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รายงานผลการด�ำเนินงาน
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ เป็ นทางการเมือ่ วันที่
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในประเทศไทย
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว มูลนิธฯิ ได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยจัดให้มกี จิ กรรมสามประเภทด้วยกัน
• ประเภทแรก คือ การจัดให้มรี างวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำหรับบุคคลหรือสถาบัน
		 ทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ประเภททีส่ อง คือ การให้เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุน
		 อาจารย์ และ/หรือ นักวิจยั ทีก่ ำ� ลังค้นคว้าหรือมีโครงการค้นคว้าวิจยั ทีเ่ ป็ นรากฐานอันจะ
		 อ�ำนวยประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
• ประเภททีส่ าม คือ รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยมอบให้แก่บคุ ลากรผูร้ บั ผิดชอบทาง
		 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
		 ที่มผี ลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพือ่ น�ำไปพัฒนา
		 และเพิม่ พูนความสนใจของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ในปี พทุ ธศักราช 2539
		 มูลนิธฯิ ยังได้ให้การสนับสนุนแก่หอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัล
		 การศึกษาวิทยาศาสตร์อกี ด้วย
มูลนิธิโทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้รบั เงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใช้ดอกผลจากกองทุนนี้ นอกจากนี้ยงั ได้รบั เงินบริจาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลุม่ บริษทั โทเรในประเทศไทย 4 บริษทั

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี พทุ ธศักราช 2561 ซึง่ เป็ นปี ทย่ี ส่ี บิ ห้าของการด�ำเนินกิจกรรมนี้ ในด้านบุคคลทีม่ ผี ลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี คี ณ
ุ ภาพเป็ นเลิศ ซึง่ ได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีม่ กี ารตรวจสอบ
คุณภาพอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็ นผลงานทีม่ คี ุณค่าต่อสังคมในด้านการสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการและในด้านศักยภาพของการน�ำไปประยุกต์ใช้ คณะกรรมการสาขารางวัลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้พจิ ารณาผลงานของบุคคล
และสถาบันทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อและได้เสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึง่ มีมติเป็ นเอกฉันท์
ยกย่องให้ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจยั อาวุโส ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ เป็ นผูไ้ ด้รบั รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
เป็ นผูบ้ กุ เบิกงานวิจยั ด้านระบบเครื่องกลไฟฟ้ าจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems
หรือ MEMS) เป็ นครัง้ แรกของประเทศ โดยจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ าร MEMS และได้ขยายเป็ น
Nanoelectronic and MEMS Laboratory ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเน้นงานวิจยั
ด้านไมโครและนาโนเซนเซอร์ ต่อมาได้บกุ เบิกงานวิจยั ด้านระบบของไหลจุลภาคและห้องปฏิบตั กิ าร
บนชิป ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั ระบบห้องปฏิบตั กิ ารบนชิปจนเกิดเครือข่ายวิจยั
ด้านนี้กบั หลายหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทัง้ ได้บกุ เบิกงานวิจยั ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และได้ก่อตัง้ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อนิ ทรีย ์ ซึง่
เป็ นศูนย์วจิ ยั ทีเ่ น้นการท�ำงานกับภาคอุตสาหกรรมเพือ่ สร้างผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการ
และนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ ได้บุกเบิกงานวิจยั ด้านวัสดุกราฟี น ซึง่ เป็ นวัสดุ
ทีม่ โี ครงสร้างอันเกิดจากการจัดเรียงกันของคาร์บอนอะตอมแบบวงหกเหลีย่ ม โดยปัจจุบนั ได้มกี าร
ศึกษาและน�ำกราฟี นมาใช้ประโยชน์กนั อย่างกว้างขวาง รวมทัง้ น�ำมาประยุกต์ใช้กบั งานทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์หลายด้าน ซึง่ ห้องปฏิบตั กิ ารของ ดร. อดิสร นับว่าเป็ นแห่งแรกของประเทศทีส่ ามารถ
สังเคราะห์และจดสิทธิบตั รด้านการสังเคราะห์กราฟี นทัง้ ในประเทศ และเป็ นสิทธิบตั รนานาชาติ
เป็ นการยกระดับงานวิจยั ด้านกราฟี นและวัสดุศาสตร์ของประเทศ โดยสามารถคิดค้นวิธกี ารเตรียม
วัสดุผสมระหว่างกราฟี นกับพอลิเมอร์ในรูปของสารละลายที่มคี ุณสมบัติเป็ นหมึกพิมพ์นำ� ไฟฟ้ า
กราฟี นเป็ นครัง้ แรกของโลก และได้จดสิทธิบตั รระดับนานาชาติและถ่ายทอดสิทธิทางเทคโนโลยีให้
แก่บริษทั เอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบนั มีผลงานหมึกน�ำไฟฟ้ ากราฟี น ขัว้ ไฟฟ้ า
กราฟี น และเซนเซอร์ตรวจวัดรูปแบบต่าง ๆ ส�ำเร็จออกมาในรูปผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเชิงพาณิชย์
สิทธิบตั รและทรัพย์สนิ ทางปัญญา และผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึง่ ท�ำให้เกิด
การพึง่ พาตนเองภายในประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
มีผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทม่ี ี Impact Factor สูงมากกว่า 133 เรื่อง และ
มีผลงานหนังสือทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในต่างประเทศจ�ำนวน 1 เล่ม รวมทัง้ งานเขียนบทความในหนังสือ
ภาษาอังกฤษมากกว่า 3 เรื่อง และมีผลงานตีพมิ พ์ในเอกสารการประชุมทัง้ ในและต่างประเทศ
มากกว่า 350 เรื่อง ผลงานต้นแบบมากกว่า 32 ต้นแบบ ผลงานสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั รมากกว่า
25 เรื่อง และเป็ นผูป้ ระดิษฐ์หลักทีไ่ ด้รบั จดสิทธิบตั รนานาชาติ จ�ำนวน 1 เรื่อง
ส�ำหรับหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้รบั รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำปี พทุ ธศักราช
2561 คือ สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก่อตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพือ่
พัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ของประเทศไทย มีบคุ ลากรรวม 178 คน เป็ นนักวิจยั 19 คน และ
สายเทคนิค/วิชาการ 65 คน มีโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ระดับมาตรฐานโลก ได้แก่
หอดูดาวแห่งชาติทต่ี ดิ ตัง้ กลอ้ งโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร กลอ้ งโทรทรรศน์
วิทยุแห่งชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน เครือข่าย
กล ้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร 4 แห่ง ในประเทศชิลี อเมริกา
จีน และออสเตรเลีย มีผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ ปี พ.ศ. 2552-2560 รวม 129 เรื่อง มี
ผลงานวิจยั ร่วมกับ NASA ในการค้นพบการเกิดดาวเคราะห์คลา้ ยโลกในระบบดาวฤกษ์เกิดใหม่
เป็ นครัง้ แรกของโลกที่ยนื ยันทฤษฎีการเกิดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ โดยได้ตีพมิ พ์ในวารสาร
Science ทีม่ ี Impact Factor สูงถึง 34.66 นอกจากนี้ สดร. ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์
ขัน้ สู ง เช่ น การออกแบบพัฒนาระบบควบคุมและเพิ่มขีดความสามารถทางทัศนศาสตร์ของ
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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กล ้องโทรทรรศน์ ออกแบบและพัฒนาชิ้นงานทีต่ อ้ งการความเทีย่ งตรงและแม่นย�ำสูง พัฒนาเครือ่ ง
รับสัญญาณคลืน่ วิทยุ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงรองรับงานวิจยั ฟิ สกิ ส์ดาราศาสตร์
ออกแบบและพัฒนา “ดาวเทียมวิจยั ” ดวงแรกฝีมอื คนไทย และมีความร่วมมือกับหน่วยงานดาราศาสตร์
ชัน้ น�ำของโลกใน 22 ประเทศ โดยเข้าร่วมโครงการดาราศาสตร์ระดับโลก อาทิ โครงการหมู่
กลอ้ งโทรทรรศน์รงั สีเชเรนคอฟ โครงการเครื่องวัดนิวทริโนใต้ดนิ โครงการติดตามวัตถุท่เี ป็ น
ต้นก�ำเนิดของคลืน่ ความโน้มถ่วง เป็ นต้น การพัฒนาเทคโนโลยีขนั้ สูงเหล่านี้เป็ นการลงทุนเพือ่ อนาคต
เกิดองค์ความรูใหม่
้ เสริมสร้างและพัฒนาก�ำลังคนด้านดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ สดร.
ยังได้สร้างความตระหนักและสือ่ สารด้านดาราศาสตร์ไปสู่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ เพือ่
สร้างแรงบันดาลใจและยกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สดร. ยังเป็ นศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์ระดับนานาชาติภายใต้ยูเนสโก รวมทัง้ เป็ นส�ำนักงานภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพือ่ การพัฒนาดาราศาสตร์ภายใต้สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแลว้ นัน้ มูลนิธิฯ ยังได้ให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทีห่ วั ข้อวิจยั จะต้องเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนา
องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปี พทุ ธศักราช 2561 นี้ ได้มอบทุน
ช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ สิ้น 20 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา มีจำ� นวน 8 โครงการ
1. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน
		

เชื้อแบคทีเรียสายพันธุใ์ หม่ Paenibacillus spp. ทีท่ นกรดอะซิตกิ
ความเข้มข้นสูงเพือ่ กระบวนการผลิตกรดอะซิตกิ
ศาสตราจารย์ ดร. วราวุฒิ ครูส่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การกระตุน้ การผลิตสารบีตา้ กลูแคนและสารฟี นอลิกที่มฤี ทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์
ไทโรซิเนสจากเห็ดกินได้ดว้ ยแสงทีม่ คี วามยาวคลืน่ ต่างกัน
ดร. วราภรณ์ อภิวฒั นาภิวตั
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

3. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การศึกษาจุลนิ ทรียท์ ม่ี บี ทบาทในการเปลีย่ นรูปสารหนูในน�ำ้ ใต้ดินทีไ่ ด้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมการเกษตรเพือ่ เป็ นแนวทางในการบ�ำบัดมลพิษด้วยวิธที างชีวภาพ
ดร. พรินท์พดิ า สนธิพนั ธ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน
		

การปรับปรุงพันธุเ์ พือ่ เพิม่ ปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดหวานพิเศษ
ดร. พรชัย หาระโคตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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5. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การวิเคราะห์จโี นมของทุเรียนพันธุป์ ลูก 30 พันธุเ์ พือ่ การระบุความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและยีนทีเ่ กี่ยวข้องกับกลิน่ และสีของเนื้อผล
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภอรรจ ศิรกิ นั ทรมาศ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์จากร�ำข้าวพื้นเมืองพันธุห์ อมกระดังงา
โดยใช้วธิ ที างเอนไซม์
ดร. พรเพ็ญ พนมวัลย์
สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

7. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การพัฒนาไฮโดรเจลและนาโนเจลจากวัสดุฐานชีวภาพเพือ่ เป็ นสารปรับปรุงดิน
ส�ำหรับมุง่ สู่การเกษตรแบบอัจฉริยะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิมล ปาสาณพันธ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การควบคุมโรคข้าวโดยชีววิธแี ละการส่งเสริมการเจริญของพืชด้วยแบคทีเรีย
ทีอ่ ยู่ร่วมกับพืชและแบคทีเรียทีอ่ ยู่ร่วมกับไลเคน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา คล ้ายเรือง
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาเคมี มีจำ� นวน 4 โครงการ
9. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

ฟลูออเรสเซนซ์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ เพือ่ ใช้ตรวจวัดไอออนปรอท แคดเมียม และ
ไซยาไนด์ในสารละลายและชุดตรวจสอบในภาคสนาม
รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การสังเคราะห์สารอิแนนทิโอเมอร์และการแยกไครัลโมเลกุลด้วยเทคนิค
ทางเคมีไฟฟ้ า
ดร. จุฬารัตน์ วัฒนกิจ
ส�ำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิรเิ มธี

11. ชือ่ โครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การลดภาวะโลกร้อน: การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิดใหม่ในกระบวนการก�ำจัด
ก๊าซเรือนกระจกทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรพิ ร จึงสุทธิวงษ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12. ชื่อโครงการ
		
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การตรวจหาเซลล์มะเร็งที่กระจายตัวในกระแสเลือดที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
เต้านมระยะแพร่ กระจายด้วยอนุ ภาคนาโนของทองและอนุ ภาคนาโนที่มี
คุณสมบัตทิ างแม่เหล็ก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาครอง พิศสุวรรณ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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สาขาฟิสิกส์ มีจำ� นวน 4 โครงการ
13. ชือ่ โครงการ
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน
		

การศึกษาผลกระทบของแบบจ�ำลองการแปลงข้อมูลภาพซีทเี ป็ น Stopping
Power Ratios (SPR) ต่อการวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
ดร. เธียรสิน เลีย่ มสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

14. ชือ่ โครงการ
		
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฐานส�ำหรับงานวิจยั ด้านกระดูกโดยการ
ผสมผสานการเลี้ยงเซลล์กระดูกสามชนิดเข้าด้วยกันในระบบทีม่ กี ารไหลเวียน
ของเหลวแบบต่อเนื่อง
ดร. นพ. ณัฐพล ภาณุพนิ ธุ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15. ชื่อโครงการ การสังเคราะห์แกรฟี นฟิ ลม์ จากขยะของเสียด้วยวิธกี ารเคลือบผิวด้วยไอเคมี
ชื่อนักวิจยั
ดร. อรรฆวัชร รวมไมตรี
หน่วยงาน ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

Self-activated Carbon ในเส้นใยนาโนของวัสดุผสม SnO2@ZnO ส�ำหรับ
เพิม่ ประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุยง่ิ ยวด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญฤทัย วงศาพรม
ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจำ� นวน 4 โครงการ
17. ชื่อโครงการ คุณสมบัตแิ ละผลกระทบทางพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง
ชื่อนักวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ พงษ์วทิ ยภานุ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน

คุณลักษณะทางเคมีฟิสกิ ส์และโครงสร้างพื้นผิวของสารแทนกระดูกทีไ่ ด้จาก
ขบวนการแปรรูปฟันทีถ่ กู ถอน
รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษมณี เสรีวฒั นาชัย
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

19. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน
		

การออกแบบและพัฒนาระบบส่ งเสริมการกายภาพบ าํ บัดในผู ป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง
ดร. ทัศนียว์ รรณ ลักษณะโสภิณ
หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี

20. ชื่อโครงการ
		
ชื่อนักวิจยั
หน่วยงาน
		

ประสาทวิศวกรรมศาสตร์: การสะกดภาษาไทยผ่าน BCI ด้วยระบบไฮบริด
SSVEP-P300
ดร. จักรหล�ำ่ ศิลปสุวรรณชัย
Information Technology Business and Technology
Stamford International University
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์นนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ได้คดั เลือกให้มผี ูไ้ ด้รบั รางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เงินรางวัลรวม 150,000 บาท
รางวัลที่ 1

ไม่มผี ูไ้ ด้รบั รางวัล

รางวัลที่ 2

ไม่มผี ูไ้ ด้รบั รางวัล

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล ๆ ละ 60,000 บาท ได้แก่
1. นายสุเทพ แพทย์จนั ลา
		 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
		 ชื่อผลงาน: ปัจจัยที่มผี ลต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองและวิธีการ
		 กระตุน้ ให้แตกยอด
2. นายชิด วงค์ใหญ่
		 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
		 ชื่อผลงาน: การพัฒนาสู ตรอาหารที่มผี ลต่ออัตราการรอดและอัตราการ
เจริญเติบโตในการอนุบาลลูกปูนา
รางวัลชมเชย

เงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่
1. นางสร้อยฟ้ า ขยันงาน
		 โรงเรียนสังวาลย์วทิ ยา อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
		 ชื่อผลงาน: ผลของการรมควันจากไม้มียางในท้องถิน่ ต่อการป้ องกันการเจาะ
		 ท�ำลายเมล็ดพันธุข์ องด้วงถัวเหลื
่ อง
2. นางกิ่งกาญจน์ กันนาง
		 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
		 ชื่อผลงาน: สารสกัดหยาบจากเปลือกผลเกาลัดไทยเพือ่ ใช้เป็ นสารเคลือบผิว
กล ้วยน�ำ้ ว้าเพือ่ การยืดอายุ
3. นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
		 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
		 ชื่อผลงาน: การศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงปลาหางนกยูง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 260,000 บาท
รางวัลที่ 1

ไม่มผี ูไ้ ด้รบั รางวัล

รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่
นางสาวอรวรรณ ปิ ยะบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ชื่อผลงาน: การควบคุมเชื้อราก่อโรคใบไหม้แผลเล็กของข้าวโพดด้วยเชื้อรา
Chaetomium globosum
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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รางวัลที่ 3

เงินรางวัล ๆ ละ 80,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวกุลธิดา ทองน�ำ
		 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
		 ชื่อผลงาน: ต้นแบบการเลี้ยงปูนาเชิงการค้า
2. นางกันยารัตน์ เจริญยิง่
		 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
		 ชื่อผลงาน: การพัฒนาสูตรอาหารเพือ่ การผลิตเมือกหอยทากเชิงพาณิชย์
นอกจากนี้ โรงเรียนของผูไ้ ด้รบั รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทัง้ 5 โรงเรียนยังได้รบั เงินสนับสนุน
ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 25,000 บาท ได้แก่
1. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
5. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
มูลนิธิโทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพือ่ การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ป่ ุน กลุ่มบริษทั โทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้
ด�ำเนินการคัดเลือกผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัล และหวังว่าความพยายามของมูลนิธฯิ ในการด�ำเนินกิจกรรม
ดังที่ได้กล่าวมานี้ จะเป็ นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่ วยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าสืบต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ประธานมูลนิธิโทเร
เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
Dr. Adisorn Tuantranont
เกิดเมือ่ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2517 เป็ นบุตรชายคนโตจากจ�ำนวน
3 คน ของนายบรรจง และนางอารีย ์ เตือนตรานนท์

การศึกษา

พ.ศ. 2532 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2534 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี : วิศวกรรมไฟฟ้ า (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2541 ปริญญาโท : Electrical Engineering University of Colorado at Boulder, USA
พ.ศ. 2544 ปริญญาเอก: Electrical Engineering University of Colorado at Boulder, USA

Profile
ADISORN TUANTRANONT

Born: 		

Education:
1989 		
1991 		
1995		
		
1998 		
		
2001 		

March 5, 1974, Thailand.
Mathayom Suksa 3 Wat Suthiwararam School, Bangkok.
Mathayom Suksa 6 Saint Dominic School, Bangkok.
Bachalor of Engineering, Control Engineering (honored), King
Mongkut Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Thailand
Master of Science, Electrical Engineering University of Colorado
at Boulder, USA.
Doctor of Philosophy, Electrical Engineering University of Colorado
at Boulder, USA.

Working Experiences:
2016-Present NSTDA Research Fellow, Graphene and Printed Electronics Research,
		 National Security and Dual-Uses Technology Center, National

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัตกิ ารท�ำงาน
2561-ปัจจุบนั

2557-2560
		
2559-ปัจจุบนั
2552-ปัจจุบนั
		
2559-ปัจจุบนั
2545-ปัจจุบนั
		
2556-2557
		
		
2554-2556
2545-2549

นักวิจยั อาวุโส (นักวิจยั 4 สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีเพือ่ ความมันคงของประเทศ
่
และการประยุกต์เชิงพาณิ ชย์ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู อ้ �ำ นวยการหน่ ว ยวิจ ยั ศู น ย์น วัต กรรมการพิม พ์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละ
อิเล็กทรอนิกส์อนิ ทรีย ์ (Thailand Organic and Printed Electronics
Innovation Center: TOPIC), ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) สวทช.
ทีป่ รึกษา สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชนั้ สูง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
เลขาธิการ สมาคมวิจยั วัสดุแห่งประเทศไทย (MRS-Thailand)
อาจารย์พเิ ศษประจ�ำ (Visiting Professor) International School of
Engineering (ISE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พเิ ศษ ภาควิชาฟิ สกิ ส์ ส�ำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คอลัม นิ ส ต์แ ละนัก เขีย นประจ�ำ คอลัม น์เ ทคโนโลยีป ริ ท รรศน์ Eureka
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
คณะทีป่ รึกษา ผูช้ ่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการด้าน
การบูรณาการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ
อาจารย์พเิ ศษ และผูร้ ่างหลักสูตร Nanomaterial มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์พเิ ศษรับเชิญ School of Advanced Technology (SAT), Asian

		
		
2010-Present
		
		
2016-Present
		
		
2016-Present
2014-2017		
		
		
		
2008-Present
		
2002-Present
		

Science and Technology Development Agency (NSTDA), Ministry
of Science and Technology (MOST).
Research Unit Director, Thailand Organic and Printed Electronics
Innovation Center (TOPIC), National Electronics and Computer
Technology Center (NECTEC), NSTDA.
General Secretary, Materials Research Society of Thailand
(MRS-Thailand)-Member of International Union of Materials
Research Societies (IUMRS).
Adjunct Faculty, Suranaree University of Technology, Thailand
Advisor to Executive Director, Thailand Advanced Institute of Science
and Technology (THAIST), National Science Technology and
Innovation Policy Office (STI): supervise the National Sensor
Technology, Internet of Things and Industry 4.0 Strategic Plan.
Visiting Lecturer, International School of Engineering (ISE), Faculty
of Engineering, Chulalongkorn University.
Permanent Columnist, “Technology Reviews” Column, Bangkok
biznews (Krungthep Thurakij Newspaper).

2559-2561

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม
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2551-2559
		
		
2547-2550
		
2544-2546
		

Institute of Technology (AIT) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
นักวิจยั 3 / นักวิจยั อาวุโส สวทช. /ผู ้อ�ำนวยการหน่วยวิจยั / จัดตัง้ ศูนย์นวัตกรรม
การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย ์ (Thai Organic and
Printed Electronics Innovation Center)
นักวิจยั 2 สวทช. / หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั Nanoelectronics and MEMS
เนคเทค
นักวิจยั 1 สวทช. จัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารระบบเครือ่ งกลไฟฟ้ าจุลภาค (MicroElectro-Mechanical System หรือ MEMS) แห่งแรกของประเทศไทยทีเ่ นคเทค

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
พ.ศ. 2561
		
พ.ศ. 2561
		
		
		
พ.ศ. 2561
		
		
พ.ศ. 2560

ทุนเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. เทคโนโลยีกราฟี นเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้าน
เซนเซอร์และพลังงาน (สกว)
รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ ผลงานวิจยั ระดับ ดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 “ห้อง
ปฏิบตั ิการระบบของไหลจุลภาคบนชิปที่มวี สั ดุนาโนประกอบรวมส�ำหรับ
การวิเคราะห์ทางเคมีอย่างรวดเร็ว” ได้รบั จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.)
รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ สิง่ ประดิษฐ์คดิ ค้น ระดับดีมาก ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
“ระบบตรวจวัดการรัว่ ไหลของก๊าซแอมโมเนียด้วยเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตใน
ทุกสรรพสิง่ ” ซึง่ ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษทั เบทาโกร
รางวัล Platinum Award “เซ็นเซอร์กราฟี นตรวจวัดเชื้อโรค Vibrio para-

2011-Present
		
2007-Present
		
2010-2016		
		
2001-2010 		
		
2007-2009		
		
2012-2014		
		
2009-2015		
		
2001-2016		
		
2010-2014		
		
2013-2014		
		

Thailand Representative, Member of The World’s Organic Electronics
Association (OE-A).
Member, Thai Biomedical Engineering Research Societies (ThaiBME)Founding member, IEEE, ASME.
Principal Researcher (NSTDA Researcher 3), NSTDA, Ministry of
Science and Technology (MOST).
Laboratory Director/Lab Head/ Founder, Nanoelectronic and MEMS
Laboratory, NECTEC.
Adjunct Faculty, Center of Excellence on Nanotechnology, Faculty
of Sciences, Mahidol University.
Visiting Lecturer, Curriculum Committee on Nanomaterial, Faculty
of Sciences, Kasetsart University.
NECTEC Representative and Member, NSTDA Central Equipment
Management and Procurement Committee.
Invited Lecturer at various universities in Thailand (CU, MU, CMU,
KU, KKU, SWU, PSU, KMITL, KMUTT).
Technical Transfer Advisor, Innophene (Graphene Synthesis by
Electrolytic Exfoliation Licensed from NSTDA).
Committee, Technology Integration Committee, ICT Institute for
Education, Ministry of Education, Thailand.
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 10 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		
		
		
พ.ศ. 2560
		
พ.ศ. 2560
		
		
พ.ศ. 2559
		
พ.ศ. 2558
		

haemolyticus ในอาหาร “VIP Safe Plus” ได้รบั จากการประกวด Taiwan
International Invention Show & Technomart ทีป่ ระเทศไต้หวัน ในปี
พ.ศ. 2560
รางวัล Gold Medal “เครื่องตรวจวัดความหอมข้าว: HomKhaw” ได้รบั ใน
งาน Technomart จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ สิง่ ประดิษฐ์คดิ ค้น ดีเด่น รางวัลสูงสุดสาขาวิศวกรรม
ศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จากผลงาน “หมึกน�ำไฟฟ้ า
กราฟี น” ได้รบั จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
รางวัล TRF-OHEC-Scopus Researcher Award จากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น ระดับประกาศเกียรติคณ
ุ สาขา
เคมีและเภสัช ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 เรือ่ ง “เครือ่ งตรวจอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็ว

2002-2007		
2001-2002		
		
1995-1996		
		
		

Visiting Lecturer, Teaching MEMS at School of Advanced Technology, Asian Institute of Technology (AIT).
Technical Consultants: Trex Enterprises Inc., San Diego, CA, USA
PixelMEM Inc., San Jose, CA, USA.
Electrical and Instrument Engineer: Sino-Thai Engineering and
Construction Company (STECON), Rayong Refinery Plant (Shell Oil),
Mab Taput, Rayong, Thailand.

Awards
2018		
2017		
		
		
2017		
		
2017		
		
		
2016 		
		

TRF Senior Research Scholar, Thailand Research Fund (TRF).
Excellence and Outstanding Innovation Award (Grand Prize),
Graphene Conductive Ink, National Research Council of Thailand
(NRCT).
Outstanding Innovation Award, Smart Electronic Nose for Environ
mental Monitoring, National Research Council of Thailand (NRCT)
Gold Award, Smart Electronic Nose for Rice Aroma Monitoring,
National Research Council of Thailand (NRCT) in Thailand Research
Expo 2017.
TRF-OHEC-SCOPUS Researcher Award from Thailand Research
Fund (TRF) and Office of Higher Education and SCOPUS for his
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 11 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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พ.ศ. 2556
		
		
พ.ศ. 2556
		
		
		
พ.ศ. 2554
		
		
พ.ศ. 2553
		
พ.ศ. 2551
		
พ.ศ. 2548
		
พ.ศ. 2547
		

2016 		
		
		
2013 		
		
		
		
		
2011 		
		
		
2010 		
2008		
		
2005
		
2004
		
		

ขนาดพกพา ราคาถูก พร้อมชุดน�ำ้ ยาแลมป์ เคมีไฟฟ้ า” (Portable rapid and
low cost aflatoxin sensor with LAMP-Electrochemical detection kit)
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
รางวัล Gold Prize Award จากผลงาน “AflaSense: Rapid and Portable
Aflatoxin Sensor” ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013
จัดที่ COEX, Gangnam, Samseong, Seoul ประเทศเกาหลีใต้
รางวัล Special Prize Award จาก International Warsaw Invention Show
(IWIS) มอบให้โดย Association of Polish Inventors and Rationalizers
จากผลงานเรือ่ ง “AflaSense: Rapid and Portable Aflatoxin Sensor” ใน
งาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013 ประเทศเกาหลีใต้
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม
การเกษตร ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
เรือ่ ง “เครือ่ งวัดความขุน่ ส�ำหรับตรวจเชื้อไวรัสในกุง้ ”
เมธีวิจยั สกว. (TRF Mid Career Research Scholar) ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว)
รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น เรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การเกษตรและอาหาร”
จากนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรม จากสภาวิจยั
แห่งชาติ (วช.)
รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จากมูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ์
outstanding achievement in highly cited publications and outputs.
“ARDA AflaSensor Plus” was awarded Gold Medal in 44th International Exhibition of Inventions of Geneva, Switzerland and awarded
Special Prize on Stage (SPS) from Korea Invention Promotion
Association (KIPA), Republic of Korea.
“AflaSense” was awarded the outstanding invention from National
Research Council of Thailand (NRCT) and awarded Gold Medal
from Seoul International Invention Fair (SIIF 2013) and Special
Prize award from Association of Polish Inventors and Rationalizers
in 2013.
“LAMP Turbidimeter for Shrimp Virus Detection” has been awarded
Outstanding Innovation Award from National Research Council
of Thailand (NRCT) in 2011.
TRF Researcher Scholar from Thailand Research Fund (TRF)
Best research output award “Electronics Nose for Food and Agriculture”, Thailand Research Fund (TRF).
Best Thesis Award in Field of Engineering and Industrial Research,
National Research Council of Thailand (NRCT)
Thailand’s Outstanding Young Technologist Award,
Foundation for the Promotion of Science and Technology under
the Patronage of H.M. the King.
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ผลงานวิจัยของ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์

Research Works of Dr. Adisorn Tuantranont
1. หมึกน�ำไฟฟ้ ากราฟี นและกราฟี นสามมิติ
หมึกน�ำไฟฟ้ ากราฟี น (Graphene-based conductive Ink) เป็ นหมึกทีม่ คี ุณสมบัตพิ เิ ศษต่าง ๆ
เช่น น�ำไฟฟ้ าได้ดี น�ำความร้อนได้ดี ท�ำปฏิกริ ยิ ากับสารตัวอย่างบางชนิดได้ดี ใช้เป็ นตัวตรวจวัด
ในเซนเซอร์ (Sensors) ป้ องกันคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า ตัวเก็บประจุในตัวเก็บประจุยง่ิ ยวด (Supercapacitor) ฯลฯ ด้วยการใช้วสั ดุกราฟี น (Graphene) เป็ นส่วนประกอบ ในผลงานนี้หมึกวัสดุ
ผสมระหว่างกราฟี นและ PEDOT ถูกคิดค้นขึ้นเป็ นครัง้ แรก และได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
Journal of Materials Chemistry ซึง่ มี Impact factor สูง (2014 ISI IF= 7.443, 2016 IF = 8.867)
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้ า (Electrochemical Sensors) นอกจากนี้ยงั
มีหมึกน�ำไฟฟ้ าจากวัสดุผสมกราฟี นอีกหลายชนิดที่ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์และคณะได้เป็ น
ผู ค้ ิดค้นและวิจยั เป็ นครัง้ แรกของโลกโดยที่สามารถผลิตหมึกน�ำไฟฟ้ าที่ใช้กราฟี นเป็ นส่วน
ประกอบด้วยวิธกี ารทีเ่ รียกว่า Electrolytic Exfoliation ด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้ า (Electrochemical Process) และจดสิทธิบตั รระดับนานาชาติ PCT Patent ในชื่อเรื่อง “A Method for
Preparing Polymer/Oxygen-Free Graphene Composites Using Electrochemical
Process” PCT Patent Application (WO 2012/064292 A1) ซึง่ ต่อมาสามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดยให้สทิ ธิ (Licensing Technology) ให้แก่ บริษทั อินโนฟี น จ�ำกัด ในเรือ่ งกรรมวิธี

Achievements

1. Graphene Conductive Ink and 2D/3D Graphene Synthesis
Graphene is a two-dimensional nano-carbon material with a honeycomb lattice
structure that exhibits exceptional physical, chemical and electronic properties.
It is thus a potential candidate for a number of electronic applications including
field-effect and single-electron transistors, memory devices, solar cells and electrochemical sensors. Graphene-based Conductive Ink invented by Dr. Adisorn
Tuantranont and his team is a graphene-based conductive ink that has designated properties such as high electrical conductivity, high thermal conductivity,
highly active with specific substance to be used as sensors, electromagnetic
shielding, high energy capacitor for using in supercapacitors etc. A new, facile
and efficient electrochemical method for the production of a stable aqueous
dispersion of a graphene–polymer hybrid material is achieved. Single- and
few-layer graphene sheets, decorated with various molecules, are generated
during the electrolysis and stably dispersed in the electrolyte with no further
chemical treatment. This work has been published in Journal of Materials Chemistry which has high impact factor (2014 ISI IF= 7.443, 2016 IF = 8.867). Moreover,
since 2009, Dr. Adisorn Tuantranont has interest in graphene synthesis and its
applications. He is a team leader and the inventor of novel graphene synthesizing technique by means of electrochemical exfoliation which has filed as a
patent in PCT (International patent) “A Method for Preparing Polymer/Oxygen-Free
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การเตรียมวัสดุกราฟี น-พอลิเมอร์ดว้ ยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้ า (TRL9 จ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์แล ้ว)
เพือ่ การผลิตและจ�ำหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ผสมกราฟี น และภายหลังบริษทั
ได้รบั การพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ ได้รบั การยอมรับว่าเป็ น The World’s First Transparent
Graphene Conductive Ink จากงาน Printed Electronics World 2013 ทีเ่ มือง Santa Clara
ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รบั การยอมรับจากอุตสาหกรรม Printed Electronics และท�ำการ
ตลาดไปทัว่ โลก ปัจจุบนั ทาง บ. อินโนฟี น จ�ำกัด มีลูกค้า เช่น LG, Nokia, Siemen, AGFA,
Fuji Dimatix, Johnson Control, Heraeus, Samsung ฯลฯ เพือ่ น�ำไปพิมพ์เป็ นขัว้ ไฟฟ้ า
โปร่งแสงส�ำหรับแผ่นแสง Electroluminescence (EL) บรรจุภณั ฑ์ฉลาด (Smart Packaging)
โดย บ. EPC corporation บ. ThaiKK Tech จ�ำกัด รหัสพิมพ์ดว้ ยหมึกน�ำไฟฟ้ า PATit โดย
บ. อินโนฟี น จ�ำกัด และเซนเซอร์แบบใช้แล ้วทิ้งโดย Haydale Graphene Industry ซึง่ เป็ นบริษทั
จากสหราชอาณาจักร (www.haydale.com) ผลงานหมึกน�ำไฟฟ้ ากราฟี นนี้ทำ� ให้บริษทั อินโนฟี น

Graphene Composites Using Electrochemical Process” PCT Patent Application (WO
2012/064292 A1) and as Thai patents. Later, this innovation has been licensed by transferring the graphene ink production process to private company named INNOPHENE
Company, Ltd. (www.innophene.com). His team have developed it into commercial
products that recognized globally as “The World first transparent graphene conductive
ink” and demonstrated at the Printed Electronics World Exhibition and Conference held
at Santa Clara, USA in 2013. This product has existed customers worldwide such as
AGFA, Fuji Dimatix, Johnson Control, Siemens, Heraeus, LG and Nokia etc. His Graphene
Conductive Ink product also won the Top Ten Innovative Business awarded by National
Innovation Agency (NIA) in 2012. Recently in 2016, Phene+, Graphene conductive ink is
awarded Best material in category of carbon from Material ConneXion, the world’s largest
material library, Thailand Creative & Design Center (TCDC). Moreover, he has published
a lot of high impact factor academic journals related to hybrid graphene composite and
printed graphene-based sensors which this product is being used. Dr. Adisorn is a pioneer
in the field of printable graphene-based electrochemical sensors as invited to be an
author in numerous of book chapters published by Springer and CRC press. Now Innophene’s
graphene conductive ink is widely used for fabrication of printed biosensors by Haydale
Graphene (UK-based London Stock Exchange listed company) (www.haydale.com), fabrication of Electroluminescent Light Sheet (commercial product named “Flex Light”) by
ThaiKK Tech Co, Ltd. In Thailand (www.thaikk.co.th) and for fabrication of invisible
barcode on smart packaging (commercial product named “PATit”) by Innophene Co., Ltd.
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ได้รบั รางวัล 1 ใน 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 จากส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช.) นอกจากนี้ Phene+ หมึกน�ำไฟฟ้ ากราฟี นได้รบั รางวัล Best Material ในสาขา
ประเภท Carbon จาก Material ConneXion ซึง่ เป็ นห้องสมุดวัสดุทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก มอบโดย
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในเดือนมิถนุ ายน ปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบนั ดร. อดิสร และ
ทีมได้พฒั นานวัตกรรมวัสดุกราฟี นทัง้ แบบสองและสามมิติ วัสดุนาโนคาร์บอนและวัสดุประกอบ
ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยอาศัยวิธกี ารสังเคราะห์ต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างจากไอเคมี (Chemical vapor
deposition), การสังเคราะห์ดว้ ยกระบวนการทางเคมี วิธไี ฮโดรเทอร์มลั โดยได้มกี ารปรับปรุง
โครงสร้างของวัสดุเหล่านี้โดยการปรับเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบและพารามิเตอร์การสังเคราะห์ให้
ได้โครงสร้างทีเ่ หมาะสมได้ทำ� การตรวจสอบและวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ กล ้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน กล ้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบสแกน กล ้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม
การเลี้ยวเบนรังสี X-ray Fourier transform infrared spectroscopy, Raman spectroscopy,
Auger electron spectroscopy และ Brunauer – Emmett – Teller (BET) ผลการศึกษา
คุณลักษณะแสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จในการสร้างกราฟี นและโครงสร้างนาโนคาร์บอนคุณภาพสูง
ด้ว ยพื้น ที่ผิว ที่ม ากและการน�ำ ไฟฟ้ าที่ดี วัส ดุ ก ราฟี น ที่พ ฒั นาขึ้น ได้ถูก น�ำ ไปใช้ก บั งานด้า น
อุตสาหกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น เซนเซอร์เคมี ก๊าซเซนเซอร์ เซนเซอร์ทางชีวภาพ อุปกรณ์เก็บกัก
พลังงานและอุปกรณ์แปลงพลังงาน โดยมุ่งเน้นไปทีก่ ารสังเคราะห์โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบ
ล�ำดับชัน้ 3 มิตทิ แ่ี ปลกใหม่และวัสดุผสมทีร่ วมวัสดุโครงสร้างนาโน อืน่ ๆ เช่น ออกไซด์โลหะแบบ
สองมิติ วัสดุโพลีเมอร์ 3 มิตแิ ละสารประกอบโลหะทีซ่ บั ซ้อนส�ำหรับการใช้งานทีห่ ลากหลาย

Over the past several years, his research group have developed innovative
2D/3D graphene, carbon nanomaterials and their composites based on
various synthetic processes including chemical vapor deposition (CVD),
solution route synthesis, hydrothermal method and electrolytic exfoliation
for potential industrial applications. The materials have been structurally
optimized by varying the composition/content and synthesis parameters
and characterized by various techniques including transmission electron
microscopy, scanning electron microscopy, atomic force microscopy,
Fourier transform infrared spectroscopy, x-ray diffraction, Raman spectroscopy, energy dispersive x-ray spectroscopy, Auger electron spectroscopy and Brunauer–Emmett–Teller (BET) analysis. The characterization
results demonstrate successful construction of high-quality graphene and
carbon nanostructures with large surface area and good conductivity.
The developed graphene-based materials have been applied for various
potential industrial applications including chemical sensors, gas sensors,
biological sensors, energy storage devices and energy conversion devices. Presently, he focuses on the synthesis of novel 3D hierarchical carbon
nanostructures and their composites with other nanostructured materials such as 2D metal oxides, 3D polymeric materials and complex metallic compounds for a variety of applications.
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2. เซนเซอร์เคมีไฟฟ้ าพิมพ์ได้ดว้ ยวัสดุนาโนคาร์บอนส�ำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยอาหาร
และการแพทย์
งานวิจยั นี้เป็ นการใช้เทคนิคการตรวจวัดด้วยปฏิกริ ยิ าเคมีไฟฟ้ า (Electrochemical Sensors)
โดยใช้วสั ดุนาโนคาร์บอน (Nanocarbon) ได้แก่ ท่อคาร์บอนนาโน หรือกราฟี น เป็ นขัว้ ไฟฟ้ า ท�ำให้
ได้อปุ กรณ์ตรวจวัดทีม่ คี วามไวสูง และขนาดเล็ก สามารถพกพาไปตรวจวัดภาคสนามได้ เป็ น
platform ทีส่ ามารถใช้ในการตรวจวัดสารเคมีปนเปื้ อนในอาหาร เช่น สารเร่งเนื้อแดง (Salbutamol)
ไอโอดีน เป็ นต้น และเชื้อก่อโรคในอาหาร ผลงานนี้เป็ นการตรวจวัดโดยใช้การตรวจวัดทางเคมี
ไฟฟ้ าบนขัว้ ทีท่ ำ� จากท่อคาร์บอนนาโน ซึง่ จากองค์ความรูท้ ไ่ี ด้น้ ีนำ� ไปสู่สง่ิ ประดิษฐ์ เครื่องตรวจวัด
อะฟลาท๊อกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา (Portable Aflatoxin Sensors: AflaSense) ซึง่ เป็ นผล
งานวิจยั ทีเ่ ป็ นต้นแบบเชิงพาณิชย์ทม่ี รี ะดับ Technology Readiness Level = 7 ซึง่ เป็ นต้นแบบ

2. Printed Nanocarbon Electrochemical Sensors for Food Safety and Medical Applications
Nanocarbon including Carbon Nanotube (CNT) and graphene is highly sensitive to
electrochemical reaction due to its high electron transfer rate and extremely high surface
area. Therefore, it is suitable to implement in the electrochemical sensing platform such
as flow injection-based microfluidics or printed electrochemical sensors to produce the
disposable and low cost point-of-care devices for detection of salbutamol, iodine, and
pathogen contaminated in food. Fast and highly sensitive detection of salbutamol have
been achieved. Thus, the proposed combination of the efficient CNT electrode and
miniaturized lab-on-a-chip is a powerful platform for beta-agonists detection.
Moreover, with printed nanocarbon-based electrochemical sensing, Dr. Adisorn Tuantranont
and his team is invented “AflaSense”, rapid and portable aflatoxin sensors and “ARDA
AflaSensor Plus” which is the world’s first aflatoxin detector that utilizes electrochemical
detection method with innovative graphene-based sensing strip prepared by printing
technology. It can be used for screening test to detect aflatoxin contamination in
agricultural products, agriculture-derived products, human and animal food with good
resolution, high accuracy and rapid detection time. In addition, it is compact, portable,
low-cost and flexible to use with diverse chemicals including LAMP, enzyme and
antibody for detections of aflatoxin species.
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เชิงพาณิชย์ทผ่ี า่ นการทดสอบการใช้งานกับสถานการณ์จริงและตัวอย่างจริงมาแล ้ว ซึง่ สามารถตรวจ
วัดสารพิษอะฟลาท๊อกซิน ซึง่ เป็ นสารก่อมะเร็งเมือ่ ผูบ้ ริโภคได้รบั เข้าสู่ร่างกาย และเป็ นสารตกค้าง
ในอาหาร เช่น นม ถัว่ ข้าว ฯลฯ และในอาหารสัตว์ เช่น ถัว่ ข้าวโพดฯลฯ โดยเป็ นเครื่องแรกของ
โลกทีส่ ามารถวัดปริมาณสารพิษอะฟลาท๊อกซินเป็ นแบบตัวเลขอย่างแม่นย�ำ และให้ผลการวัดที่
รวดเร็วกว่าวิธมี าตรฐานทีต่ อ้ งส่งตรวจในห้องปฏิบตั กิ าร และลดต้นทุนต่อการตรวจวัด ผลงาน
ดังกล่าวได้รบั การจดสิทธิบตั รเรือ่ ง “วิธตี รวจปริมาณการปนเปื้ อนของเชื้อราทีส่ ร้างสารอะฟลาทอก
ซิน” และสิทธิบตั รเรื่อง “ขัว้ ไฟฟ้ ากราฟี นเพสส�ำหรับการตรวจวัดด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้ าและวิธกี าร
ผลิตขัว้ ไฟฟ้ ากราฟี นเพส” และได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร
(สวก) ชือ่ “โครงการขยายผลเพือ่ ส�ำรวจและทดสอบตลาดของเครือ่ งตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบ
รวดเร็ว ขนาดพกพาส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร”
ผลงานวิจยั นี้ยงั ท�ำให้ ดร. อดิสร ในฐานะหัวหน้าทีมวิจยั และเจ้าของผลงานได้รบั รางวัลจากการ
ประกวดสิง่ ประดิษฐ์ “เครื่องตรวจวัดอะฟลาท๊อกซินแบบพกพา” จากสภาวิจยั แห่งชาติ (วช.) และ
รางวัลเหรียญทองจาก Seoul International Invention Fair ปี พ.ศ. 2556 และรางวัล
สิ่งประดิษฐ์ รางวัลเหรียญทอง เครื่องตรวจวัดอัลฟาท๊อกซินแบบพกพา จากAssociation of
Polish Inventors and Rationalizers, 2013 International Warsaw Invention Show ปี
พ.ศ. 2556 และผลงาน ARDA AflaSensor Plus ได้รบั รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก
งานประกวดสิง่ ประดิษฐ์ระดับโลก “44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ
กรุงเจนีวา สหพันธรัฐ สวิส และรับรางวัลพิเศษบนเวที (Special Prize on Stage) จาก Korea
Invention Promotion Association (KIPA) จากประเทศเกาหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ปัจจุบนั
ดร. อดิสร และทีมยังคงพัฒนาเทคโนโลยีน้ ีต่อเนื่องส�ำหรับการตรวจวัดสารสือ่ ประสาทโดพามีน
ยีนส์เอชแอลเอกับการแพ้ยาทางผิวหนัง และโรคธาลัสซีเมีย เป็ นต้น
3. Nanostructure Integrated Microfluidic
Lab-on-a-chip for Rapid Chemical Analysis
Lab-on-a-chip is a potential tool for
chemical processing and analysis, which
is essential for environmental monitoring,
food safety and biomedical analysis. Labon-a-chip for chemical analysis with high
performance including fast and sensitive
detection, high reliability and long lifetime is thus of great interest. The integration of nanomaterial such as Carbon
Nanotubes (CNTs) based electrochemical
sensors with microfluidic chip platforms is
a potential mean to achieve these goals. Dr. Adisorn Tuantranont and his team have
invented the technique of direct patterned and aligned growth of CNTs on microfluidic
chip platform for the first time in the world. His invention can be the solution to the
problem because the direct growth of CNTs can give the strongest adherence of CNTs
on Au electrode on glass substrate. In addition, higher density of CNTs prepared by
direct growth will give superior electrochemical performance. Moreover, aligned and
patterned CNTs can be formed to further improve reliability and enhance electrochemical
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3. ระบบปฏิบตั กิ ารของไหลจุลภาคบนชิปที่มีวสั ดุนาโนประกอบรวมส�ำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี
อย่างรวดเร็ว
ระบบปฏิบตั ิการของไหลจุลภาคบนชิปที่มวี สั ดุนาโนประกอบรวมส�ำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี
อย่างรวดเร็ว เป็ นเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูง ตรวจวัดได้
รวดเร็ว มีความแม่นย�ำสูง มีความน่าเชื่อถือสูง ขนาดเล็ก สามารถพกพาไปตรวจนอกสถานทีไ่ ด้
โดยอาศัยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สร้างโครงสร้างขนาดเล็กบนแผ่นชิป ซึง่ เป็ นเทคโนโลยี
ทีส่ ำ� คัญและต้องใช้องค์ความรูท้ างวิศวกรรมและสหสาขาวิชา งานวิจยั นี้มคี ุณค่าทางวิทยาศาสตร์
เกิดจากการวิจยั คิดค้นวิธีการตรวจวัดที่แตกต่างและหลากหลายประกอบรวมเข้าในระบบห้อง
ปฏิบตั กิ ารบนชิป มีการใช้วสั ดุนาโน เช่น ท่อคาร์บอนนาโน และอืน่ ๆ ประกอบรวมกับห้องปฏิบตั ิ
การบนชิป นับว่าเป็ นผลงานวิจยั แรกของโลกทีท่ ำ� วิจยั ทางด้านนี้ทป่ี ระสบความส�ำเร็จในการปลูก
ท่อคาร์บอนนาโนให้มกี ารจัดวางและจัดเรียงได้บนขัว้ อิเล็กโทรดซึง่ เป็ นขัว้ ๆหนึ่งในระบบเซ็นเซอร์
แบบเคมีไฟฟ้ าด้วยการใช้ Anodized Alumina Oxide (AAO) เป็ นหน้ากากส�ำหรับการก�ำหนด
บริเวณเพือ่ ปลูกท่อคาร์บอนนาโนในภายหลังด้วยเทคนิคไอระเหยทางเคมี บนขัว้ อิเล็กโทรด ท�ำให้
ได้เซนเซอร์ตรวจวัดคลอเรสเตอรอลด้วยวิธกี ารทางเคมีไฟฟ้ าทีม่ คี วามไวสูงขึ้นและท�ำให้ limit of
detection ต�ำ่ ลง และมีช่วงการท�ำงานแบบเป็ นเส้นตรง ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ตรวจวัดทางการแพทย์
และได้รบั การจดเป็ นสิทธิบตั รทัง้ หมด จึงนับว่าผลงานดังกล่าวมีผลกระทบเชิงวิชาการและเป็ น
ประโยชน์ต่อวงการ วิทยาศาสร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ผลงานนี้ทำ� ให้ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ ได้รบั รางวัล TRF-OHEC-SCOPUS Researcher
Award ประจ�ำปี 2016 จาก สกว., สกอ. และฐานข้อมูล SCOPUS ในฐานะนักวิจยั ทีเ่ ป็ นเมธีวจิ ยั
สกว. ทีม่ ผี ลงานโดดเด่นและได้รบั การอ้างอิงสูงสุด ในผลงาน “ระบบปฏิบตั กิ ารของไหลจุลภาคบน
ชิปทีม่ วี สั ดุนาโนประกอบรวมส�ำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างรวดเร็ว”

efficiency via hemispherical solute diffusional effect. In this work, patterned and aligned
CNTs based electrochemical sensors will be integrated on the chip by direct growth of
CNTs on glass substrate based on chemical vapor deposition (CVD) process. The
successful development of this technology will lead to microfluidic chip for chemical
analysis with significant advancement in terms of sensitivity, detection limit, reliability
and life time. This work reports a new cholesterol detection scheme using functionalized
carbon nanotube (CNT) electrode in a polydimethylsiloxane/glass based flow injection
microfluidic chip. This system is promising for clinical diagnostics with high speed
real-time detection capability, very low sample consumption, high sensitivity, low
interference and good stability. Moreover, the patterned and aligned carbon nanotube in
microfluidic platform can be an important basis for further development of automated
microfluidic chip with micro/nanosensor array for advance applications including multiple
analytes detection and electronic tongues. This research work funded by Thailand
Research Fund (TRF) and NSTDA.
Moreover, Dr. Adisorn Tuantranont is a pioneer in the Microfluidics research in Thailand
and initiate the research collaboration by cooperating with a network of researchers and
research professors at many universities. With his achievement, Dr. Adisorn has been
awarded “TRF-OHEC-SCOPUS Researcher Award” from Thailand Research fund (TRF)
and Office of Higher Education and SCOPUS for his outstanding achievement in highly
cited publications and outputs in October 2016
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4. เทคโนโลยีกราฟี นเพือ่ การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานและแปลงพลังงาน
ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ น�ำกลุม่ วิจยั ด�ำเนินงานวิจยั ด้านการพัฒนาอุปกรณ์กกั เก็บและแปลง
พลังงาน (energy storage and energy conversions devices) มาอย่างต่อเนื่อง โดยที่
ผ่านมากลุม่ วิจยั ได้พฒั นางานวิจยั ทีส่ ำ� คัญอย่าง ตัวเก็บประจุยง่ิ ยวด (supercapacitor) แบตเตอรี่
ลิเทียมซัลเฟอร์ (lithium-sulfur battery) และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ (perovskite
solar cell) ซึง่ กลุม่ วิจยั ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดา้ นวัสดุกราฟี นร่วมกับเทคโนโลยีการพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทท่ี างกลุม่ มีความเชีย่ วชาญในการพัฒนา ส�ำหรับงานวิจยั ด้านตัวเก็บประจุยง่ิ ยวด กลุม่
วิจยั สามารถเตรียมวัสดุรดี วิ ซ์กราฟี นออกไซด์ ทีผ่ ่านการโดปด้วยไนโตรเจน (nitrogen-doped
reduced graphene oxide) และโคพอลิเมอร์นำ� ไฟฟ้ า (conductive copolymer) เพือ่ น�ำมาใช้
เป็ นวัสดุในการท�ำขัว้ อิเล็กโทรดร่วมกับการพัฒนาอิเล็กโตรไลท์แบบรีดอกซ์อเิ ล็กโตรไลท์ (Redox
electrolyte) ทีเ่ พิม่ ความสามารถด้านการเก็บประจุจำ� เพาะ ความหนาแน่นก�ำลังงานและพลังงานได้
อีกทัง้ กลุม่ วิจยั อยู่ระหว่างการพัฒนาอิเล็กโตรไลท์แบบของแข็ง (solid electrolyte) แบบใหม่
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ดา้ นการกักเก็บพลังงานทีส่ ู งขึ้น ส�ำหรับการพัฒนาด้าน
แบตเตอรี่ลเิ ทียมซัลเฟอร์กลุม่ วิจยั สามารถท�ำการสังเคราะห์และเตรียมกราฟี นโฟม (graphene
foam) ทีม่ โี ครงสร้างสามมิตดิ ว้ ยเทคนิคการเคลือบด้วยไอเคมี (chemical vapor deposition)

4. Graphene Technology for Energy Storage and Energy Conversion Applications
Dr. Adisorn is leading research team at Graphene and Printed Electronics research
group at National Security and Dual-use Technology Center, NSTDA, and researching
on energy storage and energy conversions devices of supercapacitor, lithium-sulfur
battery and perovskite solar cell. These devices have developed based on graphene
material that prepared from several method. Printed electronics are principally used to
fabricate electrode for each applications. For supercapacitor, we have synthesized
active materials of nitrogen-doped reduced graphene oxide (N-rGO) and conductive
copolymer as an electrode together with developing of redox-electrolyte that improved
high specific capacitance, power and energy densities. Moreover, he have been
developing a novel solid electrolyte based on ionic liquid for higher power and energy
density. In case of lithium-sulfur battery, the graphene foam as 3D structure has
prepared with chemical vapor deposition (CVD) method and it has been used as the
sulfur host for high loading content to be used as a cathode. In addition, infiltrated
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 19 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ที่สามารถท�ำหน้าเป็ นตัวกักเก็บปริมาณซัลเฟอร์ได้มากในการน�ำมาประยุกต์ใช้เป็ นขัว้ แคโทด
นอกจากนี้กลุ่มวิจยั ยังสามารถเตรียมวัสดุผสมของวัสดุรีดิวซ์กราฟี นออกไซด์ท่ผี ่านการโดป
ด้วยไนโตรเจนและท่อคาร์บอนนาโน (carbon nanotube) ทีม่ กี ารแทรกซึมของปริมาณซัลเฟอร์
ด้วยการสังเคราะห์แบบวิธไี ฮโดรเทอร์มลั (hydrothermal synthesis) ซึง่ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
ให้กบั ขัว้ แคโทดของแบตเตอรี่ลเิ ทียมซัลเฟอร์ได้ นอกจากนี้ กลุม่ วิจยั ยังได้ทำ� การพัฒนาเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ทป่ี ราศจากชัน้ สารส่งผ่านประจุบวก (hole transport layers) ที่
สามารถเตรียมได้ดว้ ยเทคนิคการพิมพ์ทงั้ กระบวนการด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบพิมพ์สกรี น
(screen printing) และการพิมพ์แบบอิ้งค์เจ็ท (inkjet printing) ภายใต้สภาวะแวดล ้อมภายนอก
(ambient condition) ซึง่ กลุม่ วิจยั สามารถพัฒนาสารตัง้ ต้นเพอรอฟสไกต์ (perovskite precursor)
ด้วยสารเติมแต่งในกลุม่ กัวนิดเิ นียม (guanidinium-based additive) ท�ำให้สามารถเพิม่ ความ
สามารถในการทนต่อสภาวะแวดล ้อมได้ดี อีกทัง้ กลุม่ วิจยั อยู่ระหว่างการพัฒนาสารหมึกพิมพ์ทม่ี ี
ความเหมาะสมทัง้ ชัน้ ขัว้ คาร์บอน (carbon counter) ชัน้ ป้ องกัน (blocking layer) และชัน้ วัสดุ
รู พรุ น (meso-porous layer) ส�ำหรับการเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์บนวัสดุท่ี
โค้งงอได้จากกระบวนการพิมพ์ ความส�ำเร็จของงานวิจยั นี้ทำ� ให้ ดร. อดิสร และกลุม่ วิจยั ได้รบั ทุน
เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. ประจ�ำปี 2561

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณมูลนิธโิ ทเรเพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ส�ำหรับ “รางวัลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประเทศไทย” ครัง้ ที่ 25
ประจ�ำปี 2561 และคณะกรรมการมูลนิธิโทเรฯ ที่ให้ความส�ำคัญกับงานวิจยั ด้านเทคโนโลยี
กราฟี นส�ำหรับการใช้งานด้านเซนเซอร์พมิ พ์ได้และระบบกักเก็บพลังงาน ขอขอบคุณส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั (ทุนเมธีวจิ ยั ปี พ.ศ. 2553 และเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. ปี พ.ศ. 2561)
sulfur in composite of N-rGO and carbon nanotube
(CNT) by hydrothermal synthesis can be improved
its cathode performance. However, improving of new
host materials, separator and inter layer to trap more
sulfur content in the reaction to increase life cycles
ability of the device are still development. For
perovskite solar cell, he can demonstrate the fully
printed perovskite solar cells without using hole
transport layers under ambient condition. The guanidinium-based additive are modified perovskite
precursor to improvement for high stability.Screen
and inkjet printing technique are method to prepare
all layers of the device based on meso-structured
perovskite solar cell. Currently, his research team are
developing to optimize screen-printing paste of
carbon counter, blocking and meso-porous layers for
the next all printed flexible perovskite solar cell. This
research achievement resulted that Dr. Adisorn and
his team have received TRF senior researcher scholarship award from Thailand Research Fund in 2018.
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ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีเพือ่ ความมันคงของประเทศ
่
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�ำหรับเส้นทางการเป็ นนักวิจยั ความร่วมมือวิจยั
และการสร้างกลุม่ วิจยั ทีเ่ ข้มแข็ง พร้อมทัง้ การสนับสนุนเครือ่ งมือวิจยั ทีพ่ ร้อมและทันสมัย กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำหรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ส�ำนักงานพัฒนา
การวิจยั การเกษตร (สวก.) ส�ำหรับทุนวิจยั ด้านเซนเซอร์ทางด้านอาหารและเกษตร ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ส�ำหรับทุนวิจยั ด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยีกราฟี น
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ส�ำหรับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติท่ไี ด้รบั มาทัง้ หมด
ขอขอบคุณ ศ.ดร. รัตติกร ยิ้มนิรญั ทีเ่ ป็ นเหมือนพีช่ ายคอยส่งเสริมและให้กำ� ลังใจ ศ.ดร. สันติ
แม้นศิริ ศ.ดร. ชูกจิ ลิมปิ จำ� นงค์ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ทีเ่ ป็ นพีช่ ายนักวิจยั ทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จ ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศ.ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ศ.ดร.
ถิรพัฒน์ วิลยั ทอง ศ.ดร. วิชยั บุญแสง ศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ศ.ดร. พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ ศ.ดร.
อรวรรณ ชัยลภากุล ศ.ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์ ที่ร่วมวิจยั และเป็ นตัวอย่างของนักวิจยั ที่ดี
น่ ายกย่องนับถือ และนักวิจยั ท่านอื่น ๆ ที่ร่วมงานด้วยกัน และท้ายสุดนี้ขอขอบพระคุณบิดา
มารดาส�ำหรับความรัก การอบรมสัง่ สอน ให้โอกาสทางการศึกษา ขอขอบคุณภรรยา บุตรชาย
และบุตรสาว ทีแ่ บ่งเบาภาระ ดูแลครอบครัวเป็ นอย่างดี และเป็ นก�ำลังใจให้โดยตลอด ตลอดจน
พี่ ๆ น้อง ๆ และเพือ่ น ๆ ในมหาวิทยาลัยและ สวทช. โดยเฉพาะอย่างยิง่ สมาชิกทุกคนใน
MEMS and Nanoelectronics Lab, Thailand Organic and Printed Electronics Innovation Center และ Graphene and Printed Electronics Research Group ทีส่ นับสนุน
ช่วยเหลือ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ร่วมมือวิจยั และเป็ นก�ำลังใจอันน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในวันนี้
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Background

NARIT has been established since 1 January 2009 to perform main tasks in relation to
astronomical research work and other activities. Its vision is clearly stipulated as “The
leading astronomical institute with international standard” with 4 missions as follows;
1. Astronomy and Space Science Research
2. Technology Development in Astronomy and Space Science
3. Public Awareness Enhancement and Astronomy Information Servicers
and Astronomical Education Support
4. Networking and Collaborations
NARIT is aspired to be the best centre of excellence in astronomy as it has invested
heavily in building essential infrastructures that meet international standard where
astronomers are able to conduct world-class research work. At the same time, it is also
committed to create public awareness in science and technology using astronomy as a tool,
pursuading the new generation to be more exposed to the knowledge-based society
driven by science and technology. NARIT also offers a wide range of services such as
trainings and workshops, youth camps, star parties, etc., reaching out to the public nationwide and beyond as it also enjoys the collaborative efforts with various international institutes to accelerate the ever-growing demand for astronomy development in the country.
Location: Princess Sirindhorn AstroPark 260 M.4, Donkaew, Mae Rim, Chiang Mai 50180
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ความเป็นมา
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก่อตัง้ อย่างเป็ นทางการเมือ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
เป็ นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการพัฒนาดาราศาสตร์ของประเทศ ดังวิสยั ทัศน์ “เป็ นองค์กรวิจยั
ดาราศาสตร์ชนั้ น�ำทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ” มีพนั ธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่
1. การวิจยั ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ
2. การพัฒนาเทคโนโลยีทเ่ี กี่ยวข้องกับดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ
3. การสร้างความตระหนักและบริการวิชาการดาราศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนการศึกษา
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร ทัง้ ในและต่างประเทศ
สดร. มุง่ มันพั
่ ฒนาดาราศาสตร์ไทยในทุกด้าน วางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ทงั้ ภายในและ
ต่างประเทศ เพือ่ ให้นกั วิจยั ไทยสามารถผลิตผลงานวิจยั ได้เทียบเคียงกับนานาชาติ สร้างเครือข่าย
หอดู ดาวภูมิภาคส�ำหรับประชาชน ขณะเดียวกันก็สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการสือ่ สารดาราศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบ สร้างแรงบันดาลใจ
และจุดประกายให้คนไทยหันมาสนใจ วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น อาทิ จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ดาราศาสตร์ ค่ายดาราศาสตร์สำ� หรับเยาวชน จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ กระจาย
โอกาสการเรียนรูด้ าราศาสตร์ให้เข้าถึงในทุกพื้นทีข่ องประเทศ รวมทัง้ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ
และความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ในมิตติ ่าง ๆ ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ

Achievements

1) Infrastructures
NARIT is poised to develop the infrastructure layouts toward the international standard
so as to support the country’s astronomical studies deemed as the most important
mission of the institute. It also aims to facilitate Thailand’s researchers to conduct
collaborative studies with its networks both domestic and overseas, to strengthen the
foundation for science and technology, and to enhance the competitive capacity and
scientific standard of Thailand in the world arena.
1.1 Thai National Observatory (TNO), located at Doi Inthanon Natioanl Park, Chiang Mai.
TNO is equipped with state-of-the-art 2.4-m telescope, biggest and most advanced in
Southeast Asia.
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ผลงานเด่นของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

1) การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์
สดร. สร้างความมันคงให้
่
รากฐานการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูด้ าราศาสตร์ พัฒนาก�ำลังคนโดย
อาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ขับเคลือ่ นประเทศไทยสู่การเป็ น
ศูนย์กลางดาราศาสตร์แห่งอาเซียน ปัจจุบนั โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของไทย ได้แก่
1.1 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ติดตัง้ กล ้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร มีขนาดใหญ่และทันสมัย
ทีส่ ุดในอาเซียน
1.2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภูมภิ าค ปัจจุบนั เปิ ดด�ำเนินการแล ้ว 3 แห่ง
ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ส่วนขอนแก่น และพิษณุโลก อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
มีเป้ าหมายเพือ่ กระจายโอกาสการเรียนรูด้ าราศาสตร์สู่ทกุ ภูมภิ าคอย่างทัว่ ถึงและทัดเทียมกัน
1.3 อุทยานดาราศาสตร์สริ นิ ธร ณ อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นส�ำนักงานใหญ่ของ สดร.
มีเป้ าหมายให้เป็ นศู นย์ความเป็ นเลิศด้านการศึ กษาค้นคว้าวิจยั และพัฒนาดาราศาสตร์ของ
ประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1.4 เครือข่ายกล ้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัตใิ นต่างประเทศ ปัจจุบนั ติดตัง้ แล ้วเสร็จ 4 แห่ง
ได้แก่ ชิลี สหรัฐอเมริกา จีน และออสเตรเลีย ติดตัง้ กล ้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.6-0.7 เมตร เพือ่ ร่วมเป็ นเครือข่ายงานวิจยั ดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ
1.5 หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วทิ ยุแห่งชาติ ณ ศู นย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ ติดตัง้ กล ้องโทรทรรศน์วทิ ยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40
และ 13 เมตร เพือ่ ใช้สงั เกตการณ์ในช่วงคลืน่ วิทยุสำ� หรับการวิจยั ขัน้ สูงแห่งแรกในอาเซียน

1.2 Regional Observatories for the Public (ROP): NARIT is committed to
establish 5 Regional Observatories for the Public (ROP) namely, Nakhon
Ratchasima, Chachoengsao, Songkhla, Khon Kaen and Phitsanuloke.
Currently Nakhon Ratchasima, Chachengsao and Songkhla are up and
running open to the public, while Khon Kaen and Phitsanulok are soon to
be started with its aim to equitably transfer the knowledge in Astronomy
throughout the regions.
1.3 Princess Sirindhorn AstroPark, Headquarters of NARIT located in Mae
Rim, Chiang Mai. It is the excellence centre that nurtures research work in
astronomy in Thailand and beyond. It also serves as a academic tourism of
astronomy in Southeast Asian region as well.
1.4 Thai Robotic Telescope Network, the 0.6-0.7-m class telescopes for
supporting international astronomy research work. Currently they have been in operation
in Chile, PRC, USA and Australia.
1.5 Thai National Radio Observatory (TNRO) and Geodessy- the first-ever infrastructure
in Radio Astronomy- the 40-m and 13-m Thai Radio Telescopes located in Huay Hong
Khrai Royal Development Centre, Doi Saket, Chiangmai.
2) Research and Development
NARIT has defined its 4 Key Sciences to achieve in the areas of Space Weather and
Earth’s Climate, Understanding Physics of the Universe, Exoplanets and Astrobiology,
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2) การศึกษา ค้นคว้า วิจยั ดาราศาสตร์
สดร. ด�ำเนินแนวทางการวิจยั ใน 4 Key Science Areas ได้แก่ Space Weather and Earth’s
Climate, Understanding Physics of the Universe, Exoplanets and Astrobiology, Understanding the Origin of the Cosmos และอืน่ ๆ ได้แก่ Optics, RF, Data Archive ภายใต้ 5 กลุม่
วิจยั หลัก ดังนี้
2.1 กลุม่ ทัศนศาสตร์และเครือ่ งมือทัศนศาสตร์ขน้ั สูง ศึกษาวิจยั และพัฒนาอุปกรณ์ และเครือ่ งมือ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานกล ้องโทรทรรศน์ รวมถึงพัฒนาเครือ่ งมือวิเคราะห์เชิงแสง ทีช่ ่วยให้
ได้ข ้อมูลทีถ่ กู ต้อง เทีย่ งตรงยิง่ ขึ้น เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัส การพัฒนาสเปกโทรกราฟ
การสร้างอุปกรณ์ถ่ายภาพดาวเคราะห์ท่อี ยู่ใกลด้ าวฤกษ์ และออกแบบพัฒนากลอ้ งโทรทรรศน์
ขนาดกลาง เป็ นต้น
2.2 กลุม่ ดาราศาสตร์วทิ ยุ ศึกษาวิจยั และสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ในช่วงคลืน่ วิทยุ ใช้กล ้องโทรทรรศน์
วิทยุในการสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล เพือ่ ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพัลซาร์ หรือดาวนิวตรอนที่หมุน
รอบตัวเองด้วยความเร็วสูงมากและแผ่รงั สีคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าออกมาเป็ นจังหวะ
2.3 กลุม่ วิทยาศาสตร์อวกาศ ศึกษาผลกระทบของอวกาศทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การเชื่อมโยงระหว่างการเกิดเมฆกับปริมาณรังสีคอสมิกที่วง่ิ มาสู่โลก การเกิดละอองลอยปกคลุม
ท้องฟ้ าที่ไม่ได้เกิดจากเผาชีวมวลที่มผี ลกระทบต่อการศึกษาดาราศาสตร์ในขณะสังเกตการณ์
บนท้องฟ้ า ศึกษาถึงผลของสภาพอากาศและละอองลอยต่อชัน้ บรรยากาศโลกและดาวเคราะห์
2.4 กลุม่ จักรวาลวิทยาและดาราศาสตร์ทฤษฎี ศึกษาวิจยั ถึงก�ำหนดของจักรวาล ก�ำเนิดและวิวฒั นาการ
ของดาวดวงแรก การเกิดและวิวฒั นาการของกาแลกซีในยุคแรกของเอกภพ ท�ำความเข้าใจธรรมชาติ
ของสสารและปฏิสสาร หลุมด�ำ พลังงานมืด สสารมืด พัลซาร์ ดาวแปรแสง เควซาร์ และการปลดปล่อย
รังสีแกมมาอย่างรุนแรง

Understanding the Origin of the Cosmos and other key areas such
as Optics, RF and Data Archives. These 4 Key Sciences have
fallen into 5 working groups as follows;
2.1 Optics and Advanced Optics Instrumentation
This working group focuses on developing telescope and instrumentation that achieve
high precision such as focal range reduction equiment, spectrograph, planet in close
contact with star imaging equipment and medium-sized telescopes, etc.
2.2 Radio Astronomy
Observations and research work in the radio wavelengths are the main focus of this
working group with the aid of radio telescopes.
2.3 Space Science
This working group focuses on the impact of the space to the atmosheric conditions on
Earth. The relation that links cloud formation to the cosmic rays beaming to the Earth.
The study of the impact of non-biomass-burining aerosols to the astronomical observations
on the atmospheres of the Earth and other planets is also the main highlight of this
working group’s study.
2.4 Cosmology and Theorethical Astrophysics
The studies of the origin of the Universe and its evolution are the main focus of this
working group. Other highlights include matters and anti-matters, black holes, dark
matters, pulsars, variable stars, quarsars and gamma ray burst.
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2.5 กลุม่ ดาราศาสตร์แสง - ศึกษาวิจยั และสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ในช่วงคลืน่ ทีต่ ามองเห็น ใช้
กลอ้ งโทรทรรศน์แสงในการสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล เพือ่ ค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
ศึกษาดาวแปรแสง ศึกษาดาวคู่ และวิวฒั นาการของดาว เป็ นต้น
ปัจจุบนั มีนกั วิจยั 19 คน ผู ้ช่วยนักวิจยั ของโครงการต่าง ๆ 23 คน รวมทัง้ สิ้น 42 คน มีผลงานวิจยั
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศจ�ำนวนมาก ค่า Impact Factor เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
4-5 ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2562 มีนกั วิจยั อาจารย์ และนักศึกษา ได้ใช้กล ้องโทรทรรศน์ทงั้ ใน
และต่างประเทศของสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติในการท�ำวิจยั มีผลงานตีพมิ พ์ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติทม่ี ี Impact factor มากกว่า 4 ทัง้ หมด 43 ผลงาน
3) การพัฒนาเทคโนโลยีขน้ั สูง
สดร. ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีขนั้ สูง เพือ่ ยกระดับงานวิจยั และวิศวกรรม ลดการพึง่ พา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรรม
ขัน้ สูงในหลายสาขา ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญทีเ่ กิดขึ้นไม่ได้จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะงานดาราศาสตร์เท่านัน้
แต่ยงั สามารถน�ำไปต่อยอดประยุกต์สำ� หรับสาขาวิชาอืน่ ๆ และภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต
ปัจจุบนั สดร. มุง่ เน้นการพัฒนา 5 เทคโนโลยีขนั้ สูง ได้แก่ ทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ เทคโนโลยี
ด้านคลืน่ วิทยุเมคคาทรอนิกส์ การขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง และคอมพิวเตอร์ขดี ความสามารถ
สูงและวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
ตัวอย่าง ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์และการประยุกต์
การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ และเครือข่ายกล ้องโทรทรรศน์ทางไกล
อัตโนมัตทิ บ่ี รู ณาการร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์วทิ ยาการ
คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์และทัศนศาสตร์

2.5 Optical Astronomy
The working group focuses on observations and research work in the optical wavelengths
with the aid of optical telescopes. Its highlights include exoplanets, variable stars, binary
stars, star evolution, etc.
NARIT currently possesses 19 researchers and 23 assistant researchers that produce
publications in different academic journals with an average imapact factor of 4-5 during
2014 – 2019. Students and teachers in Thailand are also encouraged to use the telescopes
in the network for their research purposes. More than 43 publications have been
recognised in the internationally accepted journals with impact factor of 4 rating
throughout the years.
3) Advanced Technology Development
NARIT sees that the development of advanced technology is a key to highten research
and engineering aspects in the country, leading to a more self-reliability that is much
sought-after, creating an influx of Science and Technology and Engineering workforce
in different disciplines, not only limited to the fields of astronomy that can spur spin-offs
to other fields and industries.
Currently, NARIT is focusing on 5 outstanding advanced technology developments
namely, Optics and Photonics, Radio Frequency Technology and Mechatronics, High
Precision Matching and High Performance Computing and Big Data Handling.
Best practices of Astronomy-related technology developments and applications
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การสร้างและพัฒนาระบบเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติและ
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอนร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบเคลือบกระจกกลอ้ งโทรทรรศน์
ขนาดใหญ่ใช้ระบบสุญญากาศทีใ่ ช้เทคนิค Sputtering ในการเคลือบผิว สามารถควบคุมความหนา
ของฟิ ลม์ บาง ให้มีความเรียบสม�ำ่ เสมอ มีความหนาระดับนาโนเมตร ถึงไมโครเมตร มีค่าความเรียบ
ในระดับดีมาก สามารถน�ำไปประยุกต์ในการเคลือบโลหะอืน่ ๆ ในงานอุตสาหกรรมได้
การขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูงสูก่ ารผลิต “ชิ้นส่วนโครงสร้างขาเทียม”
ทีมวิศวกรจากห้องปฏิบตั กิ ารขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง ได้วจิ ยั พัฒนาและออกแบบโครงสร้าง
ชิ้นส่วนขาเทียม ให้มีความแข็งแรงคงทน มีนำ�้ หนักลดลง ปรับองศาให้เคลือ่ นไหวได้อิสระ ตอบสนอง
การเดินของผูป้ ่ วยและผูพ้ กิ ารได้ทกุ รูปแบบ ลดปัญหาแรงกดจากการใช้งานจริง มีอายุการใช้งาน
ทีย่ าวนานขึ้น

Telescope Control System Design and Development is a one of the best practices that
integrates different areas of mechatronics and robotic together with high performance
computing and optics.
Development of Mirror Coating Chamber: NARIT has designed and developed the alluminization coating chamber in collaboration with Synchrotron Light Research Institute providing excellent coating quality with sputtering technique, aimed for use with telescopes.
This technique can be applied to other industries such as metal coating business.
High Precision Machining to “Prosthesis Parts”:
NARIT engineering team from High Precision Machining Lab has dveloped and designed
different prosthesis parts that provide more durable and lighter parts, rendering much
freer movement that is much sought-after by those in need.
4) World Class Projects
NARIT has been accepted to participate in various world class projects that are considered
a springboard that opens doors of opportunity to Thai scientists and astronomers alike
to enjoy working in the never-before settled projects in the country, providing an
advancement and a great leap forward for astronomy and related sciences as a whole
Best practices of world class projects that NARIT participates in
1) Cherenkov Telescope Array Consortium or CTA Consortium includes members and
institutes in 25 different countries. This group of institutions is currently responsible for
directing the science goals of the observatory and is involved in the array design and
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 29 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science and Technology Awards

4) การเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก
สดร. ได้รบั การยอมรับให้เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกหลายโครงการ แสดงถึงการยอมรับ
และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในเวทีโลก เข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่น้ ขี อง
ประเทศไทย เป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนไทยได้พฒั นาศักยภาพ และสามารถศึกษาวิจยั วิทยาศาสตร์
ระดับแนวหน้าได้ทดั เทียมกับประเทศที่มคี วามก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกและมีโอกาส
พัฒนาเทคโนโลยีขนั้ สูงทีย่ งั ไม่เคยมีในประเทศไทย
ตัวอย่าง โครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ สดร. เข้าร่วม มีดงั นี้
1) การเข้าร่วมโครงการหมูก่ ล ้องโทรทรรศน์รงั สีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array:
CTA) เป็ นความร่วมมือของ 25 ประเทศ มูลค่ารวม 400 ล ้านยูโร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
High Energy Astroparticles จะติดตัง้ หมูก่ ล ้องโทรทรรศน์รงั สีเชเรนคอฟ ณ ประเทศสเปน
และชิลี สดร. เข้าร่วมโครงการ CTA ในส่วนการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกสะท้อนแสงของกล ้อง
โทรทรรศน์ จ�ำนวน 6,400 บาน โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

supplying components to study High Energy Astroparticles with the net worth of Euro
400 M. The array of Cerenkov Telescopes shall be deployed in Spain and Chile
2) NARIT provides mirror coating services to coat 6,400 outstanding reflecting telescopes
with a close collaboration with Synchrotron Light Research Institute, Chulalongkorn
University and Suranaree Technology University
3) Jiangmen Underground Neutrino Observatory is a multipurpose neutrino experiment
designed to determine neutrino mass hierarchy and precisely measure oscillation parameters
by detecting reactor neutrinos that includes different 70 institutes from 16 countries
across the world with its net worth of USD 300 M. Thailand enters this projects as a
consortium of 3 Thai agencies, namely NARIT, Chulalongkorn University and Suranaree
Technology University. The Thai consortium is in charge of providing magnetic coils to
prevent earth magnetic field interference
4) Gravitational-Wave Optical Transient Observer: GOTO: In close collaboration with UK
and Australian universities to establish wide-field telescopes to observe the skies both
in northern and southern hemispheres as detectors of the origin of the graviational wave
as detected by LIGO. The telescopes also serve the purpose of exploring new territories
of other solar systems never before discovered.
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2) การเข้าร่วมโครงการ Jiangmen Underground Neutrino Observatory : JUNO ภายใต้
สถาบันฟิ สกิ ส์พลังงานสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ สร้างห้องปฏิบตั กิ ารศึกษาอนุภาคนิวตริโน
มีหน่วยงานร่วมด�ำเนินการมากกว่า 70 สถาบัน จาก 16 ประเทศทัวโลก
่ มูลค่ารวม 300 ล ้านเหรียญ
สหรัฐฯ ประเทศไทยเข้าร่วมในลักษณะการเป็น Consortium ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจยั
ดาราศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับผิดชอบ
การออกแบบคอยล์แม่เหล็ก เพือ่ ป้ องกันอุปกรณ์รบั สัญญาณจากสนามแม่เหล็กโลก
3) สดร. เข้าร่วมโครงการ Gravitational-Wave Optical Transient Observer : GOTO ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย เพือ่ ติดตัง้ กล ้องโทรทรรศน์มมุ กว้าง ทีส่ ามารถ
ถ่ายภาพวัตถุทวั ่ ท้องฟ้ าตลอดเวลาทัง้ ซีกฟ้ าเหนือและซีกฟ้ าใต้เพื่อติดตามวัตถุท่ีอาจเป็ นต้น
ก�ำเนิดของคลืน่ ความโน้มถ่วง เมือ่ มีการตรวจวัดเหตุการณ์คลืน่ ความโน้มถ่วงโดยหอสังเกตการณ์
LIGO รวมถึงสามารถใช้ในการส�ำรวจท้องฟ้ า เพือ่ ค้นหาวัตถุในระบบสุริยะที่ยงั ไม่เคยมีการ
ค้นพบมาก่อน
5) ความร่วมมือทางดาราศาสตร์กบั หน่ วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
สดร. มีบทบาทส�ำคัญในระดับนานาชาติทใ่ี ช้ดาราศาสตร์เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ ยืน เปิ ดโลกการเรียนรูใ้ ห้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้รบั การยอมรับให้เป็ นศูนย์ดาราศาสตร์
เพือ่ การพัฒนาในระดับนานาชาติ 2 ศูนย์ ได้แก่ International Training Center in Astronomy under the Auspices of UNESCO (ITCA) และ Southeast Asia - Regional Office
of Astronomy for Development (SEAROAD)
นอกจากนี้ สดร. ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ รวม 67
ฉบับ (ในประเทศ 33 ฉบับ และต่างประเทศ 34 ฉบับ)
ตัวอย่าง ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ เป็ นดังนี้

5) Breakthrough Collaborations
NARIT has an important role to play in the development in the Science and Technology
that sustains as it has been the force behind the escalation of public awareness. This
has been evidently seen through its achievements in hosting 2 international centres of
excellence – International Training Centre in Astronomy under the auspices of UNESCO
(ITCA) and Southeast Asia – Regional Office of Astronomy for Development (SEA-ROAD)
Apart from the above-mentioned, NARIT is committed to working closely with domestic
and international agencies with other 67 Memoranda of Understanding (of which 34
international MoU).
Highlights of breakthrough collaborations;
• Max Planck Institute for Radio Astronomy (Germany) for the development of receivers
in the L-band and K-band wavelengths
• Jodrell Bank Center for Astrophysics, University of Manchester (UK) for the creation
of Universal backend as a replacement of new GPU processor
• Institut d’Optique Graduate School (France) for the advanced optics instrumentation
• National Astronomical Observatory of Japan (Japan) for Radio Telescope testing for
procurement
• Polar Research Institute of China, Chinese Academy of Sciences (China) for astronomy
-related polar research work
• Centre for Astrophysics and Space Science (CASS), CSIRO (Australia) for the development
of Radio Astronomy in Thailand
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 31 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science and Technology Awards

• Max Planck Institute for Radio Astronomy (Germany) ในการสร้างเครื่องรับสัญญาณ
วิทยุในช่วงคลืน่ L-band และ K-band
• Jodrell Bank Center for Astrophysics, University of Manchester (UK) ในการสร้าง
Universal backend ซึง่ จะใช้ GPU เป็ นตัวประมวลผลแทนแบบเดิม
• Institut d’Optique Graduate School (France) ในการพัฒนาเครื่องมือขัน้ สูงทางด้าน
ทัศนศาสตร์
• National Astronomical Observatory of Japan (Japan) ในการทดสอบเพือ่ การตรวจรับ
งานสร้างกล ้องโทรทรรศน์วทิ ยุ
• Polar Research Institute of China, Chinese Academy of Sciences (China) ในการ
วิจยั ดาราศาสตร์ทข่ี วั้ โลกใต้
• Centre for Astrophysics and Space Science (CASS), CSIRO (Australia) ในความ
ร่วมมือด้านดาราศาสตร์วทิ ยุ
• สถาบัน ส่ ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีใ นความร่ ว มมือ ด้า นการอบรมครู
เชิงปฏิบตั กิ ารด้านดาราศาสตร์
6) ภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย (Thai Space Consortium)
สดร. ริเริม่ และผลักดันให้เกิดความร่วมมือส�ำคัญของ 3 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่ สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ - สดร. ส�ำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ - สทอภ. และสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน- สซ. ในการพัฒนาดาวเทียม
ขนาดเล็กเพือ่ ใช้ในการวิจยั ดาวเทียมดังกล่าวจะถูกออกแบบและสร้างโดยบุคลากร 3 หน่วยงาน
เป็ นการสร้างประสบการณ์การพัฒนาเทคโนโลยีขนั้ สูงในประเทศไทย คาดว่าจะสามารถส่งขึ้นสู่
อวกาศได้ภายในปี 2567 ดาวเทียมดวงนี้ มีนำ�้ หนักประมาณ 100 กิโลกรัม มี Payload หลัก

•

Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (Thailand) for
Schoolteacher Training Workshops nationwide
6) Thai Space Consortium
NARIT first initiated the consortium with close collaborators of Synchrotron Light Research
Institute, Geo-Informatics and Space Technology Development Agency to emerge the
first-ever pint-sized satellite for research in Thailand. Designed and developed solely by
the consortium’s team of engineers, the 100-kg satellite shall play a vital role in developing the space industry in the country as it carries different payloads equipped with a
20-cm telescope and an equipment that monitors the atmospheric and climate change,
orbiting above 500-800 kilometers above the Earth. It is expected to see the first light
and launch in 2024.
7) Public Awareness Enhancement
NARIT brings public awareness in astronomy to new heights as it renders a wide range
of activitities that cover all walks of life from children, teachers, amateur astronomers to
the gerneral public. This has created knowledge-based society with better learning
environment with greater accessibility of more than 200,000 people reached.
During 2015-2018, NARIT has launched a special project to boost the astronomy teaching
experience as a mechanism to dessiminate the knowledge of astronomy to the public by
distributing Dobsonian telescopes to more than 360 schools in 76 provinces across Thailand. More than 4,000 activities have been held so far and teaching materials have been
distributed to more than 500 schools and institutes.
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ได้แก่ กลอ้ งโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. ซึ่งออกแบบและสร้างโดย สดร. มี
Payload รอง ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวัดทีศ่ ึกษาสภาวะการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ และจะถูกส่งไป
ทีว่ งโคจร 500-800 กิโลเมตร
7) การสร้างความตระหนักและความตืน่ ตัวด้านดาราศาสตร์สูส่ งั คมไทย
สดร. สร้างความตระหนักและสือ่ สารดาราศาสตร์ไปสูส่ าธารณชนในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุม
กลุม่ เป้ าหมายทุกระดับ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุน้ ความสนใจ ยกระดับและสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ได้ค�ำนึงถึงเนื้อหาทีเ่ หมาะสมและ
สอดคล ้องกับความต้องการของกลุม่ เป้ าหมาย มีผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมรวมมากกว่า 200,000 คนต่อปี
นอกจากนี้ยงั ด�ำเนินโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูด้ าราศาสตร์ คัดเลือกโรงเรียนเพือ่ รับมอบ
กล ้องโทรทรรศน์และสือ่ การเรียนรูด้ าราศาสตร์สำ� หรับจัดการเรียนการสอน นับถึงปัจจุบนั มีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการทัง้ สิ้น 360 โรงเรียน ใน 76 จังหวัด ก่อให้เกิดการตืน่ ตัวทางดาราศาสตร์ในวงกว้าง
สดร. ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อ “การสือ่ สารดาราศาสตร์สู่สงั คมไทย” มีการสือ่ สารผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ ในแต่ละปี มกี ารส่งข่าวแจกมากกว่า 90 ครัง้ มีเวปไซต์สำ� หรับเผยแพร่
ข้อมูลและกิจกรรม มีผูเ้ ข้าชมเว็ปไซต์มากกว่า 100,000 คนต่อเดือน มีช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์
เพือ่ เป็ นช่องทางการสือ่ สารระหว่าง สดร. กับประชาชน มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุค๊
มากกว่า 1,000 ครัง้ ต่อปี ปัจจุบนั มีสมาชิกแฟนเพจทีต่ ดิ ตาม มากกว่า 250,000 คน ฯลฯ
ปัจจุบนั มีประชาชนให้ความสนใจและเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารดาราศาสตร์เพิม่ มากขึ้น แสดงให้เห็น
ว่าดาราศาสตร์มสี ่วนท�ำให้เกิดกระแสความสนใจ สร้างความตระหนัก ความตื่นตัว สร้างแรง
บันดาลใจ สร้างการรับรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย
สดร. คาดหวังว่าจะใช้ดาราศาสตร์จะเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มกี ระบวนการคิดอย่างเป็ น
เหตุและผลเพือ่ เป็ นรากฐานการสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูต้ ่อไป

Each year, NARIT launches more than 90 press releases. Its website boasts its popularity as it is reached by 100,000 people per month. NARIT’s social medias are among its
strengths in terms of communication, as it offers 1,000 updates and posts annually with its
outstanding 250,000 followers alone on facebook.
In recent years, there has been an escalation of public attention to astronomy. This is,
by all means, a good leap forward of astronomy as a vessel that helps create public
awareness and new inspirations that can be felt through the warm reception of the
widespread of of activities by the public. NARIT is envisaged and committed to the fact
that Astronomy is the ultimate mechanism in developping the rationally cognitive minds
of men and women and that is basically the fundamental of the knowledge-based society
we are in pursuit of.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เชือ้ แบคทีเรียสายพันธุใ์ หม่ Paenibacillus spp. ทีท่ นกรดอะซิตกิ ความเข้มข้น
สูงเพือ่ กระบวนการผลิตกรดอะซิตกิ
ศาสตราจารย์ ดร. วราวุฒิ ครู ส่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าฯ ลาดกระบัง

ในช่วงทศวรรษนี้แบคทีเรียสายพันธุ ์ Paenibacillus spp. ได้รบั ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็ น
แบคทีเรียทีม่ คี วามทนทานต่อสภาพแวดล ้อมได้ดีพร้อมทัง้ มีสมบัตใิ นการผลิตสารต่างๆ ประกอบด้วย
(1) phytohormone indole-3-acetic acid ฮอร์โมนพืชทีส่ ำ� คัญ (2) antimicrobial และ insecticides
(3) Paenibacillus-derived antimicrobials ทีป่ ระยุกต์ใช้ทางการแพทย์ รวมถึง polymyxins และ
fusaricidins (4) exo-polysaccharide (EPS) (5) เอ็นไซม์ เช่น amylases, cellulases, hemicellulases,
lipases, pectinases, oxygenases, dehydrogenases, lignin-modifying enzymes และ
mutanases และ (6) การสร้างกรดอินทรียซ์ ง่ึ สอดคลอ้ งกับความสนใจของของห้องปฏิบตั กิ าร
เทคโนโลยีการหมัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. จึงจัดท�ำโครงการในการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรีย
Paenibacillus spp. จากข้าวทีผ่ า่ นการย่อยและน�ำ้ หมักน�ำ้ ส้มสายชู เนือ่ งจากห้องปฏิบตั กิ ารฯ ได้มุง่ เน้น
การศึกษาวิจยั น�ำ้ ส้มสายชูจากข้าวมาเป็ นเวลามากกว่า 5 ปี อีกทัง้ ข้าวเป็ นแหล่งหนึ่งทีม่ โี อกาส
ตรวจพบรวมถึงพบการปนเปื้ อนของเชื้อดังกล่าวในน�ำ้ ส้มสายชู ดังนัน้ จึงมันใจว่
่ าจะสามารถคัดแยก
เชื้อแบคทีเรียทีต่ อ้ งการได้ จากนัน้ จะน�ำเชื้อ Paenibacillus spp. ทีค่ ดั แยกได้มาผ่านการปรับสภาพ
ภายใต้ความเข้มข้นของกรดอะซิตกิ สูง (4.5 5.5 และ 6.5% ซึง่ เป็ นสภาพทีแ่ บคทีเรียทัวไปถู
่ กท�ำลาย
ยกเว้นเชื้อแบคทีเรียอะซิตกิ Acetobacter aceti WK และ A. pasteurianus NK ซึง่ ใช้ในการ
ผลิตกรดอะซิตกิ ในห้องปฏิบตั กิ ารฯ และบริษทั ทีข่ อใช้สทิ ธิประโยชน์จากงานวิจยั ทัง้ 4 บริษทั ) และ
ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ ูง (40 องศาเซลเซียส) จากนัน้ น�ำเชื้อทีผ่ า่ นการปรับสภาพแล ้วมาศึกษาความสามารถใน
การผลิตกรดอะซิตกิ แบบกึง่ ต่อเนือ่ งด้วยระบบ High initial acetic acid concentration process
ในถังหมัก internal Venturi injector bioreactor ต้นแบบขนาด 100 ลิตร (ทีเ่ ป็ นอนุสทิ ธิบตั ร) เพือ่
พัฒนาเป็ น Novel process ทีผ่ ลิตกรดอะซิตกิ ด้วยเชื้อแบคทีเรีย Paenibacillus spp. ต่อไป

Novel Strain of High Acetic Acid Tolerant Strain of Paenibacillus spp.
for Acetification Process
During this decade, Paenibacillus spp. has been achieved a lot of attention due to its properties
on stress-environmental tolerance and production of various useful substances such as (1) phytohormone indole-3-acetic acid, an important plant hormone; (2) antimicrobial and insecticides; (3)
Paenibacillus-derived antimicrobials for medicinal application including polymyxins and fusaricidins;
(4) exo-polysaccharide (EPS); (5) enzymes (amylases, cellulases, hemicellulases, lipases, pectinases,
oxygenases, dehydrogenases, lignin-modifying enzymes and mutanases); and (6) organic acid.
Nevertheless, organic acid production is the target research of Laboratory of Fermentation Technology, Faculty of Agro-Industry, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. The screening
of this strain from saccharified rice recommended as its source and vinegar fermentation mash
will be conducted. Regarding to our expertise, the screened strain will be pursued for adaptation
in both high acetic acid tolerance condition (4.5 5.5 and 6.5% acetic acid) and high temperature
(40oC). Furthermore, the semi-continuous acetic acid production performance will be investigated
under high initial acetic acid concentration process (Krusong et al., 2015) in 100 L internal
Venturi injector bioreactor for developing as a novel acetic acid process by this Paenibacillus
spp. It will be beneficial for acetification process without temperature control which may cause
in cost reduction.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การกระตุน้ การผลิตสารบีตา้ กลูแคนและสารฟีนอลิกทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม์
ไทโรซิเนสจากเห็ดกินได้ดว้ ยแสงทีม่ คี วามยาวคลืน่ ต่างกัน
ดร. วราภรณ์ อภิวฒั นาภิวตั
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

เห็ดเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ รียกว่า “ฟังไจ” (Fungi) สามารถเป็นได้ทัง้ อาหารและยา ประกอบด้วย
โปรตีน แป้ งไขมันต�ำ่ และอุดมไปด้วยแร่ธาตุ วิตามินบีรวม วิตามินซี กรดไรโบฟลาวิน กรดนิโคตินคิ
ตลอดจนสารพฤกษเคมี นอกจากนี้เห็ดยังประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดบีตา้ กลูแคน ซึง่ เป็ น
พอลิแซคคาไรด์ชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ยับยัง้
การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ต่อต้านจุลนิ ทรีย ์ และยังประกอบด้วยสารประกอบกลุม่ ฟี นอลิก
ซึง่ มีฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระและฤทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสอีกด้วย จัดเป็ นสารต้านอนุมลู อิสระที่
ส�ำคัญมีส่วนช่วยชะลอความชรา จากงานวิจยั เบื้องต้นพบว่าเส้นใยเห็ด Auricularia delicata
(RSPG00622) มีปริมาณสารบีตา้ กลูแคนสูงทีส่ ดุ และเส้นใยเห็ด Perenniporia sp. (RSPG00139)
มีปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมดสูงทีส่ ดุ ทีม่ ฤี ทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระและยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนส
ได้ดที ส่ี ดุ จากคุณสมบัตขิ ้างต้นสารสกัดจากเส้นใยเห็ดสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมและเครื่องส�ำอางได้เป็ นอย่างดี หากสามารถเพิม่ ปริมาณการผลิตสารพฤกษเคมีดงั กล่าวใน
เส้นใยเห็ดได้จะเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์เส้นใยเห็ดได้มากขึ้น วัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั นี้จงึ มุง่ เน้นไปทีก่ ารเพิม่ ปริมาณสารบีตา้ กลูแคนและสารฟี นอลิกจากเห็ดทัง้ 2 ชนิดโดย
การใช้แสงสีจากหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ซึง่ มีงานวิจยั มากมายทีร่ ายงานเกี่ยวกับผลของแสง
จากหลอดไดโอดเปล่งแสงในการเพิม่ ปริมาณสารพฤกษเคมีของเห็ด

Mushrooms are classified as “fungi” (Fungi), which can be applied either as food or medicines.
It highly contains protein starch, low fat and rich of mineral, vitamin B (complex), vitamin C,
riboflavin, nicotinic acid, and phytonutrients. Mushrooms also contain polysaccharides, identified
as beta-glucan which is the functional polysaccharides capable of reducing blood cholesterol,
glucose levels, as well as possessing anti-tumor and anti-microbial activities. In addition,
mushrooms contain phenolic compound, with the anti-oxidative and anti-tyrosinase activities.
Preliminary research showed that the mycelium of selected Auricularia delicata (RSPG00622)
had highest beta-glucan and the mycelium of Perenniporia sp. (RSPG00139) contained
highest total phenolic compound that had the best anti-oxidant and anti-tyrosinase activity.
From the above mentioned properties, the mushroom extract can be applied in both food
supplements and cosmetics. The production of phytonutrients with high quantity in these mushrooms would then be able to improve the efficiency of their utilization.
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Stimulation of Production of beta-glucan and Phenolic Compounds Inhibiting
Enzyme Tyrosinase from Edible Mushroom by Different Light Wave-Lengths
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การศึกษาจุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนรูปสารหนูในน�้ำใต้ดินที่ได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมการเกษตรเพือ่ เป็นแนวทางในการบ�ำบัดมลพิษด้วย
วิธที างชีวภาพ
ดร. พรินท์พดิ า สนธิพนั ธ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัญหาน�ำ้ ใต้ดนิ ปนเปื้ อนสารหนูจดั เป็ นปัญหาสิง่ แวดล ้อมทีเ่ กิดขึ้นทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทย การใช้
น�ำ้ ใต้ดนิ ปนเปื้ อนสารหนู เพือ่ การอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้
เพราะสารหนูเป็ นสารก่อมะเร็ง การบ�ำบัดสารหนูดว้ ยวิธที างชีวภาพอาศัยความสามารถของจุลนิ ทรีย ์
ในการเปลีย่ นรูปสารหนู ผา่ นปฏิกริ ยิ าอาร์ซไี นต์ออกซิเดชัน่ อาร์ซเี นตรีดกั ชัน่ และการเติมหมูเ่ มทิล
เนื่องจากอาร์ซไี นต์ (As3+) เป็ นรูปแบบทีพ่ บมากในน�ำ้ ใต้ดนิ และมีพษิ ร้ายแรงต่อสิง่ มีชวี ติ การบ�ำบัด
สารหนู ตกค้างในน�ำ้ ใต้ดนิ จึงมุง่ เน้นทีป่ ฏิกริ ยิ าอาร์ซไี นต์ออกซิเดชัน่ ซึง่ เป็ นการเปลีย่ นรูป As3+ เป็ น
As5+ ปฏิกริ ยิ านี้ขบั เคลือ่ นโดยอาร์ซไี นต์ออกซิไดซิง่ แบคทีเรียโดยใช้เอนไซม์อาร์ซไี นต์ออกซิเดส (aio)
จุลนิ ทรียก์ ลุม่ นี้สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการดูดซับทางชีวภาพและการสะสมทางชีวภาพ
ต่อไป โครงการวิจยั นี้ใช้แอ่งน�ำ้ ใต้ดินระยองเป็ นพื้นที่ศึกษาเนื่องจากน�ำ้ ใต้ดินบริเวณนี้ได้รบั
ผลกระทบจากกิจกรรมการเกษตรและมีปริมาณสารหนู เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด วัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการวิจยั นี้คือการศึกษาความหลากหลายและปริมาณของจุลนิ ทรียท์ ม่ี บี ทบาทส�ำคัญใน
การเปลีย่ นรูปสารหนู ในน�ำ้ ใต้ดนิ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากกิจกรรมการเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์
ไมโครไบโอมร่วมกับเทคโนโลยี NGS รูปแบบ Illumina MiSeq ในการศึกษายีน 16S rRNA บริเวณ
V3-V4 และใช้เทคนิค PCR-cloning-sequencing และ quantitative PCR ในการตรวจหาและ
นับจ�ำนวนยีน aioA องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากโครงการวิจยั นี้จดั เป็ นข้อมูลพื้นฐานส�ำคัญทีจ่ ะถูกน�ำไปใช้
เพือ่ วางแผนและพัฒนาแนวทางการบ�ำบัดพื้นทีป่ นเปื้ อนสารหนูต่อไป

A Study of Microorganisms Involved in Arsenic Transformations in
Groundwater Impacted by Agricultural Activities for Potential Application
to Bioremediation
The contamination of arsenic (As) in groundwater is widespread throughout the world, including
Thailand. The use of As-contaminated groundwater for consumption and agricultural activities leads
to serious health problems because of its carcinogenicity. Bioremediation of As depends mainly
on microbial abilities in As transformations through arsenite oxidation, arsenate reduction, and
methylation. Since arsenite (As3+) is dominant in groundwater ecosystem and is highly toxic to
living organisms, groundwater As bioremediation focuses mainly on arsenite oxidation. Arsenite
oxidation is mediated by arsenite-oxidizing bacteria, using the enzyme arsenite oxidase (aio). High
efficient arsenite-oxidizing bacteria can be used for the developments of biosorption and bioaccumulation technologies. In this study, Rayong groundwater basin is used as a study area because
groundwater within this area has been affected by agricultural activities and As levels in groundwater
within this area are higher than a maximum permissible limit. The main objective of this study is
to investigate the diversity and abundance of microorganisms playing key roles in As transformations in groundwater affected by agricultural activities, using NGS technology through Illumina
MiSeq sequencing of V3-V4 region of 16S rRNA gene, PCR-cloning-sequencing of aioA gene,
and quantitative PCR of aioA gene. The baseline knowledge gain from this study is essential for
the development and implementation of sustainable technologies for As bioremediation.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดหวานพิเศษ
ดร. พรชัย หาระโคตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การพัฒนาพันธุข์ ้าวโพดหวานพิเศษ (Zea mays L. var. saccharata) เพือ่ เพิม่ ปริมาณแคโรทีนอยด์
เป็นการเพิม่ มูลค่าและแนวทางเลือกใหม่สำ� หรับเกษตรกรและผู ้บริโภคทีใ่ ส่ใจในสุขภาพ การศึกษานี้แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย การศึกษาส่วนแรก คือ การพัฒนาพันธุข์ ้าวโพดหวานพิเศษลูกผสมเดีย่ ว
จากประชากร Sugar-75/TSC, JumboSweet/Trinity, KV/Delectable, Jumbosweet/Delectable
และ P4546/Montauk โดยผสมข้ามกับตัวทดสอบ (tester) หลังจากนัน้ น�ำลูกผสม Top-cross ไป
ประเมินผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และปริมาณแคโรทีนอยด์ เพือ่ คัดเลือกสายพันธุท์ ศ่ี กั ยภาพ
ผลผลิตและปริมาณแคโรทีนอยด์สงู ส�ำหรับการพัฒนาเป็นสายพันธุอ์ นิ เบรดและพันธุล์ กู ผสมเดีย่ วต่อไป
และการศึกษาส่วนที่ 2 คือ การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอนิ ฟาเรดย่านใกล ้ (Near Infrared
spectroscopy; NIR) ร่วมกับวิธกี าร patial least squares regression (PLSR) เพือ่ สร้างสมการท�ำนาย
ปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดหวานพิเศษ เริม่ จากการพัฒนาสมการเบือ้ งต้นจากเชื้อพันธุกรรมข้าวโพด
หวาน 40 จีโนไทป์ น�ำตัวอย่างมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 400-2,498 nm แล ้วน�ำไปวิเคราะห์ด ้วยเทคนิค
HPLC ซึง่ เป็ นวิธกี ารมาตรฐาน หลังจากนัน้ น�ำสมการเบื้องต้นไปใช้ในการท�ำนายปริมาณแคโรทีนอยด์
ในประชากร Sugar-75/TSC, JumboSweet/Trinity, KV/Delectable, Jumbosweet/Delectable
และ P4546/Montauk จ�ำนวน 130 จีโนไทป์ วิเคราะห์ทางสถิตถิ งึ ความเป็ นไปได้ในการน�ำเทคนิค NIR
ส�ำหรับการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ ์ ซึง่ จะส่งผลให้โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ ์
ข้าวโพดหวานมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้

Carotenoids Biofortification in Super Sweet Corn (Zea mays L. var.
saccharata)
An improvement for high carotenoid contents in super sweet corn (Zea mays L. var. saccharata)
is a strategy to increase added-value and new alternative for farmer and consumer, who are
aware in their health. This study is organized into two parts. The first part of this study will be
improved super sweet corn single cross hybrids from Sugar-75/TSC, JumboSweet/Trinity, KV/
Delectable, Jumbosweet/Delectable, and P4546/Montauk populations by using line x tester
system crossing with inbred testers. Top-cross hybrids will be assessed for yield, yield attributed,
and carotenoids; consequently, those lines, which have high yield potential and carotenoid
contents, will be selected as inbred lines and single cross hybrids in the future. The second part
of this study will be applying Near Infrared spectroscopy (NIR) technique couple with partial
least square regression (PLSR) will be used to develop an equation for predicting carotenoid
contents in super sweet corn germplasm. The pre-calibration model will be derived from 40
sweet corn genotypes. The samples will be measured at the wavelength 400-2,480nm. The
carotenoid contents will be quantified by standard HPLC method. Subsequently, the pre-calibration model will be employed to predict the carotenoid contents in 130 genotypes of Sugar-75/
TSC, JumboSweet/Trinity, KV/Delectable, Jumbosweet/Delectable, and P4546/Montauk super
sweet corn populations. Finally, statistical analysis will be analyzed for the possibility of NIR
technique to determine carotenoid contents. The results of this study may facilitate breeders in
their attempts to develop new super sweet corn varieties with high levels of carotenoids.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การวิเคราะห์จโี นมของทุเรียนพันธุป์ ลูก 30 พันธุเ์ พือ่ การระบุความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและยีนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นและสีของเนื้อผล
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภอรรจ ศิริกนั ทรมาศ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุเรียน (Durio zibethinus Murray) ถือเป็ นหนึ่งในผลไม้ทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกสูงทีส่ ดุ ทีน่ ำ� รายได้
เข้าสู่ประเทศไทย ตลาดการส่งออกมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ในเนื้อทุเรียน
นอกจากน�ำ้ ตาลทีพ่ บเป็ นหลักแล ้ว ยังอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย เช่น แคโรทีนอยด์
ทีย่ งั เกีย่ วข้องกับสีของเนื้อทุเรียนและส่งผลต่อความนิยมในการบริโภค และสารระเหยทีม่ ซี ลั เฟอร์
เป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อกลิน่ ของผลทุเรียน ทุเรียนแต่ละพันธุ จ์ ะมีปริมาณของสารเหล่านี้
แตกต่างกันออกไป ในโครงการนี้ กลุม่ วิจยั ของเราต้องการศึกษาจีโนมของทุเรียนพันธุป์ ลูก 30 พันธุ ์
ทีม่ คี วามแตกต่างของระดับของสีเหลืองของเนื้อผลและความแรงของกลิน่ และบรูณาการเข้ากับ
การศึกษาทรานสคริปโทมและเมแทโบโลมของเนื้อผลทุเรียนที่กำ� ลังศึกษาอยู่ ข้อมูลจีโนมที่ได้
สามารถแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางพันธุ กรรมและความสัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการของ
พันธุท์ เุ รียน ผ่านการระบุ single nucleotide polymorphism (SNP) และ insertion/deletion
(InDel) และสามารถน�ำไปใช้ในการระบุยนี และบริเวณควบคุมการแสดงออกของยีนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สีของเนื้อผลและกลิน่ เพือ่ พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลส�ำหรับการปรับปรุง/คัดเลือกพันธุท์ เ่ี ป็ นที่
ต้องการของตลาดได้

Resequencing of 30 Cultivated Durian Genomes for Identification of
Genetic Diversity and Genes Involved in Odor and Coloration of Pulps
Durian (Durio zibethinus Murray) is one of the fruit with highest export value that brings income
to Thailand. Durian market is expected to be expanding continuously. In its pulp, besides
sugars, which is one of the major components, it contains many bioactive compounds, including
carotenoids that are responsible for yellow pulp affecting consumer preference and sulfur-containing
volatiles involved in durian infamous odor. Various durian cultivars exhibit these characteristics
differently. In this project, our group proposes genome resequencing of 30 cultivated cultivars
exhibiting differences in pulp coloration and odor intensity to be integrated with our ongoing
study on pulp transcriptome and metabolome. Durian genomes would reveal genetic diversity
and evolutionary relationships among cultivated durian cultivars through the identification of
single nucleotide polymorphism (SNP) and insertion/deletion (InDel). This information is valuable
and necessary for the identification of promoter regions and genes involved in pulp coloration
and odor production toward molecular marker development for a breeding/selection of new
durian cultivars with high market value.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์จากร�ำข้าวพื้นเมือง
พันธุ์หอมกระดังงาโดยใช้วิธีทางเอนไซม์
ดร. พรเพ็ญ พนมวัลย์
สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วัสดุเศษเหลือจากข้าวถือเป็ นแหล่งผลิตโปรตีนคุณภาพ โดยเฉพาะร�ำข้าว การศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าโปรตีนไฮโดรไลเซทซึง่ สกัดจากร�ำข้าว มีฤทธิ์ในการต้านอนุมลู อิสระสูง และมีความคงอยู่
ทางชีวภาพ เป็ นต้น ข้าวพันธุห์ อมกระดังงาเป็ นข้าวสีแดงพื้นเมืองพันธุแ์ รกของจังหวัดนราธิวาสที่
ได้รบั การรับรองพันธุ ์ มีจดุ เด่นส�ำคัญคือ มีปริมาณธาตุแคลเซียมสูง และปริมาณไฟเตทต�ำ่ กว่า
ข้าวหลายพันธุ ์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มกี ารศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์ทส่ี กัดจาก
ร�ำข้าวของข้าวพันธุห์ อมกระดังงา การศึกษาครัง้ นี้เพือ่ ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์ทส่ี กัดจาก
ร�ำข้าวพันธุ ห์ อมกระดังงาด้วยวิธีทางเอนไซม์ โดยศึกษาสภาวะของเอนไซม์ท่เี หมาะสมต่อการ
ไฮโดรไลเซทโปรตีน หลังจากนัน้ เปปไทด์ถูกน�ำมาแยกด้วยวิธีอลั ตราฟิ วเตรชัน่ จากการศึกษา
พบว่าแหล่งของโปรตีนทีแ่ ตกต่างกัน จะมีผลต่อล�ำดับกรดอะมิโนทีแ่ ตกต่างกันซึง่ ส่งผลต่อฤทธิ์
ทางชีวภาพ เปปไทด์ทส่ี กัดได้จากร�ำข้าวจะน�ำมาศึกษาฤทธิ์ตา้ นอนุ มลู อิสระ การศึกษาในครัง้ นี้
ถือเป็ นการเริ่มต้นศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปปไทด์ทส่ี กัดจากร�ำข้าวของข้าวพันธุห์ อมกระดังงา
ด้วยวิธที างเอนไซม์ซง่ึ เป็ นวิธที ป่ี ลอดภัย มีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะพัฒนาเปปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ์ทางชีวภาพ
เป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพและพัฒนาต่อยอดเป็ นโภชนเภสัชภัณฑ์ต่อไป

By-product during rice milling process has been increasingly considered as a source of high
quality protein, especially rice bran. The previous research showed rice bran produces rice
protein hydrolysates that possess high antioxidant activities and bioavailability in human fluid. In
Narathiwat, the local Hawm Gra Dang Ngah rice is the first red rice for breeding certificate.
It has high calcium and low phytate. As yet, there has not been a study focusing on biological
activity of red rice-derived peptide extracted from rice bran of local Hawm Gra Dang Ngah
rice. Therefore, this project aims to study on the In vitro biological activity of red rice-derived
peptide extracted from enzymatically hydrolysed rice bran protein of local Hawm Gra Dang
Ngah rice using enzymatic treatment. The optimal conditions for extraction of rice bran protein
hydrolysate are investigated. It is further fractionated by ultrafiltration membrane. As literature
reviewed, different protein sources showed the different in amino acids sequences which influence
their activities. The peptide fragments are measured antioxidant capacity. This is also a
pioneering study on the In vitro biological activity of red rice-derived peptide extracted from
enzymatically hydrolysed rice bran protein of native Hawm Gra Dang Ngah rice. It is possible
that bioactive peptide fragments will have the biological capacities which have the potential to
enable development of functional components in nutraceutical products.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การพัฒนาไฮโดรเจลและนาโนเจลจากวัสดุฐานชีวภาพเพือ่ เป็น
สารปรับปรุงดินส�ำหรับมุ่งสู่การเกษตรแบบอัจฉริยะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิมล ปาสาณพันธ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการวิจยั นี้มงุ่ เน้นการพัฒนาไฮโดรเจลและนาโนเจลจากวัสดุฐานชีวภาพทีไ่ ด้จากวัสดุเหลือใช้
เช่น กากมะพร้าว กากมันส�ำปะหลัง ชานอ้อย กากกาแฟ เปลือกผลไม้เหลือใช้ และไคติน-ไคโตซาน
จากเปลือกกุง้ โดยการดัดแปรโครงสร้างของวัสดุฐานชีวภาพดังกล่าวด้วยกระบวนการทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดลอ้ มโดยใช้ลำ� อิเล็กตรอนซึง่ สามารถพัฒนากระบวนการผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม
โครงการมีแนวคิดในการพัฒนาเป็ น 3 แนวทางคือ แนวทางที่ 1) การพัฒนาไฮโดรเจลฐานชีวภาพ
ทีม่ สี มบัตใิ นการกักเก็บน�ำ้ ระดับสูงเพือ่ ควบคุมความชื้นในดินทราย แนวทางที่ 2) การพัฒนานาโนเจล
ที่มีกลไกพิเศษส�ำหรับกักเก็บปุ๋ยและควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเพื่อเพิ่มการใช้ป๋ ุยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และแนวทางที่ 3) การพัฒนาระบบไฮโดรเจลร่วมกับนาโนเจล เพือ่ เป็ นวัสดุปรับปรุง
ดินแบบสองกลไกด้วยการควบคุมความชื้นและปุ๋ยในดินทรายได้อย่างสมบูรณ์ โดยโครงการวิจยั
ได้มกี ารศึกษากระบวนการดัดแปรให้เหมาะสมเพือ่ การผลิตโฮโดรเจลและนาโนเจล นอกจากนี้ยงั
ได้ศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรเจลและนาโนเจลส�ำหรับการปรับปรุงดินและการเพาะปลูกพืช
(เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน) โครงการวิจยั นี้คาดหวังว่า ระบบดินทีม่ กี ลไกพิเศษเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ ามารถ
น�ำไปประยุกต์สำ� หรับการพัฒนาระบบการเกษตรแบบอัจฉริยะโดยการควบคุมความชื้นและแร่ธาตุ
อาหารในดินให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

Development of Hydrogels & Nanogels from Bio-based Materials as
Soil Amendment Approaching to Smart Farming System
The project focuses on development of hydrogels and nanogels from bio-based materials
derived from coconut hash, cassava waste sugarcane bagasse, coffee grounds, fruit peel
waste, and chitin-chitosan from shrimp shell. Bio-based materials from agricultural waste were
modified to be hydrogels or nanogels using environmentally friendly and commercializable
electron beam processing. Three research strategic plan includes i) development of super-water
adsorbent hydrogels for retaining and controlling moisture in sandy soil, ii) development of
functional nanogels for fertilizer entrapment and controlled release for enhancing fertilizer
utilization efficiency and iii) development of hydrogels/nanogels system as dual-functioning
soil amendments. Optimizing the modification process to produce hydrogels and nanogels
have been intensively studied. The effective utilization of hydrogels and nanogels for soil
amendments and plant growth (e.g., baby corn) have been also demonstrating. It is expected
that the obtained functional soil can be applied as a part of smart farming systems through
moisture and plant-nutrients controlled functions in soil within a period of crop until harvest.
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สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การควบคุมโรคข้าวโดยชีววิธแี ละการส่งเสริมการเจริญของพืชด้วยแบคทีเรีย
ที่อยู่ร่วมกับพืชและแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา คล ้ายเรือง
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง (bacterial leaf blight) ในข้าวมีสาเหตุมาจากเชื้อรา Pyricularia
oryzae และแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae จัดเป็ นโรคในข้าวทีเ่ ป็ นปัญหาส�ำคัญ
มากในการผลิตข้าวของประเทศไทย การควบคุมโรคนี้โดยใช้สารเคมีให้ประสิทธิภาพในการควบคุม
โรคต�ำ่ ในการศึกษาครัง้ นี้จะท�ำการคัดกรองความสามารถของแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับพืช และ
แบคทีเรียทีอ่ ยู่ร่วมกับไลเคนในการยับยัง้ เชื้อรา P. oryzae และ X. oryzae pv. oryzae โดย
แบคทีเรียทีอ่ ยู่ร่วมกับพืชในทีน่ ้ ีรวมแบคทีเรียทีเ่ ป็ นเอนโดไฟท์ และอิพไิ ฟท์ ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญ
ในการอยู่ร่วมกับพืชทัง้ ในแง่ของการป้ องกันโรค และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ในขณะที่
บางชนิดอาจก่อโรคได้ ส่วนแบคทีเรียทีอ่ ยู่ร่วมกับไลเคน คือแบคทีเรียทีไ่ ม่สงั เคราะห์แสงอยู่ใน
ทัลลัสของไลเคน มีบทบาทส�ำคัญเช่นการละลายฟอสเฟต การผลิตฮอร์โมนพืช การตรึงไนโตรเจน
และการสร้างเอนไซม์ ดังนัน้ ในการศึกษานี้จงึ ได้ทำ� การทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการ
ส่งเสริมการเจริญของพืชด้วย ผลจากการศึกษาครัง้ นี้จะเป็ นแนวทางในการควบคุมโรคข้าวใน
ระยะยาว ส่งเสริมให้เกิดการปลูกข้าวในแนวทางเกษตรอินทรีย ์ และเป็ นการช่วยลดปัญหาสารพิษ
ตกค้างในผลผลิตและสิง่ แวดล ้อม

Rice blast and rice bacterial leaf blight caused by Pyricularia oryzae and Xanthomonas
oryzae pv. oryzae are the major problems for rice production in Thailand. Chemical control
has been shown to be less effective. This study will screen on plant- and lichen-associated
bacteria for antagonistic activities against P. oryzae and X. oryzae pv. oryzae. Plantassociated bacteria included endophytes and epiphytes that play critical roles in plant health.
Some bacteria prevent diseases or enhance plant growth whereas others cause diseases.
Lichen-associated bacteria are non-phototrophic bacteria present in lichen thalli. These
bacterial groups are now suggested to be involved in important roles within the symbiosis,
including phosphate solubilization, hormone production, nitrogen fixation and lytic activities.
Therefore, their potential plant growth promoters will be further investigated. The results from
this study will give the long term management of these rice diseases. Rice organic farms will
be enhanced and the problems of hazardous substances remaining in agricultural products
and environment will be reduced.
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Biocontrol of Rice Pathogens and Plant Growth Enhancement by Plant
and Lichen-associated Bacteria
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สาขาเคมี
ฟลูออเรสเซนซ์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่เพื่อใช้ตรวจวัดไอออนปรอท แคดเมียม
และไซยาไนด์ในสารละลายและชุดตรวจสอบในภาคสนาม
รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การปนเปื้อนของโลหะหนักอันตราย และไอออนไซยาไนด์ ในอาหาร น�ำ้ ดืม่ และ ในสิง่ แวดล ้อมสามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทีร่ ุนแรงต่อสิง่ มีชวี ติ และมนุ ษย์ ดังนัน้ การใช้เซนเซอร์ทม่ี คี วามสามารถ
ในการตรวจวัดไอออนของโลหะหนักอันตรายและไอออนไซยาไนด์อย่างจ�ำเพาะเจาะจง และมีความ
สามารถในการตรวจวัดปริมาณสารดังกล่าวในระดับความเข้มข้นทีต่ ำ� ่ มาก ๆ จะมีประโยชน์อย่างมาก
ในการป้ องกันปัญหามลพิษทีจ่ ะเกิดขึ้นก่อนทีจ่ ะมีการลุกลาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงกลายเป็ น
จุดประสงค์หลักของงานวิจยั นี้ ซึง่ ต้องการทีจ่ ะใช้ความรูท้ างด้านเคมีอนิ ทรียส์ งั เคราะห์ เคมีวเิ คราะห์
และเคมีซุปราโมเลคิวล่าร์ มาใช้ในการพัฒนาและออกแบบฟลูออเรสเซนซ์เซนเซอร์ชนิดใหม่ท่ี
สามารถตรวจวัดสารพิษดังกล่าวได้ ในงานวิจยั นี้ฟลูออเรสเซนซ์เซนเซอร์สำ� หรับใช้ตรวจวัด
ไอออนปรอท แคดเมียม และไซยาไนด์จะถูกออกแบบขึน้ มาใหม่ตามหลักการของเคมีซปุ ราโมเลคิวลาร์
และจะถูกสังเคราะห์ข้นึ โดยใช้ขนั้ ตอนการสังเคราะห์ทางเคมีอนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ เซนเซอร์
ดังกล่าวจะออกแบบให้มกี ารเรืองแสงฟลูออเรสเซนซ์ในช่วงแสงวิสเิ บิล และช่วงใกล ้รังสีอนิ ฟราเรต
รวมทัง้ คาดว่าจะแสดงการเปลีย่ นแปลงได้ดว้ ยการเปลีย่ นสีของสารละลาย และสามารถสังเกตเห็นได้
ชัดเจนได้ดว้ ยตาเปล่าเมือ่ เกิดการดักจับไอออนที่ตอ้ งการ โดยคาดว่าเซนเซอร์ท่อี อกแบบและ
สังเคราะห์ข้นึ ในโครงการนี้จะสามารถใช้ตรวจวัดไอออนปรอท แคดเมียม และ ไซยาไนด์ในระดับ
ทีต่ ำ� ่ มาก ๆ และต�ำ่ เพียงพอทีจ่ ะวัดปริมาณสารพิษดังกล่าวได้ในน�ำ้ ดืม่ หรืออาหาร ดังค่าที่ U.S. EPA,
WHO หรือ FDA ได้กำ� หนดไว้ โดยเซนเซอร์เหล่านี้จะน�ำมาใช้ในการทดสอบการหาปริมาณไอออน
ปรอท แคดเมียม และไซยาไนด์ ในห้องปฏิบตั กิ าร และทดสอบในตัวอย่างจริง ดังเช่นใน น�ำ้ ดืม่ น�ำ้ เสีย
ข้าว (รวมทัง้ น�ำ้ ซาวข้าว) และธัญพืชทีย่ อ่ ยเป็ นสารละลายแล ้ว ตัวอย่างชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ทีผ่ ลิตขึ้นเพือ่ การค้า (เช่น ครีมทีใ่ ช้เป็ นเครือ่ งส�ำอาง) และน�ำมาท�ำชุดทดสอบในภาคสนามทีส่ ามารถ
ใช้ตรวจสอบสารพิษในราคาประหยัดได้อกี ด้วย

granted by Toray Science Foundation, Japan

New Fluorescent Chemosensors for the Determination of Mercury,
Cadmium and Cyanide Ions in the Solution and Field Test Kits
Contaminations of hazardous heavy metals and cyanide ions in food, beverage, and environment
can lead to severe health problems of living species including human. Consequently, sensors for
heavy metal and cyanide ions with high selectivity and low detection limit are required to prevent
the contamination outbreaks. Accordingly, designing and developing of fluorescent sensors for
the determination of toxic substances have become a goal in our research group. Herein, several
fluorescent sensors will be designed and synthesized for selective detection of heavy metal ions
including Hg2+, Cd2+, and anion CN-. The sensing of these sensors were expected to illustrate
via the fluorescent changes in visible and near infrared (NIR) frequencies as well as chromogenic
changes which will be easily visualized by naked eye. Importantly, the detection limits of these
sensors are expected to be lower than the recommended values of the heavy metal and cyanide
contaminants in drinking water and food of the U.S. EPA, WHO and FDA. In addition, the developed
sensors will be tested in real samples, biological samples, and commercial products. The new
designed sensors are expected to be used in solutions, and as economical field test kits which
will be applied to determine Hg2+, Cd2+, and CN- in real samples, such as drinking water,
contaminated water, rice and crops.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเคมี
การสังเคราะห์สารอิแนนทิโอเมอร์และการแยกไครัลโมเลกุลด้วยเทคนิค
ทางเคมีไฟฟ้า
ดร. จุฬารัตน์ วัฒนกิจ
ส�ำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

การผลิตสารอิแนนทิโอเมอร์ทม่ี คี วามบริสุทธิ์สูงมีความส�ำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยาและเครื่องส�ำอาง งานวิจยั นี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเคมีไฟฟ้ าโลหะ
เพือ่ ใช้ในกระบวนการผลิตสารอิแนนทิโอเมอร์ทม่ี คี วามบริสทุ ธิ์สูงเช่น อิแนนทิโอเมอร์ของไดไฮดรอกซี
ฟี นิลอะลานีน (DOPA) กรดแมนดีลกิ (mandelic acid) และฟี นลิ เอทานอล (phenylethanol)
คณะวิจยั ประสบความส�ำเร็จในการออกแบบตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและวัสดุเคมีไฟฟ้ าชนิดไครัลแพลทินมั
และใช้เป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ ารีดกั ชันเชิงไฟฟ้ า วัสดุดงั กล่าวสามารถเตรียมด้วยเทคนิคการชุบโลหะด้วย
ไฟฟ้ า ซึง่ มีการใช้สารลดแรงตึงผิว และสารไครัลโมเลกุล เป็ นสารก�ำหนดแม่แบบให้เกิดโครงสร้าง
ของรูพรุนขนาดกลาง และรูพรุนแบบไครัล ตามล�ำดับ นอกจากนี้ได้ทำ� การทดสอบคุณสมบัตกิ าร
เร่งปฏิกริ ยิ าเคมีไฟฟ้ าของวัสดุดงั กล่าว โดยใช้เป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ ารีดกั ชันเชิงไฟฟ้ าของสารประกอบ
อนุพนั ธ์ในน�ำ้ มันชีวภาพ จากนัน้ ท�ำการวิเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ดว้ ยเทคนิคโครมาโทกราฟเหลว
ความดัน สู ง โดยสามารถพัฒ นาวัส ดุ เ พื่อ ใช้ใ นการผลิต สารผลิต ภัณ ฑ์อิแ นนทิโ อเมอร์จ าก
สารประกอบอนุ พนั ธ์ในน�ำ้ มันชีวภาพได้แลว้ ซึ่งช่วยพัฒนาค่าการเลือกเกิดของสารผลิตภัณฑ์
อิแนนทิโอเมอร์ทม่ี คี วามบริสุทธิ์ได้สูงกว่าร้อยละ 90 งานวิจยั นี้นบั เป็ นการสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรูใ้ หม่สำ� หรับการพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ยิ า และ การใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้ าในการออกแบบ
วัสดุทม่ี รี ูพรุนแบบต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในกระบวนการเปลีย่ นสารชีวมวลหรือสารเหลือใช้จากแหล่งวัตถุดบิ
ทางธรรมชาติดว้ ยเทคนิคทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดลอ้ มซึง่ เป็ นรากฐานทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้งาน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เครื่องส�ำอาง และอุตสาหกรรมทางเคมีวเิ คราะห์ต่อไปในอนาคต

Enantioselective Electro-synthesis and Chiral Electro-separation Using
Electrochemical Techniques

Enantioselective recognition and asymmetric synthesis of enantiomers are a crucial scientific and
industrial challenge because they can be applied in many potential applications such as catalysis
and separation. In this research, we have studied the elaboration of chiral imprinted mesoporous
metals, obtained by the electrochemical reduction of metal salts in the simultaneous presence of
a liquid crystal phase and chiral molecules. The chiral encoded mesoporous metal perfectly retains
the chiral information after removal of the template. Interestingly, such nanostructured metals are
also able to break the symmetry during the electrochemical synthesis of mandelic acid as a
model molecule. The R/S ratio of the synthesis product is higher than unity when using (R)-imprinted
electrodes and vice versa for the (S)-imprinted ones. In addition, we could demonstrate that by
optimizing the electrochemical synthesis parameters it is possible to achieve very high enantiomeric
excess (>90 %). In addition, our scope includes not only for the electro-synthesis application, but
also for the chiral separation technology. We strongly believe that this project will give the benefits
both academic and industrial points of view. As for the academic aspect, the knowledge from
this project will give the details to understand the natural phenomenon of electrochemical behaviors
promoting the selective production of chiral molecules at electrode surfaces. In addition, this knowledge
will promote the development of a new material for using in the chiral technology that is very
important in many industrial applications, especially, in the pharmaceutical/cosmetics and analytical
chemistry industries.
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สาขาเคมี
การลดภาวะโลกร้อน: การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิดใหม่ในกระบวนการก�ำจัด
ก๊าซเรือนกระจกที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในประเทศไทยรวมถึงภัยแล ้งทีย่ ดื เยื้อ ลดผลผลิต
ทางการเกษตรและการประมง น�ำ้ ท่วมรุนแรง น�ำ้ ทะเลเพิม่ ขึ้นและปัญหาด้านสุขภาพเป็ นเรื่องที่
ร้ายแรงและอาจก่อให้เกิดปัญหาเพิม่ เติมในช่วง 2-3 ทศวรรษข้างหน้า ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์เป็ นตัวขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญทีส่ ุดในการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีส่ งั เกตได้
นับตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 รัฐบาลไทยได้เริ่มใช้กลยุทธ์ทน่ี ่าสนใจในการปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพือ่ บรรเทาผลกระทบบางประการทีเ่ กิดขึ้นในทุกภาคส่วนและ
เพือ่ ปกป้ องพื้นทีเ่ พาะปลูกชายฝัง่ ทะเลและเมืองต่าง ๆ เนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทีเ่ พิม่ ขึ้น ท�ำให้ชวี ติ มนุษย์และสิง่ แวดล ้อมทางนิเวศวิทยาได้รบั ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ดังนัน้ เพือ่ ลดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้ บรรยากาศ
ได้มีการใช้กลยุทธ์ตา่ ง ๆ เช่น การแยก (separation) การเก็บ (storage) และใช้ประโยชน์ (utilization)
จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในงานวิจยั นี้ได้ทำ� การศึกษากลไกการเกิดปฏิกริ ยิ าไฮโดรจีเนชันของ
คาร์บอนไดออกไซด์ เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์กรดฟอร์มกิ ดังสมการ CO2 + H2 → HCOOH โดย
ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าชนิด CeO2, MgO และ MCM-41 ทีม่ กี ารตกแต่งด้วยโลหะ (Ni, Pd, Rh, Ru
และ Au) ข้อมูลเชิงลึกทีม่ อี ยู่ในการศึกษาครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาและ
ออกแบบตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิดใหม่สำ� หรับปฏิกริ ยิ าการเปลีย่ นคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์
ทีเ่ พิม่ มูลค่า

granted by Toray Science Foundation, Japan

Reducing Global Warming: Development of Novel Catalysts Against
Greenhouse Gases Contributed to Climate Change
The impacts of climate change on Thailand include prolonged droughts, decreased agricultural and
fishery yields, violent flooding, sea level rise and health-related issues are already serious and will
likely create or exacerbate a number of additional problems during the next few decades. Greenhouse
gases from human activities are the most significant driver of observed climate change since
the mid-20th century. Recently, the Thai government has begun implementing interesting strategies
to adapt to climate change, to mitigate some of the effects that are already felt across sectors, and
to protect farmland, coasts and cities. Owing to the increasing emissions of direct greenhouse gas,
CO2 (carbon dioxide), human life and the ecological environment have been affected by global
warming and climate changes. To mitigate the concentration of CO2 in the atmosphere various
strategies have been implemented such as separation, storage, and utilization of CO2. In this work,
the reaction mechanism of CO2 hydrogenation to formic acid on the metal (Ni, Pd, Rh, Ru and Au)
supported on CeO2, MgO and MCM-41 has been investigated by using a combined experimental
and density functional theory approaches. We addressed the potential catalytic role in CO2
hydrogenation reaction to formic acid following equation; CO2 + H2 → HCOOH. The insights
prevailed in this study will be substantially beneficial for the improvement of broad heterogeneous
catalysts for CO2 hydrogenation to valuable chemicals.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเคมี
การตรวจหาเซลล์มะเร็งที่กระจายตัวในกระแสเลือดที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
เต้านมระยะแพร่กระจายด้วยอนุภาคนาโนของทองและอนุภาคนาโนที่มี
คุณสมบัติทางแม่เหล็ก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาครอง พิศสุวรรณ
กลุม่ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายเป็ นโรคทีม่ คี วามหลากหลาย และก่อให้เกิดปัญหากับผูป้ ่ วย
เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ การมีกระบวนการตรวจหาเซลล์มะเร็งก่อนทีจ่ ะพัฒนาไปเป็ นระยะแพร่กระจาย
จะช่วยลดปัญหาให้กบั ผูป้ ่ วยได้ การตรวจหาเซลล์มะเร็งทีก่ ระจายตัวในกระแสเลือด (CTCs) เป็ น
แนวทางหนึ่งในการแก้ปญั หาดังกล่าว แต่ปริมาณของเซลล์ CTCs ทีก่ ระจายอยู่ในกระแสเลือดมี
ปริมาณต�ำ่ กว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง ส่งผลท�ำให้เป็ นการยากทีจ่ ะตรวจวัด CTCs
ทีก่ ระจายอยู่ในกระแสเลือด ระบบการค้นหาเซลล์ทเ่ี รียกว่า CellSearch เป็ นแนวทางหนึ่งทีน่ ำ� มา
ใช้ในการวัด CTCs แต่เทคนิคนี้สามารถตรวจวัดได้เฉพาะ CTCs ประเภท EpCAM+ ท�ำให้ลด
ประสิทธิภาพในการตรวจจับด้วยวิธีดงั กล่าว อนุ ภาคนาโนได้ถูกน�ำมาใช้ในงานวิจยั ทางด้าน
การแพทย์เป็ นอย่างมาก เนื่องจากอนุภาคนาโนมีคณ
ุ สมบัตแิ ละโครงสร้างทีม่ ปี ระโยชน์หลายอย่าง
ดังนัน้ งานวิจยั ชิ้นนี้ จึงได้เสนอแนวทางในการน�ำอนุภาคนาโนทองและอนุภาคนาโนแม่เหล็ก มาใช้
ในการตรวจวัด CTCs ในเลือด

Detection of Circulating Tumour Cells (CTCs) in Metastatic Breast
Cancer Using Magnetic and Gold Nanoparticles
Metastatic breast cancer is a heterogeneous disease that can cause a lot of problems to
breast cancer patients. Therefore, it is necessary to monitor whether there is any development
of metastasis occurring to breast cancer patients. Circulating tumor cells (CTCs) are shed from
primary tumors and can be distributed into the blood circulation. However, the detection of
CTCs in blood samples is a challenged technique because the amount of CTCs in blood is
very low comparing to red and white blood cells in blood. The interference of blood cells
also create the difficulty to detect CTCs. Currently, CellSearch system is an approach used
for measuring CTCs in metastatic breast cancer patients. Unfortunately, this technique can only
well detect EpCAM-positive CTCs and this lead to less efficiency to detect all CTCs in blood
resulting in false negative results in metastatic breast cancer detection in patients. Nanomaterials
have been utilized in various biomedical applications. They have excellent structure and
function that are different from bulk materials. Therefore, the proposed research here is to use
nanomaterials as a diagnostic tool for detection of circulating tumour cells (CTCs) in metastatic
breast cancer and to enhance the potential of CTC detection in the blood sample that
contains a lot of blood cells. Two different nanomaterials (gold and magnetic nanoparticles)
will be used.

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 45 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science and Technology Research Grants

สาขาฟิสิกส์
การศึกษาผลกระทบของแบบจ�ำลองการแปลงข้อมูลภาพซีทเี ป็น Stopping
Power Ratios (SPR) ต่อการวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
ดร. เธียรสิน เลีย่ มสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เป้ าหมายของงานรังสีรกั ษาคือการใช้ปริมาณรังสีสูงท�ำลายเซลล์มะเร็ง โดยหลีกเลีย่ งการเกิด
ผลกระทบเสียหายต่อเนื้อเยือ่ ปกติจากการได้รบั รังสี การใช้รงั สีอนุภาคโปรตอนได้รบั ความสนใจ
จากผู ้เชีย่ วชาญด้านรังสีรกั ษาทัวโลก
่ เนือ่ งจากสามารถควบคุมให้มีการถ่ายเทปริมาณรังสีสูงในบริเวณ
ทีม่ ขี อบเขตจ�ำกัดทีเ่ รียกว่าแบรกก์พคี ต่างจากการใช้รงั สีเอกซ์พลังงานสูงในงานรังสีรกั ษาทัวไป
่ ซึง่
สามารถทะลุทะลวงผ่านเนื้อเยือ่ ในทุกความลึกของร่างกาย หนึ่งในขัน้ ตอนส�ำคัญในการวางแผน
การรักษาคือ การก�ำหนดต�ำแหน่งของแบรกก์พคี ให้ตรงกับต�ำแหน่งของก้อนมะเร็ง โปรแกรมวางแผน
การรักษาโดยส่วนใหญ่ใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือภาพซีที ในการก�ำหนดขอบเขตของอวัยวะ
และก้อนมะเร็งทีต่ อ้ งการรักษา โดยแปลงข้อมูลภาพซีทใี นแต่ละหน่วยย่อยของภาพให้เป็ น stopping
power ratios (SPR) ซึง่ เป็ นพารามิเตอร์ทใ่ี ช้ในการค�ำนวณต�ำแหน่งความลึกของแบรกก์พคี และ
ปริมาณรังสีทเ่ี นื้อเยือ่ ได้รบั โปรแกรมวางแผนการรักษาแต่ละโปรแกรมเลือกใช้แบบจ�ำลองทีต่ ่างกัน
งานวิจยั หลายชิ้นได้ท�ำการศึกษาผลกระทบของแบบจ�ำลองต่อความถูกต้องของค่า SPR และต�ำแหน่ง
ความลึกของแบรกก์พคี แต่ยงั ไม่มงี านวิจยั ทีศ่ กึ ษาผลกระทบของแบบจ�ำลองเหล่านี้ต่อความถูกต้อง
ของการค�ำนวณปริมาณรังสีในเนื้อเยือ่ โครงการทีเ่ สนอขอทุนสนับสนุนนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ผลกระทบของแบบจ�ำลองการแปลงข้อมูลภาพซีทเี ป็ นค่า SPR ต่อความถูกต้องของการค�ำนวณปริมาณ
รังสีโปรตอนในเนื้อเยือ่ แบบสามมิติ โดยใช้การค�ำนวณปริมาณรังสีดว้ ยเทคนิคมอนติคาร์โลเป็ น
มาตรฐานการเปรียบเทียบ ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือแบบจ�ำลองทีเ่ หมาะสมในการแปลงข้อมูลภาพซีที
และค่าความไม่แน่นอนของการค�ำนวณปริมาณรังสีทจ่ี ำ� เพาะกับการรักษามะเร็งชนิดต่าง ๆ

Investigation of the Effect of CT Number-to-Stopping Power Ratio
Conversion Models on Proton Therapy Treatment Planning
The goal of radiation therapy is to use high radiation dose to kill tumor cells while sparing normal
tissues from radiation damage. Proton therapy has gained interest by radiation oncologists worldwide
because protons can give high dose to a small and conformal region, the so-called Bragg peak
region. In contrast, high energy X-rays commonly used in conventional radiation therapy can
penetrate tissues at any depths of the body. One of the most important factors for the effective
treatment planning in proton therapy is to match the Bragg peak position with the tumor position
precisely. Treatment planning systems (TPS) usually use X-ray computed tomography (CT) images
for target delineation and convert CT voxel data to stopping power ratios (SPR). SPR are used
for determining the required depth of the Bragg peak and proton dose in tissues. Different treatment
planning systems use different CT conversion models. Several studies have investigated the effect
of CT conversion models on the accuracy of the resulting SPR and Bragg peak position. However,
the effect of CT conversion models on dose distribution in tissues has not been investigated in the
literature. The aim of this work is to investigate the effect of CT-to-SPR conversion models on the
accuracy of 3D proton dose calculation by using Monte Carlo simulation as the reference of the
comparison. The expected outputs are appropriate CT conversion models and nominal dose
uncertainties for treatment of different tumor sites.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาฟิสิกส์
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฐานส�ำหรับงานวิจัยด้านกระดูก
โดยการผสมผสานการเลี้ยงเซลล์กระดูกสามชนิดเข้าด้วยกันในระบบที่มี
การไหลเวียนของเหลวแบบต่อเนื่อง
ดร. นพ. ณัฐพล ภาณุพนิ ธุ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยหลายประการมีผลเสียต่อมวลกระดูก อาทิ อายุทเ่ี พิม่ มากขึน้ ภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ในกลุม่
หญิ ง หมดประจ�ำ เดื อ น นอกจากนี้ การลดลงของมวลกระดู ก ยัง เกี่ ย วข้อ งกับ การเป็ น
โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังบางโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคธาลัสซีเมีย การเกิดภาวะสูญ
เสียมวลกระดูกนี้เพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดกระดูกหัก ท�ำให้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และเป็นภาระแก่ผู ้ดูแล
กระทบต่ อ สภาพเศรษฐกิจ และสัง คมโดยรวม แต่ ณ ปัจ จุบ นั การรัก ษาโรคกระดู ก พรุ น
ยังมีขอ้ จ�ำกัด เนื่องจากยาทีใ่ ช้ไม่มปี ระสิทธิภาพดีพอ หรือลดประสิทธิภาพลงเมือ่ ใช้ในระยะยาว
ยาบางชนิดยังมีผลข้างเคียงจนท�ำให้ต้องยุตกิ ารรักษา นอกจากนี้การทดสอบประสิทธิภาพของสารทีผ่ า่ น
มามักท�ำในระบบนิง่ ทีม่ เี ซลล์เพียงชนิดเดียว ซึง่ ไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ กิดขึ้นจริงภายในกระดูกจริง เพราะกระดูก
ประกอบด้วยเซลล์หลายชนิดทีถ่ กู กระต้นด้วยแรงภายนอกตลอดเวลา ดังนัน้ โครงงานวิจยั นี้จงึ น�ำเสนอวิธี
การศึกษาแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีฐานทีม่ รี ะบบขับเคลือ่ นของเหลวแบบต่อเนือ่ งท�ำให้เซลล์กระดูก
สามารถสือ่ สารกันได้โดยตรง โดยช่วงแรกจะเป็นการทดสอบระบบด้วยยาทีใ่ ช้อยูใ่ นคลินกิ เพือ่ รักษาภาวะ
กระดูกพรุนโดยใช้เทคนิคทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ได้ผลแม่นย�ำ ช่วงทีส่ องจะเป็ นการทดสอบการท�ำงานของเซลล์
กระดูกโดยจ�ำลองภาวะทีเ่ กิดในโรคทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น โดยต้องการทราบกลไกการท�ำงานของเซลล์กระดูก
ในภาวะเหล่านี้ เทคโนโลยีใหม่น้จี ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการคัดกรองยาหรือผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้รักษาภาวะ
กระดูกพรุน อีกทัง้ ได้สารทีป่ ลอดภัยก่อนน�ำไปทดสอบในสัตว์ทดลองและมนุษย์ตอ่ ไป

Development and Application of the Platform Technology for Bone
Research Using the Integration of Microfluidic Device and Co-culture System
Decreased bone mass and quality are associated with advanced aging, estrogen deficiency, poor
nutritional intake and reduced physical activity. Importantly, works from our group and others have shown
a strong association between bone loss and other metabolic derangements, such as diabetes mellitus
and hypertension. However, current therapeutic regimens for preventing bone loss have limited efficacy
and undesirable side effects. Moreover, knowledge from basic research in this area has often failed to
translate into clinical application due to the lack of suitable testing conditions. Therefore, it is very
important to find new platform technology that accelerates the knowledge translation to all users
including those who suffer from bone diseases. To search for new therapeutic targets, this proposal will
focus on two essential factors in bone metabolism, i.e., mechanical forces and cell-cell communication,
which are often neglected by generally used in the study of bone cells. In this proposed study, the main
objective is to develop an all-in-one platform technology for bone cell in vitro research using
microfluidic device coupled with co-culture system. First, the platform will be assembled and validated
based on basic, simultaneous functional outcomes from all cell types. The system will be validated in
conditions associated with in vivo bone loss. Immediate outputs would be international publications,
production of young scientists and knowledge translation to relevant medical community and general
public. This newly developed process would certainly boost the chance of finding new therapeutic
targets, particularly in the exciting areas of Thai herbal medicine and skeletal bioengineering, through
provision of in vitro screening and reduction in high-cost animal studies.
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สาขาฟิสิกส์
การสังเคราะห์แกรฟีนฟิล์มจากขยะของเสียด้วยวิธีการเคลือบผิว
ด้วยไอเคมี
ดร. อรรฆวัชร รวมไมตรี
ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น�ำ้ มันเป็ นของเหลวที่มคี าร์บอนเป็ นองค์ประกอบและถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในหลายภาคส่วน
ในประเทศไทย เช่น ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ น�ำ้ มันหล่อลืน่ เครื่องจักรต่าง ๆ ภาคครัวเรือน ได้แก่
น�ำ้ มันพืช เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตามน�ำ้ มันทีถ่ กู ใช้แลว้ จะเสือ่ มสภาพท�ำให้ตอ้ งท�ำการเปลีย่ นถ่าย
น�ำ้ มันใหม่ โดยน�ำ้ มันที่ใช้แลว้ ส่วนมากจะถูกทิ้งลงในแหล่งน�ำ้ หรือในดิน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ
สิง่ แวดล ้อมอย่างมาก แกรฟี นเป็ นวัสดุทเ่ี รียบและบางเพียงหนึ่งชัน้ อะตอมของคาร์บอนทีม่ กี ารจัด
เรียงตัวกันแบบรังผึ้ง แกรฟี นมีคุณสมบัตทิ โ่ี ดดเด่นหลายประการ เช่น มีสภาพการเคลือ่ นทีข่ อง
อิเล็กตรอนทีด่ เี ยีย่ ม มีความแข็งแกร่งสูงมาก โปร่งใส และ ยืดหยุ่นได้ดี ด้วยคุณสมบัตดิ งั กล่าว
ท�ำให้แกรฟี นกลายเป็ นตัวเลือกทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาเซลล์แสงอาทิยต์ เซลล์เชื้อเพลิง แบตเตอรี่
และตัวเก็บประจุยง่ิ ยวด เป็ นต้น ดังนัน้ การปลูกแกรฟี นโดยการน�ำน�ำ้ มันทีเ่ ป็ นของเสียมาใช้เป็ น
แหล่งคาร์บอน นอกจากจะท�ำให้ประหยัดต้นทุนการผลิตแกรฟี นแล ้วยังช่วยลดปัญหาสิง่ แวดล ้อม
ที่เกิดจากการทิ้งน�ำ้ มันอีกด้วย ดังนัน้ ในโครงการวิจยั นี้จึงศึกษาการสังเคราะห์แกรฟี นด้วยวิธี
การเคลือบผิวด้วยไอเคมีโดยใช้ของเสียทีเ่ ป็ นน�ำ้ มันเป็ นแหล่งคาร์บอน

Systhesis of Graphene Film from Waste by Chemical Vapor Deposition
Oil is liquid consisted of carbon and widely used in Thailand such as lubricating oil,
vegetable oil and so on. After the utilization of the oil, the waste oil is dumped in water
and soil resulting in water and soil pollution. Graphene is a flat monolayer of carbon
atoms arranged in a honeycomb lattice. Graphene has many outstanding properties such
as high electron mobility, superb strength, transparent and great flexibility. These exotic
properties make graphene a promising candidate for solar cell, fuel cell, battery,
supercapacitor and so on. Therefore, the growth of graphene using waste oil as a carbon
source not only is economical but also can solve many problems of pollution. In this study,
therefore, the growth of graphene film by chemical vapor deposition using waste oil as
a carbon source is studied.
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สาขาฟิสิกส์
Self-activated Carbon ในเส้นใยนาโนของวัสดุผสม SnO2@ZnO ส�ำหรับ
เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญฤทัย วงศาพรม
ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานวิจยั นี้จะเตรียมวัสดุผสมนาโนไฟเบอร์ของ SnO2@ZnO ด้วยวิธอี เิ ล็กโทรสปิ นนิ่ง ลักษณะ
สัณฐานวิทยาและโครงสร้างวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค FESEM HRTEM และ XRD ปริมาณสัดส่วน
ของสารประกอบในวัสดุผสมนาโนไฟเบอร์จะศึกษาด้วย Rietveld refinement ตรวจสอบ
หมูฟ่ งั ก์ชนั ด้วยเทคนิค FT-IR และวิเคราะห์พ้นื ทีผ่ วิ จ�ำเพาะด้วยเทคนิค BET วิเคราะห์เลขออกซิเดชัน
ของตัวอย่างด้วยเทคนิค XANES ศึกษาทางเคมีไฟฟ้ าพร้อมทดสอบประสิทธิภาพของขัว้ ไฟฟ้ า
จากตัวอย่างของวัสดุผสมนาโนไฟเบอร์ทเ่ี ตรียมได้

Self-activated Carbon of SnO2@ZnO Composite Nanofibers for High
Performance Supercapacitors

granted by Toray Science Foundation, Japan

Self-activated carbon of SnO2@ZnO nanofibers will be synthesized by electrospinning
method. The morphology and microstructure of the as-prepared composite nanofibers will
be characterized by field emission scanning electron microscopy (FESEM), high-resolution
transmission electron microscopy (HRTEM), and x-ray diffraction (XRD). Rietveld refinement
will be carried out to quantify the phase present in the composite nanofibers. The
functional group of the samples will be investigated by fourier transform infrared
spectroscopy (FT-IR). The specific surface area and porosity of the composite nanofibers
will be analysed by Brunauer Emmett Teller (BET). The valence states of Sn and Zn ions
will be determined by using X-ray absorption near edge structure spectroscopy (XANES).
The electrochemical performance of the composite nanofibers as electrode materials of
supercapacitor will be investigated.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
คุณลักษณะทางเคมีฟสิ กิ ส์และโครงสร้างพืน้ ผิวของสารแทนกระดูกทีไ่ ด้จาก
ขบวนการแปรรูปฟันที่ถูกถอน
รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษมณี เสรีวฒั นาชัย
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญในประเทศไทย พบว่าจากประชากรไทยมีการสูญเสียฟันเป็ นอันดับต้น ๆ
ของอาเซียน ผู ้หญิงมักจะสูญเสียฟันก่อนผู ้ชาย นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยอืน่ ๆ ทีส่ ามารถกระตุน้ ท�ำให้
เกิดการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรเร็วกว่าปกติเช่น โรคปริทนั ต์อกั เสบ การใช้ยาเส้น ยานัตถุ์
และอุบตั เิ หตุ ซึง่ ท�ำให้เกิดการสูญเสียฟัน และการสลายของกระดูกเบ้ารากฟันและขากรรไกรมากขึ้น
สารปลูกถ่ายแทนกระดูกจึงมีความส�ำคัญต่อการเพิม่ มวลกระดูกเบ้าฟันก่อนการวางแผนการผ่าตัด
การทดลองนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์สารแทนกระดูกทีไ่ ด้จากขบวนการแปรรูปฟันทีถ่ กู ถอน
เทียบกับสารปลูกกระดูกทีใ่ ช้ในคลินกิ ปัจจุบนั เพือ่ วิเคราะห์โครงสร้างคริสตัลและองค์ประกอบทาง
เคมี รวมทัง้ การละลายของแคลเซียมฟอสเฟต ของสารแทนกระดูกทีไ่ ด้จากขบวนการแปรรูปฟันที่
ถูกถอน, xenograft (BioOss®), alloplastic graft (Bone Ceramic®), allograft (OraGRAFT®),
และกระดูกขากรรไกรส่วนหลัง โดยใช้เทคนิค X-ray diffraction (XRD), Energy Dispersive
X-ray Spectroscopy (EDS), Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
และ Ion chromatograph (IC) นอกจากนี้จะประเมินประสิทธิภาพการก�ำจัดจุลชีพของวิธที ใ่ี ช้
ในคลินกิ หลังจากผ่านเครือ่ งมือบดฟัน โดยข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็ นค่าโคโลนีฟอร์มมิงยูนติ ต่อน�ำ้ หนักของ
ฟัน สารแทนกระดูกทีไ่ ด้จากขบวนการแปรรูปฟันทีถ่ กู ถอนข้างเก้าอี้ทำ� ฟันจะสามารถเป็ นทางเลือก
ส�ำหรับใช้เป็นสารปลูกกระดูกได้ถ้าผลจากการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางเคมีฟิสกิ ส์และโครงสร้างพื้นผิว
พบว่ามีคุณสมบัตเิ หมือนหรือใกลเ้ คียงกับสารปลูกกระดูกทีใ่ ช้ปจั จุบนั ในคลินิก ทัง้ นี้ขอ้ ดีคือใช้
งบประมาณการผลิตน้อยกว่ามากและสามารถเตรียมสารวัสดุเพือ่ ใช้ได้ทนั ที

granted by Toray Science Foundation, Japan

Physicochemical Analysis of Tooth Derived Bone Substitute Processed
Chairside and Bone Graft Materials
This study will be conducted to analyze the physicochemical characteristics and surface structure of
bone substitute processed from extracted tooth and to evaluate effectiveness of microbial
decontamination after chemical treatment in tooth preparation process. The surface structure of tooth
derived bone substitute (TDBS) processed chairside and bone graft materials currently used in
clinical setting will be analyzed using a scanning electron microscope (SEM). The crystalline structure,
chemical composition, and calcium phosphate dissolution of TDBS, xenograft (BioOss®), alloplastic
graft (BoneCeramic®), allograft (OraGRAFT®), and mandibular ramus bone will be evaluated using
X-ray diffraction (XRD), Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS), Inductively coupled plasma mass
spectrometry (ICP-MS) and Ion chromatograph (IC), respectively. For microbial assessment, human
extracted teeth will be cleaned using high speed bur to remove soft tissue and calculus, and
processed by tooth-grinding machine. The processed tooth will be transferred to reduced transport
fluid. The number of anaerobic and facultative anaerobe bacteria in the supernatant will be determined
by plate counting. The remaining processed tooth will be then chemically treated according to
the manufacturer instruction. Data will be presented as colony forming unit (CFU) per weight of
each processed tooth sample. The results from this study will demonstrate a physicochemical
property of TDBS versus bone graft materials currently used in clinical setting. TDBS prepared
chairside could be an alternative for bone grafting material according to its economical advantage
and prompt accessibility.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การออกแบบและพัฒนาระบบส่งเสริมการกายภาพบําบัดในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
ดร. ทัศนียว์ รรณ ลักษณะโสภิณ
หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี

โครงการนี้ ไ ด้ท �ำ การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ผู ท้ ่ี เ ป็ น อัม พาตครึ่ ง ซี ก ที่ แ ขนที่ เ กิ ด จากการป่ วยเป็ น
โรคหลอดเลือดในสมอง โดยส่วนแขนนัน้ เป็ นส่วนทีผ่ ูป้ ่ วยส่วนมากให้ความส�ำคัญน้อยกว่าส่วน
อืน่ ๆ เช่น ขาหรือปาก เพราะว่าการกายภาพบ�ำบัดนัน้ ค่อนข้างใช้เวลา ท�ำให้บางครัง้ ผูป้ ่ วยเลือกที่
จะไม่ทำ� กายภาพบ�ำบัดแขนและใช้อกี ข้างแทน ซึง่ ต่างจากในกรณีของการพิการส่วนขาทีไ่ ม่สามารถ
ใช้เพียงข้างเดียวได้ รวมทัง้ ขามีกล ้ามเนื้อมัดใหญ่ทส่ี ามารถฟื้ นฟูได้เร็วกว่าการกายภาพบ�ำบัดส่วน
แขนและไหล่ และเพื่อท�ำให้ผูป้ ่ วยสามารถเห็นการพัฒนาของกลา้ มเนื้อแขนหลังได้รบั การ
กายภาพบ�ำบัด ทีมวิจยั จึงได้คดิ ค้นอุปกรณ์ทส่ี ามารถบอกได้วา่ กลา้ มเนื้อของผูป้ ่ วยมีการพัฒนา
ไปมากน้อยเพียงใดเมือ่ เทียบกับข้อมูลทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ก่อนหน้า หรือเปรียบเทียบกับแขนข้างทีส่ ามารถ
ใช้การได้ปกติ โดยสามารถแสดงให้ผูป้ ่ วยเห็นผ่านแอพพลิเคชัน่ ได้ดว้ ยว่า ในการกายภาพบ�ำบัด
แต่ละครัง้ ผูป้ ่ วยได้ทำ� กายภาพครบทุกส่วนของกลา้ มเนื้อแขนหรือไม่ อีกทัง้ สามารถแจ้งเตือน
ผลลัพธ์ในการกายภาพบ�ำบัดแต่ละครัง้ ไปยังผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชัน่ เช่น ครอบครัว หรือแพทย์ได้
อีกด้วย ช่วยให้ผูป้ ่ วยเห็นผลลัพธ์ของการพัฒนาตัวของกล ้ามเนื้อได้ชดั เจน และมีกำ� ลังใจในการ
ท�ำกายภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

Design and Development of a Smart Platform for Stroke Rehabilitation
This project aims to develop a solution for stroke survival patients to regain their functional
and physical abilities. Stroke rehabilitation may take a long time, hence, most patients prefer
to focus on physical therapy for face and leg because those parts are more urgent to get
recovered as they need for speaking, eating and walking. On the other hand, physical
therapy for arm is usually being ignored as patients can use another side to carry on with
their life. Furthermore, patients might not see sufficient evidence of improvement in their arm
throughout the long period of physical therapy so they tend to give up on this. We believe
that patients cannot improve what they cannot measure, therefore, we proposed a smart
platform for tracking progress of their muscle recovery after taking physical therapy. We have
created a platform that can measure and inform patients their progress on the mobile application.
The app can also show which parts of the muscles are used in their physical therapy in real
time. If there are any parts left out, patients can see the suggested movement in a video
format on the app as well. Furthermore, family and/or doctor of each patient can monitor
the status of patient’s physical therapy either on the web application or mobile application,
this feature allows patients and family stay on track with their physical therapy and have
motivation to continue their recovery journey.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ประสาทวิศวกรรมศาสตร์: การสะกดภาษาไทยผ่าน BCI ด้วยระบบไฮบริด
SSVEP-P300
ดร. จักรหล�ำ่ ศิลปสุวรรณชัย
Information Technology Business and Technology Stamford International University

การวิจยั เกีย่ วกับการสือ่ สารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ (Brain-Computer Interface: BCI) นัน้
มีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1988 แต่ผู ้วิจยั พบว่างานวิจยั เกีย่ วกับ BCI ทีร่ องรับภาษาไทยนัน้ ยังมีจำ� นวนน้อย
ดังนัน้ การพัฒนาการสะกดอักษรไทยด้วย BCI จึงมีความส�ำคัญและเป็ นแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีการควบคุมและการช่วยเหลือแบบอัจฉริยะในประเทศไทย การสะกดตัวอักษรไทยด้วย
BCI ยังคงเป็ นเรือ่ งทีท่ ้าทายอย่างมาก การวิจยั โดยทัวไปจะเกี
่
ย่ วข้องกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว
และเลขโรมันตัง้ แต่ 0 ถึง 9 โดยใช้เมทริกซ์ 6 x 6 จึงสามารถประยุกต์ใช้งานกับตัวอักษรภาษาไทย
ได้ โครงการนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ (1) เพือ่ ศึกษากระบวนทัศน์ BCI ทีส่ ามารถรองรับ
พยัญชนะไทย 44 ตัวและสระไทย 15 ตัว (2) เพือ่ ศึกษาการผสมสัญญาณสมอง P300 SSVEP และ
ERD ทีส่ ามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับตัวอักษรภาษาไทย และ (3) เพือ่ ศึกษาวิธกี าร
เรียนรูข้ องเครือ่ งจักรทีห่ ลากหลายในการจ�ำแนกประเภทตัวอักษรภาษาไทย ทัง้ สามวัตถุประสงค์น้ ี
สามารถประเมินได้จาก (1) ความแม่นย�ำ (2) ความเร็ว (3) เวลาการเรียนรูข้ องเครือ่ งจักร และ
(4) อัตราการถ่ายโอนข้อมูล (Information Transfer Rate) ดังนัน้ ผู ้วิจยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะพัฒนา
ระบบ BCI ใหม่ทร่ี องรับภาษาไทยและน�ำไปสูก่ ารวิจยั ขัน้ สูงส�ำหรับ BCI ในประเทศไทย นอกจากนี้
ยังคาดว่าจะเผยแพร่งานวิจยั ในวารสารระดับนานาชาติกลุม่ 1 (Tier-1) อย่างน้อย 1 เรือ่ ง ภายใน
ปี พ.ศ. 2562

Neural Engineering: Hybrid SSVEP-P300 BCI Speller for Thai Language
This research contributes to the engineering of a novel Brain-Computer Interface (BCI) system that
supports Thai language. Although BCI research has originated since 1988, there are few studies on
BCI that supports Thai language. Developing such BCI Thai speller pose important implications for
Thai people on the future development for “smart” control and assistive technologies. Nevertheless,
supporting Thai language remains very challenging. Typical research on BCI speller used 6 x 6
matrix which is suitable for 26 English alphabets and 0-9 Roman numbers. However, due to the
enormous amount of characters in Thai language, typical BCI research becomes inapplicable.
Specifically, this project seeks to address three challenges: (1) Investigate suitable BCI paradigm that
can support the diacritical combinations of 44 consonant symbols and 15 vowel symbols;
(2) Investigate suitable combinations of brain signals (P300, SSVEP, ERD) that would work
effectively with Thai language; (3) Investigate suitable machine learning methods to address multi-class
classification problem for Thai language. In all these three challenges, four measures will be
prioritized and considered: accuracy, speed, users’ training time and information transfer rate (ITR).
The project expected outcome will be a novel BCI system that support Thai language and can
serve as an initial stepping stone to advance the state of research for BCI in Thailand.
Academically, the expected result is at least one Tier-1 international publication in which the PI and
Co-PIs have plan to submit in 2019.
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ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัตแิ ละผลกระทบทางพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ พงษ์วทิ ยภานุ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัง้ แต่อดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยถือเป็ นประเทศที่มคี วามเสี่ยงต่อแรงกระท�ำแผ่นดินไหวน้อย
แต่อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด Mw = 9.1 ในบริเวณฝัง่ ทะเลตะวันตกของ
เกาะสุมาตราตอนบน (off the west coast of Northern Sumatra) ทะเลอันดามัน เมือ่ วันที่ 26
ธันวาคม 2004 บริเวณ 3.316 oN และ 95.854 oE ทีเ่ กิดขึ้นบริเวณ Sunda subduction zone
ได้แสดงให้เห็นว่า รอยเลือ่ นทีไ่ ม่มพี ลัง (Dormant) บางรอยเลือ่ น ในบริเวณพื้นทีภ่ าคใต้ รวมถึง
ภาคตะวันตกของประเทศไทยได้กลับมาเป็ นรอยเลือ่ นทีม่ พี ลัง เนื่องจากมีการตรวจพบแผ่นดินไหว
เพิม่ มากขึน้ ในกลุม่ รอยเลือ่ นเหล่านี้ นอกจากนี้ยงั มีการตรวจพบแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในบริเวณอ่าวไทย
ทีม่ รี ะยะห่างของรอยเลือ่ นถึงท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 150 – 200 กิโลเมตร ซึง่ รอยเลือ่ นในบริเวณ
อ่าวไทยนี้เป็ นส่วนต่อจากรอยเลือ่ นทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ กลุม่ รอยเลือ่ นระนองและ
คลองมะรุ่ย โดยจากการศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่ากลุม่ รอยเลือ่ นระนองและคลองมะรุ่ยอาจท�ำให้เกิด
แผ่นดินไหวขนาดประมาณ Mw = 6.9 – 8.3 ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะท�ำให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้าง
ต่าง ๆ ในบริเวณพื้นทีใ่ กล ้เคียงกับรอยเลือ่ น รวมถึงบริเวณท่าเรือแหลมฉบังด้วยเช่นกัน และเป็ น
ทีท่ ราบกันดีว่าท่าเรือแหลมฉบังเป็ นท่าเรือทีส่ ำ� คัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและก�ำลังมีการ
ขยายตัวเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนัน้ การศึกษาทัง้ ในส่วนของ
คุณสมบัตแิ ละผลกระทบทางพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบังจากแรงกระท�ำแผ่นดิน
ไหวจะช่วยลดความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึ้นและเป็ นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบตั ิ
ทีจ่ ะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

Dynamic Response and Soil Properties of Backfill Soil at
Laem Chabang Port
From the past, Thailand is classified as a low-seismic country. However, after the giant earthquake
on December, 26 2004, a magnitude 9.1 earthquake (3.316 N, 95.854 E, depth 30 km)
occurred off the west coast of northern Sumatra, Indonesia. Many dormant faults in Thailand
have become active faults especially in the southern and western part of Thailand. Many
small to medium earthquakes have been recorded along those faults and some events occurred
in the Gulf of Thailand. The closest distance between the active faults located in the Gulf of
Thailand to Laem Chabang Port is about 150 – 200 kilometers and these active faults are
identified as an extension fault segment from the main faults known as Ranong and Klong
Marui fault zone. Recent studies also shows that Ranong and Klong Marui fault zone can
generated earthquake up to Mw = 6.9 – 8.3 which sorted as medium to large earthquake.
These potential earthquakes can damage to a certain extent many structures around them as
well as some parts of Laem Chabang Port. Therefore the study and determination of dynamic
response and soil properties of backfill soil at Laem Chabang Port can help mitigate disasters
and losses from earthquake force in the future.
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของต้นดาวเรืองและวิธีการ
กระตุ้นให้แตกยอด
ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์สุเทพ แพทย์จันลา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ดาวเรือง (marigold) จัดเป็ นไม้ดอกทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมปลูกทัง้ ในเชิงธุรกิจ และลูกประดับสวนหน้าบ้าน
ซึ่ง ในเชิง ธุ ร กิจ นัน้ ดาวเรือ งจัด เป็ น ไม้ต ดั ดอกที่ท ำ� รายได้ใ ห้ก บั เกษตรกรเป็ น จ�ำ นวนมาก
ประเทศไทยมีพ้นื ทีใ่ นการปลูกประมาณ 4,200 ไร่ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง
นอกจากจะปลู ก ประดับ สวนแล ว้ ยัง ใช้ใ นการท�ำ พวงมาลัย จัด แจกัน ดอกไม้ รวมทัง้
ยังสามารถน�ำส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนดอกมาใช้ทำ� ยาสมุนไพรป้ องกันโรคผิวหนังได้อกี ด้วย
และจากการส�ำรวจสวนดาวเรืองของเกษตรกรในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ของผูว้ จิ ยั
พบว่าในสวนดาวเรืองของเกษตรกรมักจะประสบปัญหาการเข้าท�ำลายของศัตรูพชื บางชนิด เช่น
หนอนผีเสื้อทีม่ กั จะกัดกินใบอ่อน ตลอดจนเพลี้ยแป้ งทีม่ กั ขึ้นตามดอกและใบส่งผลท�ำให้ดอกและ
ใบหงิกงอ ไม่เจริญเติบโตในทีส่ ุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นความส�ำคัญในการศึกษา
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง และวิธกี ารปลิดยอดเพือ่ เป็ นแนวททางในการเพิม่
ผลผลิตให้กบั เกษตรกร และเพือ่ เป็ นการประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานในระดับมัธยม
ศึกษาทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อกี ด้วย
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2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง
1. เพื่อศึกษาชนิดของปุ๋ยสู ตรต่ าง ๆ มีผลต่ อการ
เจริญเติบโตของต้นกล ้าดาวเรืองได้ต่างกัน
2. เพื่อ ศึ ก ษารู ป แบบการปลิด ยอดแบบต่ า ง ๆ
ทีส่ ามารถเพิม่ จ�ำนวนตาดอกได้ต่างกัน
3. เพื่อศึ กษาระยะห่ างของยอดดอกที่แตกต่ าง
กันว่ามีผลต่อขนาดของดอกหรือไม่
4. เพือ่ ศึกษาผลของสารสกัดจากวัชพืชที่มผี ลต่อการป้ องกันก�ำจัดศัตรูพชื ของต้นดาวเรือง
วิธีด�ำเนินการทดลอง
การทดลองที่ 1 ศึกษาชนิดของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นกล ้าดาวเรือง
การทดลองที่ 2 ศึกษารูปแบบการปลิดยอดเพือ่ เพิม่ ตาดอก
การทดลองที่ 3 ศึกษาระยะห่างของยอดดอกเพือ่ เพิม่ ขนาดและปริมาณของดอก
การทดลองที่ 4 ศึกษาผลของสารสกัดจากวัชพืชบางชนิดทีม่ ผี ลต่อการป้ องกันก�ำจัดศัตรูพชื
ของต้นดาวเรือง
การทดลองที่ 5 การตรวจสอบสารพฤกษเคมี
การทดลองที่ 6 หาปริมาณ total phenolics และ total flavonoid
ผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่า ต้นดาวเรืองจะเจริญเติบโตได้ดเี มือ่ ใส่ป๋ ยุ หมักมูลไส้เดือนและปุ๋ยคอกใน
ช่วงทีต่ น้ กล ้าก�ำลังเจริญเติบโต ซึง่ ปุ๋ยดังกล่าวหาได้งา่ ยในท้องถิน่ และเป็ นการลดต้นทุนการผลิต
ได้ดว้ ย ส่วนวิธีการปลิดยอดเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดตาข้าง พบว่าเมือ่ ปลิดยอดให้เหลือคู่ใบหรือตา
จ�ำนวนมากจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของยอดได้มากขึ้น แต่มผี ลต่อขนาดของดอกเพราะดอก
อาจจะเล็กกว่าต้นทีม่ ยี อดห่างกันพอสมควร ดอกไม่แน่นกันเกินไป และพบว่าการปลิดยอดให้
เหลือ 2 ถึง 3 คู่ใบนัน้ มีความเหมาะสมต่อการปลูกเพือ่ เก็บดอกจ�ำหน่ายได้เป็ นอย่างดี และยัง
พบว่าสารจากวัชพืชจ�ำพวกบานไม่รูโ้ รยป่ าสามารถก�ำจัดเพลี้ยแป้ งที่มกั ระบาดบนต้นดาวเรือง
ได้ดี ซึง่ สอดคลอ้ งกับเมือ่ ศึกษาสารพฤกษเคมี พบว่าวัชพืชดังกล่าวมีสารประกอบฟี โนลิกและ
ฟลาโวนอยด์ ซึง่ เป็ นสารเคมีทพ่ี ชื สร้างขึ้น มีผลต่อการป้ องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพชื ได้เป็ นอย่างดี

3. ประโยชน์และการน�ำไปใช้
-

ทราบชนิดของปุ๋ยสูตรต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล ้าดาวเรือง
ทราบวิธกี ารปลิดยอดแบบต่าง ๆ ทีส่ ามารถเพิม่ จ�ำนวนตาดอกได้
ทราบระยะห่างของยอดดอกทีแ่ ตกต่างกันว่ามีผลต่อขนาดของดอก
ทราบถึงชนิดของสารสกัดจากวัชพืชทีม่ ผี ลต่อการป้ องกันก�ำจัดศัตรูพชื ของต้นดาวเรือง
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สูตรอาหารที่มีผลต่ออัตราการรอด
และอัตราการเจริญเติบโต
ในการอนุบาลลูกปูนา
ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์ชิด วงค์ใหญ่
โรงเรียนพนมสารฃาม “พนมอดุลวิทยา”
อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ปู นาเป็ นปู น�ำ้ จืดพบอยู่ทวั ่ ไปตามทุ่งนาและที่ลุ่มการจับปู นาตามแหล่งธรรมชาติ ในปัจจุบนั
ยังไม่เพียงพอต่ อความต้องการของผู บ้ ริโภคและมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสภาพแวดลอ้ ม
ในธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปและพื้นที่แหล่งน�ำ้ ต่ าง ๆ ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ทางอื่นมากขึ้น
ท�ำให้จำ� นวนของปูนาลดลง อีกทัง้ ปัจจุบนั มีการใช้สารเคมีในการก�ำจัดวัชพืชและศัตรูพชื มากขึ้น
ซึง่ สารเคมีเหล่านัน้ มีผลท�ำให้ปูนาลดจ�ำนวนลง และปูนาทีจ่ บั ได้จากธรรมชาติก็มกั จะมีสารเคมี
ปนเปื้ อน เมื่อมีการจับปูนาจากแหล่งธรรมชาติมาบริโภคก็จะได้รบั สารเคมีดว้ ย ปัจจุบนั จึงมี
การเลี้ยงปูนาเพือ่ จ�ำหน่ายมากขึ้น ซึง่ การเลี้ยงปูนามักจะใช้อาหารส�ำเร็จรูปได้แก่ อาหารปลาดุก
อาหารกุง้ ท�ำให้ตน้ ทุนในการเลี้ยงสู ง และยังพบปัญหาลูกปูนามีอตั ราการรอดและอัตราการ
เจริญเติบโตต�ำ่ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดที่จะหาวัตถุดบิ ที่มใี นท้องถิ่นมาเป็ นส่วนประกอบของอาหาร
ในการอนุ บาลลูกปูนา ซึง่ เป็ นการลดต้นทุนในการเลี้ยงและเพิม่ อัตราการเจริญเติบโตและอัตรา
การรอดลู ก ปู น า นอกจากนี้ ย งั สามารถเพิ่ม จ�ำ นวนปู น าเพื่อ อนุ ร กั ษ์แ ละสร้า งความสมดุ ล
ให้กบั ธรรมชาติ
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2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง
1. เพื่อ ศึ ก ษาสู ต รอาหารในการเพิ่ม อัต ราการเจริญ เติบ โตและอัต ราการรอดในการอนุ บ าล
ลูกปูนา
2. เพื่อ ศึ ก ษาเปรีย บเทีย บวัต ถุดิบ เร่ ง การลอกคราบจากธรรมชาติท่ีมีผ ลต่ อ การลอกคราบ
ของปูนา
3. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของอาหารสูตรทีป่ ระกอบด้วยไข่แดง (ต้ม) ผสมกากถัวเหลื
่ องร้อยละ
40 และเปลือกกุง้ ขาวร้อยละ 15 ณ สภาพจริง
วิธีด�ำเนินการทดลองและผลการทดลอง
แบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 ได้นำ� ลูกปูนามาทดลองเลี้ยงเป็ นเวลา
30 วัน ด้วยไข่รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ไข่แดง (ต้ม) ไข่ขาว (ต้ม) ไข่แดงและไข่ขาว (ต้ม) และไข่ตนุ๋
พบว่าลูกปูนาทีเ่ ลี้ยงด้วยไข่แดง (ต้ม) ให้อตั ราการรอดและน�ำ้ หนักทีเ่ พิม่ ขึ้นเฉลีย่ สูงทีส่ ุด จึงน�ำ
ไปสู่การทดลองศึกษาการใช้สารจากธรรมชาติทม่ี โี ปรตีนมาทดแทนไข่แดงโดยเลือกกากมะพร้าว
กากถัวเหลื
่ อง ใบกระถินและร�ำละเอียด ผสมกับไข่แดง พบว่าการเลี้ยงด้วยอาหารสูตรไข่แดง (ต้ม)
ผสมกากถัวเหลื
่ องในอัตราร้อยละ 40 มีอตั ราการรอดสูงทีส่ ุดและน�ำ้ หนักเฉลีย่ เพิม่ ขึ้นใกล ้เคียง
กับการเลี้ยงด้วยไข่แดง (ต้ม) อย่างเดียว หลังจากนัน้ ได้ศึกษาการใช้วตั ถุดบิ จากธรรมชาติเพือ่
เร่งการลอกคราบ ได้แก่ เปลือกไข่ เปลือกกุง้ ขาว เปลือกหอยแครง และเปลือกปูนา ผสมในอาหาร
ทีม่ ไี ข่แดงและกากถัวเหลื
่ อง พบว่าการผสมเปลือกกุง้ ขาวในอาหารร้อยละ 15 ช่วยให้อตั ราการรอด
และจ�ำนวนครัง้ การลอกคราบสูงทีส่ ุด ซึง่ ส่งผลให้นำ�้ หนักเพิม่ ขึ้นมากทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับการผสม
วัสดุอ่นื ๆ จากนัน้ ศึกษาอาหารสูตรทีผ่ ลิตขึ้นเปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยอาหารปลาดุก (เล็ก)
ซึง่ เกษตรกรใช้เลี้ยงปูนา ณ สภาพจริง พบว่าอาหารสูตรทีผ่ ลิตขึ้นมีประสิทธิภาพดี ช่วยให้อตั รา
การรอดและอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารปลาดุก

3. ประโยชน์และการน�ำไปใช้
- ทราบถึงแหล่งโปรตีนและวัตถุดบิ จากธรรมชาติทเ่ี หมาะสมในการอนุบาลลูกปูนา เพือ่ เพิม่ อัตรา
การรอดและเพิม่ อัตราการเจริญเติบโตของลูกปูนา
- ได้สูตรอาหารของปูนาจากวัสดุธรรมชาติช่วยเพิม่ อัตราการรอด และอัตราการเจริญเติบโต
ของลูกปูนา
- ลดต้นทุนในการเลี้ยงปูนา และเพิม่ มูลค่าให้แก่วสั ดุเหลือทิ้งในท้องถิน่

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 57 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Science Education Awards

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การควบคุมเชื้อราก่อโรคใบไหม้
แผลเล็กของข้าวโพดด้วยเชื้อรา
Chaetomium globosum
ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์อรวรรณ ปิยะบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
องค์การมหาชน จังหวัดนครปฐม

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ปัจจุบนั เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคด้วยสารเคมีเพราะเป็ นวิธีท่งี า่ ย
ประหยัด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่มอี นั ตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสภาพแวดลอ้ ม เช่น
สารพิษตกค้างในดินและน�ำ้ บริเวณพื้นที่ทำ� การเกษตร ตลอดจนผลกระทบต่ อสิ่งแวดลอ้ ม
การควบคุมโดยชีววิธีเป็ นวิธีการควบคุมศัตรูพชื ที่มปี ระสิทธิภาพและไม่ทำ� ลายสภาพแวดลอ้ ม
และมีค่ า ใช้จ่ า ยไม่ สู ง นัก โดยการน�ำ จุลิน ทรี ย ป์ ฏิป ัก ษ์ท่ีส ามารถยับ ยัง้ เชื้อ รา Bipolaris
โดยเฉพาะเชื้อรา Chaetomium globosum ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษาประสิทธิภาพของ
เชื้อรา C. globosum ต่อการยับยัง้ เชื้อราก่อให้เกิดโรคใบไหม้ข้าวโพด เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการน�ำ
เชื้อรา C. globosum ทีม่ อี ยู่อย่างแพร่หลายไปท�ำสิง่ ทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์ และเป็ นแนวทางใน
การพัฒนารู ปแบบเชื้อรา C. globosum เพื่อใช้การควบคุมโรคไหม้ขา้ วโพดด้วยวิธีชีวภาพ
เปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีทน่ี ิยมในปัจจุบนั เพือ่ เผยแพร่ให้กบั เกษตรกรต่อไป

2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง

วัตถุประสงค์การทดลอง
1. เพือ่ จ�ำแนกชนิดของเชื้อราทีแ่ ยกจากตัวอย่างใบไหม้ขา้ วโพดและเชื้อราปฏิปกั ษ์โดยใช้ลกั ษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและการวิเคราะห์ลำ� ดับนิวคลีโอไทด์
2. เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา C. globosum ในการยับยัง้ เชื้อราทีก่ ่อโรคใบไหม้ในข้าวโพด
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วิธีด�ำเนินการทดลอง
- การเก็บตัวอย่างใบไหม้ของข้าวโพดและการแยกเชื้อรา
- การจ�ำแนกชนิดของเชื้อราจากใบไหม้ของข้าวโพดและชนิดของเชื้อราปฏิปกั ษ์ทางลักษณะ
สัณฐานวิทยา
- การจ�ำแนกชนิดของเชื้อราจากใบไหม้ของข้าวโพดและเชื้อราปฏิปกั ษ์จากล�ำดับเบสบริเวณ
ITS ของ rDNA
- การทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อราทีแ่ ยกจากใบไหม้ของข้าวโพด
- การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา C. globosum ในการยับยัง้ เชื้อราจากใบไหม้ของ
ข้าวโพดห้องปฏิบตั กิ าร
- การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา C. globosum ในการควบคุมเชื้อราจากใบไหม้ของ
ข้าวโพดสภาพโรงเรือน

ผลการทดลอง
ผลการวิจยั สรุปได้วา่
1. เชื้อราที่แยกจากตัวอย่างใบไหม้ขา้ วโพดเป็ นเชื้อรา B. maydis ส่วนเชื้อราปฏิปกั ษ์เป็ น
เชื้อรา C. globosum
2. เชื้อรา C. globosum ความเข้มข้น 107 และ 108 สปอร์ต่อมิลลิลติ ร มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการยับยัง้ เชื้อรา B. maydis ทีก่ ่อโรคใบไหม้ในข้าวโพด

3. ประโยชน์และการน�ำไปใช้

- สามารถจ�ำ แนกชนิ ด ของเชื้ อ ราที่ แ ยกจากตัว อย่ า งใบไหม้ข า้ วโพดโดยใช้ล กั ษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและการวิเคราะห์ลำ� ดับนิวคลีโอไทด์
- ทราบประสิทธิภาพของเชื้อรา C. globosum ในการยับยัง้ เชื้อราทีก่ ่อโรคใบไหม้ในข้าวโพด
- สามารถน�ำ องค์ค วามรู แ้ ละทัก ษะกระบวนการของโครงการมาถ่ า ยทอดให้ก บั นัก เรีย น
ในการจัดการเรียนการสอน รวมทัง้ ถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างความร่วมมือในการท�ำงาน
วิจยั ของครู ในโรงเรียนเพื่อยกระดับการท�ำงานวิจยั ในเชิงลึกและหลากหลายด้านภายใน
โรงเรียน
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รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ต้นแบบการเลี้ยงปูนาเชิงการค้า

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์กุลธิดา ทองน�ำ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
จังหวัดขอนแก่น

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน

ปูนาเป็ นแหล่งอาหารโปรตีนทีส่ ำ� คัญแหล่งหนึ่งของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
อย่างไรก็ตาม ปูนายังจัดเป็ นศัตรูสำ� คัญในการกัดท�ำลายต้นข้าวของเกษตรกร ซึง่ จากปัญหาดังกล่าว
ท�ำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการก�ำจัดปู ท�ำให้จ�ำนวนปูลดน้อยลง ประกอบกับความเสือ่ มโทรม
ของสภาพแวดล ้อมและการคุกคามจากการขยายตัวของพื้นทีอ่ ตุ สาหกรรม ท�ำให้ปูนาถูกก�ำจัดทัง้ โดย
ทางตรงและทางอ้อม จากจ�ำนวนปูนาทีล่ ดลงเกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงปูนาเป็ นอาชีพเสริม โดยใช้ปนู า
ทีพ่ บในแปลงนาเป็ นพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุ ์ แต่มกั จะพบปัญหาในด้านความอ่อนแอของพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุป์ นู า
ทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นย้ายปูนา ท�ำให้ปูนาไม่สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล ้อมใหม่ได้และตายในทีส่ ดุ
ดังนัน้ ในการเลีย้ งปูนาเกษตรกรจึงจ�ำลองบ่อเลี้ยงปูนาเลียนแบบธรรมชาติ โดยมักท�ำเป็ นบ่อปูนใส่ดนิ
และอาหารทีเ่ กษตรกรมักให้ปูนากินโดยส่วนมากจะเป็ น อาหารปลาดุก ข้าวเปลือก ปลาขนาดเล็ก
และหอย เป็ นต้น ข้อดีในการกินอาหารของปูนาคือสามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิด แต่จะมี
อาหารบางชนิดทีป่ นู ากินเข้าไปแล ้วจะส่งผลต่อมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หอยน�ำ้ จืดทีป่ ูนากินเข้าไป
จัดเป็ นโฮสต์ตวั แรกทีน่ ำ� เชื้อพยาธิใบไม้ในปอดไปสูใ่ นตัวปูนา และท�ำให้ปูนาจัดเป็ นโฮสต์ตวั ทีส่ อง
มีผล ท�ำให้ปูนาเป็ นพาหะน�ำเชื้อพยาธิใบไม้ในปอดอีกทอดหนึ่ง ซึง่ พยาธิใบไม้ในปอดนัน้ จะส่งผล
ต่อมนุ ษย์ทไ่ี ด้รบั เชื้อเข้าสู่ร่างกาย ซึง่ พบมากทีป่ อดท�ำให้เกิดอาการไอมีโลหิตออกและเจ็บหน้าอก
เนื้อปอดจะถูกท�ำลาย จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู ้วิจยั มีจดุ มุง่ หมายในการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลี้ยง
ปูนา รวมทัง้ พัฒนาสูตรอาหารทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโตของปูนาและศึกษาพืชสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิ์
ในการฆ่าพยาธิทม่ี ผี ลท�ำให้พยาธิสามารถเข้าไปสู่ในตัวปูได้

2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง

วัตถุประสงค์การทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาประเภทของบ่อทีเ่ หมาะสมในการเลี้ยงปูนา
2. เพือ่ ศึกษาความหนาแน่นของปริมาณปูนาต่อพื้นทีใ่ นบ่อเลี้ยงปูนา
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

3. เพือ่ ศึกษาชนิดและปริมาณอาหารในการเลี้ยงปูนา
4. เพือ่ พัฒนาสูตรอาหารในการก�ำจัดพยาธิในปูนา
5. เพือ่ ศึกษาผลของการน�ำผลการศึกษาไปใช้ในบ่อเลี้ยงปูนาของเกษตรกร และการประเมินต้นทุน
การเลี้ยงปูนาเบื้องต้น
วิธีด�ำเนินการทดลอง
- การส�ำรวจปัญหา ระบุปญั หา และตัง้ สมมติฐาน
- การน�ำพืชและสมุนไพรในท้องถิน่ ไปใช้ในบ่อของเกษตรกร
- การประเมินผลเกษตรกรในการเลี้ยงปูนา
- การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สำ� หรับอาหารในการเลี้ยงปูนา
- การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในอาหารส�ำหรับการเลี้ยงปูนา
ผลการทดลอง
ผลการวิจยั สรุปได้วา่ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลี้ยงปูนามีดงั นี้ บ่อทีเ่ หมาะสมคือบ่อผสม และจะต้องใช้
น�ำ้ ธรรมชาติ โดยให้มีจำ� นวนปูนาอยู่ 15 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร โดยให้อาหารทีม่ อี ตั ราส่วนของแหนแดง
กับมะเกลือ 4:1 ในปริมาณ 12.5 กรัม เวลา 7.00 น. และ 17.00 น. เป็ นระยะเวลา 90 วัน จะ
ท�ำให้ปนู ามีการเจริญเติบโตสูง มีจำ� นวนพยาธิน ้อย ลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ รายได้ให้กับเกษตรกร

3. ประโยชน์และการน�ำไปใช้
- ได้ผลิตภัณฑ์จากการผสมชนิดอาหารและสมุนไพรที่ใช้ในการก�ำจัดพยาธิใบไม้ในปอด
สามารถท�ำให้ปูนาเจริญเติบโตดี และก�ำจัดการเกิดพยาธิใบไม้ในปอดทีม่ าจากปูนา
- รูร้ ะบบนิเวศทีเ่ หมาะสมในการเลี้ยง รวมทัง้ ทราบความหนาแน่นทีเ่ หมาะสมในการเลี้ยงปูนา
และทราบข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของอาหาร และชนิดสมุนไพรที่ใช้ในการก�ำจัดพยาธิใบไม้
ในปอดของปูนา
- เป็ นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยลดค่ าใช้จ่ายการลงทุนและเป็ นการพัฒนาการ
พึ่ ง พาตนเองตามแนวทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ ห วั
รัชกาลที่ 9 อย่างแท้จริง
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Science Education Awards

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การพัฒนาสูตรอาหาร
เพื่อการผลิตเมือกหอยทาก
เชิงพาณิชย์
ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์กันยารัตน์ เจริญยิ่ง
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
เมือกหอยทากเป็ นสารคัดหลัง่ ชนิดหนึ่งที่หอยทากสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นการปกป้ องตัวเองขณะที่
เคลือ่ นไหว เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บและเป็ นอันตราย หอยทากที่ใช้ในการทดลอง
และน�ำมาท�ำเป็ นส่วนผสมในเครือ่ งส�ำอางเพือ่ ประทินผิวนัน้ เป็ นหอยทากสายพันธุ ์ Achatina fulica
ผลิตเมือกเพือ่ ช่วยในการเคลือ่ นที่ ลดแรงเสียดทานเหมือนเป็ นการปูพรมขณะเดิน ทีส่ ำ� คัญเมือกที่
ผลิตออกมายังช่วยสมานแผลบนเนื้อเยือ่ ของมันเองทีเ่ กิดจากการขูดขีด เสียดสีกบั พื้นผิวขรุขระ ซึง่
ส่วนผสมหลักทีม่ อี ยูใ่ นเมือกหอยทากทัว่ ๆ ไปคือ สารอัลแลนโทอิน เป็ นสารต้านการอักเสบและระคาย
เคืองต่อผิวและยังช่วยเพิม่ ปริมาณน�ำ้ ในเซลล์ผวิ ท�ำให้ผิวชุ่มชื้น ฟื้ นฟูเซลล์ผวิ ทีเ่ สือ่ มสภาพ และลด
ริ้วรอยได้ดี กรดไฮยาลูโรนิกมีคณ
ุ สมบัตใิ นการดูดน�ำ้ และช่วยพยุงเนื้อเยือ่ ให้แข็งแรง จึงช่วยท�ำให้
ผิวเต่งกระชับ ชุม่ ชืน่ กรดไกลโคลิกยังช่วยขจัดเซลล์ผวิ ทีต่ ายแลว้ และควบคุมความมันของผิว
โปรตีนเป็ นอาหารให้กับผิว ช่วยปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสมากยิง่ ขึ้น และเปปไทด์ออกฤทธิ์ตา้ นเชื้อ
แบคทีเรียและเชื้อรา ซึง่ สารแต่ละชนิดมีสรรพคุณทีแ่ ตกต่างกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้ผู ้วิจยั สนใจ
ทีจ่ ะพัฒนาเมือกจากหอยทากทีใ่ ช้ในการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรีย เพือ่ เป็ นต้นแบบในการใช้หอยทาก
ซึง่ เป็ นศัตรูพชื ให้เกิดประโยชน์และเพิม่ รายได้ในแก่คนในชุมชน
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง
1. เพือ่ ศึกษาสูตรอาหารในการเลี้ยงหอยทากเพือ่ เพิม่ ปริมาณ
น�ำ้ หนักของหอยทากกับปริมาณเมือกของหอยทาก
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของเมือกหอยทากจากการเลี้ยงด้วย
สู ต รอาหารต่ า งกัน ในการยับ ยัง้ เชื้อ แบคทีเ รีย บริเ วณ
ผิวหนัง
วิธีด�ำเนินการทดลอง
- การพัฒ นาสู ต รอาหารในการเลี้ย งหอยทาก โดยศึ ก ษาการพัฒ นาการเลี้ย งหอยทาก
โดยใช้สูตรอาหาร 5 สูตร ดังนี้ คาร์โบไฮเดรต ผักผลไม้ โปรตีน อาหารแมว และอาหารรวม
โดยให้ปริมาณอาหารวันละ 30 กรัมต่อชุดทดลอง ท�ำการเลี้ยงหอยทากทีม่ นี ำ�้ หนักตัวเฉลีย่
ระหว่าง 20 – 24 กรัม จ�ำนวน 10 ตัวต่อชุดทดลอง เป็ นระยะเวลา 45 วัน ชัง่ น�ำ้ หนัก
และรีดเมือกทุก ๆ 15 วัน
- การวัดคุณภาพน�ำ้ เมือก ท�ำการหาค่า MIC และทดสอบเชื้อทัง้ หมด 3 ชนิดได้แก่ S. aureus,
S. epidermidis และ B. subtilis และท�ำการทดสอบเชื้อแบบ Disc Diffusion Method
บ่มเชื้อที่ 34oC วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone บันทึกผลหาค่าความเชื่อมันที
่ ่ 95%
ผลการทดลอง
- การพัฒนาสูตรอาหารในการเลี้ยงหอยทากโดยพัฒนาสูตรอาหาร 5 สูตร ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต
ผักผลไม้ โปรตีน อาหารแมว และอาหารรวม และท�ำการรีดน�ำ้ เมือกทุก ๆ 15 วัน สรุปว่า
ปริมาณน�ำ้ หนักของหอยทากไม่มผี ลต่อปริมาณการผลิตเมือกของหอยทาก
- การศึ กษาคุณภาพเมือกในการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรีย พบว่าเมือกหอยทากสามารถยับยัง้
ปริมาณเชื้อ S. aureus ซึง่ เป็ นแบคทีเรียกลุม่ ท�ำให้เกิดโรคได้มากกว่า S. epidermidis และ
B. subtilis ซึง่ เป็ นแบคทีเรียกลุม่ normal flora
- ผลการทดลองแสดงว่าเมือกจากหอยทากมีผลต่อแบคทีเรียทีท่ ำ� ให้เกิดโรคฝี หนอง ซึง่ ได้แก่
S. aureus เท่านัน้ ไม่สามารถยับยัง้ เชื้อทีเ่ ป็ น normal flora ซึง่ เป็ นแบคทีเรียประจ�ำถิน่
ดัง นัน้ การใช้เ มือ กหอยทากทาบริ เ วณผิว หนัง ทัว่ ไป นอกจากจะท�ำ ลายแบคทีเ รี ย ที่
ก่ อ ให้เ กิ ด ฝี ห นองและสิว อุ ด ตัน ยัง ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความระคายเคื อ งหรื อ เป็ น ปฏิป ัก ษ์
ต่อแบคทีเรียประจ�ำถิน่

3. ประโยชน์และการน�ำไปใช้

- ใช้ประโยชน์จากศัตรูพชื ในการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียทีก่ ่อให้เกิดโรค
- เป็ นแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพิม่ รายได้ให้แก่ชมุ ชน
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มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
1. วัตถุประสงค์
บริษทั โทเรอินดัสตรีส ์ อิงค์ ประเทศญี่ป่ ุน (Toray Industries, Inc.) ได้ดำ� เนินธุ รกิจใน
ประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ช่อื “Toray” เป็ นทีร่ ูจ้ กั ส�ำหรับนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป และกลุ่มผูผ้ ลิตเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป โดยเป็ นผูร้ ิเริ่มผ้าใยสังเคราะห์เป็ น
รายแรกในประเทศไทย
“Toray” ได้พจิ ารณาว่างานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นสิง่ ส�ำคัญมากต่อการเจริญทาง
ด้านการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริกาได้พฒั นา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกว้างไกลเป็ นอย่างมาก ท�ำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างสูง
ในด้านการค้าและการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพือ่ เป็ นการส่งเสริม สนับสนุ น และให้กำ� ลังใจแก่ผูท้ อ่ี ยู่ในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray”
จึงได้จดั หาทุนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าขึ้น
โดยให้เงินสนับสนุนโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทัง้ ให้รางวัลแก่หน่วยงาน
และบุคคลหรือผูค้ น้ คว้าทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั วงการวิทยาศาสตร์ และให้การสนับสนุ นครู-อาจารย์
ทีส่ อนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้มกี ารเสริมสร้างความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์
ด้วยการคิดสร้างสือ่ การสอนและการทดลองต่างๆ
ด้วยหวังที่ว่าจะได้มสี ่วนช่วยเสริมสร้างให้ชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวไทยดีย่งิ ขึ้น “Toray” และ
กลุม่ บริษทั “Toray” ในประเทศไทย มีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้จดั ตัง้ มูลนิธโิ ทเรเพือ่ การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึ้น

2. ประวัติมูลนิธิ
2.1 Toray Industries, Inc. ได้ก่อตัง้ มูลนิธิ “Toray Science Foundation” ในประเทศ
		 ญี่ป่ ุนเมื่อปี พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ก่อให้เกิดการพัฒนา
		 ทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เป็ นอันมาก ในปี พ.ศ. 2532 มูลนิธไิ ด้ขยายความ
		 ช่วยเหลือมายังประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยให้ความสนับสนุนแก่เยาวชน
		 คณาจารย์ และสถาบันทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง เช่น ในปี พ.ศ. 2536 ได้บริจาค
		 ให้งานค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์แก่อาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็ นจ�ำนวนเงิน
		 1 ล ้านบาท เป็ นต้น
2.2 มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อก�ำเนิดในปี พ.ศ. 2536
		 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใช้เป็ นกองทุนถาวรเพือ่ น�ำดอกผลมาใช้
		 ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง้ สิ่งแวดลอ้ ม
		 ในประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงทางการแพทย์และคณิตศาสตร์)
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3. กิจกรรมของมูลนิธิ
เพือ่ ให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ขา้ งต้น มูลนิธฯิ จึงได้แบ่งการด�ำเนินงานเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
3.1 มอบรางวัลส�ำหรับผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 มอบทุนซึง่ เป็ นความช่วยเหลือด้านการเงินให้ส�ำหรับงานวิจยั พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
		 และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลให้ผูร้ เิ ริ่มและสร้างสรรค์งานเกี่ยวกับการสอนและการทดลองต่างๆ ทาง
		 ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพือ่ กระต้นุ ให้นักเรียน
		 เกิดความสนใจทีจ่ ะศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป
การจัดสรรเงินบริจาคของมูลนิธฯิ แบ่งกิจกรรมเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
รางวัลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
S & T Awards

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
S & T Research Grants

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
Science Education Awards

คุณสมบัตขิ องผูไ้ ด้รบั รางวัล
1. บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงาน
ทีม่ คี วามสามารถสูงและประสบ
ความส�ำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงาน
ทีค่ น้ พบวิทยาการใหม่ในงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงาน
ทีค่ น้ คว้างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทจ่ี ะยังประโยชน์ให้แก่
สังคมอย่างกว้างขวาง

คุณสมบัตขิ องผูไ้ ด้รบั ทุน
1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน หรือนักวิจยั
ในสถาบันวิจยั ชัน้ น�ำในประเทศไทย
ทีก่ ำ� ลังมีโครงการค้นคว้าวิจยั หรือ
ต้องการค้นคว้าวิจยั เพือ่ พัฒนา
องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีสญั ชาติไทยและ
ค้นคว้าวิจยั ในประเทศไทย

คุณสมบัตขิ องผูไ้ ด้รบั รางวัล
1. ครู-อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบการศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ ผี ลงาน
ดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่ม
ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์เพือ่ น�ำ
ไปพัฒนาและเพิม่ พูนความสนใจ
ของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์

ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น
วิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล ้อม
วิทยาศาสตร์พลังงาน เป็ นต้น
3. เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
4. เกษตรศาสตร์รวมทังสัตวแพทยศาสตร์
้
5. นวัตกรรมหรือสิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทย่ี งั
ประโยชน์แก่สงั คมอย่างกว้างขวาง
(ยกเว้น คณิตศาสตร์และ
แพทยศาสตร์คลินิก)

ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1. เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
2. ฟิ สกิ ส์

ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1. งานวิจยั หรือคิดค้นสิง่ ประดิษฐ์
ในสาขาฟิ สกิ ส์ เคมี หรือ
วิทยาศาสตร์สาขาอืน่
2. งานทีเ่ ป็ นความคิดริเริม่ ในการสร้าง
สือ่ การสอนวิทยาศาสตร์ และการ
ตรวจวัดอืน่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Tests) ซึง่ ได้ทดสอบ
ในการสอนทีโ่ รงเรียนและได้ผลดี

ยอดเงินรางวัลปี ละ 800,000 บาท

3. เคมี
4. วิศวกรรมศาสตร์
(ยกเว้น คณิตศาสตร์และ
แพทยศาสตร์คลินิก)

ยอดเงินทุนปี ละ 4,000,000 บาท
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 65 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ยอดเงินรางวัลปี ละ 700,000 บาท

ทูลเกล ้าฯ ถวายรางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ณ พระต�ำหนักจิตรลดาลโหฐาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538

พิธเี ปิ ดและแถลงข่าว ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 14 มิถนุ ายน 2537

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษให้เกียรติเป็ นประธานในพิธมี อบรางวัล
และเงินทุนช่วยเหลือการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัง้ แต่ครัง้ ที่ 1 ถึงครัง้ ที่ 15

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 66 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็ นประธานในพิธมี อบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจยั ตัง้ แต่ครัง้ ที่ 16
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั

ประธานกิตติมศักดิ์

มร. คัทซึโนะสึเคะ มาเอดะ พ.ศ. 2536 - 2555 มร. ซาดายูคิ ซาคาคิบาร่า พ.ศ. 2556 - 2559

มร. อาคิฮโิ ร นิคคาคุ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล
พ.ศ. 2537 - 2539

ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทตั
พ.ศ. 2539 - 2548

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 67 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบนั

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1-25 (พ.ศ. 2537-2561)
ปี ท่ไี ด้รบั รางวัล
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บุคคล/สถาบัน ที่ได้รบั รางวัล
ทูลเกล ้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. วิชยั ริ้วตระกูล
ประเภทสถาบัน ศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดข้าวฟ่ างแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประเภทสถาบัน ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั สิง่ ประดิษฐ์สารกึ่งตัวน�ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ไพบูลย์ นัยเนตร
ประเภทสถาบัน ศูนย์วจิ ยั นิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ และศาสตราจารย์ ดร. วิวฒั น์ ตัณฑะพานิชกุล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. สุรนิ ทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาทพร สมิตะมาน
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ เดชะอ�ำไพ
ประเภทสถาบัน คณะผูว้ จิ ยั เรื่องกุง้ กุลาด�ำ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ประเภทสถาบัน ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เคมีซุปราโมเลคิวลาร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. สุรนันต์ สุภทั รพันธุ ์
ประเภทสถาบัน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา มีวุฒสิ ม
ประเภทสถาบัน หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
ประเภทสถาบัน หน่วยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน กลุม่ บรรพชีวนิ วิทยา กรมทรัพยากรธรณี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ และศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิรโิ รจน์
ประเภทสถาบัน สถาบันอณูชวี วิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วดี อรรถธรรม
ประเภทสถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ นาคะสรรค์
ประเภทสถาบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิชยั อัสสะบ�ำรุงรัตน์
ประเภทสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล ้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. นทีทพิ ย์ กฤษณามระ
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
ประเภทสถาบัน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
ประเภทสถาบัน กลุม่ วิจยั : บทบาทของแมลงและสัตว์ขาปล ้องทีเ่ ป็ นปัญหาในชุมชุน ปศุสตั ว์ และสาธารณสุขของประเทศไทย
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. โมไนย ไกรฤกษ์
ประเภทสถาบัน ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิรกิ ลุ
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคคล
ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
ประเภทสถาบัน สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 68 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สรุปผลการจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1-25 (พ.ศ. 2537-2561)
ในช่วง 25 ปี ของการด�ำเนินงาน จนถึงปัจจุบนั (ปี พ.ศ. 2561) การด�ำเนินงานของมูลนิธฯิ ได้รบั ความสนใจ
และร่วมมือจากอาจารย์และนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ทัว่ ประเทศ ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามา
เป็ นจ�ำนวนมากอย่างต่อเนื่อง รวมแล ้วทัง้ สิ้น 3,237 ข้อเสนอโครงการ โดยมูลนิธฯิ ได้ให้การสนับสนุนเงินทุน
วิจยั เป็ นจ�ำนวน 95,400,000 บาท (เก้าสิบห้าล ้านสีแ่ สนบาทถ้วน) มีนกั วิจยั จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั
ในประเทศไทย จ�ำนวนกว่า 50 แห่ง ทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั รวมเป็ นจ�ำนวนกว่า 446 โครงการ ใน 4 สาขา ได้แก่
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา เคมี วิศวกรรมศาสตร์ และฟิ สกิ ส์ โดยมีรายละเอียดของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจยั
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนเงินทุน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2537-2561 สรุปได้ดงั นี้
จ�ำนวนโครงการ
ที่ได้รบั เงินทุน

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

64
54
36
28
26
21
20
20
17
13
12
12
10
10
9
9
9
8
7
5
5
5
3
3
3
2
2
2

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนนายเรือ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สวทช.
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล ้า
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิทยสิรเิ มธี
สภากาชาดไทย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ สวทช.

รวมทัง้ สิ้น

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 69 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

จ�ำนวนโครงการ
ที่ได้รบั เงินทุน
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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การกระจายของครูที่สมัครและได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1-25 (พ.ศ. 2537-2561) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ 73 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
รวม 1,561 โครงการ ได้รบั รางวัลทัง้ สิ้น 219 โครงการ โดยจังหวัดทีย่ งั ไม่เคยสมัคร คือ จังหวัด
สมุทรสงครามและระนอง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เชียงราย
กรุงเทพฯ
ขอนแก่น
สมุทรปราการ
อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี
กาฬสินธุ ์
เชียงใหม่
นครราชสีมา
ล�ำปาง
นครศรีธรรมราช
สระแก้ว
แม่ฮ่องสอน
พัทลุง
นครนายก
สงขลา
หนองคาย
อุบลราชธานี
นครสวรรค์
สุรนิ ทร์
อ�ำนาจเจริญ
นครพนม
น่าน
พิษณุโลก
นครปฐม
ระยอง
ชัยภูมิ
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
หนองบัวล�ำภู
จันทบุรี
กาญจนบุรี
ศรีสะเกษ
เพชรบูรณ์
ปทุมธานี
มหาสารคาม
พะเยา

จ�ำนวนโครงการ จ�ำนวนรางวัล
85
21
54
18
103
16
63
13
39
12
59
11
32
10
50
9
57
8
76
6
50
6
32
6
21
6
11
6
19
5
16
5
40
4
25
4
37
3
33
3
19
3
10
3
31
2
27
2
29
2
25
2
15
2
14
2
14
2
10
2
10
2
8
2
7
2
35
1
30
1
23
1
21
1
20
1

จังหวัด
ชลบุรี
อุทยั ธานี
ก�ำแพงเพชร
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
นนทบุรี
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
แพร่
ยโสธร
สกลนคร
ประจวบคีรขี นั ธ์
ตราด
สุโขทัย
บุรรี มั ย์
ตรัง
อยุธยา
เพชรบุรี
ตาก
พังงา
สตูล
เลย
สมุทรสาคร
สระบุรี
ชัยนาท
นราธิวาส
พิจติ ร
อุตรดิตถ์
มุกดาหาร
ลพบุรี
ล�ำพูน
กระบี่
ภูเก็ต
ชุมพร
สิงห์บรุ ี
ระนอง
สมุทรสงคราม

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริม 70 วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

จ�ำนวนโครงการ จ�ำนวนรางวัล
17
1
17
1
15
1
13
1
12
1
11
1
11
1
10
1
10
1
9
1
9
1
9
1
8
1
6
1
16
0
14
0
12
0
11
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 (2018)
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. Akihiro Maekawa
Managing Director,
Luckytex (Thailand) Public Co., Ltd.
Mr. Yoshiharu Okumura
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: Dr. Yodhathai Thebtaranonth
(2) Members: 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: Dr. Pairash Thajchayapong
(2) Members: Dr. Thira Sutabutra
Dr. Somsak Ruchirawat
Dr. Suthat Yoksan
Dr. Krissanapong Kirtikara
Dr. Chadamas Thuvasethakul
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science
and Technology Grants to the Managing Board.

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

