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รายงานผลการด�าเนินงาน

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัต ัง้เป็นทางการเมือ่วนัที ่

2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ร่วมส่งเสรมิความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีนประเทศไทย

เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว มลูนิธฯิ ไดด้ �าเนินกจิกรรมเพือ่การพฒันาและส่งเสรมิความกา้วหนา้ 

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศไทย โดยจดัใหม้กีจิกรรมสามประเภทดว้ยกนั

 • ประเภทแรก คอื การจดัใหม้รีางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีส�าหรบับคุคลหรอืสถาบนั

  ทีม่ผีลงานดเีด่นดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 • ประเภททีส่อง คอื การใหเ้งนิทนุช่วยเหลอืทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนุน

  อาจารย ์ และ/หรอื นกัวจิยัทีก่ �าลงัคน้ควา้หรอืมโีครงการคน้ควา้วจิยัทีเ่ป็นรากฐานอนัจะ 

  อ�านวยประโยชนใ์หแ้ก่วงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศไทย

 • ประเภททีส่าม คอื รางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร ์โดยมอบใหแ้ก่บคุลากรผูร้บัผดิชอบทาง

  การเรียนการสอนวทิยาศาสตรข์องโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 

  ที่มผีลงานดเีด่นในการสรา้งสรรคแ์ละริเริ่มทางการศึกษาวทิยาศาสตร ์เพือ่น�าไปพฒันา 

  และเพิม่พนูความสนใจของนกัเรยีนต่อวชิาวทิยาศาสตร ์นอกจากนี้ในปีพทุธศกัราช 2539

  มลูนิธฯิ ยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนแก่หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนทีไ่ดร้บัรางวลั 

  การศึกษาวทิยาศาสตรอ์กีดว้ย

มูลนิธิโทเร เพือ่การส่งเสริมวทิยาศาสตร ์ ประเทศไทย ไดร้บัเงนิกองทุนประเดมิจาก Toray 

Industries, Inc., Japan โดยใชด้อกผลจากกองทนุนี้ นอกจากนี้ยงัไดร้บัเงนิบรจิาคจาก Toray

Science Foundation, Japan และกลุม่บรษิทัโทเรในประเทศไทย 4 บรษิทั

รางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปีพทุธศกัราช 2561 ซึง่เป็นปีทีย่ีส่บิหา้ของการด�าเนินกจิกรรมน้ี ในดา้นบคุคลทีม่ผีลงานทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพเป็นเลศิ ซึง่ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีม่กีารตรวจสอบ

คุณภาพอย่างเคร่งครดั ตลอดจนเป็นผลงานทีม่คุีณค่าต่อสงัคมในดา้นการสรา้งความกา้วหนา้         

ทางวชิาการและในดา้นศกัยภาพของการน�าไปประยุกตใ์ช ้คณะกรรมการสาขารางวลัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย ไดพ้จิารณาผลงานของบคุคล

และสถาบนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อและไดเ้สนอคณะกรรมการบรหิารมลูนิธิฯ ซึง่มมีตเิป็นเอกฉนัท์

ยกย่องให ้ดร. อดิสร เตอืนตรานนท ์นกัวจิยัอาวุโส ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาต ิเป็นผูไ้ดร้บัรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประเภทบคุคล  ดร. อดสิร เตอืนตรานนท ์

เป็นผูบ้กุเบกิงานวจิยัดา้นระบบเครื่องกลไฟฟ้าจลุภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems 

หรือ MEMS) เป็นคร ัง้แรกของประเทศ โดยจดัต ัง้หอ้งปฏบิตักิาร MEMS และไดข้ยายเป็น      

Nanoelectronic and MEMS Laboratory ภายใตศู้นยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละ  
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คอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) โดยเนน้งานวจิยั

ดา้นไมโครและนาโนเซนเซอร ์ต่อมาไดบ้กุเบกิงานวจิยัดา้นระบบของไหลจลุภาคและหอ้งปฏบิตักิาร

บนชปิ ท�าหนา้ทีเ่ป็นโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยัระบบหอ้งปฏบิตักิารบนชปิจนเกดิเครอืขา่ยวจิยั 

ดา้นน้ีกบัหลายหน่วยงานและมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  รวมท ัง้ไดบ้กุเบกิงานวจิยัดา้นเทคโนโลยกีารพมิพ์

อเิลก็ทรอนิกส ์และไดก่้อตัง้ศูนยน์วตักรรมการพมิพอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละอเิลก็ทรอนิกสอ์นิทรยี ์ซึง่

เป็นศูนยว์จิยัทีเ่นน้การท�างานกบัภาคอตุสาหกรรมเพือ่สรา้งผลกระทบต่อภาคการผลติและบรกิาร 

และนบัต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 ดร. อดสิร เตอืนตรานนท ์ไดบ้กุเบกิงานวจิยัดา้นวสัดุกราฟีน ซึง่เป็นวสัดุ 

ทีม่โีครงสรา้งอนัเกดิจากการจดัเรยีงกนัของคารบ์อนอะตอมแบบวงหกเหลีย่ม โดยปจัจบุนัไดม้กีาร

ศึกษาและน�ากราฟีนมาใชป้ระโยชนก์นัอย่างกวา้งขวาง รวมท ัง้น�ามาประยุกตใ์ชก้บังานทางดา้น

อเิลก็ทรอนิกสห์ลายดา้น ซึง่หอ้งปฏบิตักิารของ ดร. อดสิร นบัวา่เป็นแห่งแรกของประเทศทีส่ามารถ

สงัเคราะหแ์ละจดสทิธิบตัรดา้นการสงัเคราะหก์ราฟีนท ัง้ในประเทศ และเป็นสทิธิบตัรนานาชาต ิ

เป็นการยกระดบังานวจิยัดา้นกราฟีนและวสัดุศาสตรข์องประเทศ โดยสามารถคดิคน้วธิกีารเตรยีม

วสัดุผสมระหว่างกราฟีนกบัพอลเิมอรใ์นรูปของสารละลายที่มคุีณสมบตัิเป็นหมกึพมิพน์�าไฟฟ้า 

กราฟีนเป็นคร ัง้แรกของโลก และไดจ้ดสทิธบิตัรระดบันานาชาตแิละถา่ยทอดสทิธทิางเทคโนโลยใีห ้

แก่บรษิทัเอกชนท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยปจัจบุนัมผีลงานหมกึน�าไฟฟ้ากราฟีน ข ัว้ไฟฟ้า

กราฟีน และเซนเซอรต์รวจวดัรูปแบบต่าง ๆ ส�าเรจ็ออกมาในรูปผลติภณัฑ ์ ตน้แบบเชงิพาณิชย ์

สทิธบิตัรและทรพัยส์นิทางปญัญา และผลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิซึง่ท �าใหเ้กดิ

การพึง่พาตนเองภายในประเทศและสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล ดร. อดสิร เตอืนตรานนท ์ 

มผีลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ ีImpact Factor สูงมากกวา่ 133 เรื่อง และ

มผีลงานหนงัสอืทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในต่างประเทศจ�านวน 1 เลม่ รวมท ัง้งานเขยีนบทความในหนงัสอื

ภาษาองักฤษมากกว่า 3 เรื่อง และมผีลงานตีพมิพใ์นเอกสารการประชมุท ัง้ในและต่างประเทศ

มากกวา่ 350 เรื่อง ผลงานตน้แบบมากกวา่ 32 ตน้แบบ ผลงานสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรมากกวา่ 

25 เรื่อง และเป็นผูป้ระดษิฐห์ลกัทีไ่ดร้บัจดสทิธบิตัรนานาชาต ิจ�านวน 1 เรื่อง

ส�าหรบัหน่วยงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหร้บัรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจ�าปีพทุธศกัราช

2561 คือ สถาบนัวิจยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (สดร.) กระทรวงวทิยาศาสตร ์        

และเทคโนโลย ีสถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ก่อต ัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพือ่

พฒันาเทคโนโลยดีาราศาสตรข์องประเทศไทย มบีคุลากรรวม 178 คน เป็นนกัวจิยั 19 คน และ

สายเทคนิค/วชิาการ 65 คน มโีครงสรา้งพื้นฐานทางดาราศาสตรร์ะดบัมาตรฐานโลก ไดแ้ก่             

หอดูดาวแห่งชาตทิีต่ดิต ัง้กลอ้งโทรทรรศนข์นาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2.4 เมตร กลอ้งโทรทรรศน ์  

วทิยุแห่งชาติขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 40 เมตร ที่ใหญ่และทนัสมยัที่สุดในอาเซยีน เครือข่าย

กลอ้งโทรทรรศนท์างไกลอตัโนมตั ิขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.7 เมตร 4 แห่ง ในประเทศชลิ ีอเมรกิา 

จนี และออสเตรเลยี มผีลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ปี พ.ศ. 2552-2560 รวม 129 เรื่อง ม ี

ผลงานวจิยัร่วมกบั NASA ในการคน้พบการเกดิดาวเคราะหค์ลา้ยโลกในระบบดาวฤกษเ์กดิใหม ่

เป็นคร ัง้แรกของโลกที่ยนืยนัทฤษฎกีารเกิดดาวเคราะหใ์นระบบสุริยะ โดยไดต้ีพมิพใ์นวารสาร 

Science ทีม่ ีImpact Factor สูงถงึ 34.66 นอกจากน้ี สดร. ยงัมกีารพฒันาเทคโนโลยดีาราศาสตร์

ข ัน้สูง เช่น การออกแบบพฒันาระบบควบคุมและเพิ่มขดีความสามารถทางทศันศาสตรข์อง
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กลอ้งโทรทรรศน ์ออกแบบและพฒันาชิ้นงานทีต่อ้งการความเทีย่งตรงและแมน่ย�าสูง พฒันาเครือ่ง

รบัสญัญาณคลืน่วทิยุ พฒันาระบบคอมพวิเตอรส์มรรถนะสูงรองรบังานวจิยัฟิสกิสด์าราศาสตร ์

ออกแบบและพฒันา “ดาวเทยีมวจิยั” ดวงแรกฝีมอืคนไทย และมคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานดาราศาสตร์

ช ัน้น�าของโลกใน 22 ประเทศ โดยเขา้ร่วมโครงการดาราศาสตรร์ะดบัโลก อาท ิ โครงการหมู่

กลอ้งโทรทรรศนร์งัสเีชเรนคอฟ โครงการเครื่องวดันิวทริโนใตด้นิ โครงการติดตามวตัถทุี่เป็น 

ตน้ก�าเนิดของคลืน่ความโนม้ถว่ง เป็นตน้ การพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูงเหลา่น้ีเป็นการลงทนุเพือ่อนาคต 

เกดิองคค์วามรูใ้หม ่เสรมิสรา้งและพฒันาก�าลงัคนดา้นดาราศาสตรร์ะดบันานาชาต ินอกจากน้ี สดร. 

ยงัไดส้รา้งความตระหนกัและสือ่สารดา้นดาราศาสตรไ์ปสู่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ เพือ่

สรา้งแรงบนัดาลใจและยกระดบัและสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สดร. ยงัเป็นศูนยฝึ์กอบรมดาราศาสตรร์ะดบันานาชาตภิายใตยู้เนสโก รวมท ัง้เป็นส�านกังานภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้พือ่การพฒันาดาราศาสตรภ์ายใตส้หพนัธด์าราศาสตรน์านาชาติ

ทุนช่วยเหลือทางด้านวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกจากรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีลว้นัน้ มลูนิธิฯ ยงัไดใ้หทุ้นช่วยเหลอืทางดา้นวจิยั 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยทีห่วัขอ้วจิยัจะตอ้งเป็นประโยชนต่์อส่วนรวมและต่อการพฒันา 

องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปีพทุธศกัราช 2561 นี้ ไดม้อบทนุ

ช่วยเหลอืทางดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมท ัง้สิ้น 20 ทนุวจิยั ดงัน้ี

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา มจี �านวน 8 โครงการ

1. ชื่อโครงการ เชื้อแบคทเีรยีสายพนัธุใ์หม ่Paenibacillus spp. ทีท่นกรดอะซติกิ 

  ความเขม้ขน้สูงเพือ่กระบวนการผลติกรดอะซติกิ

 ชื่อนกัวจิยั  ศาสตราจารย ์ดร. วราวุฒ ิครูส่ง

 หน่วยงาน  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารหมกั คณะอตุสาหกรรมเกษตร                                        

  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

2. ชื่อโครงการ การกระตุน้การผลติสารบตีา้กลูแคนและสารฟีนอลกิที่มฤีทธิ์ยบัย ัง้เอนไซม์

  ไทโรซเินสจากเหด็กนิไดด้ว้ยแสงทีม่คีวามยาวคลืน่ต่างกนั

 ชื่อนกัวจิยั  ดร. วราภรณ ์อภวิฒันาภวิตั

 หน่วยงาน  สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร

3. ชื่อโครงการ  การศึกษาจลุนิทรยีท์ีม่บีทบาทในการเปลีย่นรูปสารหนูในน�า้ใตด้นิทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

  จากกจิกรรมการเกษตรเพือ่เป็นแนวทางในการบ�าบดัมลพษิดว้ยวธิทีางชวีภาพ

 ชื่อนกัวจิยั  ดร. พรนิทพ์ดิา สนธพินัธ์

 หน่วยงาน  ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

4. ชื่อโครงการ การปรบัปรุงพนัธุเ์พือ่เพิม่ปรมิาณแคโรทนีอยดใ์นขา้วโพดหวานพเิศษ

 ชื่อนกัวจิยั ดร. พรชยั หาระโคตร

 หน่วยงาน  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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5. ชื่อโครงการ การวเิคราะหจ์โีนมของทเุรยีนพนัธุป์ลูก 30 พนัธุเ์พือ่การระบคุวามหลากหลาย 

  ทางพนัธุกรรมและยนีทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลิน่และสขีองเนื้อผล 

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร. ศุภอรรจ ศิรกินัทรมาศ

 หน่วยงาน  ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

6.  ชื่อโครงการ  การศึกษาฤทธิ์ทางชวีภาพของเปปไทดจ์ากร�าขา้วพื้นเมอืงพนัธุห์อมกระดงังา   

  โดยใชว้ธิทีางเอนไซม์

 ชื่อนกัวจิยั  ดร. พรเพญ็ พนมวลัย์

 หน่วยงาน  สาขาวชิาชวีเคม ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์

7.  ชื่อโครงการ  การพฒันาไฮโดรเจลและนาโนเจลจากวสัดุฐานชวีภาพเพือ่เป็นสารปรบัปรุงดนิ 

  ส�าหรบัมุง่สู่การเกษตรแบบอจัฉรยิะ

 ชื่อนกัวจิยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรรณวมิล ปาสาณพนัธ์

 หน่วยงาน  ภาควชิาวสัดุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

8.  ชื่อโครงการ  การควบคุมโรคขา้วโดยชวีวธิแีละการส่งเสรมิการเจรญิของพชืดว้ยแบคทเีรยี 

  ทีอ่ยู่ร่วมกบัพชืและแบคทเีรยีทีอ่ยู่ร่วมกบัไลเคน

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศรกีาญจนา คลา้ยเรอืง

 หน่วยงาน  สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

สาขาเคมี มจี �านวน 4 โครงการ

9.  ชื่อโครงการ  ฟลูออเรสเซนซเ์ซน็เซอรช์นิดใหม ่เพือ่ใชต้รวจวดัไอออนปรอท แคดเมยีม และ

  ไซยาไนดใ์นสารละลายและชดุตรวจสอบในภาคสนาม

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร. นนัทนิตย ์วานิชาชวีะ

 หน่วยงาน  ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร

10. ชื่อโครงการ  การสงัเคราะหส์ารอแินนทโิอเมอรแ์ละการแยกไครลัโมเลกุลดว้ยเทคนิค 

  ทางเคมไีฟฟ้า

 ชื่อนกัวจิยั ดร. จฬุารตัน ์วฒันกจิ

 หน่วยงาน  ส�านกัวชิาวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยสริเิมธี

11. ชือ่โครงการ  การลดภาวะโลกรอ้น: การพฒันาตวัเร่งปฏกิริยิาชนิดใหมใ่นกระบวนการก�าจดั       

  กา๊ซเรอืนกระจกทีท่ �าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร. ศิรพิร จงึสุทธวิงษ์

 หน่วยงาน  ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

12. ชื่อโครงการ  การตรวจหาเซลลม์ะเร็งที่กระจายตวัในกระแสเลอืดที่ก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง        

  เตา้นมระยะแพร่กระจายดว้ยอนุภาคนาโนของทองและอนุภาคนาโนที่ม ี

  คุณสมบตัทิางแมเ่หลก็

 ชื่อนกัวจิยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ดาครอง พศิสุวรรณ

 หน่วยงาน  สาขาวชิาวสัดุศาสตรแ์ละนวตักรรมวสัดุ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
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สาขาฟิสิกส์ มจี �านวน 4 โครงการ

13. ชือ่โครงการ  การศึกษาผลกระทบของแบบจ�าลองการแปลงขอ้มลูภาพซทีเีป็น Stopping  

  Power Ratios (SPR) ต่อการวางแผนการรกัษาดว้ยอนุภาคโปรตอน 

 ชื่อนกัวจิยั  ดร. เธยีรสนิ เลีย่มสุวรรณ

 หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

  วทิยาลยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจฬุาภรณ ์ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์

14. ชือ่โครงการ  การพฒันาและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยฐีานส�าหรบังานวจิยัดา้นกระดูกโดยการ 

  ผสมผสานการเลี้ยงเซลลก์ระดูกสามชนิดเขา้ดว้ยกนัในระบบทีม่กีารไหลเวยีน 

  ของเหลวแบบต่อเนื่อง

 ชื่อนกัวจิยั ดร. นพ. ณฐัพล ภาณุพนิธุ

 หน่วยงาน  ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

15. ชื่อโครงการ  การสงัเคราะหแ์กรฟีนฟิลม์จากขยะของเสยีดว้ยวธิกีารเคลอืบผวิดว้ยไอเคมี

 ชื่อนกัวจิยั  ดร. อรรฆวชัร รวมไมตรี

 หน่วยงาน  ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

16. ชื่อโครงการ  Self-activated Carbon ในเสน้ใยนาโนของวสัดุผสม SnO2@ZnO ส�าหรบั 

  เพิม่ประสทิธภิาพของตวัเกบ็ประจยุิง่ยวด

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ขวญัฤทยั วงศาพรม

 หน่วยงาน  ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มจี �านวน 4 โครงการ

17. ชื่อโครงการ  คุณสมบตัแิละผลกระทบทางพลศาสตรข์องดนิถมบรเิวณท่าเรอืแหลมฉบงั

 ชื่อนกัวจิยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พลูพงษ ์พงษว์ทิยภานุ

 หน่วยงาน  ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

18. ชื่อโครงการ  คุณลกัษณะทางเคมฟิีสกิสแ์ละโครงสรา้งพื้นผวิของสารแทนกระดูกทีไ่ดจ้าก 

  ขบวนการแปรรูปฟนัทีถ่กูถอน

 ชื่อนกัวจิยั  รองศาสตราจารย ์ดร. ดุษมณี เสรวีฒันาชยั

 หน่วยงาน ภาควชิาชวีวทิยาช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

19. ชื่อโครงการ  การออกแบบและพฒันาระบบส่งเสริมการกายภาพบ�าบดัในผูป่้วย

  โรคหลอดเลือดสมอง
 ชื่อนกัวจิยั  ดร. ทศันียว์รรณ ลกัษณะโสภณิ
 หน่วยงาน  หลกัสูตรวศิวกรรมชวีภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ์

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

20. ชื่อโครงการ  ประสาทวศิวกรรมศาสตร:์ การสะกดภาษาไทยผ่าน BCI ดว้ยระบบไฮบรดิ  
  SSVEP-P300
 ชื่อนกัวจิยั  ดร. จกัรหล �า่ ศิลปสุวรรณชยั
 หน่วยงาน  Information Technology Business and Technology 
  Stamford International University
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รางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร์
ส�าหรบัผลการตดัสนิรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตรน์ ัน้ คณะกรรมการรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร์

ไดค้ดัเลอืกใหม้ผูีไ้ดร้บัรางวลัในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เงนิรางวลัรวม 150,000 บาท

รางวลัที ่1  ไมม่ผูีไ้ดร้บัรางวลั

รางวลัที ่2 ไมม่ผูีไ้ดร้บัรางวลั

รางวลัที ่3  เงนิรางวลั ๆ ละ 60,000 บาท ไดแ้ก่

 1. นายสุเทพ แพทยจ์นัลา

    โรงเรยีนอดุรพทิยานุกูล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี

    ชื่อผลงาน: ปจัจยัที่มผีลต่อการเจริญเติบโตของตน้ดาวเรืองและวธิีการ 

    กระตุน้ใหแ้ตกยอด

 2. นายชดิ วงคใ์หญ่

  โรงเรยีนพนมสารคาม “พนมอดุลวทิยา” อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา

  ชื่อผลงาน: การพฒันาสูตรอาหารที่มผีลต่ออตัราการรอดและอตัราการ

    เจริญเตบิโตในการอนุบาลลูกปูนา

รางวลัชมเชย  เงนิรางวลั ๆ ละ 10,000 บาท ไดแ้ก่

 1. นางสรอ้ยฟ้า ขยนังาน

  โรงเรยีนสงัวาลยว์ทิยา อ�าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน

  ชื่อผลงาน: ผลของการรมควนัจากไมม้ยีางในทอ้งถิน่ต่อการป้องกนัการเจาะ 

  ท�าลายเมลด็พนัธุข์องดว้งถ ัว่เหลอืง

 2. นางกิ่งกาญจน ์กนันาง

  โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 12 (บา้นเอก) อ�าเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม่

  ชื่อผลงาน: สารสกดัหยาบจากเปลอืกผลเกาลดัไทยเพือ่ใชเ้ป็นสารเคลอืบผวิ 

    กลว้ยน�า้วา้เพือ่การยดือายุ

 3. นายอคัรวฒัน ์ศรสีวสัดิ์

  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น (มอดนิแดง) อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น

  ชื่อผลงาน: การศึกษาและพฒันาการเลี้ยงปลาหางนกยูง     

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงนิรางวลัรวม 260,000 บาท

รางวลัที ่1  ไมม่ผูีไ้ดร้บัรางวลั

รางวลัที ่2  เงนิรางวลั 100,000 บาท ไดแ้ก่

 นางสาวอรวรรณ ปิยะบญุ

 โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ ์อ�าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม

 ชื่อผลงาน: การควบคุมเชื้อราก่อโรคใบไหมแ้ผลเลก็ของขา้วโพดดว้ยเชื้อรา 

 Chaetomium globosum
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รางวลัที ่3  เงนิรางวลั ๆ ละ  80,000 บาท ไดแ้ก่

 1. นางสาวกลุธดิา ทองน�า

  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น (มอดนิแดง) อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น

  ชื่อผลงาน: ตน้แบบการเลี้ยงปูนาเชงิการคา้

 2. นางกนัยารตัน ์เจรญิยิง่

  โรงเรยีนนวมราชานุสรณ ์อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก

  ชื่อผลงาน: การพฒันาสูตรอาหารเพือ่การผลติเมอืกหอยทากเชงิพาณิชย์

นอกจากน้ี โรงเรียนของผูไ้ดร้บัรางวลัที่ 2 และรางวลัที่ 3 ท ัง้ 5 โรงเรียนยงัไดร้บัเงนิสนบัสนุน

หอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ โรงเรยีนละ 25,000 บาท ไดแ้ก่

           1. โรงเรยีนอดุรพทิยานุกูล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี

           2. โรงเรยีนพนมสารคาม (พนมอดุลวทิยา) อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา

           3. โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ ์อ�าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม

            4.  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น (มอดนิแดง) อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น

           5. โรงเรยีนนวมราชานุสรณ ์อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก

มลูนิธิโทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ ประเทศไทย ขอขอบคุณมลูนิธิโทเร เพือ่การส่งเสรมิ 

วทิยาศาสตร ์ ประเทศญี่ปุ่ น กลุ่มบริษทัโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได ้

ด�าเนินการคดัเลอืกผูท้ีไ่ดร้บัรางวลั และหวงัวา่ความพยายามของมลูนิธฯิ ในการด�าเนินกจิกรรม 

ดงัที่ไดก้ล่าวมาน้ี จะเป็นส่วนส�าคญัส่วนหน่ึงของสงัคมที่จะช่วยจรรโลงวงการวิทยาศาสตร ์

ของประเทศไทยใหเ้จรญิรุดหนา้สบืต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ประธานมูลนิธิโทเร
เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย



Science and Technology AwardsScience and Technology Awards

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย8

ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
Dr. Adisorn Tuantranont 

เกดิเมือ่วนัที ่ 5 มนีาคม พ.ศ. 2517 เป็นบตุรชายคนโตจากจ�านวน     

3 คน ของนายบรรจง และนางอารยี ์เตอืนตรานนท์

การศึกษา
พ.ศ. 2532   มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรยีนวดัสุทธวิราราม กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2534   มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2538   ปรญิญาตร ี: วศิวกรรมไฟฟ้า (เกยีรตนิิยม) สาขาวศิวกรรมระบบควบคุม               

               สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

พ.ศ. 2541    ปรญิญาโท : Electrical Engineering University of Colorado at Boulder, USA     

พ.ศ. 2544    ปรญิญาเอก: Electrical Engineering University of Colorado at Boulder, USA

 P ro f i l e 
ADISORN TUANTRANONT

Born:   March 5, 1974, Thailand.

Education:
1989   Mathayom Suksa 3 Wat Suthiwararam School, Bangkok.
1991   Mathayom Suksa 6 Saint Dominic School, Bangkok.
1995  Bachalor of Engineering, Control Engineering (honored), King  
  Mongkut Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Thailand
1998   Master of Science, Electrical Engineering University of Colorado  
  at Boulder, USA.
2001   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 
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  Science and Technology Development Agency (NSTDA), Ministry 
  of Science and Technology (MOST).
2010-Present Research Unit Director, Thailand Organic and Printed Electronics  
  Innovation Center (TOPIC), National Electronics and Computer  
  Technology Center (NECTEC), NSTDA.
2016-Present General Secretary, Materials Research Society of Thailand  
  (MRS-Thailand)-Member of International Union of Materials        
  Research Societies (IUMRS).
2016-Present Adjunct Faculty, Suranaree University of Technology, Thailand
2014-2017  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.
2008-Present Visiting Lecturer, International School of Engineering (ISE), Faculty 
  of Engineering, Chulalongkorn University.
2002-Present Permanent Columnist, “Technology Reviews” Column, Bangkok           
  biznews (Krungthep Thurakij Newspaper).

ประวตักิารท�างาน
2561-ปจัจบุนั  นกัวจิยัอาวุโส (นกัวจิยั 4 สวทช.) ศูนยเ์ทคโนโลยเีพือ่ความม ัน่คงของประเทศ

และการประยุกตเ์ชิงพาณิชย ์ ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
แห่งชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2559-2561  ผูอ้ �านวยการหน่วยวิจยั ศูนย์นวตักรรมการพิมพอ์ิเล็กทรอนิกส์และ
อเิลก็ทรอนิกสอ์นิทรยี ์ (Thailand Organic and Printed Electronics  
Innovation Center: TOPIC), ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร ์
แห่งชาต ิ(NECTEC) สวทช.

2557-2560  ทีป่รกึษา สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชี ัน้สูง ส�านกังานคณะกรรมการ 
  นโยบายวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.)
2559-ปจัจบุนั  เลขาธกิาร สมาคมวจิยัวสัดุแห่งประเทศไทย (MRS-Thailand)
2552-ปจัจบุนั อาจารยพ์เิศษประจ�า (Visiting Professor) International School of                                      
  Engineering (ISE) คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
2559-ปจัจบุนั อาจารยพ์เิศษ ภาควชิาฟิสกิส ์ส �านกัวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
2545-ปจัจบุนั คอลมันิสต์และนกัเขียนประจ�าคอลมัน์เทคโนโลยีปริทรรศน์ Eureka 
  หนงัสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ
2556-2557 คณะทีป่รกึษา ผูช่้วยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิาร อนุกรรมการดา้น  
  การบูรณาการเทคโนโลย ีสถาบนัเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการศึกษา กระทรวง
  ศึกษาธกิาร 
2554-2556 อาจารยพ์เิศษ และผูร่้างหลกัสูตร Nanomaterial มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
2545-2549  อาจารยพ์เิศษรบัเชญิ School of Advanced Technology (SAT), Asian  
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2011-Present Thailand Representative, Member of The World’s Organic Electronics 
  Association (OE-A).
2007-Present Member, Thai Biomedical Engineering Research Societies (ThaiBME)- 
  Founding member, IEEE, ASME.
2010-2016  Principal Researcher (NSTDA Researcher 3), NSTDA, Ministry of  
  Science and Technology (MOST).   
2001-2010   Laboratory Director/Lab Head/ Founder, Nanoelectronic and MEMS 
  Laboratory, NECTEC.
2007-2009  Adjunct Faculty, Center of Excellence on Nanotechnology, Faculty 
  of Sciences, Mahidol University.
2012-2014  Visiting Lecturer, Curriculum Committee on Nanomaterial, Faculty 
  of Sciences, Kasetsart University.
2009-2015  NECTEC Representative and Member, NSTDA Central Equipment  
  Management and Procurement Committee.
2001-2016  Invited Lecturer at various universities in Thailand (CU, MU, CMU, 
  KU, KKU, SWU, PSU, KMITL, KMUTT).
2010-2014  Technical Transfer Advisor, Innophene (Graphene Synthesis by         
  Electrolytic Exfoliation Licensed from NSTDA).
2013-2014  Committee, Technology Integration Committee, ICT Institute for 
  Education, Ministry of Education, Thailand.

  Institute of Technology (AIT) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยั
  สงขลานครนิทร ์ 
2551-2559 นกัวจิยั 3 / นกัวจิยัอาวุโส สวทช. /ผูอ้ �านวยการหน่วยวจิยั/ จดัต ัง้ศูนยน์วตักรรม
   การพมิพอ์ิเลก็ทรอนิกสแ์ละอิเลก็ทรอนิกสอ์ินทรีย ์(Thai Organic and  
  Printed Electronics Innovation Center)
2547-2550 นกัวจิยั 2 สวทช. / หวัหนา้หอ้งปฏบิตักิารวจิยั Nanoelectronics and MEMS 
  เนคเทค
2544-2546 นกัวจิยั 1 สวทช. จดัต ัง้หอ้งปฏบิตักิารระบบเครือ่งกลไฟฟ้าจลุภาค (Micro- 
  Electro-Mechanical System หรอื MEMS) แห่งแรกของประเทศไทยทีเ่นคเทค

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ. 2561  ทุนเมธีวจิยัอาวุโส สกว. เทคโนโลยีกราฟีนเพื่อการประยุกตใ์ชง้านดา้น 
  เซนเซอรแ์ละพลงังาน (สกว)
พ.ศ. 2561 รางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิผลงานวจิยั ระดบั ดเีด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2561 “หอ้ง 
  ปฏิบตัิการระบบของไหลจุลภาคบนชิปที่มวีสัดุนาโนประกอบรวมส�าหรบั  
  การวเิคราะหท์างเคมอีย่างรวดเร็ว” ไดร้บัจากส�านกังานคณะกรรมการวจิยั        
  แห่งชาต ิ(วช.)
พ.ศ. 2561 รางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิสิง่ประดษิฐค์ดิคน้ ระดบัดมีาก ประจ�าปี พ.ศ. 2561 
  “ระบบตรวจวดัการร ัว่ไหลของกา๊ซแอมโมเนียดว้ยเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตใน
  ทกุสรรพสิง่” ซึง่ไดร้บัการถา่ยทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่บรษิทั เบทาโกร
พ.ศ. 2560 รางวลั Platinum Award “เซน็เซอรก์ราฟีนตรวจวดัเชื้อโรค Vibrio para-
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2002-2007  Visiting Lecturer, Teaching MEMS at School of Advanced Tech- 
        nology, Asian Institute of Technology (AIT).
2001-2002  Technical Consultants: Trex Enterprises Inc., San Diego, CA, USA
  PixelMEM Inc., San Jose, CA, USA.
1995-1996  Electrical and Instrument Engineer: Sino-Thai Engineering and           
  Construction Company (STECON), Rayong Refinery Plant (Shell Oil), 
  Mab Taput, Rayong, Thailand.

Awards
2018  TRF Senior Research Scholar, Thailand Research Fund (TRF).
2017  Excellence and Outstanding Innovation Award (Grand Prize),  
  Graphene Conductive Ink, National Research Council of Thailand  
  (NRCT).
2017  Outstanding Innovation Award, Smart Electronic Nose for Environ  
  mental Monitoring, National Research Council of Thailand (NRCT)
2017  Gold Award, Smart Electronic Nose for Rice Aroma Monitoring,  
  National Research Council of Thailand (NRCT) in Thailand Research  
  Expo 2017.
2016   TRF-OHEC-SCOPUS Researcher Award from Thailand Research  
  Fund (TRF) and Office of Higher Education and SCOPUS for his  

  haemolyticus ในอาหาร “VIP Safe Plus” ไดร้บัจากการประกวด Taiwan  
  International Invention Show & Technomart ทีป่ระเทศไตห้วนั ในปี 
  พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560 รางวลั Gold Medal “เครื่องตรวจวดัความหอมขา้ว: HomKhaw” ไดร้บัใน 
  งาน Technomart จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)
พ.ศ. 2560 รางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิสิง่ประดษิฐค์ดิคน้ ดเีด่น รางวลัสูงสุดสาขาวศิวกรรม 
  ศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมวจิยั ประจ�าปี พ.ศ. 2560 จากผลงาน “หมกึน�าไฟฟ้า
  กราฟีน” ไดร้บัจากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)
พ.ศ. 2559  รางวลั TRF-OHEC-Scopus Researcher Award จากส�านกังานกองทนุ 
  สนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
พ.ศ. 2558 รางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ระดบัประกาศเกยีรตคุิณ สาขา
  เคมแีละเภสชั ประจ�าปี พ.ศ. 2558 เรือ่ง “เครือ่งตรวจอะฟลาทอกซนิแบบรวดเรว็ 
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  outstanding achievement in highly cited publications and outputs.
2016   “ARDA AflaSensor Plus” was awarded Gold Medal in 44th Interna-
  tional Exhibition of Inventions of Geneva, Switzerland and awarded  
  Special Prize on Stage (SPS) from Korea Invention Promotion  
  Association (KIPA), Republic of Korea.
2013   “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. 
2011       “LAMP Turbidimeter for Shrimp Virus Detection” has been awarded  
  Outstanding Innovation Award from National Research Council 
  of Thailand (NRCT) in 2011.
2010   TRF Researcher Scholar from Thailand Research Fund (TRF)
2008  Best research output award “Electronics Nose for Food and Agri-   
  culture”, Thailand Research Fund (TRF).
2005      Best Thesis Award in Field of Engineering and Industrial Research, 
  National Research Council of Thailand (NRCT)
2004      Thailand’s Outstanding Young Technologist Award, 
  Foundation for the Promotion of Science and Technology under 
  the Patronage of H.M. the King.

  ขนาดพกพา ราคาถกู พรอ้มชดุน�า้ยาแลมป์เคมไีฟฟ้า” (Portable rapid and 
  low cost aflatoxin sensor with LAMP-Electrochemical detection kit) 
  จากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)
พ.ศ. 2556 รางวลั Gold Prize Award จากผลงาน “AflaSense: Rapid and Portable  
  Aflatoxin Sensor” ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013  
  จดัที ่COEX, Gangnam, Samseong, Seoul ประเทศเกาหลใีต ้
พ.ศ. 2556 รางวลั Special Prize Award จาก International Warsaw Invention Show 
  (IWIS) มอบใหโ้ดย Association of Polish Inventors and Rationalizers 
  จากผลงานเรือ่ง “AflaSense: Rapid and Portable Aflatoxin Sensor” ใน
  งาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013 ประเทศเกาหลใีต ้
พ.ศ. 2554 รางวลัผลงานประดษิฐค์ิดคน้ ระดบัด ีสาขาเกษตรศาสตรแ์ละอตุสาหกรรม
  การเกษตร ประจ�าปี พ.ศ. 2555 จากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
  เรือ่ง “เครือ่งวดัความขุน่ส �าหรบัตรวจเชื้อไวรสัในกุง้”
พ.ศ. 2553 เมธีวิจยั สกว. (TRF Mid Career Research Scholar) ส�านกังาน 
  กองทนุสนบัสนุนการวจิยั (สกว) 
พ.ศ. 2551 รางวลัผลงานวจิยัดเีด่น เรื่อง “จมกูอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่การเกษตรและอาหาร” 
  จากนกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (สกว.)
พ.ศ. 2548  รางวลัวทิยานิพนธด์ีเยี่ยม สาขาวศิวกรรมและอุตสาหกรรม จากสภาวจิยั
  แห่งชาติ (วช.)
พ.ศ. 2547  รางวลันกัเทคโนโลยรุ่ีนใหม ่จากมลูนิธส่ิงเสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน
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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 elec-
trochemical sensors. Graphene-based Conductive Ink invented by Dr. Adisorn 
Tuantranont and his team is a graphene-based conductive ink that has desig-
nated 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 Chem-
istry 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 synthesiz-
ing technique by means of electrochemical exfoliation which has filed as a 
patent in PCT (International patent) “A Method for Preparing Polymer/Oxygen-Free 

1. หมึกน�าไฟฟ้ากราฟีนและกราฟีนสามมิต ิ

หมกึน�าไฟฟ้ากราฟีน (Graphene-based conductive Ink) เป็นหมกึทีม่คุีณสมบตัพิเิศษต่าง ๆ 

เช่น น�าไฟฟ้าไดด้ ีน�าความรอ้นไดด้ ีท�าปฏกิริยิากบัสารตวัอย่างบางชนิดไดด้ ี ใชเ้ป็นตวัตรวจวดั

ในเซนเซอร ์(Sensors) ป้องกนัคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า ตวัเกบ็ประจใุนตวัเกบ็ประจยุิง่ยวด (Super-

capacitor) ฯลฯ ดว้ยการใชว้สัดุกราฟีน (Graphene) เป็นส่วนประกอบ ในผลงานนี้หมกึวสัดุ

ผสมระหว่างกราฟีนและ PEDOT ถูกคิดคน้ขึ้นเป็นคร ัง้แรก และไดร้บัการตีพมิพใ์นวารสาร 

Journal of Materials Chemistry ซึง่ม ีImpact factor สูง (2014 ISI IF= 7.443, 2016 IF = 8.867) 

สามารถน�าไปประยุกตใ์ชก้บัเซนเซอรท์างเคมไีฟฟ้า (Electrochemical Sensors) นอกจากนี้ยงั

มหีมกึน�าไฟฟ้าจากวสัดุผสมกราฟีนอกีหลายชนิดที ่ ดร. อดสิร เตอืนตรานนทแ์ละคณะไดเ้ป็น     

ผูค้ิดคน้และวิจยัเป็นคร ัง้แรกของโลกโดยที่สามารถผลติหมึกน�าไฟฟ้าที่ใชก้ราฟีนเป็นส่วน    

ประกอบดว้ยวธิกีารทีเ่รยีกวา่ Electrolytic Exfoliation ดว้ยกระบวนการทางเคมไีฟฟ้า (Electro-

chemical Process) และจดสทิธบิตัรระดบันานาชาต ิPCT Patent ในชื่อเรื่อง “A Method for 

Preparing Polymer/Oxygen-Free Graphene Composites Using Electrochemical 

Process” PCT Patent Application (WO 2012/064292 A1) ซึง่ต่อมาสามารถถ่ายทอด

เทคโนโลยโีดยใหส้ทิธ ิ(Licensing Technology) ใหแ้ก่ บรษิทั อนิโนฟีน จ�ากดั ในเรือ่งกรรมวธิี

ผลงานวิจัยของ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ 
Research Works of Dr. Adisorn Tuantranont
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Graphene Composites Using Electrochemical Process” PCT Patent Application (WO 
2012/064292 A1) and as Thai patents. Later, this innovation has been licensed by trans-
ferring 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), fab-
rication 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. 

การเตรยีมวสัดกุราฟีน-พอลเิมอรด์ว้ยกระบวนการทางเคมไีฟฟ้า (TRL9 จ�าหน่ายเชงิพาณิชยแ์ลว้) 

เพือ่การผลติและจ�าหน่ายเป็นผลติภณัฑห์มกึพมิพอ์เิลก็ทรอนิกสผ์สมกราฟีน และภายหลงับรษิทั

ไดร้บัการพฒันาเป็นผลติภณัฑ ์ ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น The World’s First Transparent  

Graphene Conductive Ink จากงาน Printed Electronics World 2013 ทีเ่มอืง Santa Clara 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา และไดร้บัการยอมรบัจากอตุสาหกรรม Printed Electronics และท�าการ

ตลาดไปท ัว่โลก ปจัจบุนัทาง บ. อนิโนฟีน จ�ากดั มลูีกคา้ เช่น LG, Nokia, Siemen,  AGFA,  

Fuji Dimatix, Johnson Control, Heraeus, Samsung ฯลฯ เพือ่น�าไปพมิพเ์ป็นข ัว้ไฟฟ้า

โปร่งแสงส�าหรบัแผ่นแสง Electroluminescence (EL) บรรจภุณัฑฉ์ลาด (Smart Packaging) 

โดย บ. EPC corporation บ. ThaiKK Tech จ�ากดั รหสัพมิพด์ว้ยหมกึน�าไฟฟ้า PATit โดย 

บ. อนิโนฟีน จ�ากดั และเซนเซอรแ์บบใชแ้ลว้ทิ้งโดย Haydale Graphene Industry ซึง่เป็นบรษิทั

จากสหราชอาณาจกัร (www.haydale.com) ผลงานหมกึน�าไฟฟ้ากราฟีนนี้ท �าใหบ้รษิทัอนิโนฟีน        
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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 spec-
troscopy, energy dispersive x-ray spectroscopy, Auger electron spectros-
copy 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 devic-
es. Presently, he focuses on the synthesis of novel 3D hierarchical carbon 
nanostructures and their composites with other nanostructured materi-
als such as 2D metal oxides, 3D polymeric materials and complex me-
tallic compounds for a variety of applications.

ไดร้บัรางวลั 1 ใน 10 สุดยอดธุรกจินวตักรรมแห่งปี ประจ�าปี พ.ศ. 2555 จากส�านกังานนวตักรรม

แห่งชาต ิ(สนช.) นอกจากนี้ Phene+ หมกึน�าไฟฟ้ากราฟีนไดร้บัรางวลั Best Material  ในสาขา

ประเภท Carbon จาก Material ConneXion ซึง่เป็นหอ้งสมดุวสัดุทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มอบโดย

ศูนยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ (TCDC) ในเดอืนมถินุายน ปี พ.ศ. 2559 ปจัจบุนั ดร. อดสิร และ

ทมีไดพ้ฒันานวตักรรมวสัดุกราฟีนท ัง้แบบสองและสามมติ ิ วสัดุนาโนคารบ์อนและวสัดุประกอบ

ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยอาศยัวธิกีารสงัเคราะหต่์าง ๆ ไดแ้ก่ การสรา้งจากไอเคม ี (Chemical vapor 

deposition), การสงัเคราะหด์ว้ยกระบวนการทางเคม ี วธิไีฮโดรเทอรม์ลั โดยไดม้กีารปรบัปรุง

โครงสรา้งของวสัดุเหลา่น้ีโดยการปรบัเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบและพารามเิตอรก์ารสงัเคราะหใ์ห ้

ไดโ้ครงสรา้งทีเ่หมาะสมไดท้ �าการตรวจสอบและวเิคราะหด์ว้ยเทคนิคต่าง ๆ  ไดแ้ก่ กลอ้งจลุทรรศน์

อเิลก็ตรอนแบบส่องผ่าน กลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนแบบสแกน กลอ้งจลุทรรศนแ์บบแรงอะตอม 

การเลี้ยวเบนรงัส ีX-ray Fourier transform infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, 

Auger electron spectroscopy และ Brunauer – Emmett – Teller (BET) ผลการศึกษา

คุณลกัษณะแสดงใหเ้หน็ถงึความส�าเรจ็ในการสรา้งกราฟีนและโครงสรา้งนาโนคารบ์อนคุณภาพสูง

ดว้ยพื้นที่ผิวที่มากและการน�าไฟฟ้าที่ดี วสัดุกราฟีนที่พฒันาขึ้นไดถู้กน�าไปใชก้บังานดา้น

อตุสาหกรรมทีห่ลากหลาย เช่น เซนเซอรเ์คม ีกา๊ซเซนเซอร ์เซนเซอรท์างชวีภาพ อปุกรณเ์กบ็กกั

พลงังานและอปุกรณ์แปลงพลงังาน โดยมุ่งเนน้ไปทีก่ารสงัเคราะหโ์ครงสรา้งนาโนคารบ์อนแบบ

ล�าดบัช ัน้ 3 มติทิีแ่ปลกใหมแ่ละวสัดุผสมทีร่วมวสัดุโครงสรา้งนาโน อืน่ ๆ  เช่น ออกไซดโ์ลหะแบบ

สองมติ ิวสัดุโพลเีมอร ์3 มติแิละสารประกอบโลหะทีซ่บัซอ้นส�าหรบัการใชง้านทีห่ลากหลาย
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2. เซนเซอรเ์คมีไฟฟ้าพมิพไ์ดด้ว้ยวสัดนุาโนคารบ์อนส�าหรบัการใชง้านดา้นความปลอดภยัอาหาร

และการแพทย์

งานวจิยัน้ีเป็นการใชเ้ทคนิคการตรวจวดัดว้ยปฏกิริยิาเคมไีฟฟ้า (Electrochemical Sensors) 

โดยใชว้สัดุนาโนคารบ์อน (Nanocarbon) ไดแ้ก่ ท่อคารบ์อนนาโน หรอืกราฟีน เป็นข ัว้ไฟฟ้า ท�าให ้

ไดอ้ปุกรณ์ตรวจวดัทีม่คีวามไวสูง และขนาดเลก็ สามารถพกพาไปตรวจวดัภาคสนามได ้ เป็น 

platform ทีส่ามารถใชใ้นการตรวจวดัสารเคมปีนเป้ือนในอาหาร เช่น สารเร่งเน้ือแดง (Salbutamol) 

ไอโอดนี เป็นตน้ และเชื้อก่อโรคในอาหาร ผลงานน้ีเป็นการตรวจวดัโดยใชก้ารตรวจวดัทางเคมี

ไฟฟ้าบนข ัว้ทีท่ �าจากท่อคารบ์อนนาโน ซึง่จากองคค์วามรูท้ีไ่ดน้ี้น�าไปสู่สิง่ประดษิฐ ์เครื่องตรวจวดั

อะฟลาทอ๊กซนิแบบรวดเรว็ขนาดพกพา (Portable Aflatoxin Sensors: AflaSense) ซึง่เป็นผล

งานวจิยัทีเ่ป็นตน้แบบเชงิพาณิชยท์ีม่รีะดบั Technology Readiness Level = 7 ซึง่เป็นตน้แบบ

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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เชงิพาณิชยท์ีผ่่านการทดสอบการใชง้านกบัสถานการณจ์รงิและตวัอย่างจรงิมาแลว้ ซึง่สามารถตรวจ

วดัสารพษิอะฟลาทอ๊กซนิ ซึง่เป็นสารก่อมะเรง็เมือ่ผูบ้รโิภคไดร้บัเขา้สู่ร่างกาย และเป็นสารตกคา้ง     

ในอาหาร เช่น นม ถ ัว่ ขา้ว ฯลฯ และในอาหารสตัว ์เช่น ถ ัว่ ขา้วโพดฯลฯ โดยเป็นเครื่องแรกของ

โลกทีส่ามารถวดัปรมิาณสารพษิอะฟลาทอ๊กซนิเป็นแบบตวัเลขอย่างแม่นย�า และใหผ้ลการวดัที่

รวดเร็วกวา่วธิมีาตรฐานทีต่อ้งส่งตรวจในหอ้งปฏบิตักิาร และลดตน้ทนุต่อการตรวจวดั ผลงาน 

ดงักลา่วไดร้บัการจดสทิธบิตัรเรือ่ง “วธิตีรวจปรมิาณการปนเป้ือนของเชื้อราทีส่รา้งสารอะฟลาทอก

ซนิ” และสทิธบิตัรเรื่อง “ข ัว้ไฟฟ้ากราฟีนเพสส�าหรบัการตรวจวดัดว้ยเทคนิคเคมไีฟฟ้าและวธิกีาร

ผลติข ัว้  ไฟฟ้ากราฟีนเพส” และไดร้บัทนุสนบัสนุนการวจิยัจากส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร 

(สวก)   ชือ่ “โครงการขยายผลเพือ่ส �ารวจและทดสอบตลาดของเครือ่งตรวจวดัอะฟลาทอกซนิแบบ

รวดเรว็ ขนาดพกพาส�าหรบัอตุสาหกรรมอาหารและเกษตร” 

ผลงานวจิยันี้ยงัท �าให ้ ดร. อดสิร ในฐานะหวัหนา้ทมีวจิยัและเจา้ของผลงานไดร้บัรางวลัจากการ

ประกวดสิง่ประดษิฐ ์“เครื่องตรวจวดัอะฟลาทอ๊กซนิแบบพกพา” จากสภาวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และ

รางวลัเหรียญทองจาก Seoul International Invention Fair ปี พ.ศ. 2556 และรางวลั 

สิ่งประดษิฐ ์ รางวลัเหรยีญทอง เครื่องตรวจวดัอลัฟาทอ๊กซนิแบบพกพา จากAssociation of  

Polish Inventors and Rationalizers, 2013 International Warsaw Invention Show ปี 

พ.ศ. 2556 และผลงาน ARDA AflaSensor Plus ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง (Gold Medal) จาก

งานประกวดสิง่ประดษิฐร์ะดบัโลก “44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ 

กรุงเจนีวา สหพนัธรฐั สวสิ และรบัรางวลัพเิศษบนเวท ี(Special Prize on Stage) จาก Korea 

Invention Promotion Association (KIPA) จากประเทศเกาหลใีต ้ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ปจัจบุนั 

ดร. อดสิร และทมียงัคงพฒันาเทคโนโลยน้ีีต่อเน่ืองส�าหรบัการตรวจวดัสารสือ่ประสาทโดพามนี 

ยนีสเ์อชแอลเอกบัการแพย้าทางผวิหนงั และโรคธาลสัซเีมยี เป็นตน้

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. Lab-
on-a-chip for chemical analysis with high 
performance including fast and sensitive 
detection, high reliability and long life-
time is thus of great interest. The integra-
tion 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. ระบบปฏบิตักิารของไหลจุลภาคบนชิปที่มีวสัดนุาโนประกอบรวมส�าหรบัการวเิคราะหท์างเคมี

อย่างรวดเรว็ 
ระบบปฏบิตัิการของไหลจุลภาคบนชิปที่มวีสัดุนาโนประกอบรวมส�าหรบัการวเิคราะหท์างเคมี
อย่างรวดเร็ว เป็นเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการตรวจวเิคราะหท์างเคมทีีม่ปีระสทิธภิาพสูง ตรวจวดัได ้
รวดเร็ว มคีวามแม่นย�าสูง มคีวามน่าเชื่อถอืสูง ขนาดเลก็ สามารถพกพาไปตรวจนอกสถานทีไ่ด ้
โดยอาศยัเทคโนโลยไีมโครอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่สรา้งโครงสรา้งขนาดเลก็บนแผ่นชปิ ซึง่เป็นเทคโนโลยี
ทีส่ �าคญัและตอ้งใชอ้งคค์วามรูท้างวศิวกรรมและสหสาขาวชิา งานวจิยันี้มคีุณค่าทางวทิยาศาสตร ์     
เกดิจากการวจิยัคิดคน้วธิีการตรวจวดัที่แตกต่างและหลากหลายประกอบรวมเขา้ในระบบหอ้ง
ปฏบิตักิารบนชปิ มกีารใชว้สัดุนาโน เช่น ท่อคารบ์อนนาโน และอืน่ๆ ประกอบรวมกบัหอ้งปฏบิตัิ
การบนชปิ นบัวา่เป็นผลงานวจิยัแรกของโลกทีท่ �าวจิยัทางดา้นนี้ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการปลูก
ท่อคารบ์อนนาโนใหม้กีารจดัวางและจดัเรยีงไดบ้นข ัว้อเิลก็โทรดซึง่เป็นข ัว้ๆหนึ่งในระบบเซน็เซอร์
แบบเคมไีฟฟ้าดว้ยการใช ้Anodized Alumina Oxide (AAO) เป็นหนา้กากส�าหรบัการก�าหนด
บรเิวณเพือ่ปลูกท่อคารบ์อนนาโนในภายหลงัดว้ยเทคนิคไอระเหยทางเคม ีบนข ัว้อเิลก็โทรด ท�าให ้
ไดเ้ซนเซอรต์รวจวดัคลอเรสเตอรอลดว้ยวธิกีารทางเคมไีฟฟ้าทีม่คีวามไวสูงขึ้นและท�าให ้ limit of 
detection ต�า่ลง และมช่ีวงการท�างานแบบเป็นเสน้ตรง ซึง่สามารถน�าไปใชต้รวจวดัทางการแพทย ์
และไดร้บัการจดเป็นสทิธิบตัรท ัง้หมด จงึนบัว่าผลงานดงักล่าวมผีลกระทบเชิงวชิาการและเป็น
ประโยชนต่์อวงการ วทิยาศาสรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ 
ผลงานนี้ท �าให ้ ดร. อดสิร เตอืนตรานนท ์ ไดร้บัรางวลั TRF-OHEC-SCOPUS Researcher 
Award ประจ�าปี 2016 จาก สกว., สกอ. และฐานขอ้มลู SCOPUS ในฐานะนกัวจิยัทีเ่ป็นเมธวีจิยั 
สกว. ทีม่ผีลงานโดดเด่นและไดร้บัการอา้งองิสูงสุด ในผลงาน “ระบบปฏบิตักิารของไหลจลุภาคบน

ชปิทีม่วีสัดุนาโนประกอบรวมส�าหรบัการวเิคราะหท์างเคมอีย่างรวดเรว็”

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. เทคโนโลยกีราฟีนเพือ่การพฒันาระบบกกัเกบ็พลงังานและแปลงพลงังาน

ดร. อดสิร เตอืนตรานนท ์ น�ากลุม่วจิยัด�าเนินงานวจิยัดา้นการพฒันาอปุกรณก์กัเกบ็และแปลง

พลงังาน (energy storage and energy conversions devices) มาอย่างต่อเน่ือง โดยที ่

ผ่านมากลุม่วจิยัไดพ้ฒันางานวจิยัทีส่ �าคญัอย่าง ตวัเกบ็ประจยุิง่ยวด (supercapacitor) แบตเตอรี่

ลเิทยีมซลัเฟอร ์(lithium-sulfur battery) และเซลลแ์สงอาทติยช์นิดเพอรอฟสไกต ์(perovskite 

solar cell) ซึง่กลุม่วจิยัไดป้ระยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีา้นวสัดุกราฟีนร่วมกบัเทคโนโลยกีารพมิพอ์เิลก็-

ทรอนิกสท์ีท่างกลุม่มคีวามเชีย่วชาญในการพฒันา ส�าหรบังานวจิยัดา้นตวัเกบ็ประจยุิง่ยวด กลุม่

วจิยัสามารถเตรียมวสัดุรดีวิซก์ราฟีนออกไซด ์ทีผ่่านการโดปดว้ยไนโตรเจน (nitrogen-doped  

reduced graphene oxide) และโคพอลเิมอรน์�าไฟฟ้า (conductive copolymer) เพือ่น�ามาใช ้

เป็นวสัดุในการท�าข ัว้อเิลก็โทรดร่วมกบัการพฒันาอเิลก็โตรไลทแ์บบรดีอกซอ์เิลก็โตรไลท ์ (Redox 

electrolyte) ทีเ่พิม่ความสามารถดา้นการเกบ็ประจจุ �าเพาะ ความหนาแน่นก�าลงังานและพลงังานได ้

อกีท ัง้กลุม่วจิยัอยู่ระหว่างการพฒันาอเิลก็โตรไลทแ์บบของแข็ง (solid electrolyte) แบบใหม ่

เพือ่เพิม่ความสามารถในการประยุกตใ์ชด้า้นการกกัเก็บพลงังานทีสู่งขึ้น ส�าหรบัการพฒันาดา้น

แบตเตอรี่ลเิทยีมซลัเฟอรก์ลุม่วจิยัสามารถท�าการสงัเคราะหแ์ละเตรียมกราฟีนโฟม (graphene 

foam) ทีม่โีครงสรา้งสามมติดิว้ยเทคนิคการเคลอืบดว้ยไอเคม ี (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 
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ที่สามารถท�าหนา้เป็นตวักกัเก็บปริมาณซลัเฟอรไ์ดม้ากในการน�ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นข ัว้แคโทด 
นอกจากน้ีกลุ่มวจิยัยงัสามารถเตรียมวสัดุผสมของวสัดุรีดิวซก์ราฟีนออกไซดท์ี่ผ่านการโดป 
ดว้ยไนโตรเจนและท่อคารบ์อนนาโน (carbon nanotube) ทีม่กีารแทรกซมึของปริมาณซลัเฟอร์
ดว้ยการสงัเคราะหแ์บบวธิไีฮโดรเทอรม์ลั (hydrothermal synthesis) ซึง่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
ใหก้บัข ัว้แคโทดของแบตเตอรี่ลเิทยีมซลัเฟอรไ์ด ้ นอกจากน้ี กลุม่วจิยัยงัไดท้ �าการพฒันาเซลล ์
แสงอาทติยช์นิดเพอรอฟสไกตท์ีป่ราศจากช ัน้สารส่งผ่านประจบุวก (hole transport layers) ที่
สามารถเตรียมไดด้ว้ยเทคนิคการพมิพท์ ัง้กระบวนการดว้ยเทคนิคการพมิพแ์บบพมิพส์กรีน 
(screen printing) และการพมิพแ์บบอิ้งคเ์จท็ (inkjet printing) ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มภายนอก     
(ambient condition) ซึง่กลุม่วจิยัสามารถพฒันาสารตัง้ตน้เพอรอฟสไกต ์(perovskite precursor) 
ดว้ยสารเตมิแต่งในกลุม่กวันิดเินียม (guanidinium-based additive) ท�าใหส้ามารถเพิม่ความ
สามารถในการทนต่อสภาวะแวดลอ้มไดด้ ี อกีท ัง้กลุม่วจิยัอยู่ระหวา่งการพฒันาสารหมกึพมิพท์ีม่ ี  
ความเหมาะสมท ัง้ช ัน้ข ัว้คารบ์อน (carbon counter) ช ัน้ป้องกนั (blocking layer) และช ัน้วสัดุ    
รูพรุน (meso-porous layer) ส�าหรบัการเตรยีมเซลลแ์สงอาทติยช์นิดเพอรอฟสไกตบ์นวสัดุที ่
โคง้งอไดจ้ากกระบวนการพมิพ ์ความส�าเร็จของงานวจิยัน้ีท �าให ้ดร. อดสิร และกลุม่วจิยัไดร้บัทนุ

เมธีวจิยัอาวุโส สกว. ประจ�าปี 2561

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมลูนิธโิทเรเพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย ส�าหรบั “รางวลัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย ประเทศไทย” คร ัง้ที ่ 25 
ประจ�าปี 2561 และคณะกรรมการมูลนิธิโทเรฯ ที่ใหค้วามส�าคญักบังานวจิยัดา้นเทคโนโลย ี
กราฟีนส�าหรบัการใชง้านดา้นเซนเซอรพ์มิพไ์ดแ้ละระบบกกัเก็บพลงังาน ขอขอบคุณส�านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (ทุนเมธีวจิยั ปี พ.ศ. 2553 และเมธีวจิยัอาวุโส 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 guan-
idinium-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 scholar-
ship award from Thailand Research Fund in 2018.
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ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ ศูนยเ์ทคโนโลยเีพือ่ความม ัน่คงของประเทศ
และการประยุกตเ์ชงิพาณิชย ์ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิส�านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) ส�าหรบัเสน้ทางการเป็นนกัวจิยั ความร่วมมอืวจิยั
และการสรา้งกลุม่วจิยัทีเ่ขม้แขง็ พรอ้มท ัง้การสนบัสนุนเครือ่งมอืวจิยัทีพ่รอ้มและทนัสมยั กระทรวง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ส�าหรบัทนุการศึกษาในระดบัปรญิญาโทและเอก ส�านกังานพฒันา 
การวจิยัการเกษตร (สวก.) ส�าหรบัทุนวจิยัดา้นเซนเซอรท์างดา้นอาหารและเกษตร ส�านกังาน
นโยบายและแผนพลงังาน ส�าหรบัทุนวจิยัดา้นระบบกกัเก็บพลงังานดว้ยเทคโนโลยีกราฟีน 
ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ส �าหรบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาติที่ไดร้บัมาท ัง้หมด  
ขอขอบคุณ ศ.ดร. รตัตกิร ยิ้มนิรญั ทีเ่ป็นเหมอืนพีช่ายคอยส่งเสรมิและใหก้�าลงัใจ ศ.ดร. สนัต ิ
แมน้ศิร ิ ศ.ดร. ชูกจิ ลมิปิจ�านงค ์ ศ.ดร. ผดุงศกัดิ์ รตันเดโช ทีเ่ป็นพีช่ายนกัวจิยัทีป่ระสบ 
ความส�าเรจ็ ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ ์ศ.ดร. ยอดหทยั เทพธรานนท ์ศ.ดร. ไพรชั ธชัยพงษ ์ศ.ดร. 
ถริพฒัน ์วลิยัทอง ศ.ดร. วชิยั บญุแสง ศ.ดร. เกต ุกรุดพนัธ ์ศ.ดร. พเิชษฐ ์ลิ้มสุวรรณ ศ.ดร. 
อรวรรณ ชยัลภากุล ศ.ดร. สุคนธ ์ พานิชพนัธ ์ ที่ร่วมวจิยัและเป็นตวัอย่างของนกัวจิยัที่ด ี
น่ายกย่องนบัถอื และนกัวจิยัท่านอื่น ๆ ที่ร่วมงานดว้ยกนั และทา้ยสุดน้ีขอขอบพระคุณบดิา
มารดาส�าหรบัความรกั การอบรมส ัง่สอน ใหโ้อกาสทางการศึกษา ขอขอบคุณภรรยา บตุรชาย
และบตุรสาว ทีแ่บง่เบาภาระ ดูแลครอบครวัเป็นอย่างด ีและเป็นก�าลงัใจใหโ้ดยตลอด ตลอดจน
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

National Astronomical Research Institute of Thailand 
(Public Organization)

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 nation-
wide and beyond as it also enjoys the collaborative efforts with various international in-
stitutes to accelerate the ever-growing demand for astronomy development in the country.
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ความเป็นมา
สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ก่อต ัง้อย่างเป็นทางการเมือ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 

เป็นหน่วยงานหลกัรบัผดิชอบการพฒันาดาราศาสตรข์องประเทศ ดงัวสิยัทศัน ์ “เป็นองคก์รวจิยั

ดาราศาสตรช์ ัน้น�าทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต”ิ มพีนัธกจิหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

 1. การวจิยัดา้นดาราศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรอ์วกาศ

 2. การพฒันาเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัดาราศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรอ์วกาศ

 3. การสรา้งความตระหนกัและบรกิารวชิาการดาราศาสตร ์รวมถงึการสนบัสนุนการศึกษา

 4. การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัองคก์ร ท ัง้ในและต่างประเทศ

สดร. มุง่ม ัน่พฒันาดาราศาสตรไ์ทยในทกุดา้น วางโครงสรา้งพื้นฐานทางดาราศาสตรท์ ัง้ภายในและ

ต่างประเทศ เพือ่ใหน้กัวจิยัไทยสามารถผลติผลงานวจิยัไดเ้ทยีบเคยีงกบันานาชาต ิสรา้งเครอืขา่ย

หอดูดาวภูมิภาคส�าหรบัประชาชน ขณะเดียวกนัก็สรา้งความตระหนกัและความตื่นตวัทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยผ่ีานการสือ่สารดาราศาสตรใ์นหลากหลายรูปแบบ สรา้งแรงบนัดาลใจ 

และจดุประกายใหค้นไทยหนัมาสนใจ วทิยาศาสตรม์ากยิ่งขึ้น อาท ิ จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร

ดาราศาสตร ์ค่ายดาราศาสตรส์ �าหรบัเยาวชน จดักจิกรรมสงัเกตปรากฏการณด์าราศาสตร ์กระจาย

โอกาสการเรยีนรูด้าราศาสตรใ์หเ้ขา้ถงึในทกุพื้นทีข่องประเทศ รวมท ัง้สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ

และความร่วมมอืดา้นดาราศาสตรใ์นมติต่ิาง ๆ ท ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

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) การวางโครงสรา้งพื้นฐานทางดาราศาสตร ์
สดร. สรา้งความม ัน่คงใหร้ากฐานการวจิยัและพฒันาองคค์วามรูด้าราศาสตร ์พฒันาก�าลงัคนโดย
อาศยัโครงสรา้งพื้นฐานทางดาราศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะดบัสูง ขบัเคลือ่นประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนยก์ลางดาราศาสตรแ์ห่งอาเซยีน ปจัจบุนัโครงสรา้งพื้นฐานทางดาราศาสตรข์องไทย ไดแ้ก่ 
1.1 หอดูดาวเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท ์จงัหวดั
เชยีงใหม ่ ตดิต ัง้กลอ้งโทรทรรศนข์นาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2.4 เมตร มขีนาดใหญ่และทนัสมยั
ทีสุ่ดในอาเซยีน
1.2 หอดูดาวเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา ภมูภิาค ปจัจบุนัเปิดด�าเนินการแลว้ 3 แห่ง 
ไดแ้ก่ นครราชสมีา ฉะเชงิเทรา สงขลา ส่วนขอนแก่น และพษิณุโลก อยู่ในระหวา่งด�าเนินการ  
มเีป้าหมายเพือ่กระจายโอกาสการเรยีนรูด้าราศาสตรสู่์ทกุภมูภิาคอย่างท ัว่ถงึและทดัเทยีมกนั
1.3 อทุยานดาราศาสตรส์รินิธร ณ อ�าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ เป็นส�านกังานใหญ่ของ สดร.  
มีเป้าหมายใหเ้ป็นศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นการศึกษาคน้ควา้วิจยัและพฒันาดาราศาสตรข์อง
ประเทศและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
1.4 เครอืขา่ยกลอ้งโทรทรรศนท์างไกลอตัโนมตัใินต่างประเทศ ปจัจบุนัตดิต ัง้แลว้เสรจ็ 4 แห่ง  
ไดแ้ก่ ชลิ ี สหรฐัอเมรกิา จนี และออสเตรเลยี ตดิต ัง้กลอ้งโทรทรรศนข์นาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 
0.6-0.7 เมตร เพือ่ร่วมเป็นเครอืขา่ยงานวจิยัดาราศาสตรร์ะดบันานาชาต ิ
1.5 หอสงัเกตการณ์ดาราศาสตรว์ทิยุแห่งชาติ ณ ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไครอ้นัเน่ือง 
มาจากพระราชด�าร ิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ ตดิต ัง้กลอ้งโทรทรรศนว์ทิยุขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 40 
และ 13 เมตร เพือ่ใชส้งัเกตการณใ์นช่วงคลืน่วทิยุส �าหรบัการวจิยัข ัน้สูงแห่งแรกในอาเซยีน 

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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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. 

2) การศึกษา คน้ควา้ วจิยัดาราศาสตร ์
สดร. ด�าเนินแนวทางการวจิยัใน 4 Key Science Areas ไดแ้ก่ Space Weather and Earth’s 
Climate, Understanding Physics of the Universe, Exoplanets and Astrobiology, Under-
standing the Origin of the Cosmos และอืน่ ๆ  ไดแ้ก่ Optics, RF, Data Archive ภายใต ้ 5 กลุม่
วจิยัหลกั ดงัน้ี
2.1 กลุม่ทศันศาสตรแ์ละเครือ่งมือทศันศาสตรข์ ัน้สูง ศึกษาวจิยัและพฒันาอปุกรณ ์และเครือ่งมอื
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานกลอ้งโทรทรรศน ์รวมถงึพฒันาเครือ่งมอืวเิคราะหเ์ชงิแสง ทีช่่วยให ้
ไดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง เทีย่งตรงยิง่ขึ้น เช่น การพฒันาอปุกรณล์ดระยะโฟกสั การพฒันาสเปกโทรกราฟ 
การสรา้งอุปกรณ์ถ่ายภาพดาวเคราะหท์ี่อยู่ใกลด้าวฤกษ ์ และออกแบบพฒันากลอ้งโทรทรรศน ์
ขนาดกลาง เป็นตน้
2.2 กลุม่ดาราศาสตรว์ทิย ุศึกษาวจิยั และสงัเกตการณด์าราศาสตรใ์นช่วงคลืน่วทิยุ ใชก้ลอ้งโทรทรรศน์
วทิยุในการสงัเกตการณ์และเก็บขอ้มูล เพือ่ศึกษาวจิยัเกี่ยวกบัพลัซาร ์หรือดาวนิวตรอนที่หมนุ
รอบตวัเองดว้ยความเรว็สูงมากและแผ่รงัสคีลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าออกมาเป็นจงัหวะ
2.3 กลุม่วทิยาศาสตรอ์วกาศ ศึกษาผลกระทบของอวกาศทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
การเชื่อมโยงระหว่างการเกิดเมฆกบัปริมาณรงัสคีอสมกิที่วิง่มาสู่โลก การเกดิละอองลอยปกคลมุ
ทอ้งฟ้าที่ไม่ไดเ้กิดจากเผาชีวมวลที่มผีลกระทบต่อการศึกษาดาราศาสตรใ์นขณะสงัเกตการณ ์
บนทอ้งฟ้า  ศึกษาถงึผลของสภาพอากาศและละอองลอยต่อช ัน้บรรยากาศโลกและดาวเคราะห ์
2.4 กลุม่จกัรวาลวทิยาและดาราศาสตรท์ฤษฎ ี ศึกษาวจิยัถงึก�าหนดของจกัรวาล ก�าเนิดและววิฒันาการ
ของดาวดวงแรก การเกดิและววิฒันาการของกาแลกซใีนยุคแรกของเอกภพ ท�าความเขา้ใจธรรมชาติ
ของสสารและปฏสิสาร หลมุด�า พลงังานมดื สสารมดื พลัซาร ์ดาวแปรแสง เควซาร ์และการปลดปลอ่ย

รงัสแีกมมาอย่างรุนแรง
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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

2.5 กลุม่ดาราศาสตรแ์สง - ศึกษาวจิยัและสงัเกตการณด์าราศาสตรใ์นช่วงคลืน่ทีต่ามองเหน็ ใช ้

กลอ้งโทรทรรศนแ์สงในการสงัเกตการณ์และเก็บขอ้มูล เพือ่คน้หาดาวเคราะหน์อกระบบสุริยะ 

ศึกษาดาวแปรแสง ศึกษาดาวคู่ และววิฒันาการของดาว เป็นตน้

ปจัจบุนั มนีกัวจิยั 19 คน ผูช่้วยนกัวจิยัของโครงการต่าง ๆ 23 คน รวมท ัง้สิ้น 42 คน มผีลงานวจิยั

ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการท ัง้ในและต่างประเทศจ�านวนมาก ค่า Impact Factor เฉลีย่อยู่ในระดบั 

4-5 ในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 - 2562 มนีกัวจิยั อาจารย ์และนกัศึกษา ไดใ้ชก้ลอ้งโทรทรรศนท์ ัง้ใน

และต่างประเทศของสถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติในการท�าวจิยั มผีลงานตีพมิพใ์นวารสาร

วชิาการระดบันานาชาตทิีม่ ีImpact factor มากกวา่ 4 ท ัง้หมด 43 ผลงาน 

3) การพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูง

สดร. ใหค้วามส�าคญัในการพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูง เพือ่ยกระดบังานวจิยัและวศิวกรรม ลดการพึง่พา

เทคโนโลยจีากต่างประเทศ ก่อใหเ้กดิการสรา้งก�าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละวศิวกรรรม

ข ัน้สูงในหลายสาขา ความรูแ้ละความเชีย่วชาญทีเ่กดิขึ้นไมไ่ดจ้ �ากดัอยู่เฉพาะงานดาราศาสตรเ์ท่านัน้ 

แต่ยงัสามารถน�าไปต่อยอดประยุกตส์ �าหรบัสาขาวชิาอืน่ ๆ และภาคอตุสาหกรรมต่อไปในอนาคต

ปจัจบุนั สดร. มุง่เนน้การพฒันา 5 เทคโนโลยขี ัน้สูง ไดแ้ก่ ทศันศาสตรแ์ละโฟโตนิกส ์เทคโนโลยี

ดา้นคลืน่วทิยุเมคคาทรอนิกส ์การขึ้นรูปชิ้นงานความละเอยีดสูง และคอมพวิเตอรข์ดีความสามารถ

สูงและวทิยาศาสตรข์อ้มลู 

ตวัอย่าง ผลงานการพฒันาเทคโนโลยดีาราศาสตรแ์ละการประยุกต์

การออกแบบและพฒันาระบบควบคมุกลอ้งโทรทรรศน ์ และเครอืขา่ยกลอ้งโทรทรรศนท์างไกล

อตัโนมตัทิีบู่รณาการร่วมกนัระหวา่งเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมเมคคาทรอนิกสแ์ละหุน่ยนตว์ทิยาการ

คอมพวิเตอร ์ดาราศาสตรแ์ละทศันศาสตร ์
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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 allumini-
zation coating chamber in collaboration with Synchrotron Light Research Institute pro-
viding 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 

การสรา้งและพฒันาระบบเคลอืบกระจกกลอ้งโทรทรรศน ์ สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาตแิละ

สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอนร่วมกนัออกแบบและพฒันาระบบเคลอืบกระจกกลอ้งโทรทรรศน ์           

ขนาดใหญ่ใชร้ะบบสุญญากาศทีใ่ชเ้ทคนิค Sputtering ในการเคลอืบผวิ สามารถควบคุมความหนา

ของฟิลม์บาง ใหม้คีวามเรยีบสม�า่เสมอ มคีวามหนาระดบันาโนเมตร ถงึไมโครเมตร มค่ีาความเรยีบ

ในระดบัดมีาก สามารถน�าไปประยุกตใ์นการเคลอืบโลหะอืน่ๆ ในงานอตุสาหกรรมได ้

การข้ึนรูปช้ินงานความละเอยีดสูงสูก่ารผลติ “ช้ินสว่นโครงสรา้งขาเทยีม”

ทมีวศิวกรจากหอ้งปฏบิตักิารขึ้นรูปชิ้นงานความละเอยีดสูง ไดว้จิยัพฒันาและออกแบบโครงสรา้ง

ชิ้นส่วนขาเทยีม ใหม้คีวามแขง็แรงคงทน มนี�า้หนกัลดลง ปรบัองศาใหเ้คลือ่นไหวไดอ้สิระ ตอบสนอง

การเดนิของผูป่้วยและผูพ้กิารไดท้กุรูปแบบ ลดปญัหาแรงกดจากการใชง้านจรงิ มอีายุการใชง้าน

ทีย่าวนานขึ้น
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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. 

4) การเขา้รว่มโครงการวทิยาศาสตรร์ะดบัโลก
สดร. ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้ร่วมโครงการวทิยาศาสตรร์ะดบัโลกหลายโครงการ แสดงถงึการยอมรบั
และศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองไทยในเวทโีลก เขา้ร่วมโครงการขนาดใหญ่น้ีของ
ประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสใหค้นไทยไดพ้ฒันาศกัยภาพ และสามารถศึกษาวจิยัวทิยาศาสตร์
ระดบัแนวหนา้ไดท้ดัเทยีมกบัประเทศที่มคีวามกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรร์ะดบัโลกและมโีอกาส
พฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูงทีย่งัไมเ่คยมใีนประเทศไทย 
ตวัอย่าง โครงการวทิยาศาสตรร์ะดบัโลกที ่สดร. เขา้ร่วม มดีงัน้ี
1) การเขา้ร่วมโครงการหมูก่ลอ้งโทรทรรศนร์งัสเีชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array: 
CTA) เป็นความร่วมมอืของ 25 ประเทศ มลูค่ารวม 400 ลา้นยูโร มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษา 
High Energy Astroparticles จะตดิต ัง้หมูก่ลอ้งโทรทรรศนร์งัสเีชเรนคอฟ ณ ประเทศสเปน 
และชลิ ีสดร. เขา้ร่วมโครงการ CTA ในส่วนการพฒันาเครื่องเคลอืบกระจกสะทอ้นแสงของกลอ้ง      
โทรทรรศน ์จ�านวน 6,400 บาน โดยความร่วมมอืกบัสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี
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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

2) การเขา้ร่วมโครงการ Jiangmen Underground Neutrino Observatory : JUNO ภายใต ้
สถาบนัฟิสกิสพ์ลงังานสูง สาธารณรฐัประชาชนจนี เพือ่สรา้งหอ้งปฏบิตักิารศึกษาอนุภาคนิวตรโิน    
มหีน่วยงานร่วมด�าเนินการมากกวา่ 70 สถาบนั จาก 16 ประเทศท ัว่โลก มลูค่ารวม 300 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ ประเทศไทยเขา้ร่วมในลกัษณะการเป็น Consortium ของ 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สถาบนัวจิยั
ดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี และจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั รบัผดิชอบ
การออกแบบคอยลแ์มเ่หลก็ เพือ่ป้องกนัอปุกรณร์บัสญัญาณจากสนามแมเ่หลก็โลก 
3) สดร. เขา้ร่วมโครงการ Gravitational-Wave Optical Transient Observer : GOTO  ร่วมกบั
มหาวทิยาลยัในสหราชอาณาจกัรและออสเตรเลยี เพือ่ตดิต ัง้กลอ้งโทรทรรศนม์มุกวา้ง ทีส่ามารถ            
ถ่ายภาพวตัถุท ัว่ทอ้งฟ้าตลอดเวลาท ัง้ซีกฟ้าเหนือและซีกฟ้าใตเ้พื่อติดตามวตัถุที่อาจเป็นตน้
ก�าเนิดของคลืน่ความโนม้ถว่ง เมือ่มกีารตรวจวดัเหตกุารณค์ลืน่ความโนม้ถว่งโดยหอสงัเกตการณ ์
LIGO รวมถงึสามารถใชใ้นการส�ารวจทอ้งฟ้า เพือ่คน้หาวตัถใุนระบบสุริยะที่ยงัไม่เคยมกีาร 
คน้พบมาก่อน
5) ความรว่มมือทางดาราศาสตรก์บัหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
สดร. มบีทบาทส�าคญัในระดบันานาชาตทิีใ่ชด้าราศาสตรเ์ป็นเครื่องมอืในการพฒันาประเทศอย่าง
ย ัง่ยนื เปิดโลกการเรยีนรูใ้หป้ระชาชนทกุเพศทกุวยั ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นศูนยด์าราศาสตร์
เพือ่การพฒันาในระดบันานาชาต ิ2 ศูนย ์ไดแ้ก่ International Training Center in Astrono-
my under the Auspices of UNESCO (ITCA) และ Southeast Asia - Regional Office 
of Astronomy for Development (SEAROAD)
นอกจากน้ี สดร. ยงัมคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท ัง้ในประเทศ และต่างประเทศ รวม 67 

ฉบบั (ในประเทศ  33  ฉบบั และต่างประเทศ 34 ฉบบั) 
ตวัอย่าง ความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ท ัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เป็นดงัน้ี
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• 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 devel-
oping 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 Thai-
land. More than 4,000 activities have been held so far and teaching materials have been 
distributed to more than 500 schools and institutes.

• Max Planck Institute for Radio Astronomy (Germany) ในการสรา้งเครื่องรบัสญัญาณ
วทิยุในช่วงคลืน่ L-band และ K-band

•  Jodrell Bank Center for Astrophysics, University of Manchester (UK) ในการสรา้ง   
Universal backend ซึง่จะใช ้GPU เป็นตวัประมวลผลแทนแบบเดมิ

•  Institut d’Optique Graduate School (France) ในการพฒันาเครื่องมอืข ัน้สูงทางดา้น
ทศันศาสตร์

•  National Astronomical Observatory of Japan (Japan) ในการทดสอบเพือ่การตรวจรบั
งานสรา้งกลอ้งโทรทรรศนว์ทิยุ

• Polar Research Institute of China, Chinese Academy of Sciences (China) ในการ
วจิยัดาราศาสตรท์ีข่ ัว้โลกใต ้

• Centre for Astrophysics and Space Science (CASS), CSIRO (Australia) ในความ
ร่วมมอืดา้นดาราศาสตรว์ทิยุ

• สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในความร่วมมือดา้นการอบรมครู       
เชงิปฏบิตักิารดา้นดาราศาสตร์

6) ภาคคีวามรว่มมือพฒันาความสามารถเทคโนโลยอีวกาศไทย (Thai Space Consortium)
สดร. รเิริม่และผลกัดนัใหเ้กดิความร่วมมอืส�าคญัของ 3 หน่วยงาน ภายใตส้งักดักระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีไดแ้ก่ สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ- สดร. ส�านกังานเทคโนโลยอีวกาศและ
ภมูสิารสนเทศแห่งชาต ิ- สทอภ. และสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน- สซ. ในการพฒันาดาวเทยีม
ขนาดเลก็เพือ่ใชใ้นการวจิยั ดาวเทยีมดงักลา่วจะถกูออกแบบและสรา้งโดยบคุลากร 3 หน่วยงาน 
เป็นการสรา้งประสบการณก์ารพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูงในประเทศไทย คาดวา่จะสามารถส่งขึ้นสู่
อวกาศไดภ้ายในปี 2567 ดาวเทยีมดวงน้ี มนี�า้หนกัประมาณ 100 กโิลกรมั ม ี Payload หลกั 
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ไดแ้ก่ กลอ้งโทรทรรศนข์นาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 20 ซม. ซึ่งออกแบบและสรา้งโดย สดร. ม ี 
Payload รอง ไดแ้ก่ อปุกรณต์รวจวดัทีศึ่กษาสภาวะการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ และจะถกูส่งไป
ทีว่งโคจร 500-800 กโิลเมตร
7) การสรา้งความตระหนกัและความตืน่ตวัดา้นดาราศาสตรสู์ส่งัคมไทย 
สดร. สรา้งความตระหนกัและสือ่สารดาราศาสตรไ์ปสู่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลมุ
กลุม่เป้าหมายทกุระดบั เพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจ กระตุน้ความสนใจ ยกระดบัและสรา้งสงัคมแห่ง
การเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี แต่ละกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ไดค้�านงึถงึเนื้อหาทีเ่หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย มผูีเ้ขา้ร่วมกจิกรรมรวมมากกวา่ 200,000 คนต่อปี 
นอกจากนี้ยงัด�าเนินโครงการกระจายโอกาสการเรยีนรูด้าราศาสตร ์ คดัเลอืกโรงเรยีนเพือ่รบัมอบ
กลอ้งโทรทรรศนแ์ละสือ่การเรยีนรูด้าราศาสตรส์ �าหรบัจดัการเรยีนการสอน นบัถงึปจัจบุนัมโีรงเรยีน
เขา้ร่วมโครงการท ัง้สิ้น 360 โรงเรยีน ใน 76 จงัหวดั ก่อใหเ้กดิการตืน่ตวัทางดาราศาสตรใ์นวงกวา้ง
สดร. ใหค้วามส�าคญัอย่างยิง่ต่อ “การสือ่สารดาราศาสตรสู่์สงัคมไทย” มกีารสือ่สารผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ ในแต่ละปีมกีารส่งขา่วแจกมากกวา่ 90 คร ัง้ มเีวปไซตส์ �าหรบัเผยแพร่
ขอ้มลูและกจิกรรม มผูีเ้ขา้ชมเวป็ไซตม์ากกวา่ 100,000 คนต่อเดอืน มช่ีองทางสือ่สงัคมออนไลน์
เพือ่เป็นช่องทางการสือ่สารระหวา่ง สดร. กบัประชาชน มกีารอพัเดทขอ้มลูขา่วสารผ่านเฟซบุค๊ 
มากกวา่ 1,000 คร ัง้ต่อปี ปจัจบุนัมสีมาชกิแฟนเพจทีต่ดิตาม มากกวา่ 250,000 คน ฯลฯ 
ปจัจบุนัมปีระชาชนใหค้วามสนใจและเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารดาราศาสตรเ์พิม่มากขึ้น แสดงใหเ้หน็
วา่ดาราศาสตรม์ส่ีวนท�าใหเ้กดิกระแสความสนใจ สรา้งความตระหนกั ความตื่นตวั สรา้งแรง
บนัดาลใจ สรา้งการรบัรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหเ้กดิขึ้นในสงัคมไทยอย่างแพร่หลาย 
สดร. คาดหวงัวา่จะใชด้าราศาสตรจ์ะเป็นเครื่องมอืในการพฒันาคนใหม้กีระบวนการคดิอย่างเป็น
เหตแุละผลเพือ่เป็นรากฐานการสรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต่้อไป

Each year, NARIT launches more than 90 press releases. Its website boasts its popular-
ity 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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เชือ้แบคทีเรยีสายพนัธุใ์หม่ Paenibacillus spp. ท่ีทนกรดอะซิตกิความเข้มข้น
สูงเพือ่กระบวนการผลิตกรดอะซิตกิ
ศาสตราจารย ์ดร. วราวฒุ ิครูส่ง
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารหมกั คณะอตุสาหกรรมเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ ลาดกระบงั

ในช่วงทศวรรษน้ีแบคทเีรยีสายพนัธุ ์Paenibacillus spp. ไดร้บัความสนใจอย่างมาก เน่ืองจากเป็น
แบคทเีรยีทีม่คีวามทนทานต่อสภาพแวดลอ้มไดด้พีรอ้มท ัง้มสีมบตัใินการผลติสารต่างๆ ประกอบดว้ย 
(1) phytohormone indole-3-acetic acid ฮอรโ์มนพชืทีส่ �าคญั (2) antimicrobial และ insecticides 
(3) Paenibacillus-derived antimicrobials ทีป่ระยุกตใ์ชท้างการแพทย ์รวมถงึ polymyxins และ 
fusaricidins (4) exo-polysaccharide (EPS) (5) เอน็ไซม ์เช่น amylases, cellulases, hemicellulases, 
lipases, pectinases, oxygenases, dehydrogenases, lignin-modifying enzymes และ 
mutanases และ (6) การสรา้งกรดอนิทรยีซ์ึง่สอดคลอ้งกบัความสนใจของของหอ้งปฏบิตักิาร
เทคโนโลยกีารหมกั คณะอตุสาหกรรมเกษตร สจล. จงึจดัท�าโครงการในการคดัเลอืกเชื้อแบคทเีรยี 
Paenibacillus spp. จากขา้วทีผ่่านการย่อยและน�า้หมกัน�า้สม้สายชู เน่ืองจากหอ้งปฏบิตักิารฯ ไดมุ้ง่เนน้
การศึกษาวจิยัน�า้สม้สายชูจากขา้วมาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี อกีท ัง้ขา้วเป็นแหลง่หน่ึงทีม่โีอกาส 
ตรวจพบรวมถงึพบการปนเป้ือนของเชื้อดงักลา่วในน�า้สม้สายชู ดงันัน้จงึม ัน่ใจวา่จะสามารถคดัแยก
เชื้อแบคทเีรยีทีต่อ้งการได ้จากนัน้จะน�าเชื้อ Paenibacillus spp. ทีค่ดัแยกไดม้าผ่านการปรบัสภาพ   
ภายใตค้วามเขม้ขน้ของกรดอะซติกิสูง (4.5 5.5 และ 6.5% ซึง่เป็นสภาพทีแ่บคทเีรยีท ัว่ไปถกูท�าลาย
ยกเวน้เชื้อแบคทเีรยีอะซติกิ Acetobacter aceti WK และ A. pasteurianus NK ซึง่ใชใ้นการ    
ผลติกรดอะซติกิในหอ้งปฏบิตักิารฯ และบรษิทัทีข่อใชส้ทิธปิระโยชนจ์ากงานวจิยัท ัง้ 4 บรษิทั) และ
ทีอ่ณุหภมูสูิง (40 องศาเซลเซยีส)  จากนัน้น�าเชื้อทีผ่่านการปรบัสภาพแลว้มาศึกษาความสามารถใน
การผลติกรดอะซติกิแบบกึง่ต่อเน่ืองดว้ยระบบ High initial acetic acid concentration process 
ในถงัหมกั internal Venturi injector bioreactor ตน้แบบขนาด 100 ลติร (ทีเ่ป็นอนุสทิธบิตัร) เพือ่
พฒันาเป็น Novel process ทีผ่ลติกรดอะซติกิดว้ยเชื้อแบคทเีรยี 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) phyto-
hormone 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 Tech-
nology, 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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การกระตุน้การผลิตสารบีต้ากลูแคนและสารฟีนอลิกท่ีมฤีทธิย์บัยัง้เอนไซม์
ไทโรซิเนสจากเห็ดกนิได้ด้วยแสงท่ีมคีวามยาวคล่ืนต่างกนั
ดร. วราภรณ ์อภวิฒันาภวิตั
สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร

เหด็เป็นสิง่มชีวีติทีจ่ดัอยู่ในกลุม่ทีเ่รยีกวา่ “ฟงัไจ” (Fungi) สามารถเป็นไดท้ ัง้อาหารและยา ประกอบดว้ย

โปรตนี แป้งไขมนัต�า่ และอดุมไปดว้ยแร่ธาต ุวติามนิบรีวม วติามนิซ ีกรดไรโบฟลาวนิ กรดนิโคตนิิค 

ตลอดจนสารพฤกษเคม ี นอกจากน้ีเหด็ยงัประกอบดว้ยคารโ์บไฮเดรตชนิดบตีา้กลูแคน ซึง่เป็น 

พอลแิซคคาไรดช์นิดหน่ึงมคุีณสมบตัิในการลดความดนัโลหิต ระดบัน�า้ตาลในเลอืด ยบัย ัง้         

การเจรญิเตบิโตของเซลลม์ะเรง็ ต่อตา้นจลุนิทรยี ์และยงัประกอบดว้ยสารประกอบกลุม่ฟีนอลกิ

ซึง่มฤีทธิ์ตา้นอนุมลูอสิระและฤทธิ์ยบัย ัง้เอนไซมไ์ทโรซเินสอกีดว้ย จดัเป็นสารตา้นอนุมลูอสิระที่

ส �าคญัมส่ีวนช่วยชะลอความชรา จากงานวจิยัเบื้องตน้พบวา่เสน้ใยเหด็ Auricularia delicata 

(RSPG00622) มปีรมิาณสารบตีา้กลูแคนสูงทีสุ่ด และเสน้ใยเหด็ Perenniporia sp. (RSPG00139) 

มปีรมิาณสารประกอบฟีนอลกิท ัง้หมดสูงทีสุ่ดทีม่ฤีทธิ์ตา้นอนุมลูอสิระและยบัย ัง้เอนไซมไ์ทโรซเินส

ไดด้ทีีสุ่ด จากคุณสมบตัขิา้งตน้สารสกดัจากเสน้ใยเหด็สามารถน�าไปประยุกตใ์ชใ้นผลติภณัฑอ์าหาร

เสรมิและเครื่องส�าอางไดเ้ป็นอย่างด ี หากสามารถเพิม่ปรมิาณการผลติสารพฤกษเคมดีงักลา่วใน

เสน้ใยเหด็ไดจ้ะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนเ์สน้ใยเหด็ไดม้ากขึ้น วตัถปุระสงคข์อง

งานวจิยัน้ีจงึมุง่เนน้ไปทีก่ารเพิม่ปรมิาณสารบตีา้กลูแคนและสารฟีนอลกิจากเหด็ท ัง้ 2 ชนิดโดย

การใชแ้สงสจีากหลอดไดโอดเปลง่แสง (LED) ซึง่มงีานวจิยัมากมายทีร่ายงานเกี่ยวกบัผลของแสง

จากหลอดไดโอดเปลง่แสงในการเพิม่ปรมิาณสารพฤกษเคมขีองเหด็

Stimulation of Production of beta-glucan and Phenolic Compounds Inhibiting 
Enzyme Tyrosinase from Edible Mushroom by Different Light Wave-Lengths

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 mush-
rooms would then be able to improve the efficiency of their utilization.
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การศึกษาจุลินทรีย์ท่ีมีบทบาทในการเปล่ียนรูปสารหนูในน�้าใต้ดินท่ีได้รับ   
ผลกระทบจากกจิกรรมการเกษตรเพ่ือเป็นแนวทางในการบ�าบัดมลพษิด้วย
วธีิทางชวีภาพ
ดร. พรินทพ์ดิา สนธิพนัธ ์
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

ปญัหาน�า้ใตด้นิปนเป้ือนสารหนูจดัเป็นปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึ้นท ัว่โลกรวมท ัง้ประเทศไทย การใช ้
น�า้ใตด้นิปนเป้ือนสารหนูเพือ่การอปุโภคบรโิภคและเกษตรกรรมท�าใหเ้กดิปญัหาสุขภาพรา้ยแรงได ้
เพราะสารหนูเป็นสารก่อมะเรง็ การบ�าบดัสารหนูดว้ยวธิทีางชวีภาพอาศยัความสามารถของจลุนิทรยี ์
ในการเปลีย่นรูปสารหนูผ่านปฏกิริยิาอารซ์ไีนตอ์อกซเิดช ัน่ อารซ์เีนตรดีกัช ัน่ และการเตมิหมูเ่มทลิ 
เน่ืองจากอารซ์ไีนต ์(As3+) เป็นรูปแบบทีพ่บมากในน�า้ใตด้นิและมพีษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติ การบ�าบดั
สารหนูตกคา้งในน�า้ใตด้นิจงึมุง่เนน้ทีป่ฏกิริยิาอารซ์ไีนตอ์อกซเิดช ัน่ซึง่เป็นการเปลีย่นรูป As3+ เป็น 
As5+ ปฏกิริยิาน้ีขบัเคลือ่นโดยอารซ์ไีนตอ์อกซไิดซิง่แบคทเีรยีโดยใชเ้อนไซมอ์ารซ์ไีนตอ์อกซเิดส (aio) 
จลุนิทรยีก์ลุม่น้ีสามารถน�าไปใชใ้นการพฒันาเทคโนโลยกีารดูดซบัทางชวีภาพและการสะสมทางชวีภาพ
ต่อไป โครงการวจิยัน้ีใชแ้อ่งน�า้ใตด้ินระยองเป็นพื้นที่ศึกษาเน่ืองจากน�า้ใตด้ินบริเวณน้ีไดร้บั              
ผลกระทบจากกจิกรรมการเกษตรและมปีรมิาณสารหนูเกนิเกณฑอ์นุโลมสูงสุด วตัถปุระสงคห์ลกั
ของโครงการวจิยัน้ีคือการศึกษาความหลากหลายและปริมาณของจลุนิทรียท์ีม่บีทบาทส�าคญัใน        
การเปลีย่นรูปสารหนูในน�า้ใตด้นิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากกิจกรรมการเกษตร โดยใชก้ารวเิคราะห ์    
ไมโครไบโอมร่วมกบัเทคโนโลย ีNGS รูปแบบ Illumina MiSeq ในการศึกษายนี 16S rRNA บรเิวณ 
V3-V4 และใชเ้ทคนิค PCR-cloning-sequencing และ quantitative PCR ในการตรวจหาและ
นบัจ�านวนยนี aioA องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากโครงการวจิยัน้ีจดัเป็นขอ้มลูพื้นฐานส�าคญัทีจ่ะถกูน�าไปใช ้

เพือ่วางแผนและพฒันาแนวทางการบ�าบดัพื้นทีป่นเป้ือนสารหนูต่อไป

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 bioac-
cumulation 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 transforma-
tions 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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การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดหวานพิเศษ
ดร. พรชยั หาระโคตร
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การพฒันาพนัธุข์า้วโพดหวานพเิศษ (Zea mays L. var. saccharata) เพือ่เพิม่ปรมิาณแคโรทนีอยด์

เป็นการเพิม่มลูค่าและแนวทางเลอืกใหมส่ �าหรบัเกษตรกรและผูบ้รโิภคทีใ่ส่ใจในสุขภาพ การศึกษาน้ีแบง่

ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย การศึกษาส่วนแรก คอื การพฒันาพนัธุข์า้วโพดหวานพเิศษลูกผสมเดีย่ว

จากประชากร Sugar-75/TSC, JumboSweet/Trinity, KV/Delectable, Jumbosweet/Delectable 

และ P4546/Montauk โดยผสมขา้มกบัตวัทดสอบ (tester) หลงัจากนัน้น�าลูกผสม Top-cross ไป

ประเมนิผลผลติ องคป์ระกอบผลผลติ และปรมิาณแคโรทนีอยด ์ เพือ่คดัเลอืกสายพนัธุท์ีศ่กัยภาพ

ผลผลติและปรมิาณแคโรทนีอยดสู์ง ส�าหรบัการพฒันาเป็นสายพนัธุอ์นิเบรดและพนัธุลู์กผสมเดีย่วต่อไป 

และการศึกษาส่วนที ่ 2 คอื การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคสเปกโตรสโคปีอนิฟาเรดย่านใกล ้ (Near Infrared                

spectroscopy; NIR) ร่วมกบัวธิกีาร patial least squares regression (PLSR) เพือ่สรา้งสมการท�านาย

ปรมิาณแคโรทนีอยดใ์นขา้วโพดหวานพเิศษ เริม่จากการพฒันาสมการเบือ้งตน้จากเชื้อพนัธุกรรมขา้วโพด

หวาน 40 จโีนไทป์ น�าตวัอย่างมาวดัค่าการดูดกลนืแสงที ่400-2,498 nm แลว้น�าไปวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค 

HPLC ซึง่เป็นวธิกีารมาตรฐาน หลงัจากนัน้ น�าสมการเบื้องตน้ไปใชใ้นการท�านายปรมิาณแคโรทนีอยด์

ในประชากร Sugar-75/TSC, JumboSweet/Trinity, KV/Delectable, Jumbosweet/Delectable 

และ P4546/Montauk จ�านวน 130 จโีนไทป์ วเิคราะหท์างสถติถิงึความเป็นไปไดใ้นการน�าเทคนิค NIR 

ส�าหรบัการคดัเลอืกเชื้อพนัธุกรรมในโครงการปรบัปรุงพนัธุ ์ ซึง่จะส่งผลใหโ้ปรแกรมการปรบัปรุงพนัธุ์

ขา้วโพดหวานมคีวามกา้วหนา้อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้

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-calibra-
tion 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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การวเิคราะห์จโีนมของทุเรยีนพนัธุป์ลูก 30 พนัธุเ์พือ่การระบุความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและยีนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นและสีของเนื้อผล
รองศาสตราจารย ์ดร. ศภุอรรจ ศิริกนัทรมาศ
ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ทเุรยีน (Durio zibethinus Murray) ถอืเป็นหน่ึงในผลไมท้ีม่มีลูค่าการส่งออกสูงทีสุ่ด ทีน่�ารายได ้

เขา้สู่ประเทศไทย ตลาดการส่งออกมแีนวโนม้ทีจ่ะขยายตวัอย่างต่อเนื่องในอนาคต ในเนื้อทเุรยีน 

นอกจากน�า้ตาลทีพ่บเป็นหลกัแลว้ ยงัอดุมไปดว้ยสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพมากมาย เช่น แคโรทนีอยด ์

ทีย่งัเกีย่วขอ้งกบัสขีองเน้ือทเุรยีนและส่งผลต่อความนิยมในการบรโิภค และสารระเหยทีม่ซีลัเฟอร์

เป็นองคป์ระกอบที่ส่งผลต่อกลิน่ของผลทุเรียน ทุเรียนแต่ละพนัธุจ์ะมปีริมาณของสารเหล่าน้ี      

แตกต่างกนัออกไป ในโครงการน้ี กลุม่วจิยัของเราตอ้งการศึกษาจโีนมของทเุรยีนพนัธุป์ลูก 30 พนัธุ ์

ทีม่คีวามแตกต่างของระดบัของสเีหลอืงของเน้ือผลและความแรงของกลิน่ และบรูณาการเขา้กบั

การศึกษาทรานสคริปโทมและเมแทโบโลมของเน้ือผลทุเรียนที่ก�าลงัศึกษาอยู่ ขอ้มูลจโีนมที่ได ้

สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึความหลากหลายทางพนัธุกรรมและความสมัพนัธเ์ชิงววิฒันาการของ     

พนัธุท์เุรยีน ผ่านการระบ ุsingle nucleotide polymorphism (SNP) และ insertion/deletion 

(InDel) และสามารถน�าไปใชใ้นการระบยุนีและบรเิวณควบคุมการแสดงออกของยนีทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

สขีองเน้ือผลและกลิน่ เพือ่พฒันาเครื่องหมายโมเลกลุส�าหรบัการปรบัปรุง/คดัเลอืกพนัธุท์ีเ่ป็นที่

ตอ้งการของตลาดได ้

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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การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์จากร�าข้าวพื้นเมือง 
พันธุ์หอมกระดังงาโดยใช้วิธีทางเอนไซม์
ดร. พรเพญ็ พนมวลัย ์
สาขาวชิาชวีเคม ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์

วสัดุเศษเหลอืจากขา้วถอืเป็นแหล่งผลติโปรตีนคุณภาพ โดยเฉพาะร�าขา้ว การศึกษาที่ผ่านมา  

พบวา่โปรตนีไฮโดรไลเซทซึง่สกดัจากร�าขา้ว มฤีทธิ์ในการตา้นอนุมลูอสิระสูง และมคีวามคงอยู่ 

ทางชวีภาพ เป็นตน้ ขา้วพนัธุห์อมกระดงังาเป็นขา้วสแีดงพื้นเมอืงพนัธุแ์รกของจงัหวดันราธวิาสที่

ไดร้บัการรบัรองพนัธุ ์  มจีดุเด่นส�าคญัคอื มปีรมิาณธาตแุคลเซยีมสูง และปรมิาณไฟเตทต�า่กวา่

ขา้วหลายพนัธุ ์ อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มกีารศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพของเปปไทดท์ีส่กดัจาก 

ร�าขา้วของขา้วพนัธุห์อมกระดงังา การศึกษาคร ัง้น้ีเพือ่ศึกษาฤทธิ์ทางชวีภาพของเปปไทดท์ีส่กดัจาก

ร�าขา้วพนัธุห์อมกระดงังาดว้ยวธิีทางเอนไซม ์ โดยศึกษาสภาวะของเอนไซมท์ี่เหมาะสมต่อการ 

ไฮโดรไลเซทโปรตีน หลงัจากนัน้เปปไทดถ์ูกน�ามาแยกดว้ยวธิีอลัตราฟิวเตรช ัน่ จากการศึกษา 

พบวา่แหลง่ของโปรตนีทีแ่ตกต่างกนั จะมผีลต่อล �าดบักรดอะมโินทีแ่ตกต่างกนัซึง่ส่งผลต่อฤทธิ์

ทางชวีภาพ เปปไทดท์ีส่กดัไดจ้ากร�าขา้วจะน�ามาศึกษาฤทธิ์ตา้นอนุมลูอสิระ การศึกษาในครัง้น้ี  

ถอืเป็นการเริ่มตน้ศึกษาฤทธิ์ทางชวีภาพจากเปปไทดท์ีส่กดัจากร�าขา้วของขา้วพนัธุห์อมกระดงังา

ดว้ยวธิทีางเอนไซมซ์ึง่เป็นวธิทีีป่ลอดภยั มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะพฒันาเปปไทดท์ีม่ฤีทธิ์ทางชวีภาพ 

เป็นส่วนผสมในผลติภณัฑอ์าหารเพือ่สุขภาพและพฒันาต่อยอดเป็นโภชนเภสชัภณัฑต่์อไป

In vitro Biological Activity of Bioactive Peptides Obtained from Rice 
Bran of Local Hawm Gra Dang Ngah Rice Using Enzymology
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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การพฒันาไฮโดรเจลและนาโนเจลจากวสัดุฐานชวีภาพเพือ่เป็น 
สารปรบัปรงุดินส�าหรับมุ่งสู่การเกษตรแบบอัจฉริยะ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรรณวมิล ปาสาณพนัธ ์
ภาควชิาวสัดศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

โครงการวจิยัน้ีมุง่เนน้การพฒันาไฮโดรเจลและนาโนเจลจากวสัดุฐานชวีภาพทีไ่ดจ้ากวสัดุเหลอืใช ้

เช่น กากมะพรา้ว กากมนัส�าปะหลงั ชานออ้ย กากกาแฟ เปลอืกผลไมเ้หลอืใช ้และไคตนิ-ไคโตซาน

จากเปลอืกกุง้ โดยการดดัแปรโครงสรา้งของวสัดุฐานชวีภาพดงักลา่วดว้ยกระบวนการทีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้มโดยใชล้ �าอเิลก็ตรอนซึง่สามารถพฒันากระบวนการผลติไดใ้นระดบัอตุสาหกรรม 

โครงการมแีนวคดิในการพฒันาเป็น 3 แนวทางคอื แนวทางที ่1) การพฒันาไฮโดรเจลฐานชวีภาพ

ทีม่สีมบตัใินการกกัเกบ็น�า้ระดบัสูงเพือ่ควบคุมความชื้นในดนิทราย แนวทางที ่2) การพฒันานาโนเจล

ที่มีกลไกพิเศษส�าหรบักกัเก็บปุ๋ ยและควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ ยเพื่อเพิ่มการใชปุ้๋ ยไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ และแนวทางที ่3) การพฒันาระบบไฮโดรเจลร่วมกบันาโนเจล เพือ่เป็นวสัดุปรบัปรุง

ดนิแบบสองกลไกดว้ยการควบคุมความชื้นและปุ๋ยในดนิทรายไดอ้ย่างสมบูรณ ์โดยโครงการวจิยั

ไดม้กีารศึกษากระบวนการดดัแปรใหเ้หมาะสมเพือ่การผลติโฮโดรเจลและนาโนเจล นอกจากนี้ยงั

ไดศึ้กษาประสทิธิภาพของไฮโดรเจลและนาโนเจลส�าหรบัการปรบัปรุงดนิและการเพาะปลูกพชื    

(เช่น ขา้วโพดฝกัอ่อน)  โครงการวจิยันี้คาดหวงัวา่ ระบบดนิทีม่กีลไกพเิศษเป็นส่วนหนึ่งทีส่ามารถ

น�าไปประยุกตส์ �าหรบัการพฒันาระบบการเกษตรแบบอจัฉรยิะโดยการควบคุมความชื้นและแร่ธาตุ

อาหารในดนิใหเ้หมาะสมกบัช่วงระยะเวลาการเจรญิเตบิโตจนถงึการเกบ็เกี่ยวผลผลติ

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

การควบคุมโรคข้าวโดยชวีวธิแีละการส่งเสรมิการเจรญิของพชืด้วยแบคทีเรยี
ที่อยู่ร่วมกับพืชและแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศรีกาญจนา คลา้ยเรือง
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

โรคไหมแ้ละโรคขอบใบแหง้ (bacterial leaf blight) ในขา้วมสีาเหตมุาจากเชื้อรา Pyricularia 

oryzae และแบคทเีรยี Xanthomonas oryzae pv. oryzae จดัเป็นโรคในขา้วทีเ่ป็นปญัหาส�าคญั

มากในการผลติขา้วของประเทศไทย การควบคุมโรคน้ีโดยใชส้ารเคมใีหป้ระสทิธภิาพในการควบคุม

โรคต�า่ ในการศึกษาคร ัง้น้ีจะท�าการคดักรองความสามารถของแบคทเีรียที่อยู่ร่วมกบัพชื และ

แบคทเีรยีทีอ่ยู่ร่วมกบัไลเคนในการยบัย ัง้เชื้อรา P. oryzae และ X. oryzae pv. oryzae โดย

แบคทเีรยีทีอ่ยู่ร่วมกบัพชืในทีน้ี่รวมแบคทเีรยีทีเ่ป็นเอนโดไฟท ์ และอพิไิฟท ์ ซึง่มบีทบาทส�าคญั 

ในการอยู่ร่วมกบัพชืท ัง้ในแงข่องการป้องกนัโรค และส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื ในขณะที่ 

บางชนิดอาจก่อโรคได ้ ส่วนแบคทเีรยีทีอ่ยู่ร่วมกบัไลเคน คอืแบคทเีรยีทีไ่มส่งัเคราะหแ์สงอยู่ใน

ทลัลสัของไลเคน มบีทบาทส�าคญัเช่นการละลายฟอสเฟต การผลติฮอรโ์มนพชื การตรงึไนโตรเจน 

และการสรา้งเอนไซม ์ดงันัน้ในการศึกษานี้จงึไดท้ �าการทดสอบความสามารถของแบคทเีรยีในการ

ส่งเสริมการเจริญของพชืดว้ย ผลจากการศึกษาคร ัง้น้ีจะเป็นแนวทางในการควบคุมโรคขา้วใน 

ระยะยาว ส่งเสรมิใหเ้กดิการปลูกขา้วในแนวทางเกษตรอนิทรยี ์และเป็นการช่วยลดปญัหาสารพษิ

ตกคา้งในผลผลติและสิง่แวดลอ้ม

Biocontrol of Rice Pathogens and Plant Growth Enhancement by Plant 
and Lichen-associated Bacteria
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. Plant- 
associated 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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ฟลูออเรสเซนซ์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่เพ่ือใช้ตรวจวัดไอออนปรอท แคดเมียม 
และไซยาไนด์ในสารละลายและชดุตรวจสอบในภาคสนาม
รองศาสตราจารย ์ดร. นนัทนิตย ์วานิชาชวีะ
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร

การปนเป้ือนของโลหะหนกัอนัตราย และไอออนไซยาไนด ์ในอาหาร น�า้ดืม่ และ ในสิง่แวดลอ้มสามารถ
ก่อใหเ้กิดปญัหาสุขภาพทีรุ่นแรงต่อสิง่มชีวีติและมนุษย ์ ดงันัน้การใชเ้ซนเซอรท์ีม่คีวามสามารถ 
ในการตรวจวดัไอออนของโลหะหนกัอนัตรายและไอออนไซยาไนดอ์ย่างจ�าเพาะเจาะจง และมคีวาม
สามารถในการตรวจวดัปรมิาณสารดงักลา่วในระดบัความเขม้ขน้ทีต่ �า่มาก ๆ  จะมปีระโยชนอ์ย่างมาก
ในการป้องกนัปญัหามลพษิทีจ่ะเกิดขึ้นก่อนทีจ่ะมกีารลุกลาม ดว้ยเหตผุลดงักลา่วจงึกลายเป็น          
จดุประสงคห์ลกัของงานวจิยัน้ี ซึง่ตอ้งการทีจ่ะใชค้วามรูท้างดา้นเคมอีนิทรยีส์งัเคราะห ์เคมวีเิคราะห ์
และเคมซุีปราโมเลคิวล่าร ์ มาใชใ้นการพฒันาและออกแบบฟลูออเรสเซนซเ์ซนเซอรช์นิดใหม่ที ่    
สามารถตรวจวดัสารพษิดงักล่าวได ้ ในงานวจิยัน้ีฟลูออเรสเซนซเ์ซนเซอรส์ �าหรบัใชต้รวจวดั         
ไอออนปรอท แคดเมยีม และไซยาไนดจ์ะถกูออกแบบขึน้มาใหมต่ามหลกัการของเคมซุีปราโมเลควิลาร ์
และจะถกูสงัเคราะหข์ึ้นโดยใชข้ ัน้ตอนการสงัเคราะหท์างเคมอีนิทรยีท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่เซนเซอร ์    
ดงักลา่วจะออกแบบใหม้กีารเรอืงแสงฟลูออเรสเซนซใ์นช่วงแสงวสิเิบลิ และช่วงใกลร้งัสอีนิฟราเรต 
รวมท ัง้คาดวา่จะแสดงการเปลีย่นแปลงไดด้ว้ยการเปลีย่นสขีองสารละลาย และสามารถสงัเกตเหน็ได ้
ชดัเจนไดด้ว้ยตาเปล่าเมือ่เกิดการดกัจบัไอออนที่ตอ้งการ โดยคาดว่าเซนเซอรท์ี่ออกแบบและ
สงัเคราะหข์ึ้นในโครงการน้ีจะสามารถใชต้รวจวดัไอออนปรอท แคดเมยีม และ ไซยาไนดใ์นระดบั 
ทีต่ �า่มาก ๆ  และต�า่เพยีงพอทีจ่ะวดัปรมิาณสารพษิดงักลา่วไดใ้นน�า้ดืม่หรอือาหาร ดงัค่าที ่U.S. EPA, 
WHO หรอื FDA ไดก้�าหนดไว ้โดยเซนเซอรเ์หลา่น้ีจะน�ามาใชใ้นการทดสอบการหาปรมิาณไอออน
ปรอท แคดเมยีม และไซยาไนด ์ในหอ้งปฏบิตักิาร และทดสอบในตวัอย่างจรงิ ดงัเช่นใน น�า้ดืม่ น�า้เสยี 
ขา้ว (รวมท ัง้น�า้ซาวขา้ว) และธญัพชืทีย่่อยเป็นสารละลายแลว้ ตวัอย่างชวีภาพ และผลติภณัฑต่์าง ๆ 
ทีผ่ลติขึ้นเพือ่การคา้ (เช่น ครมีทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งส�าอาง) และน�ามาท�าชดุทดสอบในภาคสนามทีส่ามารถ

ใชต้รวจสอบสารพษิในราคาประหยดัไดอ้กีดว้ย

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.gr
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การสังเคราะห์สารอิแนนทิโอเมอร์และการแยกไครัลโมเลกุลด้วยเทคนิค
ทางเคมีไฟฟ้า
ดร. จุฬารตัน ์วฒันกจิ
ส�านกัวชิาวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยสริิเมธี

การผลติสารอแินนทโิอเมอรท์ีม่คีวามบรสุิทธิ์สูงมคีวามส�าคญัอย่างมาก โดยเฉพาะในอตุสาหกรรม

ยาและเครื่องส�าอาง งานวจิยัน้ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบและพฒันาตวัเร่งปฏกิริยิาเคมไีฟฟ้าโลหะ 

เพือ่ใชใ้นกระบวนการผลติสารอแินนทโิอเมอรท์ีม่คีวามบรสุิทธิ์สูงเช่น อแินนทโิอเมอรข์องไดไฮดรอกซี

ฟีนิลอะลานีน (DOPA) กรดแมนดลีกิ (mandelic acid) และฟีนลิเอทานอล (phenylethanol) 

คณะวจิยัประสบความส�าเรจ็ในการออกแบบตวัเร่งปฏกิริยิาและวสัดุเคมไีฟฟ้าชนิดไครลัแพลทนิมั 

และใชเ้ป็นตวัเร่งปฏกิริยิารดีกัชนัเชงิไฟฟ้า วสัดุดงักลา่วสามารถเตรยีมดว้ยเทคนิคการชบุโลหะดว้ย

ไฟฟ้า ซึง่มกีารใชส้ารลดแรงตงึผวิ และสารไครลัโมเลกลุ เป็นสารก�าหนดแมแ่บบใหเ้กดิโครงสรา้ง

ของรูพรุนขนาดกลาง และรูพรุนแบบไครลั ตามล �าดบั นอกจากนี้ไดท้ �าการทดสอบคณุสมบตักิาร

เร่งปฏกิริยิาเคมไีฟฟ้าของวสัดุดงักลา่ว โดยใชเ้ป็นตวัเร่งปฏกิริยิารดีกัชนัเชงิไฟฟ้าของสารประกอบ

อนุพนัธใ์นน�า้มนัชวีภาพ จากนัน้ท�าการวเิคราะหส์ารผลติภณัฑท์ีไ่ดด้ว้ยเทคนิคโครมาโทกราฟเหลว

ความดนัสูง โดยสามารถพฒันาวสัดุเพื่อใชใ้นการผลิตสารผลิตภณัฑอ์ิแนนทิโอเมอรจ์าก

สารประกอบอนุพนัธใ์นน�า้มนัชีวภาพไดแ้ลว้ ซึ่งช่วยพฒันาค่าการเลอืกเกิดของสารผลติภณัฑ ์

อแินนทโิอเมอรท์ีม่คีวามบริสุทธิ์ไดสู้งกว่ารอ้ยละ 90 งานวจิยัน้ีนบัเป็นการสรา้งนวตักรรมและ 

องคค์วามรูใ้หมส่ �าหรบัการพฒันาตวัเร่งปฏกิริยิา และ การใชเ้ทคนิคทางเคมไีฟฟ้าในการออกแบบ

วสัดุทีม่รูีพรุนแบบต่าง ๆ  เพือ่ใชใ้นกระบวนการเปลีย่นสารชวีมวลหรอืสารเหลอืใชจ้ากแหลง่วตัถดุบิ

ทางธรรมชาตดิว้ยเทคนิคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นรากฐานทีส่ามารถน�ามาประยุกตใ์ชง้าน

ในการพฒันาอตุสาหกรรมยา เครื่องส�าอาง และอตุสาหกรรมทางเคมวีเิคราะหต่์อไปในอนาคต

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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การลดภาวะโลกร้อน: การพฒันาตวัเร่งปฏกิริยิาชนดิใหม่ในกระบวนการก�าจดั
ก๊าซเรือนกระจกที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รองศาสตราจารย ์ดร. ศิริพร จงึสทุธิวงษ ์
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในประเทศไทยรวมถงึภยัแลง้ทีย่ดืเยื้อ ลดผลผลติ

ทางการเกษตรและการประมง น�า้ท่วมรุนแรง น�า้ทะเลเพิม่ขึ้นและปญัหาดา้นสุขภาพเป็นเรื่องที ่  

รา้ยแรงและอาจก่อใหเ้กดิปญัหาเพิม่เตมิในช่วง 2-3 ทศวรรษขา้งหนา้ กา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิจาก

กจิกรรมของมนุษยเ์ป็นตวัขบัเคลือ่นทีส่ �าคญัทีสุ่ดในการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีส่งัเกตได ้

นบัต ัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่20 รฐับาลไทยไดเ้ริ่มใชก้ลยุทธท์ีน่่าสนใจในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเพือ่บรรเทาผลกระทบบางประการทีเ่กดิขึ้นในทกุภาคส่วนและ

เพือ่ปกป้องพื้นทีเ่พาะปลูกชายฝัง่ทะเลและเมอืงต่าง ๆ  เน่ืองจากการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

ทีเ่พิม่ขึ้น ท�าใหช้วีติมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มทางนิเวศวทิยาไดร้บัผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นและการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดงันัน้เพือ่ลดความเขม้ขน้ของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นช ัน้บรรยากาศ

ไดม้กีารใชก้ลยุทธต่์าง ๆ  เช่น การแยก (separation)  การเกบ็ (storage) และใชป้ระโยชน ์(utilization) 

จากกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ในงานวจิยันี้ไดท้ �าการศึกษากลไกการเกดิปฏกิริยิาไฮโดรจเีนชนัของ

คารบ์อนไดออกไซด ์เกดิเป็นผลติภณัฑก์รดฟอรม์กิ ดงัสมการ CO2 + H2 → HCOOH โดย

ใชต้วัเร่งปฏกิริยิาชนิด CeO2, MgO และ MCM-41 ทีม่กีารตกแต่งดว้ยโลหะ (Ni, Pd, Rh, Ru 

และ Au) ขอ้มลูเชงิลกึทีม่อียู่ในการศึกษาคร ัง้น้ีจะเป็นประโยชนอ์ย่างมหาศาลต่อการพฒันาและ

ออกแบบตวัเร่งปฏกิริยิาชนิดใหมส่ �าหรบัปฏกิริยิาการเปลีย่นคารบ์อนไดออกไซด ์ใหเ้ป็นผลติภณัฑ์

ทีเ่พิม่มลูค่า

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.gr
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สาขาเคมี

การตรวจหาเซลล์มะเร็งท่ีกระจายตัวในกระแสเลือดท่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
เต้านมระยะแพร่กระจายด้วยอนุภาคนาโนของทองและอนุภาคนาโนท่ีมี
คุณสมบัติทางแม่เหล็ก
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ดาครอง พศิสวุรรณ
กลุม่สาขาวชิาวสัดศุาสตรแ์ละนวตักรรมวสัด ุคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

โรคมะเร็งเตา้นมระยะแพร่กระจายเป็นโรคทีม่คีวามหลากหลาย และก่อใหเ้กิดปญัหากบัผูป่้วย   

เป็นอย่างมาก ดงันัน้การมกีระบวนการตรวจหาเซลลม์ะเรง็ก่อนทีจ่ะพฒันาไปเป็นระยะแพร่กระจาย 

จะช่วยลดปญัหาใหก้บัผูป่้วยได ้การตรวจหาเซลลม์ะเรง็ทีก่ระจายตวัในกระแสเลอืด (CTCs) เป็น

แนวทางหน่ึงในการแกป้ญัหาดงักลา่ว แต่ปรมิาณของเซลล ์CTCs ทีก่ระจายอยู่ในกระแสเลอืดมี

ปรมิาณต�า่กวา่เซลลเ์มด็เลอืดขาวและเมด็เลอืดแดง ส่งผลท�าใหเ้ป็นการยากทีจ่ะตรวจวดั CTCs 

ทีก่ระจายอยู่ในกระแสเลอืด ระบบการคน้หาเซลลท์ีเ่รยีกวา่ CellSearch เป็นแนวทางหนึ่งทีน่�ามา

ใชใ้นการวดั CTCs แต่เทคนิคนี้สามารถตรวจวดัไดเ้ฉพาะ CTCs ประเภท EpCAM+ ท�าใหล้ด

ประสิทธิภาพในการตรวจจบัดว้ยวธิีดงักล่าว อนุภาคนาโนไดถู้กน�ามาใชใ้นงานวจิยัทางดา้น        

การแพทยเ์ป็นอย่างมาก เน่ืองจากอนุภาคนาโนมคุีณสมบตัแิละโครงสรา้งทีม่ปีระโยชนห์ลายอย่าง 

ดงันัน้งานวจิยัชิ้นนี้ จงึไดเ้สนอแนวทางในการน�าอนุภาคนาโนทองและอนุภาคนาโนแมเ่หลก็ มาใช ้

ในการตรวจวดั CTCs ในเลอืด

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.
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การศกึษาผลกระทบของแบบจ�าลองการแปลงข้อมลูภาพซีทีเป็น Stopping 
Power Ratios (SPR) ต่อการวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
ดร. เธียรสนิ เลีย่มสวุรรณ
คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุ 
วทิยาลยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ ์ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์

เป้าหมายของงานรงัสรีกัษาคือการใชป้ริมาณรงัสสูีงท�าลายเซลลม์ะเร็ง โดยหลกีเลีย่งการเกิด              
ผลกระทบเสยีหายต่อเนื้อเยือ่ปกตจิากการไดร้บัรงัส ี การใชร้งัสอีนุภาคโปรตอนไดร้บัความสนใจ   
จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นรงัสรีกัษาท ัว่โลก เน่ืองจากสามารถควบคุมใหม้กีารถา่ยเทปรมิาณรงัสสูีงในบรเิวณ
ทีม่ขีอบเขตจ�ากดัทีเ่รยีกวา่แบรกกพ์คี ต่างจากการใชร้งัสเีอกซพ์ลงังานสูงในงานรงัสรีกัษาท ัว่ไป ซึง่
สามารถทะลทุะลวงผ่านเน้ือเยือ่ในทกุความลกึของร่างกาย หน่ึงในข ัน้ตอนส�าคญัในการวางแผน       
การรกัษาคอื การก�าหนดต�าแหน่งของแบรกกพ์คีใหต้รงกบัต�าแหน่งของกอ้นมะเรง็ โปรแกรมวางแผน
การรกัษาโดยส่วนใหญ่ใชภ้าพเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์หรอืภาพซที ีในการก�าหนดขอบเขตของอวยัวะ
และกอ้นมะเรง็ทีต่อ้งการรกัษา โดยแปลงขอ้มลูภาพซทีใีนแต่ละหน่วยย่อยของภาพใหเ้ป็น stopping 
power ratios (SPR) ซึง่เป็นพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการค�านวณต�าแหน่งความลกึของแบรกกพ์คีและ
ปรมิาณรงัสทีีเ่น้ือเยือ่ไดร้บั โปรแกรมวางแผนการรกัษาแต่ละโปรแกรมเลอืกใชแ้บบจ�าลองทีต่่างกนั 
งานวจิยัหลายชิ้นไดท้ �าการศึกษาผลกระทบของแบบจ�าลองต่อความถกูตอ้งของค่า SPR และต�าแหน่ง
ความลกึของแบรกกพ์คี แต่ยงัไมม่งีานวจิยัทีศึ่กษาผลกระทบของแบบจ�าลองเหลา่น้ีต่อความถกูตอ้ง
ของการค�านวณปรมิาณรงัสใีนเน้ือเยือ่ โครงการทีเ่สนอขอทนุสนบัสนุนน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษา 
ผลกระทบของแบบจ�าลองการแปลงขอ้มลูภาพซทีเีป็นค่า SPR ต่อความถกูตอ้งของการค�านวณปรมิาณ
รงัสโีปรตอนในเน้ือเยือ่แบบสามมติ ิ โดยใชก้ารค�านวณปรมิาณรงัสดีว้ยเทคนิคมอนตคิารโ์ลเป็น
มาตรฐานการเปรยีบเทยีบ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัคอืแบบจ�าลองทีเ่หมาะสมในการแปลงขอ้มลูภาพซที ี

และค่าความไมแ่น่นอนของการค�านวณปรมิาณรงัสทีีจ่ �าเพาะกบัการรกัษามะเรง็ชนิดต่าง 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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การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฐานส�าหรับงานวิจัยด้านกระดูก     
โดยการผสมผสานการเล้ียงเซลล์กระดูกสามชนิดเข้าด้วยกันในระบบท่ีมี     
การไหลเวียนของเหลวแบบต่อเนื่อง
ดร. นพ. ณฐัพล ภาณุพนิธุ
ภาควชิาสรีรวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

ปจัจยัหลายประการมผีลเสยีต่อมวลกระดูก อาท ิอายุทีเ่พิม่มากขึน้ ภาวะขาดฮอรโ์มนเอสโตรเจน ในกลุม่
หญิงหมดประจ�าเดือน นอกจากน้ีการลดลงของมวลกระดูกยงัเกี่ยวขอ้งก ับการเป็น 
โรคไมต่ดิต่อเรื้อรงับางโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสูง และโรคธาลสัซเีมยี การเกดิภาวะสูญ
เสยีมวลกระดูกน้ีเพิม่ความเสีย่งในการเกดิกระดูกหกั ท�าใหช่้วยเหลอืตนเองไมไ่ดแ้ละเป็นภาระแก่ผูดู้แล 
กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม แต่ ณ ปจัจุบนัการรกัษาโรคกระดูกพรุน 
ยงัมขีอ้จ�ากดั เน่ืองจากยาทีใ่ชไ้มม่ปีระสทิธภิาพดพีอ หรอืลดประสทิธภิาพลงเมือ่ใชใ้นระยะยาว  
ยาบางชนิดยงัมผีลขา้งเคยีงจนท�าใหต้อ้งยุตกิารรกัษา นอกจากน้ีการทดสอบประสทิธภิาพของสารทีผ่่าน
มามกัท�าในระบบน่ิงทีม่เีซลลเ์พยีงชนิดเดยีว ซึง่ไมใ่ช่สิง่ทีเ่กดิขึ้นจรงิภายในกระดูกจรงิ เพราะกระดูก
ประกอบดว้ยเซลลห์ลายชนิดทีถ่กูกระตน้ดว้ยแรงภายนอกตลอดเวลา ดงันัน้โครงงานวจิยัน้ีจงึน�าเสนอวธิี
การศึกษาแบบใหมโ่ดยใชเ้ทคโนโลยฐีานทีม่รีะบบขบัเคลือ่นของเหลวแบบต่อเน่ืองท�าใหเ้ซลลก์ระดูก
สามารถสือ่สารกนัไดโ้ดยตรง โดยช่วงแรกจะเป็นการทดสอบระบบดว้ยยาทีใ่ชอ้ยู่ในคลนิิกเพือ่รกัษาภาวะ
กระดูกพรุนโดยใชเ้ทคนิคทีไ่มซ่บัซอ้น ไดผ้ลแมน่ย�า ช่วงทีส่องจะเป็นการทดสอบการท�างานของเซลล ์
กระดูกโดยจ�าลองภาวะทีเ่กดิในโรคทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ โดยตอ้งการทราบกลไกการท�างานของเซลลก์ระดูก
ในภาวะเหลา่น้ี เทคโนโลยใีหมน้ี่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการคดักรองยาหรอืผลติภณัฑท์ีใ่ชร้กัษาภาวะ
กระดูกพรุน อกีท ัง้ไดส้ารทีป่ลอดภยัก่อนน�าไปทดสอบในสตัวท์ดลองและมนุษยต่์อไป

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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การสังเคราะห์แกรฟีนฟิล์มจากขยะของเสียด้วยวิธีการเคลือบผิว        
ด้วยไอเคมี
ดร. อรรฆวชัร รวมไมตรี
ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

น�า้มนัเป็นของเหลวที่มคีารบ์อนเป็นองคป์ระกอบและถูกน�ามาใชป้ระโยชนใ์นหลายภาคส่วน         

ในประเทศไทย เช่น ภาคอตุสาหกรรม ไดแ้ก่ น�า้มนัหลอ่ลืน่เครื่องจกัรต่าง ๆ  ภาคครวัเรอืน ไดแ้ก่ 

น�า้มนัพชื เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามน�า้มนัทีถ่กูใชแ้ลว้จะเสือ่มสภาพท�าใหต้อ้งท�าการเปลีย่นถ่าย

น�า้มนัใหม่ โดยน�า้มนัที่ใชแ้ลว้ส่วนมากจะถูกทิ้งลงในแหล่งน�า้หรือในดิน ซึ่งจะส่งผลเสยีต่อ          

สิง่แวดลอ้มอย่างมาก แกรฟีนเป็นวสัดุทีเ่รยีบและบางเพยีงหน่ึงช ัน้อะตอมของคารบ์อนทีม่กีารจดั

เรยีงตวักนัแบบรงัผึ้ง แกรฟีนมคีุณสมบตัทิีโ่ดดเด่นหลายประการ เช่น มสีภาพการเคลือ่นทีข่อง

อเิลก็ตรอนทีด่เียีย่ม มคีวามแขง็แกร่งสูงมาก โปร่งใส และ ยดืหยุ่นไดด้ ีดว้ยคุณสมบตัดิงักลา่ว

ท�าใหแ้กรฟีนกลายเป็นตวัเลอืกทีส่ �าคญัในการพฒันาเซลลแ์สงอาทยิต ์ เซลลเ์ชื้อเพลงิ แบตเตอรี่

และตวัเกบ็ประจยุิง่ยวด เป็นตน้ ดงันัน้การปลูกแกรฟีนโดยการน�าน�า้มนัทีเ่ป็นของเสยีมาใชเ้ป็น

แหลง่คารบ์อน นอกจากจะท�าใหป้ระหยดัตน้ทนุการผลติแกรฟีนแลว้ยงัช่วยลดปญัหาสิง่แวดลอ้ม

ที่เกิดจากการทิ้งน�า้มนัอกีดว้ย ดงันัน้ในโครงการวจิยัน้ีจึงศึกษาการสงัเคราะหแ์กรฟีนดว้ยวธิ ี    

การเคลอืบผวิดว้ยไอเคมโีดยใชข้องเสยีทีเ่ป็นน�า้มนัเป็นแหลง่คารบ์อน

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.



ทุนช่วยเหลือทางด้านวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุนช่วยเหลือทางด้านวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย49

สาขาฟิสิกส์

Self-activated Carbon ในเส้นใยนาโนของวสัดุผสม SnO2@ZnO ส�าหรบั
เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ขวญัฤทยั วงศาพรม
ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

งานวจิยัน้ีจะเตรยีมวสัดุผสมนาโนไฟเบอรข์อง SnO2@ZnO ดว้ยวธิอีเิลก็โทรสปินน่ิง ลกัษณะ

สณัฐานวทิยาและโครงสรา้งวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค FESEM HRTEM และ XRD ปรมิาณสดัส่วน

ของสารประกอบในวสัดุผสมนาโนไฟเบอรจ์ะศึกษาดว้ย Rietveld refinement ตรวจสอบ           

หมูฟ่งักช์นัดว้ยเทคนิค FT-IR และวเิคราะหพ์ื้นทีผ่วิจ�าเพาะดว้ยเทคนิค BET วเิคราะหเ์ลขออกซเิดชนั

ของตวัอย่างดว้ยเทคนิค XANES ศึกษาทางเคมไีฟฟ้าพรอ้มทดสอบประสทิธภิาพของข ัว้ไฟฟ้า

จากตวัอย่างของวสัดุผสมนาโนไฟเบอรท์ีเ่ตรยีมได ้

Self-activated Carbon of SnO
2
@ZnO Composite Nanofibers for High 

Performance Supercapacitors
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.

gr
an

ted
 b

y 
To

ra
y 

Sc
ien

ce
 F

ou
nd

ati
on

, J
ap

an



Science and Technology Research GrantsScience and Technology Research Grants

มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย50

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

คุณลักษณะทางเคมฟิีสิกส์และโครงสร้างพืน้ผวิของสารแทนกระดูกท่ีได้จาก
ขบวนการแปรรูปฟันที่ถูกถอน
รองศาสตราจารย ์ดร. ดษุมณี เสรีวฒันาชยั
ภาควชิาชวีวทิยาช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

ปญัหาสาธารณสุขทีส่ �าคญัในประเทศไทย พบวา่จากประชากรไทยมกีารสูญเสยีฟนัเป็นอนัดบัตน้ ๆ 
ของอาเซยีน ผูห้ญงิมกัจะสูญเสยีฟนัก่อนผูช้าย นอกจากน้ียงัมปีจัจยัอืน่ ๆ ทีส่ามารถกระตุน้ท�าให ้
เกดิการละลายตวัของกระดูกขากรรไกรเรว็กวา่ปกตเิช่น โรคปรทินัตอ์กัเสบ การใชย้าเสน้ ยานตัถุ ์
และอบุตัเิหต ุซึง่ท �าใหเ้กดิการสูญเสยีฟนั และการสลายของกระดูกเบา้รากฟนัและขากรรไกรมากขึ้น      
สารปลูกถา่ยแทนกระดูกจงึมคีวามส�าคญัต่อการเพิม่มวลกระดูกเบา้ฟนัก่อนการวางแผนการผ่าตดั 
การทดลองน้ีจงึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหส์ารแทนกระดูกทีไ่ดจ้ากขบวนการแปรรูปฟนัทีถ่กูถอน
เทยีบกบัสารปลูกกระดูกทีใ่ชใ้นคลนิิกปจัจบุนั เพือ่วเิคราะหโ์ครงสรา้งครสิตลัและองคป์ระกอบทาง
เคม ี รวมท ัง้การละลายของแคลเซยีมฟอสเฟต ของสารแทนกระดูกทีไ่ดจ้ากขบวนการแปรรูปฟนัที ่
ถกูถอน, xenograft (BioOss®), alloplastic graft (Bone Ceramic®), allograft (OraGRAFT®), 
และกระดูกขากรรไกรส่วนหลงั โดยใชเ้ทคนิค X-ray diffraction (XRD), Energy Dispersive 
X-ray Spectroscopy (EDS), Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) 
และ Ion chromatograph (IC) นอกจากนี้จะประเมนิประสทิธภิาพการก�าจดัจลุชพีของวธิทีีใ่ช ้        
ในคลนิิกหลงัจากผ่านเครือ่งมอืบดฟนั โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็นค่าโคโลนีฟอรม์มงิยูนิตต่อน�า้หนกัของ
ฟนั สารแทนกระดูกทีไ่ดจ้ากขบวนการแปรรูปฟนัทีถ่กูถอนขา้งเกา้อี้ท �าฟนัจะสามารถเป็นทางเลอืก
ส�าหรบัใชเ้ป็นสารปลูกกระดูกได ้ถา้ผลจากการวเิคราะหคุ์ณลกัษณะทางเคมฟิีสกิสแ์ละโครงสรา้งพื้นผวิ 
พบว่ามคุีณสมบตัเิหมอืนหรอืใกลเ้คียงกบัสารปลูกกระดูกทีใ่ชป้จัจบุนัในคลนิิก ท ัง้น้ีขอ้ดคีือใช ้       

งบประมาณการผลตินอ้ยกวา่มากและสามารถเตรยีมสารวสัดุเพือ่ใชไ้ดท้นัที

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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การออกแบบและพัฒนาระบบส่งเสริมการกายภาพบ�าบัดในผู ้ป่วย       
โรคหลอดเลือดสมอง
ดร. ทศันียว์รรณ ลกัษณะโสภณิ
หลกัสูตรวศิวกรรมชวีภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ

โครงการน้ีไดท้ �าการศึกษาเกี่ยวกับผูท้ี่ เ ป็นอมัพาตครึ่งซีกที่แขนที่ เกิดจากการป่วยเป็น 

โรคหลอดเลอืดในสมอง โดยส่วนแขนนัน้เป็นส่วนทีผู่ป่้วยส่วนมากใหค้วามส�าคญันอ้ยกว่าส่วน

อืน่ๆ เช่น ขาหรอืปาก เพราะวา่การกายภาพบ�าบดันัน้ค่อนขา้งใชเ้วลา ท�าใหบ้างคร ัง้ผูป่้วยเลอืกที่

จะไมท่ �ากายภาพบ�าบดัแขนและใชอ้กีขา้งแทน ซึง่ต่างจากในกรณีของการพกิารส่วนขาทีไ่มส่ามารถ

ใชเ้พยีงขา้งเดยีวได ้รวมท ัง้ขามกีลา้มเน้ือมดัใหญ่ทีส่ามารถฟ้ืนฟูไดเ้รว็กวา่การกายภาพบ�าบดัส่วน

แขนและไหล่ และเพื่อท�าใหผู้ป่้วยสามารถเห็นการพฒันาของกลา้มเน้ือแขนหลงัไดร้บัการ

กายภาพบ�าบดั ทมีวจิยัจงึไดค้ดิคน้อปุกรณท์ีส่ามารถบอกไดว้า่กลา้มเน้ือของผูป่้วยมกีารพฒันา

ไปมากนอ้ยเพยีงใดเมือ่เทยีบกบัขอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึไวก่้อนหนา้ หรอืเปรยีบเทยีบกบัแขนขา้งทีส่ามารถ

ใชก้ารไดป้กต ิ โดยสามารถแสดงใหผู้ป่้วยเหน็ผ่านแอพพลเิคช ัน่ไดด้ว้ยวา่ ในการกายภาพบ�าบดั

แต่ละคร ัง้ผูป่้วยไดท้ �ากายภาพครบทุกส่วนของกลา้มเน้ือแขนหรือไม่ อกีท ัง้สามารถแจง้เตือน

ผลลพัธใ์นการกายภาพบ�าบดัแต่ละคร ัง้ไปยงัผูใ้ชง้านแอพพลเิคช ัน่ เช่น ครอบครวั หรอืแพทยไ์ด ้

อกีดว้ย ช่วยใหผู้ป่้วยเหน็ผลลพัธข์องการพฒันาตวัของกลา้มเนื้อไดช้ดัเจน และมกี�าลงัใจในการ

ท�ากายภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

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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ประสาทวศิวกรรมศาสตร์: การสะกดภาษาไทยผ่าน BCI ด้วยระบบไฮบรดิ 
SSVEP-P300
ดร. จกัรหล �า่ ศิลปสวุรรณชยั
Information Technology Business and Technology Stamford International University

การวจิยัเกีย่วกบัการสือ่สารระหวา่งสมองกบัคอมพวิเตอร ์(Brain-Computer Interface: BCI) นัน้

มมีาต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1988 แต่ผูว้จิยัพบวา่งานวจิยัเกีย่วกบั BCI ทีร่องรบัภาษาไทยนัน้ยงัมจี �านวนนอ้ย 

ดงันัน้การพฒันาการสะกดอกัษรไทยดว้ย BCI จงึมคีวามส�าคญัและเป็นแนวทางในการพฒันา

เทคโนโลยกีารควบคุมและการช่วยเหลอืแบบอจัฉรยิะในประเทศไทย การสะกดตวัอกัษรไทยดว้ย 

BCI ยงัคงเป็นเรือ่งทีท่า้ทายอย่างมาก การวจิยัโดยท ัว่ไปจะเกีย่วขอ้งกบัตวัอกัษรภาษาองักฤษ 26 ตวั 

และเลขโรมนัต ัง้แต่ 0 ถงึ 9 โดยใชเ้มทรกิซ ์6 x 6 จงึสามารถประยุกตใ์ชง้านกบัตวัอกัษรภาษาไทย

ได ้ โครงการน้ีจงึมวีตัถปุระสงคใ์นการวจิยั คอื (1) เพือ่ศึกษากระบวนทศัน ์BCI ทีส่ามารถรองรบั

พยญัชนะไทย 44 ตวัและสระไทย 15 ตวั (2) เพือ่ศึกษาการผสมสญัญาณสมอง P300 SSVEP และ 

ERD ทีส่ามารถท�างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพกบัตวัอกัษรภาษาไทย และ (3) เพือ่ศึกษาวธิกีาร 

เรยีนรูข้องเครือ่งจกัรทีห่ลากหลายในการจ�าแนกประเภทตวัอกัษรภาษาไทย ท ัง้สามวตัถปุระสงคน้ี์

สามารถประเมนิไดจ้าก (1) ความแมน่ย�า (2) ความเรว็ (3) เวลาการเรยีนรูข้องเครือ่งจกัร และ  

(4) อตัราการถา่ยโอนขอ้มลู (Information Transfer Rate) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันา

ระบบ BCI ใหมท่ีร่องรบัภาษาไทยและน�าไปสู่การวจิยัข ัน้สูงส�าหรบั BCI ในประเทศไทย นอกจากน้ี

ยงัคาดวา่จะเผยแพร่งานวจิยัในวารสารระดบันานาชาตกิลุม่ 1 (Tier-1) อย่างนอ้ย 1 เรือ่ง 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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สาขาวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัตแิละผลกระทบทางพลศาสตร์ของดินถมบรเิวณท่าเรอืแหลมฉบงั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พูลพงษ ์พงษว์ทิยภานุ

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รีราชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ตัง้แต่อดตีที่ผ่านมา ประเทศไทยถอืเป็นประเทศที่มคีวามเสี่ยงต่อแรงกระท�าแผ่นดนิไหวนอ้ย      

แต่อย่างไรกต็าม จากเหตกุารณแ์ผ่นดนิไหว ขนาด Mw = 9.1 ในบรเิวณฝัง่ทะเลตะวนัตกของ  

เกาะสุมาตราตอนบน (off the west coast of Northern Sumatra) ทะเลอนัดามนั เมือ่วนัที ่26 

ธนัวาคม 2004 บรเิวณ 3.316 oN และ 95.854 oE ทีเ่กดิขึ้นบรเิวณ Sunda subduction zone 

ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ รอยเลือ่นทีไ่มม่พีลงั (Dormant) บางรอยเลือ่น ในบรเิวณพื้นทีภ่าคใต ้รวมถงึ

ภาคตะวนัตกของประเทศไทยไดก้ลบัมาเป็นรอยเลือ่นทีม่พีลงั เน่ืองจากมกีารตรวจพบแผ่นดนิไหว

เพิม่มากขึน้ในกลุม่รอยเลือ่นเหลา่น้ี นอกจากน้ียงัมกีารตรวจพบแผ่นดนิไหวเกดิขึ้นในบรเิวณอ่าวไทย

ทีม่รีะยะห่างของรอยเลือ่นถงึท่าเรอืแหลมฉบงัประมาณ 150 – 200 กโิลเมตร ซึง่รอยเลือ่นในบรเิวณ

อ่าวไทยนี้ เป็นส่วนต่อจากรอยเลือ่นทางภาคใตข้องประเทศไทย ไดแ้ก่ กลุม่รอยเลือ่นระนองและ

คลองมะรุ่ย โดยจากการศึกษาทีผ่่านมาพบวา่กลุม่รอยเลือ่นระนองและคลองมะรุ่ยอาจท�าใหเ้กดิ

แผ่นดนิไหวขนาดประมาณ Mw = 6.9 – 8.3 ซึง่มแีนวโนม้ทีจ่ะท�าใหเ้กดิความเสยีหายกบัโครงสรา้ง

ต่าง ๆ  ในบรเิวณพื้นทีใ่กลเ้คยีงกบัรอยเลือ่น รวมถงึบรเิวณท่าเรอืแหลมฉบงัดว้ยเช่นกนั และเป็น

ทีท่ราบกนัดวี่าท่าเรอืแหลมฉบงัเป็นท่าเรอืทีส่ �าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยและก�าลงัมกีาร

ขยายตวัเพื่อรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ดงันัน้ การศึกษาท ัง้ในส่วนของ

คุณสมบตัแิละผลกระทบทางพลศาสตรข์องดนิถมบรเิวณท่าเรอืแหลมฉบงัจากแรงกระท�าแผ่นดนิ

ไหวจะช่วยลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นและเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัภยัพบิตัิ

ทีจ่ะเกดิขึ้นไดใ้นอนาคต

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�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ดาวเรอืง (marigold) จดัเป็นไมด้อกทีเ่ป็นทีน่ิยมปลูกท ัง้ในเชงิธุรกจิ และลูกประดบัสวนหนา้บา้น

ซึ่งในเชิงธุรกิจนัน้ ดาวเรืองจดัเป็นไมต้ดัดอกที่ท �ารายไดใ้หก้บัเกษตรกรเป็นจ�านวนมาก 

ประเทศไทยมพีื้นทีใ่นการปลูกประมาณ 4,200 ไร่ครอบคลมุภาคเหนือ ภาคอสีาน และภาคกลาง

นอกจากจะปลูกประดบัสวนแลว้ ยงัใชใ้นการท�าพวงมาลยัจดัแจกันดอกไม ้ รวมท ัง้ 

ยงัสามารถน�าส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนดอกมาใชท้ �ายาสมนุไพรป้องกนัโรคผวิหนงัไดอ้กีดว้ย 

และจากการส�ารวจสวนดาวเรืองของเกษตรกรในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี ของผูว้จิยั 

พบว่าในสวนดาวเรอืงของเกษตรกรมกัจะประสบปญัหาการเขา้ท�าลายของศตัรูพชืบางชนิด เช่น 

หนอนผเีสื้อทีม่กัจะกดักนิใบอ่อน ตลอดจนเพลี้ยแป้งทีม่กัขึ้นตามดอกและใบส่งผลท�าใหด้อกและ

ใบหงกิงอ ไมเ่จรญิเตบิโตในทีสุ่ด ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความส�าคญัในการศึกษา 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตของตน้ดาวเรอืง และวธิกีารปลดิยอดเพือ่เป็นแนวททางในการเพิม่

ผลผลติใหก้บัเกษตรกร และเพือ่เป็นการประยุกตใ์ชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรพ์ื้นฐานในระดบัมธัยม

ศึกษาทีก่่อใหเ้กดิประโยชนต่์อสงัคมไดอ้กีดว้ย



รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร์รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร์
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2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง
1. เพื่อศึกษาชนิดของปุ๋ ยสูตรต่าง ๆ มผีลต่อการ

 เจรญิเตบิโตของตน้กลา้ดาวเรอืงไดต่้างกนั

2. เพื่อศึกษารูปแบบการปลิดยอดแบบต่าง ๆ  

 ทีส่ามารถเพิม่จ�านวนตาดอกไดต่้างกนั

3. เพื่อศึกษาระยะห่างของยอดดอกที่แตกต่าง

 กนัวา่มผีลต่อขนาดของดอกหรอืไม่

4. เพือ่ศึกษาผลของสารสกดัจากวชัพชืที่มผีลต่อการป้องกนัก�าจดัศตัรูพชืของตน้ดาวเรือง

วิธีด�าเนินการทดลอง
การทดลองที่ 1  ศึกษาชนิดของปุ๋ยต่อการเจรญิเตบิโตของตน้กลา้ดาวเรอืง

การทดลองที่ 2  ศึกษารูปแบบการปลดิยอดเพือ่เพิม่ตาดอก

การทดลองที่ 3  ศึกษาระยะห่างของยอดดอกเพือ่เพิม่ขนาดและปรมิาณของดอก

การทดลองที่ 4  ศึกษาผลของสารสกดัจากวชัพชืบางชนิดทีม่ผีลต่อการป้องกนัก�าจดัศตัรูพชื

 ของตน้ดาวเรอืง

การทดลองที่ 5  การตรวจสอบสารพฤกษเคมี

การทดลองที่ 6  หาปรมิาณ total phenolics และ total flavonoid

ผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่า ตน้ดาวเรอืงจะเจรญิเตบิโตไดด้เีมือ่ใส่ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดอืนและปุ๋ยคอกใน 

ช่วงทีต่น้กลา้ก�าลงัเจรญิเตบิโต ซึง่ปุ๋ยดงักลา่วหาไดง้า่ยในทอ้งถิน่และเป็นการลดตน้ทนุการผลติ

ไดด้ว้ย ส่วนวธิีการปลดิยอดเพือ่กระตุน้ใหเ้กิดตาขา้ง พบว่าเมือ่ปลดิยอดใหเ้หลอืคู่ใบหรือตา

จ�านวนมากจะส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของยอดไดม้ากขึ้น แต่มผีลต่อขนาดของดอกเพราะดอก

อาจจะเลก็กว่าตน้ทีม่ยีอดห่างกนัพอสมควร ดอกไม่แน่นกนัเกนิไป และพบว่าการปลดิยอดให ้

เหลอื 2 ถงึ 3 คู่ใบนัน้ มคีวามเหมาะสมต่อการปลูกเพือ่เกบ็ดอกจ�าหน่ายไดเ้ป็นอย่างด ีและยงั

พบว่าสารจากวชัพชืจ�าพวกบานไม่รูโ้รยป่าสามารถก�าจดัเพลี้ยแป้งที่มกัระบาดบนตน้ดาวเรือง 

ไดด้ ี ซึง่สอดคลอ้งกบัเมือ่ศึกษาสารพฤกษเคม ี พบว่าวชัพชืดงักลา่วมสีารประกอบฟีโนลกิและ 

ฟลาโวนอยด ์ ซึง่เป็นสารเคมทีีพ่ชืสรา้งขึ้น มผีลต่อการป้องกนัก�าจดัแมลงศตัรูพชืไดเ้ป็นอย่างด ี

3. ประโยชน์และการน�าไปใช้
-  ทราบชนิดของปุ๋ยสูตรต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตของตน้กลา้ดาวเรอืง

-  ทราบวธิกีารปลดิยอดแบบต่าง ๆ ทีส่ามารถเพิม่จ�านวนตาดอกได ้

-  ทราบระยะห่างของยอดดอกทีแ่ตกต่างกนัวา่มผีลต่อขนาดของดอก

-  ทราบถงึชนิดของสารสกดัจากวชัพชืทีม่ผีลต่อการป้องกนัก�าจดัศตัรูพชืของตน้ดาวเรอืง
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สูตรอาหารที่มีผลต่ออัตราการรอด

และอัตราการเจริญเติบโต 

ในการอนุบาลลูกปูนา

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์ชิด วงค์ใหญ่

โรงเรียนพนมสารฃาม “พนมอดุลวิทยา”
อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ปูนาเป็นปูน�า้จืดพบอยู่ท ัว่ไปตามทุ่งนาและที่ลุ่มการจบัปูนาตามแหล่งธรรมชาติ ในปจัจุบนั 

ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม 

ในธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปและพื้นที่แหล่งน�า้ต่าง ๆ ถูกน�ามาใชป้ระโยชน์ทางอื่นมากขึ้น 

ท�าใหจ้ �านวนของปูนาลดลง อกีท ัง้ปจัจบุนัมกีารใชส้ารเคมใีนการก�าจดัวชัพชืและศตัรูพชืมากขึ้น 

ซึง่สารเคมเีหลา่นัน้มผีลท�าใหปู้นาลดจ�านวนลง และปูนาทีจ่บัไดจ้ากธรรมชาตกิ็มกัจะมสีารเคม ี

ปนเป้ือน เมื่อมกีารจบัปูนาจากแหล่งธรรมชาติมาบริโภคก็จะไดร้บัสารเคมดีว้ย ปจัจุบนัจึงม ี

การเลี้ยงปูนาเพือ่จ�าหน่ายมากขึ้น ซึง่การเลี้ยงปูนามกัจะใชอ้าหารส�าเร็จรูปไดแ้ก่ อาหารปลาดุก 

อาหารกุง้ ท�าใหต้น้ทุนในการเลี้ยงสูง และยงัพบปญัหาลูกปูนามอีตัราการรอดและอตัราการ 

เจริญเติบโตต�า่ ผูว้จิยัจงึมแีนวคิดที่จะหาวตัถดุบิที่มใีนทอ้งถิ่นมาเป็นส่วนประกอบของอาหาร 

ในการอนุบาลลูกปูนา ซึง่เป็นการลดตน้ทนุในการเลี้ยงและเพิม่อตัราการเจริญเตบิโตและอตัรา 

การรอดลูกปูนา นอกจากน้ียงัสามารถเพิ่มจ�านวนปูนาเพื่ออนุรกัษแ์ละสรา้งความสมดุล 

ใหก้บัธรรมชาติ
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2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง
1.  เพื่อศึกษาสูตรอาหารในการเพิ่มอตัราการเจริญเติบโตและอตัราการรอดในการอนุบาล 

 ลูกปูนา

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวตัถุดิบเร่งการลอกคราบจากธรรมชาติที่มีผลต่อการลอกคราบ 

 ของปูนา

3.  เพือ่ศึกษาประสทิธภิาพของอาหารสูตรทีป่ระกอบดว้ยไขแ่ดง (ตม้) ผสมกากถ ัว่เหลอืงรอ้ยละ 

 40 และเปลอืกกุง้ขาวรอ้ยละ 15 ณ สภาพจรงิ

วิธีด�าเนินการทดลองและผลการทดลอง
แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 ไดน้�าลูกปูนามาทดลองเลี้ยงเป็นเวลา  

30 วนั ดว้ยไขรู่ปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไขแ่ดง (ตม้) ไขข่าว (ตม้) ไขแ่ดงและไขข่าว (ตม้) และไขตุ่น๋ 

พบวา่ลูกปูนาทีเ่ลี้ยงดว้ยไขแ่ดง (ตม้) ใหอ้ตัราการรอดและน�า้หนกัทีเ่พิม่ขึ้นเฉลีย่สูงทีสุ่ด จงึน�า 

ไปสู่การทดลองศึกษาการใชส้ารจากธรรมชาตทิีม่โีปรตนีมาทดแทนไขแ่ดงโดยเลอืกกากมะพรา้ว 

กากถ ัว่เหลอืง ใบกระถนิและร�าละเอยีด ผสมกบัไขแ่ดง พบวา่การเลี้ยงดว้ยอาหารสูตรไขแ่ดง (ตม้) 

ผสมกากถ ัว่เหลอืงในอตัรารอ้ยละ 40 มอีตัราการรอดสูงทีสุ่ดและน�า้หนกัเฉลีย่เพิม่ขึ้นใกลเ้คยีง

กบัการเลี้ยงดว้ยไขแ่ดง (ตม้) อย่างเดยีว หลงัจากนัน้ไดศึ้กษาการใชว้ตัถดุบิจากธรรมชาตเิพือ่ 

เร่งการลอกคราบ ไดแ้ก่ เปลอืกไข ่เปลอืกกุง้ขาว เปลอืกหอยแครง และเปลอืกปูนา ผสมในอาหาร 

ทีม่ไีขแ่ดงและกากถ ัว่เหลอืง พบวา่การผสมเปลอืกกุง้ขาวในอาหารรอ้ยละ 15 ช่วยใหอ้ตัราการรอด

และจ�านวนครัง้การลอกคราบสูงทีสุ่ด ซึง่ส่งผลใหน้�า้หนกัเพิม่ขึ้นมากทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัการผสม 

วสัดุอื่นๆ จากนัน้ศึกษาอาหารสูตรทีผ่ลติขึ้นเปรียบเทยีบกบัการเลี้ยงดว้ยอาหารปลาดุก (เลก็)  

ซึง่เกษตรกรใชเ้ลี้ยงปูนา ณ สภาพจรงิ พบวา่อาหารสูตรทีผ่ลติขึ้นมปีระสทิธภิาพด ี ช่วยใหอ้ตัรา 

การรอดและอตัราการเจรญิเตบิโตสูงกวา่การเลี้ยงดว้ยอาหารปลาดุก

3. ประโยชน์และการน�าไปใช้
-  ทราบถงึแหลง่โปรตนีและวตัถดุบิจากธรรมชาตทิีเ่หมาะสมในการอนุบาลลูกปูนา เพือ่เพิม่อตัรา 

 การรอดและเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตของลูกปูนา

-  ไดสู้ตรอาหารของปูนาจากวสัดุธรรมชาติช่วยเพิม่อตัราการรอด และอตัราการเจริญเติบโต 

 ของลูกปูนา

-  ลดตน้ทนุในการเลี้ยงปูนา และเพิม่มลูค่าใหแ้ก่วสัดุเหลอืทิ้งในทอ้งถิน่
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การควบคุมเชื้อราก่อโรคใบไหม้

แผลเล็กของข้าวโพดด้วยเชื้อรา

Chaetomium globosum

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์อรวรรณ ปิยะบุญ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
องค์การมหาชน จังหวัดนครปฐม

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ปจัจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมแกไ้ขปญัหาการระบาดของโรคดว้ยสารเคมเีพราะเป็นวธิีที่งา่ย 

ประหยดั รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ แต่มอีนัตรายต่อมนุษย ์ สตัว ์ และสภาพแวดลอ้ม เช่น 

สารพิษตกคา้งในดินและน�า้บริเวณพื้นที่ท �าการเกษตร ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

การควบคุมโดยชีววธิีเป็นวธิีการควบคุมศตัรูพชืที่มปีระสทิธิภาพและไม่ท �าลายสภาพแวดลอ้ม 

และมีค่าใชจ่้ายไม่สูงนกั โดยการน�าจุลินทรียป์ฏิปักษ์ที่สามารถยบัย ัง้เชื้ อรา Bipolaris 

โดยเฉพาะเชื้อรา Chaetomium globosum ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดท้ �าการศึกษาประสทิธภิาพของ 

เชื้อรา C. globosum ต่อการยบัย ัง้เชื้อราก่อใหเ้กดิโรคใบไหมข้า้วโพด เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการน�า

เชื้อรา C. globosum ทีม่อียู่อย่างแพร่หลายไปท�าสิง่ทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน ์และเป็นแนวทางใน

การพฒันารูปแบบเชื้อรา C. globosum เพื่อใชก้ารควบคุมโรคไหมข้า้วโพดดว้ยวธิีชีวภาพ 

เปรยีบเทยีบกบัการใชส้ารเคมทีีน่ิยมในปจัจบุนั เพือ่เผยแพร่ใหก้บัเกษตรกรต่อไป

2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง

1. เพือ่จ�าแนกชนิดของเชื้อราทีแ่ยกจากตวัอย่างใบไหมข้า้วโพดและเชื้อราปฏปิกัษโ์ดยใชล้กัษณะ 

 ทางสณัฐานวทิยาและการวเิคราะหล์ �าดบันิวคลโีอไทด ์

2. เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพเชื้อรา C. globosum ในการยบัย ัง้เชื้อราทีก่่อโรคใบไหมใ้นขา้วโพด
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วิธีด�าเนินการทดลอง

-  การเกบ็ตวัอย่างใบไหมข้องขา้วโพดและการแยกเชื้อรา

-  การจ�าแนกชนิดของเชื้อราจากใบไหมข้องขา้วโพดและชนิดของเชื้อราปฏปิกัษท์างลกัษณะ 

สณัฐานวทิยา

-  การจ�าแนกชนิดของเชื้อราจากใบไหมข้องขา้วโพดและเชื้อราปฏปิกัษจ์ากล �าดบัเบสบริเวณ 

 ITS ของ rDNA

-  การทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อราทีแ่ยกจากใบไหมข้องขา้วโพด

-  การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา C. globosum ในการยบัย ัง้เชื้อราจากใบไหมข้อง 

 ขา้วโพดหอ้งปฏบิตักิาร

-  การทดสอบประสทิธิภาพของเชื้อรา C. globosum ในการควบคุมเชื้อราจากใบไหมข้อง 

 ขา้วโพดสภาพโรงเรอืน

ผลการทดลอง
ผลการวจิยัสรุปไดว้า่

1. เชื้อราที่แยกจากตวัอย่างใบไหมข้า้วโพดเป็นเชื้อรา B. maydis ส่วนเชื้อราปฏปิกัษเ์ป็น 

 เชื้อรา C. globosum

2.  เชื้อรา C. globosum ความเขม้ขน้ 107 และ 108 สปอรต่์อมลิลลิติร มปีระสทิธภิาพสูงสุด 

 ในการยบัย ัง้เชื้อรา B. maydis ทีก่่อโรคใบไหมใ้นขา้วโพด

3. ประโยชน์และการน�าไปใช้
-  สามารถจ�าแนกชนิดของเชื้ อราที่แยกจากตัวอย่างใบไหมข้ า้วโพดโดยใชล้กัษณะ 

 ทางสณัฐานวทิยาและการวเิคราะหล์ �าดบันิวคลโีอไทด์

-  ทราบประสทิธภิาพของเชื้อรา C. globosum ในการยบัย ัง้เชื้อราทีก่่อโรคใบไหมใ้นขา้วโพด 

-  สามารถน�าองค์ความรูแ้ละทกัษะกระบวนการของโครงการมาถ่ายทอดใหก้บันกัเรียน 

 ในการจดัการเรยีนการสอน รวมท ัง้ถา่ยทอดประสบการณแ์ละสรา้งความร่วมมอืในการท�างาน 

 วจิยัของครูในโรงเรียนเพื่อยกระดบัการท�างานวจิยัในเชิงลกึและหลากหลายดา้นภายใน 

 โรงเรยีน
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ต้นแบบการเลี้ยงปูนาเชิงการค้า

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์กุลธิดา ทองน�า

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
จังหวัดขอนแก่น

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
ปูนาเป็นแหลง่อาหารโปรตนีทีส่ �าคญัแหลง่หน่ึงของประชากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย  

อย่างไรกต็าม ปูนายงัจดัเป็นศตัรูส �าคญัในการกดัท�าลายตน้ขา้วของเกษตรกร ซึง่จากปญัหาดงักลา่ว 

ท�าใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่ใชส้ารเคมใีนการก�าจดัปู ท�าใหจ้ �านวนปูลดนอ้ยลง ประกอบกบัความเสือ่มโทรม

ของสภาพแวดลอ้มและการคุกคามจากการขยายตวัของพื้นทีอ่ตุสาหกรรม ท�าใหปู้นาถกูก�าจดัท ัง้โดย 

ทางตรงและทางออ้ม จากจ�านวนปูนาทีล่ดลงเกษตรกรจงึหนัมาเลี้ยงปูนาเป็นอาชพีเสรมิ โดยใชปู้นา 

ทีพ่บในแปลงนาเป็นพอ่พนัธุแ์มพ่นัธุ ์ แต่มกัจะพบปญัหาในดา้นความอ่อนแอของพอ่พนัธุแ์มพ่นัธุปู์นา 

ทีเ่กดิจากการเคลือ่นยา้ยปูนา ท�าใหปู้นาไมส่ามารถปรบัตวักบัสภาพแวดลอ้มใหมไ่ดแ้ละตายในทีสุ่ด  

ดงันัน้ในการเลีย้งปูนาเกษตรกรจงึจ�าลองบอ่เลี้ยงปูนาเลยีนแบบธรรมชาต ิโดยมกัท�าเป็นบอ่ปูนใส่ดนิ 

และอาหารทีเ่กษตรกรมกัใหปู้นากนิโดยส่วนมากจะเป็น อาหารปลาดุก ขา้วเปลอืก ปลาขนาดเลก็ 

และหอย เป็นตน้ ขอ้ดใีนการกนิอาหารของปูนาคอืสามารถกนิอาหารไดห้ลากหลายชนิด แต่จะมี

อาหารบางชนิดทีปู่นากนิเขา้ไปแลว้จะส่งผลต่อมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิง่หอยน�า้จดืทีปู่นากนิเขา้ไป

จดัเป็นโฮสตต์วัแรกทีน่�าเชื้อพยาธใิบไมใ้นปอดไปสู่ในตวัปูนา และท�าใหปู้นาจดัเป็นโฮสตต์วัทีส่อง

มผีล ท�าใหปู้นาเป็นพาหะน�าเชื้อพยาธใิบไมใ้นปอดอกีทอดหนึ่ง ซึง่พยาธใิบไมใ้นปอดนัน้จะส่งผล

ต่อมนุษยท์ีไ่ดร้บัเชื้อเขา้สู่ร่างกาย ซึง่พบมากทีป่อดท�าใหเ้กิดอาการไอมโีลหติออกและเจบ็หนา้อก  

เน้ือปอดจะถกูท�าลาย จากสภาพปญัหาขา้งตน้ ผูว้จิยัมจีดุมุง่หมายในการศึกษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลี้ยง

ปูนา รวมท ัง้พฒันาสูตรอาหารทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตของปูนาและศึกษาพชืสมนุไพรทีม่ฤีทธิ์ 

ในการฆ่าพยาธทิีม่ผีลท�าใหพ้ยาธสิามารถเขา้ไปสู่ในตวัปูได ้

2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง

1.  เพือ่ศึกษาประเภทของบอ่ทีเ่หมาะสมในการเลี้ยงปูนา

2.  เพือ่ศึกษาความหนาแน่นของปรมิาณปูนาต่อพื้นทีใ่นบอ่เลี้ยงปูนา
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3.  เพือ่ศึกษาชนิดและปรมิาณอาหารในการเลี้ยงปูนา

4.  เพือ่พฒันาสูตรอาหารในการก�าจดัพยาธใินปูนา

5.  เพือ่ศึกษาผลของการน�าผลการศึกษาไปใชใ้นบอ่เลี้ยงปูนาของเกษตรกร และการประเมนิตน้ทนุ

     การเลี้ยงปูนาเบื้องตน้

วิธีด�าเนินการทดลอง

-  การส�ารวจปญัหา ระบปุญัหา และตัง้สมมตฐิาน

-  การน�าพชืและสมนุไพรในทอ้งถิน่ไปใชใ้นบอ่ของเกษตรกร

-  การประเมนิผลเกษตรกรในการเลี้ยงปูนา

-  การพฒันารูปแบบผลติภณัฑส์ �าหรบัอาหารในการเลี้ยงปูนา

-  การวเิคราะหห์าปรมิาณโปรตนีในอาหารส�าหรบัการเลี้ยงปูนา

ผลการทดลอง
ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลี้ยงปูนามดีงัน้ี บอ่ทีเ่หมาะสมคอืบอ่ผสม และจะตอ้งใช ้

น�า้ธรรมชาต ิ โดยใหม้จี �านวนปูนาอยู่ 15 ตวัต่อ 1 ตารางเมตร โดยใหอ้าหารทีม่อีตัราส่วนของแหนแดง 

กบัมะเกลอื 4:1 ในปรมิาณ 12.5 กรมั เวลา 7.00 น. และ 17.00 น. เป็นระยะเวลา 90 วนั จะ

ท�าใหปู้นามกีารเจรญิเตบิโตสูง มจี �านวนพยาธนิอ้ย ลดตน้ทนุการผลติ และเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกร

3. ประโยชน์และการน�าไปใช้
-  ไดผ้ลติภณัฑจ์ากการผสมชนิดอาหารและสมุนไพรที่ใชใ้นการก�าจดัพยาธิใบไมใ้นปอด 

 สามารถท�าใหปู้นาเจรญิเตบิโตด ีและก�าจดัการเกดิพยาธใิบไมใ้นปอดทีม่าจากปูนา

- รูร้ะบบนิเวศทีเ่หมาะสมในการเลี้ยง รวมท ัง้ทราบความหนาแน่นทีเ่หมาะสมในการเลี้ยงปูนา 

 และทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัชนิดของอาหาร และชนิดสมนุไพรที่ใชใ้นการก�าจดัพยาธิใบไม ้

 ในปอดของปูนา

-  เป็นการเพิ่มผลผลติทางการเกษตร โดยลดค่าใชจ่้ายการลงทุนและเป็นการพฒันาการ 

 พึ่งพาตนเองตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

 รชักาลที ่9 อย่างแทจ้รงิ
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การพัฒนาสูตรอาหาร 

เพื่อการผลิตเมือกหอยทาก

เชิงพาณิชย์

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อเจ้าของผลงาน
อาจารย์กันยารัตน์ เจริญยิ่ง

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

1. ความเป็นมาและเป้าหมายของผลงาน
เมอืกหอยทากเป็นสารคดัหล ัง่ชนิดหน่ึงที่หอยทากสรา้งขึ้นมาเพื่อเป็นการปกป้องตวัเองขณะที ่

เคลือ่นไหว เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดอาการบาดเจ็บและเป็นอนัตราย หอยทากที่ใชใ้นการทดลอง 

และน�ามาท�าเป็นส่วนผสมในเครือ่งส�าอางเพือ่ประทนิผวินัน้ เป็นหอยทากสายพนัธุ ์Achatina fulica

ผลติเมอืกเพือ่ช่วยในการเคลือ่นที ่ ลดแรงเสยีดทานเหมอืนเป็นการปูพรมขณะเดนิ ทีส่ �าคญัเมอืกที ่

ผลติออกมายงัช่วยสมานแผลบนเน้ือเยือ่ของมนัเองทีเ่กดิจากการขูดขดี เสยีดสกีบัพื้นผวิขรุขระ ซึง่ 

ส่วนผสมหลกัทีม่อียู่ในเมอืกหอยทากท ัว่ ๆ  ไปคอื สารอลัแลนโทอนิ เป็นสารตา้นการอกัเสบและระคาย

เคอืงต่อผวิและยงัช่วยเพิม่ปรมิาณน�า้ในเซลลผ์วิ ท�าใหผ้วิชุ่มชื้น ฟ้ืนฟูเซลลผ์วิทีเ่สือ่มสภาพ และลด

ริ้วรอยไดด้ ี กรดไฮยาลูโรนิกมคุีณสมบตัใินการดูดน�า้และช่วยพยุงเน้ือเยือ่ใหแ้ขง็แรง จงึช่วยท�าให ้

ผวิเต่งกระชบั ชุม่ชืน่ กรดไกลโคลกิยงัช่วยขจดัเซลลผ์วิทีต่ายแลว้ และควบคุมความมนัของผวิ

โปรตนีเป็นอาหารใหก้บัผวิ ช่วยปรบัสภาพผวิใหก้ระจ่างใสมากยิง่ขึ้น และเปปไทดอ์อกฤทธิ์ตา้นเชื้อ

แบคทเีรยีและเชื้อรา ซึง่สารแต่ละชนิดมสีรรพคุณทีแ่ตกต่างกนั ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว ท�าใหผู้ว้จิยัสนใจ

ทีจ่ะพฒันาเมอืกจากหอยทากทีใ่ชใ้นการยบัย ัง้เชื้อแบคทเีรยี เพือ่เป็นตน้แบบในการใชห้อยทาก 

ซึง่เป็นศตัรูพชืใหเ้กดิประโยชนแ์ละเพิม่รายไดใ้นแก่คนในชมุชน
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2. วัตถุประสงค์และผลการทดลอง
วัตถุประสงค์การทดลอง
1.  เพือ่ศึกษาสูตรอาหารในการเลี้ยงหอยทากเพือ่เพิม่ปรมิาณ

น�า้หนกัของหอยทากกบัปรมิาณเมอืกของหอยทาก

2.  เพื่อศึกษาคุณภาพของเมอืกหอยทากจากการเลี้ยงดว้ย

สูตรอาหารต่างกนัในการยบัย ัง้เชื้ อแบคทีเรียบริเวณ

ผวิหนงั

วิธีด�าเนินการทดลอง
-  การพฒันาสูตรอาหารในการเลี้ยงหอยทาก โดยศึกษาการพฒันาการเลี้ยงหอยทาก 

 โดยใชสู้ตรอาหาร 5 สูตร ดงัน้ี คารโ์บไฮเดรต ผกัผลไม ้โปรตนี อาหารแมว และอาหารรวม 

 โดยใหป้รมิาณอาหารวนัละ 30 กรมัต่อชดุทดลอง ท�าการเลี้ยงหอยทากทีม่นี�า้หนกัตวัเฉลีย่ 

 ระหว่าง 20 – 24 กรมั จ�านวน 10 ตวัต่อชดุทดลอง เป็นระยะเวลา 45 วนั ช ัง่น�า้หนกั 

 และรดีเมอืกทกุ ๆ 15 วนั

-  การวดัคุณภาพน�า้เมอืก ท�าการหาค่า MIC และทดสอบเชื้อท ัง้หมด 3 ชนิดไดแ้ก่ S. aureus, 

 S. epidermidis และ B. subtilis และท�าการทดสอบเชื้อแบบ Disc Diffusion Method 

 บม่เชื้อที ่34oC วดัเสน้ผ่านศูนยก์ลางของ clear zone บนัทกึผลหาค่าความเชื่อม ัน่ที ่ 95% 

ผลการทดลอง
-  การพฒันาสูตรอาหารในการเลี้ยงหอยทากโดยพฒันาสูตรอาหาร 5 สูตร ไดแ้ก่ คารโ์บไฮเดรต 

 ผกัผลไม ้ โปรตนี อาหารแมว และอาหารรวม และท�าการรดีน�า้เมอืกทกุ ๆ 15 วนั สรุปวา่ 

 ปรมิาณน�า้หนกัของหอยทากไมม่ผีลต่อปรมิาณการผลติเมอืกของหอยทาก

-  การศึกษาคุณภาพเมือกในการยบัย ัง้เชื้อแบคทีเรีย พบว่าเมือกหอยทากสามารถยบัย ัง้ 

 ปรมิาณเชื้อ S. aureus ซึง่เป็นแบคทเีรยีกลุม่ท �าใหเ้กดิโรคไดม้ากกวา่ S. epidermidis และ 

 B. subtilis ซึง่เป็นแบคทเีรยีกลุม่ normal flora

-  ผลการทดลองแสดงวา่เมอืกจากหอยทากมผีลต่อแบคทเีรยีทีท่ �าใหเ้กดิโรคฝีหนอง ซึง่ไดแ้ก่ 

 S. aureus เท่านัน้ ไม่สามารถยบัย ัง้เชื้อทีเ่ป็น normal flora ซึง่เป็นแบคทเีรยีประจ�าถิน่ 

 ดงันัน้ การใชเ้มือกหอยทากทาบริเวณผิวหนงัท ัว่ไป นอกจากจะท�าลายแบคทีเรียที ่

 ก่อใหเ้กิดฝีหนองและสิวอุดตนั ยงัไม่ก่อใหเ้กิดความระคายเคืองหรือเป็นปฏิปักษ ์

 ต่อแบคทเีรยีประจ�าถิน่

3. ประโยชน์และการน�าไปใช้
-  ใชป้ระโยชนจ์ากศตัรูพชืในการยบัย ัง้เชื้อแบคทเีรยีทีก่่อใหเ้กดิโรค

-  เป็นแบบแผนพฒันาเศรษฐกจิเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ชมุชน
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1. วัตถุประสงค์
บริษทั โทเรอินดสัตรีส ์ อิงค ์ ประเทศญี่ปุ่ น (Toray Industries, Inc.) ไดด้ �าเนินธุรกิจใน 

ประเทศไทยมานานกวา่ 50 ปี ผลติภณัฑต่์างๆ ภายใตช้ื่อ “Toray” เป็นทีรู่จ้กัส �าหรบันกัเรยีน 

นกัศึกษา ประชาชนท ัว่ไป และกลุ่มผูผ้ลติเสื้อผา้ส �าเร็จรูป โดยเป็นผูร้ิเริ่มผา้ใยสงัเคราะหเ์ป็น 

รายแรกในประเทศไทย

“Toray” ไดพ้จิารณาวา่งานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นสิง่ส �าคญัมากต่อการเจรญิทาง

ดา้นการพฒันาประเทศและเศรษฐกจิ โดยในปจัจบุนัประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมรกิาไดพ้ฒันา

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปกวา้งไกลเป็นอย่างมาก ท�าใหเ้กิดการแข่งขนักนัอย่างสูง 

ในดา้นการคา้และการพฒันาคุณภาพชวีติ

เพือ่เป็นการส่งเสรมิ สนบัสนุน และใหก้�าลงัใจแก่ผูท้ีอ่ยู่ในงานแขนงน้ีในประเทศไทย “Toray” 

จงึไดจ้ดัหาทุนเพือ่ใหเ้กิดประโยชนแ์ละมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศไทยใหเ้จริญรุดหนา้ขึ้น 

โดยใหเ้งนิสนบัสนุนโครงการวจิยัทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอกีท ัง้ใหร้างวลัแก่หน่วยงาน

และบคุคลหรอืผูค้น้ควา้ทีเ่ป็นประโยชนก์บัวงการวทิยาศาสตร ์ และใหก้ารสนบัสนุนครู-อาจารย ์

ทีส่อนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ใหม้กีารเสรมิสรา้งความคดิในเชงิวทิยาศาสตร์

ดว้ยการคดิสรา้งสือ่การสอนและการทดลองต่างๆ

ดว้ยหวงัที่ว่าจะไดม้ส่ีวนช่วยเสริมสรา้งใหช้ีวติความเป็นอยู่ของชาวไทยดยีิ่งขึ้น “Toray” และ 

กลุม่บรษิทั “Toray” ในประเทศไทย มคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ดจ้ดัต ัง้มลูนิธโิทเรเพือ่การส่งเสรมิ

วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ขึ้น

2. ประวัติมูลนิธิ
 2.1 Toray Industries, Inc. ไดก่้อตัง้มลูนิธ ิ “Toray Science Foundation” ในประเทศ 

  ญี่ปุ่ นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ไดก่้อใหเ้กิดการพฒันา 

  ทางดา้นเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรเ์ป็นอนัมาก ในปี พ.ศ. 2532 มลูนิธไิดข้ยายความ 

  ช่วยเหลอืมายงัประเทศไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี โดยใหค้วามสนบัสนุนแก่เยาวชน 

  คณาจารย ์และสถาบนัทางวทิยาศาสตรอ์ย่างกวา้งขวาง เช่น ในปี พ.ศ. 2536 ไดบ้รจิาค 

  ใหง้านคน้ควา้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ก่อาจารยใ์นจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัเป็นจ�านวนเงนิ

  1 ลา้นบาท เป็นตน้

 2.2 มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย (TTSF) ไดก่้อก�าเนิดในปี พ.ศ. 2536

  ดว้ยเงนิบรจิาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเ้ป็นกองทนุถาวรเพือ่น�าดอกผลมาใช ้

  ในการส่งเสริมความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีรวมท ัง้สิ่งแวดลอ้ม 

  ในประเทศไทย (แต่ไมร่วมถงึทางการแพทยแ์ละคณิตศาสตร)์

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
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3. กิจกรรมของมูลนิธิ
เพือ่ใหบ้รรลถุงึวตัถปุระสงคข์า้งตน้ มลูนิธฯิ จงึไดแ้บง่การด�าเนินงานเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

 3.1 มอบรางวลัส�าหรบัผลงานดเีด่นดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 3.2 มอบทนุซึง่เป็นความช่วยเหลอืดา้นการเงนิใหส้ �าหรบังานวจิยัพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร ์

  และเทคโนโลยี

 3.3 มอบรางวลัใหผู้ร้เิริ่มและสรา้งสรรคง์านเกี่ยวกบัการสอนและการทดลองต่างๆ ทาง

  ดา้นวทิยาศาสตรใ์นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย เพือ่กระต ้นุใหน้กัเรยีน 

  เกดิความสนใจทีจ่ะศึกษาในดา้นวทิยาศาสตรต่์อไป

การจดัสรรเงนิบรจิาคของมลูนิธฯิ แบง่กจิกรรมเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

รางวัลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
S & T Awards

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
S & T Research Grants

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
Science Education Awards

คณุสมบตัขิองผูไ้ดร้บัรางวลั
1. บคุคล คณะบคุคลหรอืหน่วยงาน
 ทีม่คีวามสามารถสูงและประสบ
 ความส�าเรจ็ในงานดา้นวทิยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
2. บคุคล คณะบคุคลหรอืหน่วยงาน
 ทีค่น้พบวทิยาการใหมใ่นงานดา้น
 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
3. บคุคล คณะบคุคลหรอืหน่วยงาน
 ทีค่น้ควา้งานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
 เทคโนโลยทีีจ่ะยงัประโยชนใ์หแ้ก่
 สงัคมอย่างกวา้งขวาง

คณุสมบตัขิองผูไ้ดร้บัทนุ
1. อาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษา
 ของรฐัและเอกชน หรอืนกัวจิยั
 ในสถาบนัวจิยัช ัน้น�าในประเทศไทย
 ทีก่ �าลงัมโีครงการคน้ควา้วจิยัหรอื
 ตอ้งการคน้ควา้วจิยัเพือ่พฒันา
 องคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละ
 เทคโนโลย ีโดยมสีญัชาตไิทยและ
 คน้ควา้วจิยัในประเทศไทย

คณุสมบตัขิองผูไ้ดร้บัรางวลั
1. ครู-อาจารยผู์ร้บัผดิชอบการศึกษา
 วชิาวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนระดบั
 มธัยมศึกษาตอนตน้และระดบั 
 มธัยมศึกษาตอนปลายทีม่ผีลงาน
 ดเีด่นในการสรา้งสรรคแ์ละรเิริ่ม
 ทางการศึกษาวทิยาศาสตรเ์พือ่น�า
 ไปพฒันาและเพิม่พนูความสนใจ
 ของนกัเรยีนต่อวชิาวทิยาศาสตร์

ขอบเขตงานวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

1. วทิยาศาสตรพ์ื้นฐาน
2. วทิยาศาสตรป์ระยุกต ์เช่น
 วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม
 วทิยาศาสตรพ์ลงังาน เป็นตน้
3. เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์
4. เกษตรศาสตรร์วมท ัง้สตัวแพทยศาสตร์
5. นวตักรรมหรอืสิง่ประดษิฐท์าง
 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีย่งั
 ประโยชนแ์ก่สงัคมอย่างกวา้งขวาง
 (ยกเวน้ คณิตศาสตรแ์ละ
 แพทยศาสตรค์ลนิิก)

ขอบเขตงานวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

1. เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา
2. ฟิสกิส์
3. เคมี
4. วศิวกรรมศาสตร์
 (ยกเวน้ คณิตศาสตรแ์ละ
 แพทยศาสตรค์ลนิิก)

ขอบเขตงานวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

1. งานวจิยั หรอืคดิคน้สิง่ประดษิฐ์
 ในสาขาฟิสกิส ์เคม ีหรอื
 วทิยาศาสตรส์าขาอืน่
2. งานทีเ่ป็นความคดิรเิริม่ในการสรา้ง
 สือ่การสอนวทิยาศาสตร ์และการ
 ตรวจวดัอืน่ๆ ทางวทิยาศาสตร์
 (Scientific Tests) ซึง่ไดท้ดสอบ
 ในการสอนทีโ่รงเรยีนและไดผ้ลดี

ยอดเงนิรางวลัปีละ 800,000 บาท ยอดเงนิทนุปีละ 4,000,000 บาท ยอดเงนิรางวลัปีละ 700,000 บาท
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ทูลเกลา้ฯ ถวายรางวลัวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยแีด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

ณ พระต�าหนกัจติรลดาลโหฐาน วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2538

พธิเีปิดและแถลงขา่ว ณ โรงแรมโอเรยีนเตล็ กรุงเทพฯ 14 มถินุายน 2537

ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสูลานนท ์ประธานองคมนตรแีละรฐับรุุษใหเ้กยีรตเิป็นประธานในพธิมีอบรางวลั

และเงนิทนุช่วยเหลอืการวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีต ัง้แต่คร ัง้ที ่1 ถงึคร ัง้ที ่15
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ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ ์จลุานนท ์องคมนตร ีใหเ้กยีรตเิป็นประธานในพธิมีอบรางวลัและเงนิทนุช่วยเหลอืการวจิยั ต ัง้แต่คร ัง้ที ่16

ต่อเนื่องมาจนถงึปจัจบุนั

มร. คทัซโึนะสเึคะ มาเอดะ พ.ศ. 2536 - 2555

ศาสตราจารย ์ดร. เกษม สุวรรณกลุ
พ.ศ. 2537 - 2539

มร. ซาดายูค ิซาคาคบิาร่า พ.ศ. 2556 - 2559

ศาสตราจารย ์ดร. สปิปนนท ์เกตทุตั

พ.ศ. 2539 - 2548

มร. อาคฮิโิร นิคคาคุ พ.ศ. 2560 - ปจัจบุนั

ศาสตราจารย ์ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

พ.ศ. 2549 - ปจัจบุนั

ประธานกิตติมศักดิ์

ประธานกรรมการ
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สรปุผลรางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีครัง้ท่ี 1-25 (พ.ศ. 2537-2561) 
ปีที่ไดร้บัรางวลั บคุคล/สถาบนั ที่ไดร้บัรางวลั

 พ.ศ. 2537  ทูลเกลา้ทูลกระหมอ่มถวายรางวลัแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9
  ประเภทบคุคล ศาสตราจารย ์ดร. ปรดีา วบูิลยส์วสัดิ์
  ประเภทสถาบนั  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

 พ.ศ. 2538  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. วชิยั ริ้วตระกูล
  ประเภทสถาบนั  ศูนยว์จิยัขา้วโพดขา้วฟ่างแห่งชาต ิจงัหวดันครราชสมีา

 พ.ศ. 2539  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. มนตร ีจฬุาวฒันทล
  ประเภทสถาบนั  หอ้งปฏบิตักิารวจิยัสิง่ประดษิฐส์ารกึ่งตวัน�า จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

 พ.ศ. 2540  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ไพบูลย ์นยัเนตร
  ประเภทสถาบนั  ศูนยว์จิยันิวตรอนพลงังานสูง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

 พ.ศ. 2541  ประเภทบคุคล  รองศาสตราจารย ์ดร. มรกต ตนัตเิจรญิ และศาสตราจารย ์ดร. ววิฒัน ์ตณัฑะพานิชกลุ

 พ.ศ. 2542  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. สุรนิทร ์พงศศุ์ภสมทิธิ์ และรองศาสตราจารย ์ดร. ประสาทพร สมติะมาน

 พ.ศ. 2543  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์เดชะอ�าไพ
  ประเภทสถาบนั  คณะผูว้จิยัเรื่องกุง้กลุาด�า มหาวทิยาลยัมหดิล

 พ.ศ. 2544  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ปณิธาน ลกัคุณะประสทิธิ์
  ประเภทสถาบนั  หอ้งปฏบิตักิารวจิยัเคมซุีปราโมเลควิลาร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

 พ.ศ. 2545  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. สุรนนัต ์สุภทัรพนัธุ์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

 พ.ศ. 2546  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. วทิยา มวีุฒสิม
  ประเภทสถาบนั  หน่วยปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตน้แบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

 พ.ศ. 2547  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. องัศุมาลย ์จนัทราปตัย์
  ประเภทสถาบนั  หน่วยปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล

 พ.ศ. 2548  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ทว ีตนัฆศิริ
  ประเภทสถาบนั  กลุม่บรรพชวีนิวทิยา กรมทรพัยากรธรณี

 พ.ศ. 2549  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. สวสัดิ์ ตนัตระรตัน ์และศาสตราจารย ์ดร. สมศกัดิ์ ปญัญาแกว้

 พ.ศ. 2550  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิิรโิรจน์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัอณูชวีวทิยาและพนัธุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

 พ.ศ. 2551  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ทพิยว์ด ีอรรถธรรม
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

 พ.ศ. 2552  ประเภทบคุคล ศาสตราจารย ์ดร. สุทธวฒัน ์เบญจกลุ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

 พ.ศ. 2553  ประเภทบคุคล  รองศาสตราจารย ์ดร. เจรญิ นาคะสรรค์
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

 พ.ศ. 2554  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ไพศาล สทิธกิรกลุ และรองศาสตราจารย ์ดร. สุพรรณ ฟู่เจรญิ

 พ.ศ. 2555  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. สุทธชิยั อสัสะบ�ารุงรตัน์
  ประเภทสถาบนั  บณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

 พ.ศ. 2556  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. นททีพิย ์กฤษณามระ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร

 พ.ศ. 2557  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. โกวทิ พฒันาปญัญาสตัย์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

 พ.ศ. 2558  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. ปรญิญา จนิดาประเสรฐิ
  ประเภทสถาบนั  กลุม่วจิยั: บทบาทของแมลงและสตัวข์าปลอ้งทีเ่ป็นปญัหาในชมุชนุ ปศุสตัว ์และสาธารณสุขของประเทศไทย

 พ.ศ. 2559  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. โมไนย ไกรฤกษ์
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาพชืไร่นา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

 พ.ศ. 2560  ประเภทบคุคล  ศาสตราจารย ์ดร. วชัรนิทร ์รุกขไชยศิรกิลุ
  ประเภทสถาบนั  ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

 พ.ศ. 2561 ประเภทบคุคล  ดร. อดสิร เตอืนตรานนท์
  ประเภทสถาบนั  สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน)
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สรุปผลการจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1-25 (พ.ศ. 2537-2561)

ในช่วง 25 ปี ของการด�าเนินงาน จนถงึปจัจบุนั (ปี พ.ศ. 2561) การด�าเนินงานของมลูนิธฯิ ไดร้บัความสนใจ

และร่วมมอืจากอาจารยแ์ละนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัท ัว่ประเทศ ส่งขอ้เสนอโครงการเขา้มา

เป็นจ�านวนมากอย่างต่อเนื่อง รวมแลว้ท ัง้สิ้น 3,237 ขอ้เสนอโครงการ โดยมลูนิธฯิ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงนิทนุ

วจิยัเป็นจ�านวน 95,400,000 บาท (เกา้สบิหา้ลา้นสีแ่สนบาทถว้น) มนีกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยั

ในประเทศไทย จ�านวนกวา่ 50 แห่ง ทีไ่ดร้บัทนุวจิยัรวมเป็นจ�านวนกวา่ 446 โครงการ ใน 4 สาขา ไดแ้ก่ 

เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา เคม ีวศิวกรรมศาสตร ์และฟิสกิส ์โดยมรีายละเอยีดของมหาวทิยาลยั/สถาบนัวจิยั 

ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนเงนิทนุ ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2537-2561 สรุปไดด้งัน้ี

มหาวทิยาลยั/สถาบนั มหาวทิยาลยั/สถาบนัจ�านวนโครงการ
ที่ไดร้บัเงนิทนุ

จ�านวนโครงการ
ที่ไดร้บัเงนิทนุ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 64

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  54

มหาวทิยาลยัมหดิล  36

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  28

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 26

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  21 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 20 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 20 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี 17

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 13  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์ 12 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  12 

มหาวทิยาลยันเรศวร  10

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  10 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  9 

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 9

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  9

มหาวทิยาลยัรงัสติ  8  

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  7  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  5 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  5 

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณฯ์  5 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ  3

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรฯ  3 

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  3 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  2

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี 2 

มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ 2

มหาวทิยาลยับูรพา  2 

โรงเรยีนนายเรอื 2

ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิสวทช. 2

ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิสวทช.  2

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  2

ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ ์ 1

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ  1

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  1

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  1

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  1

มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ 1

มหาวทิยาลยัพะเยา  1

มหาวทิยาลยัราชภฏพบูิลสงคราม  1

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็  1

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  1

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติภ ์ 1

มหาวทิยาลยัราชมงคลรตันโกสนิทร ์ 1

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ 1

โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้  1

โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช  1

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิสวทช.  1

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ ์ 1

สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 1

สถาบนัวทิยสริเิมธ ี 1 

สภากาชาดไทย  1

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโลยแีห่งชาต ิสวทช.  1

รวมทัง้สิ้น  446



มลูนิธโิทเร เพือ่การส่งเสรมิ           วทิยาศาสตร ์ประเทศไทย70

การกระจายของครูที่สมัครและได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1-25 (พ.ศ. 2537-2561) แยกตามจังหวัด

ครูจากโรงเรยีนในกรุงเทพมหานคร และ 73 จงัหวดั สมคัรเพือ่ขอรบัรางวลัการศึกษาวทิยาศาสตร์

รวม 1,561 โครงการ ไดร้บัรางวลัท ัง้สิ้น 219 โครงการ โดยจงัหวดัทีย่งัไมเ่คยสมคัร คอื จงัหวดั 

สมทุรสงครามและระนอง

จงัหวดั จงัหวดัจ�านวนโครงการ จ�านวนโครงการจ�านวนรางวลั จ�านวนรางวลั

ฉะเชงิเทรา  85  21
เชยีงราย  54  18
กรุงเทพฯ  103  16
ขอนแก่น  63  13
สมทุรปราการ  39  12
อดุรธานี  59  11
สุราษฎรธ์านี  32  10
กาฬสนิธุ ์ 50  9
เชยีงใหม ่ 57  8
นครราชสมีา  76  6
ล �าปาง  50  6
นครศรธีรรมราช  32  6
สระแกว้  21  6
แมฮ่่องสอน  11  6 
พทัลงุ  19  5
นครนายก  16  5
สงขลา  40  4
หนองคาย  25  4
อบุลราชธานี  37  3
นครสวรรค ์ 33  3
สุรนิทร ์ 19  3
อ�านาจเจรญิ  10  3
นครพนม  31  2
น่าน  27  2
พษิณุโลก  29  2
นครปฐม  25  2
ระยอง  15  2
ชยัภมู ิ 14  2
ปราจนีบรุ ี 14  2
ปตัตานี  10  2
หนองบวัล �าภ ู 10  2
จนัทบรุ ี 8  2
กาญจนบรุ ี 7  2
ศรสีะเกษ  35  1
เพชรบูรณ ์ 30  1
ปทมุธานี  23  1
มหาสารคาม 21  1
พะเยา  20  1

ชลบรุ ี 17  1
อทุยัธานี  17  1
ก�าแพงเพชร  15  1
สุพรรณบรุ ี 13 1
อ่างทอง  12  1
นนทบรุ ี 11  1
ยะลา  11  1
รอ้ยเอด็  10  1
ราชบรุ ี 10  1
แพร่  9  1
ยโสธร  9  1
สกลนคร  9  1
ประจวบครีขีนัธ ์ 8  1
ตราด  6  1
สุโขทยั  16  0
บรุรีมัย ์ 14  0
ตรงั  12  0
อยุธยา  11  0
เพชรบรุ ี 9  0
ตาก  8 0
พงังา 8  0
สตูล  8  0
เลย  7  0
สมทุรสาคร  7  0
สระบรุ ี 7  0
ชยันาท  6  0
นราธวิาส  6  0
พจิติร  6  0
อตุรดติถ ์ 6  0
มกุดาหาร  5  0
ลพบรุ ี 5 0
ล �าพนู  4  0
กระบี ่ 3  0
ภเูกต็  3  0
ชมุพร  2  0
สงิหบ์รุ ี 1  0
ระนอง  0  0
สมทุรสงคราม  0  0



Thailand Toray Science Foundation

Organization (2018)

Thailand Toray Science 
Foundation

The Committee of Nomination (Awards)

The Committee of Nomination (Grants)

The Committee of Selection (Awards)

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.

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.

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.

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.
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