นิ สั ในหองปฏิบตั กิ าร และแนวโนมของการเกิด
สารประกอบทีก่ อ ใหเกิดปญหาระหวางการเผาไหม และการศึกษาการเผาไหมฟางขาว พรอมทัง้ ศึกษา
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากเถาระหวางการเผาไหม คือการเกิด Fouling บนทอไอน้ำรอนยวดยิง่ จำลองและ
การเกิด Slagging บนตะกรับในหองเผาไหม สวนทีส่ อง: ศึกษาการเผาไหมฟางขาวรวมกับเกาลิน
และการเผาไหมฟางขาวรวมกับถานหินบิทมู นิ สั และวิธกี ารแกไขปญหา Fouling และ Slagging
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ 1) การศึกษาการเผาไหมฟางขาวรวมกับเกาลิน และการศึกษาการเผาไหมฟาง
ขาวรวมกับถานหินบิทูมินัส ซึ่งจะพิจารณาทั้งพฤติกรรมการเผาไหมและแกสมลพิษ รวมไปถึง
ลั ก ษณะป ญ หาอั น เนื่ อ งมาจากเถ า ที่ เ กิ ด จากการเผาไหม ทั้ ง Fouling และ Slagging
โดยคาดหวังวานอกจากจะไดความรอนจากการเผาไหมถา นหินรวมดวยแลว เถาถานหินซึง่ มีสมบัติ
คลายสารเติมแตง (เกาลิน) จะสามารถชวยลดปญหา fouling บนผิวทอไอน้ำรอนยวดยิง่ จำลอง
และ Slagging บนตะกรับภายในหองเผาไหมไดดว ย 2) การแกปญ
 หา Fouling และ Slagging
ของการเผาไหมฟางขาวรวมกับถานหินบิทูมนัสในเตาเผาไหมแบบตะกรับเคลื่อนที่กลับไป-มา
โดยใชเกาลินเปนสารเติมแตงผสมเขากับเชือ้ เพลิงกอนปอนเขาสเู ตาเผาไหม
คำสำคัญ: การเผาไหมเชือ้ เพลิงรวม ฟางขาว บิทมู นิ สั เตาเผาไหมแบบตะกรับ และสารเติมแตง

This research project is aimed to use rice straw as a fuel in combustion, and as the main fuel in co-firing
with the bituminous coal within a 150-kWth reciprocating grate-fired combustor. The research is
composed of 2 parts as follows. Part 1 is an investigation of combustion properties of rice straw
and coal in a laboratory and the tendency for transformation of fuel ashes to problematic compounds
during combustion. For the combustion test of rice straw, ash-derived problems during rice straw
combustion, fouling on the probe and slagging on the grate in the combustion chamber, are also
taken into consideration. Part 2 is a co-firing study between rice straw and kaolin, and rice straw
and bituminous coal; the countermeasures of fouling and slagging will be investigated as well.
The details of the part 2 are as follows: 1) is a study of combustion characteristics and gaseous
emissions for co-firing straw with kaolin and straw with coal. Not only heat of combustion from
coal will be released during co-firing but coal ashes will also be expected to take action as
additive (kaolin) to remedy fouling on the simulated superheater probe and slagging on the grate
in combustion chamber. 2) is the study of remedies for fouling and slagging problems occurred in
both rice straw combustion and co-firing rice straw with coal in the reciprocating grate-fired
combustor. Kaolin is to be used as an additive premixed with rice straw before feeding into the combustor.
Keywords: co-firing, straw, bituminous, grate-fired combustor and additive
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A study of straw combustion and co-firing of straw with bituminous
coal in a grate-fired combustor

Science and Technology Research Grants

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาอนุภาคนาโนในอุปกรณของไหลจุลภาคเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการแยกและการตรวจหาเซลลมะเร็งในกระแสเลือด
ดร. สรชา ธรรมภิวฒ
ั นา
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เซลลมะเร็งทีก่ ระจายในกระแสโลหิต (Circulating tumor cells) คือเซลลมะเร็งทีแ่ พรออกจาก
กอนมะเร็งทัง้ ในระยะเริม่ ตนและระยะลุกลามเขาสกู ระแสเลือด ซึง่ การตรวจนับจำนวนเซลลมะเร็ง
ในกระแสเลือดสามารถนำไปใชในทางคลินคิ เพือ่ ชวยวินจิ ฉัย พยากรณโรค และติดตามการรักษา
ของผูปวยโรคมะเร็งได อยางไรก็ดี เซลลมะเร็งในกระแสเลือดนั้นมีปริมาณนอยมาก ประมาณ
1 เซลลมะเร็งตอ 10-100 ลานเซลลเม็ดเลือด ซึง่ ทำใหการตรวจนับจำนวนเซลลมะเร็งในกระแสเลือด
นั้นเปนไปไดยาก จึงทำใหเทคโนโลยีที่ใชไดจริงในขณะนี้มีนอยมาก ดังนั้นการคิดคน พัฒนา
อุปกรณและเทคโนโลยีใหม สำหรับการตรวจวินจิ ฉัย พยากรณโรค และติดตามการรักษาของผปู ว ย
โรคมะเร็งแบบ non-invasive liquid biopsy ที่มีความแมนยำ มีประสิทธิภาพ และราคาถูก
จึงมีความจำเปนอยางมาก โดยในการศึกษานี้ เปนการผสมผสานความกาวหนาของไมโครฟลูอดิ กิ ส
ทีม่ กี ารเพิม่ ประสิทธิภาพดวยนาโนเทคโนโลยีรวมไปถึงเทคนิคการตรวจจับแบบอิมมูโน ซึง่ ขอดีคอื
มีราคาถูก ใชสารละลายปริมาณนอย มีขนาดเล็ก รวมถึงขัน้ ตอนการผลิตไมยงุ ยากทำใหอปุ กรณ
ชิน้ นี้ มีความเปนไปไดสำหรับการนำไปสกู ารขายในทองตลาด โดยเปาหมายหลักคือ เราตองการ
พัฒนาการวินิจฉัยและติดตามการรักษามะเร็งไดโดยการเจาะเลือด (liquid biopsy) ซึ่งเปนวิธี
ทีง่ า ย รวดเร็ว ลดเวลาการทำงานของบุคลากรทางการแพทย รวมไปถึงลดความเจ็บปวดของผปู ว ย
ซึ่งทางทีมวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเห็นเทคโนโลยีใหมนี้เกิดขึ้นไดจริงในอนาคตอันใกล

Multivalent nanoparticles-enabled microfluidic device for circulating
tumor cells isolation and detection
Circulating tumor cells (CTCs) are cancer cells that escape from the primary or metastatic lesions
to the peripheral bloodstream. The number of CTCs in blood of patients with cancer is a strong
indicator for the progress of the disease. CTC assay can be used in clinical practice for diagnostic,
prognosis, as well as therapy monitoring in the care of cancer patients. Nevertheless, the significant
challenge for CTC assay is that CTCs are generally rare in blood (1 in 107-109 blood cells).
Although in the past 2 decades, CTC isolation and detection techniques have been studied
extensively and made tremendous progress; there are very few technologies that are commercially
available for clinical use due to the major challenge mentioned above. The development of novel
platform for this non-invasive liquid biopsy with high capturing efficiency, sensitivity, and low cost
is necessary for the unmet need in clinical applications. Integration of advanced microfluidic
technology, nanotechnology, and immuno-capturing assay provides innovative solutions. Herein,
we therefore aim to develop multivalent nanoparticles-enabled microfluidic device for circulating
tumor cells isolation and detection. Furthermore, the advantages of microfluidic devices including
low cost, low reagent usage, small size, and simple fabrication methods, hold a great promise to
develop this device for commercialization. With our novel technology, the goal of a widely
clinically applicable liquid biopsy, where we can detect the progress of cancer or medication
response by a simple blood draw, is getting closer.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาคุณสมบัตขิ องหินชนิดตางๆ เพือ่ พิจารณาถึงความเปนไปได
ในการใชเปนหินโรยทางรถไฟ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สยาม ยิม้ ศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

จากความสำคัญของการขนสงระบบรางและแผนการกอสรางระบบรางจำนวนมากในประเทศไทย
ในอนาคต จึงจำเปนตองมีการศึกษาถึงการกอสรางโครงสรางทางรถไฟที่เหมาะสมเพื่อความ
ประหยัดในการกอสรางและบำรุงรักษาและมีความปลอดภัยในการใชงาน หินโรยทางเปนสวน
ประกอบสำคัญของโครงสรางทางรถไฟซึ่งกระจายแรงเนื่องจากรถไฟลงสูโครงสรางชั้นลางโดย
ไมทำใหเกิดการวิบตั ิ หินโรยทางสามารถกอสรางดวยหินหลายชนิด เชน บะซอลต แกรนิต กรวด
หรือแมแตตะกรัน Selig & Walter (1994) รายงานวาสาเหตุของการปนเปอนของหินโรยทาง
สวนใหญ (76%) มาจากการเสื่อมสภาพของตัวหินโรยทางเองซึ่งขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางกลและ
ทางเคมีของหินเหลานัน้ โครงการนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพและดัชนี เคมี
และวิศวกรรมของหินชนิดตางเพือ่ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใชกอ สรางเปนหินโรยทางรถไฟ
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพของทางรถไฟใหมคี ณ
ุ ภาพการขับขีท่ ดี่ ที คี่ วามเร็วสูง ใชคา กอสรางทีป่ ระหยัด
มีอายุการใชงานทีย่ าวนาน และมีคา ใชจา ยในการบำรุงรักษาต่ำ

Investigation of properties of various rocks for feasible use as
railway ballast
Due to advantages of railway transportation and extensive expansion of Thai railway system in the
near future, there is a need to investigate suitable construction procedures to achieve economical
construction and maintenance costs and safe operation. Ballast is an important part of a railway
structure. It distributes force from trains to sub-structures by avoiding failure and excessive deformation.
Ballast can be constructed by various rocks, e.g. basalt, granite, gravel, or even slag. Selig &
Walter (1994) reported that a major cause of ballast fouling (76%) is from deterioration of ballast
itself. This deterioration depends on mechanical and chemical properties of rocks used. This
research project intends to investigate (i) physical and index properties, (ii) chemical properties,
and (iii) engineering properties of various rocks with a consideration for use as railway ballast.
The outcome of this research should help developing appropriate design of railway sub-structure
and specifications. This should result in more economical maintenance cost, safer operation, and
better riding comfort.
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รางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

การขยายรังของชันโรง
ดวยถวยน้ำผึง้ เทียม
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสธุ พิ งษ ใจแกว
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ชันโรง เปนผึง้ ทีม่ ขี นาดเล็ก จึงถูกเรียกวา ผึง้ จิว๋ มีระยะการออกหากินไมไกลจากรัง จึงเปนประโยชน
ตอเกษตรกรอยางยิง่ ในการชวยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร ทัง้ นีร้ งั ชันโรงจึงถูกนำไปใชในการ
ผสมพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด เชน กาแฟ เมลอน สตรอเบอรี่ พริก เงาะ ลิน้ จี่ และลำไย เปนตน
การเพิม่ จำนวนรังเลีย้ งชันโรงทำไดโดยการตัดแบงทัง้ ถวยน้ำผึง้ ถวยเกสร และถวยตัวออนมาใส
ในรังใหม ซึง่ ขัน้ ตอนนีจ้ ะทำเมือ่ ภายในรังขยายจนเต็มรังแลว ทัง้ นีเ้ กษตรกรก็จะทำการเก็บเกีย่ ว
น้ำผึง้ และยางชันไปพรอมกัน ชันโรงนอกจากจะใชประโยชนเปนแมลงผสมเกสรแลว ยังสามารถ
ใชประโยชนอนื่ ๆ อีก ไดแก การขายรังหรือใหเชารังชันโรงเพือ่ วางในสวนผลไมในชวงดอกไมบาน
การใชประโยชนจากน้ำหวานชันโรง ตลอดจนการใชประโยชนจากชันหรือพรอพอลิส (propolis)
จากประเด็นความสำคัญของชันโรงทีก่ ลาวมาขางตน จึงไดทำการศึกษาเพือ่ พัฒนาถวยน้ำผึง้ เทียม
เพื่อการขยายรังของชันโรง ซึ่งนอกจากนักเรียนจะไดมีสวนรวมในการเรียนรู รวมลงมือศึกษา
เปนผูชวยวิจัยโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแลว นักเรียนยังเห็นคุณคาของทรัพยากร
ในทองถิน่ ของตนเอง สามารถนำความรทู ไี่ ดไปปรับใชและพัฒนาตอยอดเปนผลงานทีส่ ามารถนำไป
แลกเปลีย่ นเรียนรแู ละเกิดประโยชนตอ ชุมชน
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2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาโครงสรางและสวนประกอบของถวยน้ำผึ้งภายในรังของชันโรง
2. เพือ่ ศึกษาอัตราสวนของไขผึง้ และยางชันทีเ่ หมาะสมตอการพัฒนาเปนถวยน้ำผึง้ เทียมของชันโรง
3. เพื่อศึกษาผลจำนวนถวยน้ำผึ้งเทียมตอพฤติกรรมในการสะสมน้ำผึ้งของชันโรง
4. เพื่อศึกษาผลการใชถวยน้ำผึ้งเทียมตอการขยายรังของชันโรง
วิธีดำเนินการทดลอง
การทดลองที่ 1 ศึกษาโครงสรางและสวนประกอบของถวยน้ำผึ้งภายในรังของชันโรง โดยทำการ
สมุ ถวยน้ำผึง้ ของชันโรงมาวัดขนาด รูปทรง และความหนา รวมทัง้ ตำแหนงในการ
สราง เปรียบเทียบกับถวยน้ำผึง้ ของผึง้ พันธุ
การทดลองที่ 2 ศึกษาอัตราสวนของไขผึง้ และยางชันทีเ่ หมาะสมตอการพัฒนาเปนถวยน้ำผึง้ เทียม
ของชันโรง โดยขึ้นรูปถวยน้ำผึ้งเทียมดวยไขผึ้งและชันอัตราสวนตางๆ
การทดลองที่ 3 ศึกษาผลจำนวนถวยน้ำผึ้งเทียมตอพฤติกรรมในการสะสมน้ำผึ้งของชันโรง
โดยนำถวยน้ำผึง้ เทียมทีม่ สี มบัตเิ หมาะสมทีส่ ดุ จากการทดลองที่ 2
การทดลองที่ 4 ศึกษาผลการใชถว ยน้ำผึง้ เทียมตอการขยายรังของชันโรง โดยนำถวยน้ำผึง้ เทียม
ที่มีสมบัติเหมาะสมที่สุดจากการทดลองที่ 2 และใชจำนวนถวยตามผลจากการ
ทดลองที่ 3
ผลการทดลอง
- ถวยน้ำผึ้งของชันโรงมีลักษณะโครงสรางและตำแหนงในการสรางแตกตางจากถวยน้ำผึ้งของ
รังผึง้ พันธุ โดยมีขนาดเล็กและกลมกวา มีชนั และไขเปนสวนประกอบ โดยสัดสวนของไขและ
ยางชันของถวยน้ำผึง้ มีความแตกตางจากถวยตัวออนและถวยเกสร
- อัตราสวนไขผึง้ ตอยางชันโรงทีเ่ หมาะสมตอการพัฒนาเปนถวยน้ำผึง้ เทียมของชันโรง คือ 2 : 1
- จำนวนถวยน้ำผึง้ เทียมทีใ่ สในรังแตกตางกันทำใหชนั โรงมีพฤติกรรมในการสะสมน้ำผึง้ แตกตางกัน
โดยการใชถว ยน้ำผึง้ เทียมจำนวน 21 ถวยทำใหชนั โรงมีการสะสมน้ำผึง้ มากทีส่ ดุ
- การใชถว ยน้ำผึง้ เทียมชวยเพิม่ การขยายรังของชันโรงไดดกี วาชุดควบคุมถึง 1.68 เทา

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ทราบลักษณะโครงสราง สวนประกอบและการจัดเรียงของถวยน้ำผึง้ ภายในรังชันโรง ซึง่ จะนำ
ไปใชในการออกแบบถวยน้ำผึ้งเทียมในการทดลองตอไป
- ไดอัตราสวนของไขผึ้งตอชันโรงที่เหมาะสมตอการพัฒนาเปนถวยน้ำผึ้งเทียมของชันโรง
- ไดจำนวนถวยน้ำผึง้ เทียมทีเ่ หมาะสมตอการนำไปใสในรังเพือ่ ใหชนั โรงมีพฤติกรรมในการสะสม
น้ำผึ้งมากขึ้น
- ทราบผลของการใชถวยน้ำผึ้งเทียมตอการขยายรังของชันโรง ซึ่งจะเปนแนวทางในการเพิ่ม
การขยายรังชันโรง ชวยสรางรายไดแกเกษตรกรตอไป
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การเตรียมและศึกษาสมบัติ
ทางกายภาพของเสนใยจีก๋ กุ
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยดรุณี เชวงกิจไพศาล
โรงเรียนสังวาลยวิทยา
อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
จี๋กุกเปนพืชทองถิ่นของแมฮองสอน พบไดในบริเวณที่มีความชุมชื้น เปนพืชวงศเดียวกับขิง ขา
และขมิน้ มีลกั ษณะคลาย ตนขา สูงประมาณ 1-2 เมตร แตกแขนงเปนกอ มีเหงาใตดนิ ชูใบขึน้
เหนือพืน้ ดินเปนกอสูง กาบใบทีโ่ คนตนมีสนี ้ำตาลแดง ชอดอกแทงจากเหงาใตดนิ ชาวบานนิยม
ปลูกจี๋กุกใกลบานเพื่อนำตนออน ดอกออนและผลมารับประทานเปนอาหาร ในขณะที่ลำตนและ
ใบไมไดใชประโยชน คณะผจู ดั ทำจึงคิดนำตนจีก๋ กุ มาใชประโยชน จึงศึกษาเพิม่ เติมพบวา กาบใบ
ของจีก๋ กุ มีลกั ษณะยาวและเหนียว คลายกับกาบใบกลวย แตบางและมีขนาดเล็กกวา จากเหตุผล
ดังกลาวจึงคิดวานาจะนำกาบใบจีก๋ กุ มาแยกเสนใยแลวนำไปใชประโยชน โดยนำมาผลิตเปนเสนดาย
และสรางผลิตภัณฑตา งๆ ตามความเหมาะสมและการใชงาน เปนการนำนำวัตถุดบิ ในทองถิน่ มา
ใชใหเกิดประโยชน เพิม่ มูลคาใหกบั จีก๋ กุ และเปนการสงเสริมการใชวสั ดุจากธรรมชาติ นอกจากนี้
ยังเปนการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมอีกดวย

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเสนใยจี๋กุก
2. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเสนดายจี๋กุก
3. ศึกษาความแข็งแรงของเชือกจากเสนใยจี๋กุก
4. ศึกษาความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากเสนใยจี๋กุก
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาคุณสมบัตขิ องเสนใยจีก๋ กุ โดยการการแยกเสนใย และศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพของ
เสนใยจีก๋ กุ
2. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเสนดายจี๋กุก โดยการนำเสนใยจี๋กุกมาสางดวยแปรงสาง
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เสนใยใหเสนใยเปนระเบียบ ทำการทดสอบความลืน่ ความเหนียว ความยืด ความยืดหยนุ
การดูดซับน้ำ การยอมสีของเสนดาย เปนตน
3. ศึกษาความแข็งแรงของเชือกจากเสนใยจีก๋ กุ โดยนำเสนดายจีก๋ กุ มาผลิตเปนเชือกโดยฟน เปน
เกลียว 3 เกลียวรวมเปนเสนเดียวขนาดเทากับเชือกปาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร
จากนัน้ ทดสอบความแข็งแรง ความเหนียว ความยืด และความยืดหยนุ
4. ศึกษาความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากเสนใยจี๋กุก เชน ความเหมาะสมของวัตถุดิบ ตนทุน
การประยุกตใชงาน ความสวยงาม ความทนทาน เปนตน
ผลการทดลอง
- คุณสมบัตทิ างกายภาพของเสนใยจีก๋ กุ พบวามีสนี ้ำตาล เสนใยยาวประมาณ 150 เซนติเมตร
สัมผัสแลวเย็น ไมยดื หยนุ ขรุขระ กระดาง หยาบ แหง และผิวมันวาว ลักษณะผิวนอกไมเรียบ
มีรอ ง และประกอบดวยเสนใยเล็กๆ อีกหลายเสน
- คุณสมบัตทิ างกายภาพของเสนดายจีก๋ กุ มีความเหนียวขณะเปยกและแหง มีความลืน่ ขณะเปยก
มากกกวาฝายและปาน มีความยืดและความยืดหยนุ นอย ดูดซับน้ำดีกวาฝาย ยอมสีได และ
มีความหนาแนนมากกวาน้ำ
- ความแข็งแรงของเชือกจากเสนใยจีก๋ กุ เชือกจีก๋ กุ มีความแข็งแรงมากกวาปานโดยมีความเหนียว
ความยืดและความยืดหยนุ มากกวาแตมคี วามยืดและความยืดหยนุ นอย
- ผทู ดลองใชผลิตภัณฑจากเสนใยจีก๋ กุ มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากเสนใยจีก๋ กุ อยใู นระดับมาก

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดเสนใยธรรมชาติที่สามารถนำมาสรางผลิตภัณฑไดตามตองการ
- ไดนำวัตถุดิบในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน
- สรางมูลคาจากวัสดุเหลือทิง้ ของจีก๋ กุ และนำความรทู ไี่ ดเผยแพรสชู มุ ชน
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ปจจัยที่มีผลตอการดักจับ
และเพาะเลีย้ งผีเสือ้ ขาวสาร
เพื่อการผลิตขยายแตนเบียนไข
ไตรโคแกรมมา
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยวิลาวัลย ยั่งยืน
โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ผีเสือ้ ขาวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) เปนแมลงศัตรูของขาวสารทีส่ ำคัญ โดยเฉพาะ
ขาวสารทีเ่ ก็บไวเปนเวลานาน โดยตัวหนอนของผีเสือ้ ขาวสารจะไปชักใยระหวางเมล็ดขาวจนทำให
ขาวจับตัวกันเปนกอนและตัวออนจะอาศัยกินขาวสารที่อยูภายในทำใหขาวเกิดความเสียหายและ
ถามีในปริมาณมากก็จะทำใหขาวไมสามารถบริโภคได ปจจุบันมีการนำไขของผีเสื้อขาวสารมาใช
ประโยชนในการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ โดยนำไขของผีเสื้อขาวสารมาใชเปนแมลงอาศัย
ในการผลิตแตนเบียนไข Trichogramma sp. แตปญหาสำคัญของการผลิตแตนเบียนไข คือ
ไขของผีเสื้อขาวสารที่เลี้ยงไดมีการฟกเพียงรอยละ 50 ทำใหผลิตแตนเบียนไขไดปริมาณนอย
ตามไปดวย จึงควรมีการพัฒนาวิธีการเลี้ยงผีเสื้อขาวสารใหไดไขอาศัยที่มีคุณภาพและมีการฟก
เพิม่ ขึน้ และใหตวั เต็มวัยสามารถวางไขไดมากขึน้ และไขอาศัยตองมีความเหมาะสมตอการเบียน
ดวย เนือ่ งจากประสิทธิภาพการเบียนของแตนเบียนขึน้ กับลักษณะรูปรางของไข ปริมาณสารอาหาร
ภายในไข อายุ ขนาด และความสมบูรณของไข คณะผทู ดลองจึงมีแนวคิดในการลอดักจับหนอน
ผีเสือ้ ขาวสารโดยศึกษาปจจัยทางดานกลิน่ และชนิดของเสนใย เพือ่ ดักหนอนผีเสือ้ ขาวสารมาเลีย้ ง
ผลิตไข ทีใ่ ชเลีย้ งแตนเบียน โดยเนนวัสดุทหี่ างายและมีมากในทองถิน่ และมีตน ทุนต่ำ
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2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการลอดักจับและการพัฒนาการเลีย้ งผีเสือ้ ขาวสารเพือ่ การผลิตแตนเบียนไข
วิธีดำเนินการทดลอง

ผลการทดลอง
- จากการศึกษาพบวาวงจรชีวติ ของผีเสือ้ ขาวสารมี 4 ระยะ ไดแก ระยะไข 2-4 วัน ระยะตัวหนอน
25-23 วัน ระยะดักแด 8-11 วัน และระยะตัวเต็มวัย 3-5 วัน และไดขอ มูลรายละเอียดทาง
ชีววิทยาของผีเสือ้ ขาวสาร
- ในการลอดักจับหนอนผีเสือ้ ขาวสารโดยการศึกษาปจจัยทางดานกลิน่ และเสนใย พบวาชุดกับดัก
หนอนผีเสือ้ ขาวสารทีป่ ระกอบดวยขวดกับดักเสนใยดอกธูปฤๅษีปน รวมกับผงขาวสาร และกลิน่
ระกำ บรรจุอยูในขวดกับดัก มีประสิทธิภาพดีทั้งในหองปฏิบัติการและสภาพจริง
- เมื่อนำหนอนผีเสื้อขาวสารจากการลอดักจับมาเลี้ยงดวยอาหารชนิดตางๆ พบวา รำละเอียด
สามารถทำใหพัฒนาการเลี้ยงหนอนผีเสื้อขาวสารไปในทิศทางที่ดีกวาอาหารชนิดอื่นและไมมี
ผลกระทบตอการเบียนไขของแตนเบียนไข Trichogramma sp.

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดขอมูลปจจัยทางดานกลิ่นและชนิดของเสนใย เพื่อดักหนอนผีเสื้อขาวสารมาเลี้ยงผลิตไข
ที่ใชเลี้ยงแตนเบียน
- ทราบถึงคุณลักษณะ พฤติกรรม วงจรชีวิต และความสมบูรณพันธุของผีเสื้อขาวสารและ
ประสิทธิภาพการเบียนและการฟกของแตนเบียนไข Trichogramma sp.
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 59 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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การประยุกตใชไฮโดรเจลจากยางไม
ในทองถิน่ เพือ่ ควบคุมการปลดปลอย
สารซาโปนินในการกำจัดหอยที่เปน
ศัตรูพืชทางการเกษตร
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยนาตยา อุตมา
โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในการเพาะปลูกเกษตรกรตองประสบปญหากับศัตรูพืชในทางการเกษตร โดยเฉพาะหอยเชอรี่
ซึ่งพบการระบาดสรางความเสียหายใหกับพืชผลทางการเกษตรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
การใชสารเคมีในการกำจัดหอยที่เปนศัตรูพืชมักมีราคาสูง มีผลกระทบตอเกษตรกรผูใชงานและ
สิง่ แวดลอม การใชสารจากธรรมชาติทดแทนสารเคมีในการกำจัดหอยเปนแนวทางหนึง่ ในการแก
ปญหาดังกลาวขางตนได โดยสารซาโปนินเปนสารธรรมชาติที่มีการใชในการกำจัดหอยอยาง
แพรหลาย ซึง่ แมสารซาโปนินจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดหอยทีเ่ ปนศัตรูพชื ไดดี แตอยางไรก็ตาม
ในการนำสารซาโปนินจากพืชไปใชงานตองประสบปญหาสำคัญคือ การใชในรูปผงกากพืชไม
สามารถควบคุมระดับความเขมขนของสารซาโปนินในแตละครัง้ ไดและยังทำใหน้ำเกิดการเนาเสีย
สวนการใชในรูปของสารสกัดเพือ่ การฉีดพนมักพบวาสารดังกลาวเกิดการสลายตัวรวดเร็วทำใหตอ ง
ฉีดพนบอยครัง้ ตนทุนการผลิตของเกษตรกรจึงสูงขึน้ งานวิจยั นีม้ จี ดุ มงุ หมายเพือ่ ศึกษาผลการใช
ไฮโดรเจลจากยางไมในทองถิ่นเพื่อควบคุมการปลดปลอยสารซาโปนินในการกำจัดหอยที่เปน
ศัตรูพืชทางการเกษตร ซึ่งจะนำสมบัติในการควบคุมการปลดปลอยตัวยาของสารไฮโดรเจล
มาประยุกตใชและขึน้ รูปเปนเม็ดบีทเพือ่ ความสะดวกในการใชงานของเกษตรกร โดยใชไฮโดรเจล
จากยางไมทเี่ ปนเศษวัสดุทหี่ าไดงา ยในทองถิน่ ซึง่ ยังไมมรี ายงานการนำไฮโดรเจลดังกลาวมาใชใน
การควบคุมการปลดปลอยสารใดๆ มากอน

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพื่อศึกษาสมบัติของสารสกัดซาโปนินจากพืชในทองถิ่น
2. เพื่อศึกษาสมบัติของไฮโดรเจลจากยางไมในทองถิ่นในการนำไปประยุกตใชเปนสารควบคุม
การปลดปลอยสารซาโปนิน
3. เพื่อศึกษาการควบคุมการปลดปลอยสารซาโปนินของเม็ดบีทไฮโดรเจลจากยางมะกอกปา
4. เพื่อศึกษาผลของเม็ดบีทไฮโดรเจลจากยางมะกอกปาเพื่อควบคุมการปลดปลอยสารซาโปนิน
ตอการกำจัดหอย
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วิธีดำเนินการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสมุ สมบูรณ ทำการทดลอง 3 ซ้ำ แบงเปน 4 การทดลอง ดังนี้
การทดลองที่ 1 ศึกษาสมบัติของสารสกัดซาโปนินจากพืชในทองถิ่น
การทดลองที่ 2 ศึกษาสมบัติของไฮโดรเจลจากยางไมในทองถิ่นในการนำไปประยุกตใชเปน
สารควบคุมการปลดปลอยสารซาโปนิน
การทดลองที่ 3 ศึกษาการควบคุมการปลดปลอยสารซาโปนินของเม็ดบีทจากยางมะกอกปา
การทดลองที่ 4 ศึกษาผลของเม็ดบีทไฮโดรเจลจากยางมะกอกปาเพื่อควบคุมการปลดปลอย
สารซาโปนินตอการกำจัดหอย
ผลการทดลอง
- สารที่สกัดไดจากผลชาน้ำมัน มะคำดีควายและสมปอย มีสารซาโปนินเปนองคประกอบและ
มีสมบัตทิ แี่ ตกตางกัน โดยสารสกัดจากผลชาน้ำมันมีปริมาณสารซาโปนินทีส่ กัดไดมากทีส่ ดุ
- ไฮโดรเจลจากยางมะกอกปามีสมบัตกิ ารดูดซับ (absorbency) การอมุ สาร (retention) และ
มีอตั ราการยอยสลายไดดี รวมทัง้ สามารถนำมาขึน้ รูปเปนเม็ดบีทได จึงมีความเหมาะสมตอการ
นำไปใชในการพัฒนาเปนเม็ดบีทกำจัดหอยที่เปนศัตรูพืชในทางการเกษตร
- เม็ดบีทจากยางมะกอกปาสามารถควบคุมการปลดปลอยซาโปนินใหมคี วามสม่ำเสมอมากกวา
เม็ดบีทจากโซเดียมอัลจิเนตและพอลิอะคริเลต
- การใชเม็ดบีททำใหหอยเชอรีต่ ายไดเร็วเทียบเทากับการใชสารเคมี คือตายภายใน 15 ชัว่ โมง
ซึง่ เร็วกวาการใชกากชา 6 ชัว่ โมง แตเม็ดบีทมีประสิทธิภาพในการกำจัดหอยไดนานกวาสารกำจัด
หอยในทางการคา และเม็ดบีททำใหลกู ปลานิลตายนอยกวาการใชสารกำจัดหอยในทางการคา
และเกษตรกรมีความพึงพอใจในการใชงานเม็ดบีทกำจัดหอยในระดับมาก

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดขอ มูลเกีย่ วกับสมบัตขิ องไฮโดรเจลจากยางไมในทองถิน่ เพือ่ ใชประเมินความเหมาะสมในการ
นำไปพัฒนาเปนสารควบคุมการปลดปลอยซาโปนิน
- ไดขอ มูลเกีย่ วกับการปลดปลอยสารซาโปนินของเม็ดบีทจากไฮโดรเจล
- เปนขอมูลพิสจู นประสิทธิภาพของเม็ดบีทกำจัดหอยทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ซึง่ เปนตัวอยางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อใชในชีวิตประจำวันโดยใชเศษวัสดุในทองถิ่น
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 61 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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การศึกษาประสิทธิภาพ
ในการบำบัดไอออนโลหะหนัก
ดวยสารดูดซับแมกนีไทต
ในสนามแมเหล็กเหนี่ยวนำ
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยชาญ เถาวันนี
โรงเรียนศรียานุสรณ
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
น้ำเสียในอุตสาหกรรมจะมีไอออนของโลหะทรานซิชนั ปนเปอ นอยใู นปริมาณทีม่ าก โดยไอออนของ
โลหะทรานซิชนั ในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมทีก่ ลาวมา ไดแก Fe3+, Pb2+, Ni2+, Cu2+, Co2+
ฯลฯ สารประกอบเหล็กที่อยูในรูป Fe3O4 หรือที่เรียกวา แมกนีไทต (magnetite) จัดเปน
สารประกอบอนินทรียท มี่ คี วามสามารถในการดึงไอออนของโลหะทรานซิชนั ดวยเหตุผลดังกลาว
งานวิจัยนี้จึงไดจัดทำระบบในบำบัดไอออนโลหะตะกั่ว โดยการนำแมกนีไทตซึ่งสังเคราะหขึ้น
ในหองปฏิบัติการผสมกับสารดูดซับที่ทำขึ้นเองจากเปลือกทุเรียน จากนั้นบรรจุลงในชุดกรองน้ำ
แลวนำน้ำเสียสังเคราะหที่ปนเปอนไอออนโลหะตะกั่วผานชุดกรองน้ำที่มีสารดูดซับแมกนีไทต
เปนใสกรอง จากนัน้ นำน้ำเสียทีผ่ า นนีท้ ำการวัดคาความเขมขนของสารละลายตะกัว่ ดวยเครือ่ งมือ
Atomic Absorption Spectroscopy ในงานวิจัยนี้ยังไดเพิ่มสนามแมเหล็กเหนี่ยวนำซึ่งสราง
ขดลวดทองแดงพันรอบแกนลักษณะที่เรียกวาขดลวดโซเลนอยดใหกับระบบบำบัดไอออนโลหะ
ตะกั่ว เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับไดมากยิ่งขึ้น

Thailand Toray 62 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ จัดสรางระบบบำบัดไอออนโลหะตะกัว่ ดวยสารดูดซับแมกนีไทตในสนามแมเหล็กเหนีย่ วนำ
2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับไอออนโลหะตะกั่วในระบบบำบัดที่ใชสารดูดซับ
จากเปลือกทุเรียนผสมแรแมกนีไทตสงั เคราะห
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับไอออนโลหะตะกั่วโดยการสรางไอโซเทอมที่เหมาะสม
สำหรับการดูดซับ
วิธีดำเนินการทดลอง
การทดลองที่ 1 การสังเคราะหแมกนีไทตจากสารเคมี การเตรียมเปลือกทุเรียนปรับสภาพทางเคมี
ดวยโซเดียมไฮดรอกไซด และการจัดสารดูดซับจากเปลือกทุเรียนผสมแมกนีไทต
สังเคราะห
การทดลองที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไอออนโลหะตะกัว่ ในระบบบำบัดดวยสารดูดซับ
แมกนีไทต ในสนามแมเหล็กเหนีย่ วนำทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า งๆ
การทดลองที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไอออนโลหะตะกัว่ ในระบบบำบัดดวยสารดูดซับ
แมกนีไทต ในสนามแมเหล็กเหนีย่ วนำทีส่ ภาวะ pH ตางๆ
การทดลองที่ 4 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไอออนโลหะตะกัว่ ในระบบบำบัดดวย สารดูดซับ
แมกนีไทต ในสนามแมเหล็กเหนีย่ วนำทีอ่ ตั ราการไหลสำหรับการดูดซับทีแ่ ตกตางกัน
ผลการทดลอง
- การศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการดูดซับไอออนโลหะตะกัว่ ในระบบบำบัดทีใ่ ชสารดูดซับจาก
เปลือกทุเรียนผสมแรแมกนีไทตสังเคราะห โดยพิจารณาจากสภาวะดังนี้ ปริมาณตัวดูดซับ,
คา pH, อัตราการไหล และความเขมขนของไอออนโลหะตะกัว่ ผลการศึกษาปรากฏวา สภาวะ
ทีเ่ หมาะสมคือ แมกนีไทตปริมาณ 10 กรัม คา pH 4 อุณหภูมิ 30oC และอัตราการไหล 53.49
ลิตรตอนาที
- การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับไอออนโลหะตะกั่ว โดยการสรางไอโซเทอมที่เหมาะสม
สำหรับการดูด โดยใชรูปแบบพื้นฐานของไอโซเทอม 2 ชนิด ไดแก ฟรุนดิชไอโซเทอม
(Freundlich Isotherm) และแลงเมียรไอโซเทอม (Langmuir Isotherm) พบวา ฟรุนดิชไอโซเทอมมีความเหมาะสมกวาแลงเมียรไอโซเทอมในกระบวนการดูดซับนี้ โดยหาประสิทธิภาพ
การดูดซับไอออนจากสมการของฟรุนดิชไอโซเทอม ดังนี้ ถานเปลือกทุเรียน 1 กรัมจะมี
ความสามารถในการดูดซับไอออนโลหะหนัก 0.70 กรัม

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดระบบจำลองในการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการบำบัดไอออนโลหะตะกั่วที่ปะปนมากับ
น้ำเสียทัว่ ไปในระบบอุตสาหกรรมและบริเวณอืน่ ๆ กอนทีจ่ ะปลอยลงสธู รรมชาติ
- เปนการสงเสริมใหสิ่งแวดลอมมีสภาพที่ดี และไมมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยตอการ
ดำรงชีวิตของมนุษย
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Science Education Awards

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การศึกษาสารสกัดจากหางไหลแดง
ในการสลบปลาน้ำจืดที่สำคัญทาง
เศรษฐกิจบางชนิด
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยวนิดา ศิรเิ ขียว
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การใชยาสลบในสัตวน้ำ มักเปนยาสลบทีเ่ ปนสารเคมีสงั เคราะห ทำใหเกิดการตกคางสะสมในสัตวน้ำ
และผบู ริโภคและมีราคาแพง รวมถึงกระบวนการการคัดแยกพันธแุ ละขนาดของปลา และการรักษา
ปลาที่บาดเจ็บคอนขางทำไดยาก อีกทั้งนานาประเทศทั่วโลกตางตระหนักถึงความปลอดภัยดาน
อาหาร เนือ่ งจากมีผลกระทบตอสุขภาพและอนามัยของผบู ริโภคโดยตรง งานวิจยั นีต้ อ งการหาสาร
ทดแทนทีไ่ ดจากธรรมชาติ แทนการใชสารเคมีสงั เคราะหในการสลบปลา จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะนำพืช
ที่พบไดทั่วไปตามปาคือ ตนหางไหลแดง เนื่องจากตนหางไหลแดงมีสารสำคัญคือ โรติโนน
(rotenone) มีฤทธิใ์ นการทำใหปลามึนเมา และเปนสารสกัดจากพืชทีส่ ลายตัวไดงา ยเมือ่ ถูกแสงแดด
หรือความรอน ทำใหไมมีพิษตกคางมายังผูบริโภค จึงเหมาะที่จะนำมาใชในการสลบปลาได
ซึง่ จะสามารถชวยลดตนทุนในการสลบปลา และเปนอีกแนวทางเลือกหนึง่ ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
และปลอดภัยตอผูบริโภคและสัตวน้ำ

2. หลักการและเนือ้ หา
วัตถุประสงคการทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบตัวทำละลายและเวลาทีเ่ หมาะสม ทีใ่ ชในการสกัดสารจากหางไหลแดงสด
ในการสลบปลา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสวนประกอบของหางไหลแดงที่เหมาะสมในการสลบปลา
3. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนของสารสกัดจากหางไหลแดงทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดในการ
สลบปลาน้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิด
วิธีดำเนินการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสมุ สมบูรณ ทำการทดลอง 3 ซ้ำ แบงการทดลองออกเปน 3 การทดลอง
เพือ่ เปรียบเทียบสภาวะตางๆ ไดแก
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

1. การศึกษาสมบัติของสารสกัดโรติโนนจากหางไหลแดงในการสลบปลา และเปรียบเทียบ
ตัวทำละลายและระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการสกัดสารโรติโนนจากหางไหลแดงสด
2. การศึกษาเปรียบเทียบสวนประกอบของหางไหลแดงที่เหมาะสมในการสลบปลา
3. การศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนของสารสกัดโรติโนนจากหางไหลแดงทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ในการสลบปลาน้ำจืดทีส่ ำคัญทางเศรษฐกิจจำนวน 4 กลมุ คือ (1) ลูกปลานิลทีม่ นี ้ำหนักเฉลีย่
5 กรัม (2) ปลานิลขนาดลงกระชังทีม่ นี ้ำหนักเฉลีย่ 150 กรัม (3) ลูกปลาดุกทีม่ นี ้ำหนักเฉลีย่
10 กรัม และ (4) ปลาดุกขนาดลงกระชังทีม่ นี ้ำหนักเฉลีย่ 150 กรัม ทีไ่ ดจากฟารมบอเลีย้ ง
ปลาแหลงเดียวกัน โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสลบปลาจากเวลาเฉลีย่ ในการเหนีย่ วนำให
สลบ (นาที) และระยะเวลาเฉลีย่ ในการฟน สลบ (นาที)
ผลการทดลอง
- การสกัดโดยใชน้ำเปนตัวทำละลาย ทีร่ ะยะเวลาสกัดที่ 24 ชัว่ โมง ทีร่ ะดับความเขมขน 3% v/v
คือ สภาวะทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการสลบปลานิลทีอ่ ตั ราการรอดตายรอยละ 100 โดยใชระยะเวลา
เฉลี่ยของการเหนี่ยวนำใหลูกปลานิลและปลานิลขนาดลงกระชังสลบที่เวลา 4.34+0.42 และ
3.13+0.52 นาที ตามลำดับ และใชระยะเวลาเฉลีย่ ของการฟน สลบทีเ่ วลา 24.05+0.45 และ
26.20+0.58 นาที ตามลำดับ
- ที่ระดับความเขมขน 4% v/v คือ สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสลบปลาดุกที่อัตราการ
รอดตาย 100% โดยใชระยะเวลาเฉลีย่ ของการเหนีย่ วนำใหลกู ปลาดุกและปลาดุกขนาดลงกระชัง
สลบทีเ่ วลา 3.28+0.25 และ 2.24+0.17 นาที ตามลำดับ และใชระยะเวลาเฉลีย่ ของการฟน
สลบทีเ่ วลา 22.54+0.56 และ 25.34+0.35 นาที ตามลำดับ

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

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

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
S & T Research Grants

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

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

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

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

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

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

ยอดเงินรางวัลปละ 800,000 บาท

ยอดเงินทุนปละ 4,000,000 บาท

ยอดเงินรางวัลปละ 700,000 บาท

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
Science Education Awards

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 67 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1-24 (พ.ศ. 2537-2560)
ป ที่ไดรับรางวัล

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

บุคคล/สถาบัน ทีไ่ ดรบั รางวัล
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปรีดา วิบลู ยสวัสดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. วิชยั ริว้ ตระกูล
ประเภทสถาบัน ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประเภทสถาบัน หองปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ไพบูลย นัยเนตร
ประเภทสถาบัน ศูนยวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประเภทบุคคล
รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตันติเจริญ และศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น ตัณฑะพานิชกุล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุรินทร พงศศุภสมิทธิ์ และรองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมิตะมาน
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ
ประเภทสถาบัน คณะผูวิจัยเรื่องกุงกุลาดำ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ประเภทสถาบัน หองปฏิบัติการวิจัยเคมีซุปราโมเลคิวลาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุรนันต สุภัทรพันธุ
ประเภทสถาบัน สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. วิทยา มีวฒ
ุ สิ ม
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. อังศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน กลุมบรรพชีวินวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน และศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน
ประเภทสถาบัน สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ทิพยวดี อรรถธรรม
ประเภทสถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค
ประเภทสถาบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล และรองศาสตราจารย ดร. สุพรรณ ฟเู จริญ
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. สุทธิชยั อัสสะบำรุงรัตน
ประเภทสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. นทีทพิ ย กฤษณามระ
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. โกวิท พัฒนาปญญาสัตย
ประเภทสถาบัน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
ประเภทสถาบัน กลุมวิจัย: บทบาทของแมลงและสัตวขาปลองที่เปนปญหาในชุมชุน ปศุสัตว และสาธารณสุขของประเทศไทย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. โมไนย ไกรฤกษ
ประเภทสถาบัน ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย ดร. วัชรินทร รุกขไชยศิรกิ ลุ
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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สรุปผลการจัดสรรเงินทุนชวยเหลือวิจยั ทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1-24 (พ.ศ. 2537-2560)
ในชวง 24 ป ของการดำเนินงาน จนถึงปจจุบนั (ป พ.ศ. 2560) การดำเนินงานของมูลนิธฯิ ไดรบั ความสนใจ
และรวมมือจากอาจารยและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ สงขอเสนอโครงการเขามา
เปนจำนวนมากอยางตอเนือ่ ง รวมแลวทัง้ สิน้ จำนวน 3,080 ขอเสนอโครงการ โดยมูลนิธฯิ ไดใหการสนับสนุน
เงินทุนวิจัยเปนจำนวน 91,400,000 บาท (เกาสิบเอ็ดลานสี่แสนบาทถวน) มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจยั ในประเทศไทย จำนวนกวา 40 แหง ทีไ่ ดรบั ทุนวิจยั รวมเปนจำนวนกวา 400 คน ใน 4 สาขา ไดแก
เกษตรศาสตรและชีววิทยา เคมี วิศวกรรมศาสตร และฟสกิ ส โดยมีรายละเอียดของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจยั
ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนเงินทุนวิจยั ตัง้ แตป พ.ศ. 2537-2560 สรุปไดดงั นี้
จำนวนโครงการ
ที่ไดรับเงินทุน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ

64
53
32
27
26
21
20
19
17
12
11
11
10
9
9
9
8
8
7
5
5
4
3
3
2
2

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

จำนวนโครงการ
ที่ไดรับเงินทุน

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.
โรงเรียนนายเรือ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช.
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช.
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโลยีแหงชาติ สวทช.
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สภากาชาดไทย

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวมทัง้ สิน้

426
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การกระจายของครูทสี่ มัครและไดรบั รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ครัง้ ที่ 1-24 (พ.ศ. 2537-2560) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ 73 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 1,512 โครงการ ไดรบั รางวัลทัง้ สิน้ 211 โครงการ โดยจังหวัดทีย่ งั ไมเคยสมัคร คือ จังหวัด
สมุทรสงคราม และระนอง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เชียงราย
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
ขอนแกน
อุดรธานี
สุราษฎรธานี
กาฬสินธุ
เชียงใหม
นครราชสีมา
ลำปาง
นครศรีธรรมราช
สระแกว
พัทลุง
แมฮองสอน
สงขลา
หนองคาย
นครนายก
อุบลราชธานี
นครสวรรค
สุรินทร
อำนาจเจริญ
นครพนม
นาน
พิษณุโลก
ระยอง
ชัยภูมิ
ปราจีนบุรี
ป ต ตานี
หนองบัวลำภู
จั น ทบุ รี
กาญจนบุรี
ศรีสะเกษ
เพชรบูรณ
นครปฐม
ปทุ ม ธานี
มหาสารคาม
พะเยา

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
81
20
53
18
99
16
39
12
56
11
57
10
32
10
50
9
54
7
71
6
49
6
32
6
21
6
18
5
10
5
40
4
24
4
14
4
36
3
33
3
19
3
9
3
29
2
27
2
27
2
15
2
14
2
14
2
10
2
10
2
8
2
6
2
34
1
30
1
22
1
22
1
21
1
20
1

จังหวัด
ชลบุรี
อุทัยธานี
กำแพงเพชร
สุพรรณบุรี
อางทอง
นนทบุ รี
ยะลา
รอยเอ็ด
ราชบุรี
แพร
ยโสธร
สกลนคร
ประจวบคีรีขันธ
ตราด
สุโขทัย
บุรีรัมย
ตรัง
อยุธยา
เพชรบุรี
ตาก
พังงา
สตูล
เลย
สมุทรสาคร
สระบุรี
ชัยนาท
นราธิวาส
พิจิตร
อุตรดิตถ
มุกดาหาร
ลพบุรี
ลำพูน
กระบี่
ภูเก็ต
ชุมพร
สิงหบุรี
ระนอง
สมุทรสงคราม
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จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
16
1
16
1
15
1
12
1
12
1
11
1
10
1
10
1
10
1
9
1
9
1
9
1
8
1
6
1
16
0
14
0
12
0
10
0
9
0
8
0
8
0
8
0
7
0
7
0
7
0
6
0
6
0
6
0
6
0
5
0
5
0
4
0
3
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0

Thailand Toray Science Foundation
Organization (2017)
Thailand Toray Science
Foundation
1. Honorary Chairman
Mr. Akihiro Nikkaku
President
Toray Industries, Inc., Japan
2. Organization
(1) Chairman
Dr. Yongyuth Yuthavong
Ministry of Science and Technology
(2) Managing Director
Mr. Kazuaki Takabayashi
President,
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.
(3) Directors
Dr. Yodhathai Thebtaranonth
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Dr. Pairash Thajchayapong
Ministry of Science and Technology
Dr. Jisnuson Svasti
Mahidol University
Mr. Norikaza Masui
President, Thai Toray Textile Mills
Public Co., Ltd.
Mr. Kazuyuki Adachi
Managing Director,
Luckytex (Thailand) Public Co., Ltd.
Mr. Hirofusa Yamamoto
President,
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.
Mr. Narong Lertkitsiri
Director, Toray Industries
(Thailand) Co., Ltd.
3. Term of Directorship: 2 years
4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

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

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

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

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

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

