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รายงานผลการดำเนินงาน
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรบั อนุญาตใหจดั ตัง้ เปนทางการ เมือ่ วันที่
2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ รวมสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในประเทศไทย
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคดงั กลาว มูลนิธฯิ ไดดำเนินกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยจัดใหมกี จิ กรรมสามประเภทดวยกัน
• ประเภทแรก คือ การจัดใหมรี างวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำหรับบุคคลหรือสถาบัน
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• ประเภททีส่ อง คือ การใหเงินทุนชวยเหลือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุน
อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ
อำนวยประโยชนใหแกวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
• ประเภททีส่ าม คือ รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร โดยจะมอบใหแกบคุ ลากรผรู บั ผิดชอบ
ทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ทีม่ ผี ลงานดีเดนในการสรางสรรคและริเริม่ ทางการศึกษาวิทยาศาสตร เพือ่ นำไปพัฒนาและ
เพิม่ พูนความสนใจของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร นอกจากนีใ้ นปพทุ ธศักราช 2539 มูลนิธฯิ
ยังไดใหการสนับสนุนแกหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ไดรับรางวัลการศึกษา
วิทยาศาสตรอกี ดวย
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใชดอกผลจากกองทุนนี้ นอกจากนีย้ งั ไดรบั เงินบริจาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลมุ บริษทั โทเรในประเทศไทย 4 บริษทั

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2548 ซึ่งเปนปที่สิบสองของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเปนเลิศ ซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มี
การตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศักยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิ ารณาผลงาน
ของบุคคล/สถาบัน ที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งไดมีมติ
เปนเอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ ศาสตราจารยประจำภาควิชาฟสกิ ส คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผไู ดรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะทีเ่ ปน
นักวิทยาศาสตรทมี่ ผี ลงานวิจยั ตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติอยางตอเนือ่ ง เปนผบู กุ เบิกงานวิจยั
และพัฒนาดานเซรามิกที่มีสมบัติทางไฟฟา ทั้งในดานพื้นฐานการผลิตและการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สาระโดยสังเขปของผลงานดานการวิจัยและพัฒนาของศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ ไดแก
งานวิจยั เกีย่ วกับการผลิตและการประยุกตเซรามิกทีม่ สี มบัตทิ างไฟฟาขึน้ ใชในวงการอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส เชน ตัวเก็บประจุ ตัวควบคุมอุณหภูมิ และเซรามิกทีใ่ ชในเครือ่ งทำความสะอาดความถี่
เหนือเสียง ตลอดเวลากวา 20 ป ผลงานของศาสตราจารย ดร. ทวี ทำใหนกั วิทยาศาสตรไดทราบถึง
วิธีการตางๆ ในการผลิตเพื่อการลดอุณหภูมิการเผาของเซรามิกประเภทนี้ ซึ่งเปนการลดตนทุน
การผลิตในอุตสาหกรรม ตลอดทั้งการผลิตเซรามิกที่ไรสารตะกั่วเพื่อลดบรรยากาศที่เปนพิษตอ
สิง่ แวดลอม ในดานการประยุกตศาสตราจารย ดร. ทวี ไดรเิ ริม่ ผลิตเซรามิกในรูปแบบตางๆ เพือ่
นำมาใชในการโทรคมนาคม การกระจายเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง และบันทึกการเตนของหัวใจ
ในรูปของเสียงและกราฟลงในคอมพิวเตอร นอกจากนี้ ยังไดรวมมือกับนักวิทยาศาสตรทาง
ธรณีวิทยาและเคมี เปนกลุมแรกที่ไดเริ่มวิจัยการปรับปรุงคุณภาพแรที่เกี่ยวของ แลวนำมาผลิต
เปนวัตถุดบิ ของเซรามิกชนิดนีไ้ ดสำเร็จ ซึง่ เปนการลดการนำเขาวัตถุดบิ จากตางประเทศ
ผลงานอีกดานหนึง่ ของศาสตราจารย ดร. ทวี ไดแกการนำเทคโนโลยีระบบสุญญากาศและการเคลือบ
ทางเคมีมาประยุกตใชในการผลิตแผนเซลลแสงอาทิตยโดยไมใชแผนซิลกิ อน พัฒนาสารเจือเพือ่
ใหไดประสิทธิภาพสูงขึน้ ซึง่ นับวาอาจเอือ้ ประโยชนตอ การคนควาดานการประหยัดพลังงานในอนาคต
จากทีก่ ลาวมาขางตนเปนทีป่ ระจักษวา ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ เปนผมู ผี ลงานวิจยั ดีเดน
โดยเฉพาะผลงานที่มีประโยชนและคุณคาตออุตสาหกรรมดานอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถนำไป
ประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมควรที่จะไดรับการเชิดชูเกียรติเปนนักวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของมูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ประจำป 2548
สำหรับหนวยงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป 2548 คือ
กลมุ บรรพชีวนิ วิทยา ซึง่ เปนศูนยศกึ ษาวิจยั วิวฒ
ั นาการและความหลากหลายทางชีวภาพชวงมหายุค
มีโสโซอิกในประเทศไทย ภายใตความรวมมือระหวางกรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) โครงการพัฒนา
องคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
คณะกลุมบรรพชีวินวิทยา มีผลงานการศึกษาวิจัยวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ
ชวงมหายุคมีโสโซอิกในประเทศไทย ไดแก การคนพบฟอสซิลไดโนเสารซงึ่ เปนองคความรสู ำคัญ
ทำใหทราบถึงการมีวิวัฒนาการของไดโนเสารแถบเอเชีย รวมทั้งของโลกดวย เพราะฟอสซิลจาก
ทีร่ าบสูงโคราชพบไดโนเสารถงึ 16 ชนิด ในชวงอายุ 210 ลานป ถึง 100 ลานป และเปนไดโนเสาร
ทีเ่ กาแกทสี่ ดุ ของโลก 2 กลมุ คือ ไทรันโนซอร (สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส) และ ซอโรพอด
(อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชนชิ) และยังพบฟอสซิลของไดโนเสารชนิดใหม สกุลใหม ของโลกใน
ประเทศไทย อีก 3 ชนิด คือ ภูเวียงโกซอรัส สิรนิ ธรเน เปนไดโนเสารซอโรพอด ในยุคครีเตเชียส
ตอนตน ประมาณ 130 ลานป สยามโมซอรัส สุธธี รนิ เปนไดโนเสารสไปโนซอริด ในยุคครีเตเชียส
ตอนตน อายุ ประมาณ 130 ลานป และ ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษกิ เปนไดโนเสารเซอราทอปเชียน
ในยุคครีเตเชียสตอนปลาย ประมาณ 100 ลานป นอกจากนั้นยังพบรอยทางเดินของไดโนเสาร
อีก 6 แหลงใน 3 หมวดหินของยุคครีเตเชียสตอนตน (หมวดหิน พระวิหาร ภูพาน และโคกกรวด)
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และพบสัตวมกี ระดูกสันหลังชนิดอืน่ ทีอ่ ยรู ว มยุคกับไดโนเสาร ไดแก ปลาฉลามน้ำจืด ปลา สัตว
สะเทินน้ำสะเทินบก เตา ไฟโตซอร จระเข และเทอโรซอร การวิจัยพืชโบราณและละอองเรณู
เริม่ บอกไดถงึ การวิวฒ
ั นาการของพืช สวนการคนพบทีส่ ำคัญ คือ แหลงฟอสซิล ปลาเลปโดเทส
ยุคจูแรสสิกตอนปลายจากเทือกเขาภูพาน กระดูกไดโนเสารซอโรพอดยุคจูแรสสิกจากภาคใต
กระดูกไดโนเสารซอโรพอดยุคครีเตเชียสตอนตนจากภาคเหนือที่จังหวัดพะเยา และไขขนาด
เล็กมากของไดโนเสารเทอโรพอด ซึ่งหนึ่งในนั้นมีซากตัวออนอยูดวย จากชั้นหินหมวดเสาขัว
ของยุคครีเตเชียสตอนตน นอกจากนี้ ยังไดมีความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการเผยแพรองคความรจู ากงานวิจยั ในรูปแบบของการฝกอบรม ประชุม สัมมนา และจัดคาย
กิจกรรมในชวงปดภาคเรียน

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2548 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 20 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตร มีจำนวน 8 โครงการ
1. ชื่อโครงการ สภาวะทีเ่ หมาะสมตอการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบดู ำเพือ่ ผลิตไบโอดีเซล
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. มาริสา จาตุพรพิพฒ
ั น
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุปาลมน้ำมันเชิงการคาในถังหมัก
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. สมปอง เตชะโด
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. ชื่อโครงการ การยอยสลายดวยไอน้ำเบื้องตนของตนปาลมน้ำมันเพื่อผลิตไซลิทอล
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. วิทยา ปน สุวรรณ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ชื่อโครงการ การพัฒนาการสกัดน้ำมันดักแดไหมพันธุไทยพื้นเมืองเพื่อเปนวัตถุดิบ
ที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสำอาง
ชือ่ นักวิจยั
นางสาวพงษศริ ิ วินจิ ฉัย
หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
5. ชื่อโครงการ การตรวจสอบสถานภาพการจำแนกชนิดพันธุของปลากัดทุง
(Wild Bubble Nest Betta) ในประเทศไทย
ชือ่ นักวิจยั
ดร. วรัญญา อรัญวาลัย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

6. ชื่อโครงการ การสกัดและศึกษาคุณสมบัติประจุที่ผิวของโปรตีนจากขาวและพฤติกรรม
ดานรีโอโลจีเมือ่ มีสตารชอยดู ว ย
ชือ่ นักวิจยั
ดร. จันทนี อุรยิ ะพงศสรรค
หนวยงาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน
7. ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอของยีนสังเคราะหแปงอะไมโลเปคติน
เพื่อใชในการปรับปรุงพันธุขาวเพื่ออุตสาหกรรมแปง
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุรพี ร เกตุงาม
หนวยงาน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. ชื่อโครงการ การพัฒนาการผลิตสารสกัดโปรตีนจากรำขาวและการประยุกตใชในผลิตภัณฑ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาฟสกิ ส มีจำนวน 5 โครงการ
9. ชื่อโครงการ การศึกษาผลของพลังงานมืดตอโครงสรางในเอกภพ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. อรรุจี เหมือนวงศ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
10. ชื่อโครงการ การหาคาเอาทพุทสัมพัทธของรังสีโฟตอนโดยการจำลองแบบมอนติคารโล
ชือ่ นักวิจยั
ดร. นคร ไพศาลกิตติสกุล
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11. ชื่อโครงการ ความสัมพันธระหวางการเตรียมโครงสรางทางจุลภาคและสมบัติ
ของเซรามิกนาโนคอมโพสิตเฟรโรอิเล็กทริก
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สุกานดา เจียรศิรสิ มบูรณ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการผลิตน้ำโอโซนอัตโนมัติขนาดใหญเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงแบบยั่งยืน
ชือ่ นักวิจยั
ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ
หนวยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
13. ชือ่ โครงการ การศึกษาแหลงน้ำพุรอ นในจังหวัดระนองดวยวิธสี นามโนมถวง สนามแมเหล็ก
และวิธีการทางไฟฟา
ชือ่ นักวิจยั ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วรวุฒิ โลหะวิจารณ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สาขาเคมี มีจำนวน 3 โครงการ
14. ชื่อโครงการ แผนเสนใยอิเลคโตรสปนพอลิคาโปรแลคโตนและพอลิคาโปรแลคโตนผสม
ดวยผงนาโนไฮดรอกซีแอปาไทตสำหรับใชเปนโครงรางกระดูกเทียม
ชือ่ นักวิจยั รองศาสตราจารย ดร. พิชญ ศุภผล
หนวยงาน วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15. ชือ่ โครงการ การสังเคราะหสารประกอบ 68Ga-polyphenols และศึกษาการกระจายภายใน
เซลลและในหนูเพื่อติดตามการทำงานของไมโตคอนเดรีย
ชือ่ นักวิจยั ดร. สำรี มัน่ เขตตกรน
หนวยงาน คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
16. ชื่อโครงการ การออกแบบ สังเคราะห และหาโครงสรางสารประกอบชนิดใหมของ
สารประกอบ arylpyridinium benzenesulfonates เพือ่ หาสารทีม่ ี
คุณสมบัติทางทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน
ชือ่ นักวิจยั ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุชาดา จันทรพรหมมา
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 4 โครงการ
17. ชื่อโครงการ การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการแพรพันธุของสาหรายในทะเลสาบสงขลา
และแนวทางแกไขปญหา
ชือ่ นักวิจยั รองศาสตราจารย ดร. วินยั เลียงเจริญสิทธิ์
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
18. ชื่อโครงการ ระบบตรวจจับคุณลักษณะพลวัตของระบบไฟฟากำลังเชื่อมโยงระหวาง
ภาคกลางและภาคเหนือโดยใชเครื่องวัดเฟสเซอรแรงดันไฟฟาผานทาง
เตารับไฟฟาในที่พักอาศัย
ชือ่ นักวิจยั รองศาสตราจารย ดร. อิสระชัย งามหรู
หนวยงาน สถาบันเทคโนโลนีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
19. ชื่อโครงการ การประยุกตใชไบโอฟลม เพือ่ ลดอัตราการละลายของของเหลวอินทรียป นเปอ น
และจำกัดการเคลื่อนตัวของมวลน้ำปนเปอนในชั้นน้ำใตดินที่เปนหินราว
ชือ่ นักวิจยั ดร. อักษรา พฤทธิวทิ ยา
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
20. ชื่อโครงการ การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะบัดกรีไรสารตะกั่ว
ชือ่ นักวิจยั ดร. ธวัชชัย ปลูกผล
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคัดเลือกใหมีผูไดรับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ระดับละ 3 รางวัล
และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล โดยในปนไี้ มมผี ไู ดรบั รางวัลที่ 1 ทัง้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย รายละเอียดมีดงั นี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 60,000 บาท
อาจารยมนสวรรค ภูยาดาว
โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ชือ่ ผลงาน: การศึกษาสารทีเ่ ปนองคประกอบสำคัญและประโยชนของประดบู า น
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 60,000 บาท
อาจารยสงบ บุญมาก
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชือ่ ผลงาน: เรือ แพ และเสือ้ ชูชพี จากขวดพลาสติก

รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 40,000 บาท
อาจารยทองใบ อเู งิน
โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ อำเภอบางน้ำเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชือ่ ผลงาน: หนากากปลอดภัย

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 10,000 บาท
อาจารยพนิ จิ โพธิด์ ลิ ก
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว
ชือ่ ผลงาน: เครือ่ งเตือนแผนดินไหว พี-3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 75,000 บาท
อาจารยปน ชางทอง
โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชือ่ ผลงาน: การศึกษาพืชทีม่ สี ารกอใหเกิดไซยาไนด
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 75,000 บาท
อาจารยชาญ ชูดวงแกว
โรงเรียนพนมสาร “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชือ่ ผลงาน: ชุดทดลองวัดชวงเวลาการตกของวัตถุอยางอิสระและคาบเวลา
ของซิมเปลเพนดูลัม
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รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 60,000 บาท
อาจารยประยูร บุญยืน
โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย อำเภอทาตูม จังหวัดสุรนิ ทร
ชือ่ ผลงาน: นาฬิกาโปรแกรม

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 15,000 บาท
อาจารยเกศินี ศรีวรรณา
โรงเรียนสีควิ้ “สวัสดิผ์ ดุงวิทยา” อำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา
ชือ่ ผลงาน: ถังบำบัด
เงินรางวัล 15,000 บาท
อาจารยธีรารัตน ทองงามดี
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ชือ่ ผลงาน: การสรางอุปกรณการกลัน่ ดวยไอน้ำอยางงาย ในการสกัดน้ำมันหอม
ระเหยจากพืชสมุนไพร

รางวัลชมเชย

นอกจากนี้ โรงเรียนของผไู ดรบั รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทัง้ 6 โรงเรียนยังไดรบั เงินสนับสนุน
หองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 20,000 บาท ไดแก
1. โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
2. โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
3. โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ อำเภอบางน้ำเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. โรงเรียนพนมสาร “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย อำเภอทาตูม จังหวัดสุรนิ ทร
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญีป่ นุ กลมุ บริษทั โทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ทีไ่ ดดำเนิน
การคัดเลือกผทู ไี่ ดรบั รางวัล และหวังวาความพยายามของมูลนิธฯิ ในการดำเนินกิจกรรมดังทีไ่ ด
กลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึง่ ของสังคมทีจ่ ะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตรของประเทศไทย
ใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทตั
ประธานมูลนิธโิ ทเร
เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 7 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
Professor Dr. Tawee Tunkasiri

เกิดวันที่ 16 เมษายน 2486 ทีก่ รุงเทพมหานคร เปนบุตรของนายสงา
และนางมาลัย ตันฆศิริ
ภรรยา นางไพฑูรย (จันทรสุข) ตันฆศิริ
(วท.บ. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.Sc. (Math) มหาวิทยาลัยแอสตันในเมืองเบอรมงิ แฮม
สหราชอาณาจักร
ธิดา นางสาวทิพาพร ตันฆศิริ

การศึกษา
พ.ศ. 2509
พ.ศ. 2513

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสกิ ส) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master of Science (Physical Methods of Analysis)
จาก University of Aston in Birmingham ประเทศอังกฤษ
โดยไดรบั ทุน The British Council
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Crystallography)
จาก University of Surrey, Guildford Surrey ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2518

Profile
TAWEE TUNKASIRI, Ph.D.
Birth :
Family :
Wife :
Daughter :

April 16, Bangkok, Thailand
Mr.Sanga and Mrs.Malai Tunkasiri
Mrs.Paitoon Tunkasiri
B.Sc. (Math), CU, M.Sc. (Math) Aston in Birmingham, UK.
Miss Tipaporn Tunkasiri

Education :
1966
1970
1975

B.Sc. (Phys) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
M.Sc. (Physical Methods of analysis) the University of Aston
in Birmingham, U.K.
Ph.D. (Crystallography) the University of Surrey, U.K.

Present Position :
Professor, Department of Physics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand, 50200 Tel. 0-5394-3376 Fax. 0-5335-7512 E-mail: tawee@chiangmai.ac.th
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รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตำแหนงปจจุบนั
ศาสตราจารย ระดับ 10 ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 0-5394-3376 โทรสาร 0-5335-7512
อีเมล tawee@chiangmai.ac.th

ประวัตกิ ารทำงาน
ดานวิชาการ
พ.ศ. 2509
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2546

อาจารยตรี ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผชู ว ยศาสตราจารย ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศาสตราจารย ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทีมวิจัย
(research team)

Working Experiences :
Academic Position
1966
Lecturer, Department of Physics, Faculty of Science Chiang Mai University
1976
Assistant Professor, Department of Physics, Faculty of Science Chiang Mai
University
1979
Associate Professor, Department of Physics, Faculty of Science Chiang Mai
University
1997
Professor, Department of Physics, Faculty of Science Chiang Mai University
2004
Emeritus Professor, Department of Physics, Faculty of Science Chiang Mai
University

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 9 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

รับพระราชทานเหรียญ
ทีร่ ะลึกวิทยาลัยในวังชายจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ดานบริหาร
พ.ศ. 2522-2528
พ.ศ. 2524-2528
พ.ศ. 2524-2546
พ.ศ. 2524-2546
พ.ศ. 2543-ปจจุบัน
พ.ศ. 2546-ปจจุบัน

กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร
หัวหนาภาควิชาฟสิกส
กรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟสกิ ส
กรรมการประจำภาควิชาฟสิกส
กรรมการทีป่ รึกษา วารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม

Administrative Position
1979-1985 Board Member, Faculty of Science, Chiang Mai University
1981-1985 Head of the Department of Physics
1981-2003 Undergraduate and Post-graduate Degree Academic Committee,
Department of Physics
1981-2003 Board Member, Department of Physics
2000-Present Advisory Board, Chiang Mai Journal of Science, Faculty of Science,
Chiang Mai University
2003-Present Associate Editors, Chiang Mai University Journal, Chiang Mai University
Service
1981-1983
1987-1989
1990-2000
1993-2003
1998-2002

Chairman of The National Research and Invention Committee, Faculty of Science
Co-ordinator for Technology Transfer between Chiang Mai University
and Technology Transfer Center, Ministry of Science, Technology and Energy
Board Members of International Meeting and Training Fund
Sub-committee of Academic Position Consideration, Chiang Mai University
Sub-committee of the National Research Council
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รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานบริการ
พ.ศ. 2524-2526
พ.ศ. 2530-2532
พ.ศ. 2533-2543
พ.ศ. 2536-2546
พ.ศ. 2541-2545
พ.ศ. 2543-ปจจุบัน
พ.ศ. 2545-2546
พ.ศ. 2545-ปจจุบัน
พ.ศ. 2545-ปจจุบัน
พ.ศ. 2546-ปจจุบัน
พ.ศ. 2548-ปจจุบัน

ประธานกรรมการวิจยั และคิดคนสิง่ ประดิษฐทเี่ ปนประโยชนแกประเทศชาติ
คณะวิทยาศาสตร
ผปู ระสานงานในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
ศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการพลังงาน
กรรมการคณะกรรมการพิจารณาโครงการงบเจรจาธุรกิจ และการประชุม
นานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหมประจำป
คณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหนงวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดำรงตำแหนงกรรมการในคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาฟสกิ ส ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง
ประธานสาขา สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
(สาขาภาคเหนือ)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาฟสิกส ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ผปู ระสานงานฝาย MTEC ของโครงการเครือขาย สวทช. ภาคเหนือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาฟสิกสประยุกต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

2000-present Doctoral Degree Program Committee in
Physics, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang
2002-2003 Chairman of the Science Society of Thailand
under the patronage of His Majesty the King,
Northern Regional Office
2002-present Doctoral Degree Program Committee in
Physics, Songklanakarin University
2002-present Materials Science Post-graduate Program
Review Committee, Mae Fah Laung University
2003-present Joint committee for The National Metals and
Materials Technology Center (MTEC), National
Science and Technology Development Agency
Northern Network (NNNSTDA)
2005-present Bachelor Degree Program Committee in Applied
Physics, Uttaradit Rajabhat University

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 11 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

รางวัลเมธีวจิ ยั อาวุโส ประจำป 2545

Science and Technology Awards
รางวัลและเกียรติยศ
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545-2546
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548

ไดรับรางวัลชมเชยในงานวิจัย เรื่องคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุกงึ่ ตัวนำทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า งๆ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
ไดรบั รางวัลชมเชยในการประดิษฐเครือ่ งปน นนุ จากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
ไดรับคัดเลือกใหเปนบุคลากรดีเดน สายอาจารย ของคณะวิทยาศาสตร
และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2533
ไดรับการคัดเลือกใหเปนครูวิทยาศาสตรดีเดน ระดับอุดมศึกษา ของ
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ไดรับรางวัลความเปนเลิศทางวิชาการดานวัสดุศาสตร จาก ThailandAustralia Science and Engineering Assistance Project; TASEAP)
ไดรับการคัดเลือกใหเปนประธานสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ (สาขาภาคเหนือ)
เมธีวจิ ยั อาวุโส ครัง้ ที่ 1
นักวิจยั ดีเดนของสถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยดเี ดนแหงชาติ จากทีป่ ระชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เมธีวจิ ยั อาวุโส ครัง้ ที่ 2
สิทธิบัตรการประดิษฐเรื่อง สารประกอบเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกสำหรับ
ใชในสวนกระจายเสียงและกรรมวิธกี ารผลิตสารประกอบดังกลาว

Honors and Awards :
1981
1983
1991
1992
2000
2002-2003
2002
2002
2002
2005
2005

National Research Council of Thailand Awards entitled, “Properties and
Changes at Various Temperatures of Semiconductors”
National Research Council of Thailand Awards entitled, “Kapok Spinning
Machine”
Best lecturer of Faculty of Science 1990, Chiang Mai University
Best lecturer of the Country (selected by the Science Society of Thailand
under the patronage of his Majesty the King)
Materials Science Academic Excellence Award 2000 (Thailand-Australia
Science and Engineering Assistance Project; TASEAP)
Chairman of the Science Society of Thailand Northern Region
Senior Thailand Researcher (The Thailand Research Fund)
Out standing researcher of the Institute of Research and Development for
Science and Technology, CMU.
Best lecturer in Science and Technology of the country (2003) (selected
by the University lecturers of the country)
Senior Thailand Researcher (The Thailand Research Fund)
Patent on Piezoelectric ceramics for amplifier and processing
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รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานวิจยั ของ ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
Research Works of Professor Dr. Tawee Tunkasiri
ดานการวิจยั
ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ เปนผรู เิ ริม่ งานวิจยั ทางดานวัสดุศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในยุคแรกๆ โดยเริม่ ตัง้ แตป พ.ศ. 2521 ซึง่ ในยุคนัน้ อุปกรณเครือ่ งมือตางๆ แทบจะไมมใี นภาควิชา
ฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดเริม่ ตนดวยการสรางเครือ่ งมือตางๆ ขึน้ เอง
อาทิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เตาเผาวัสดุ เครื่องขึ้นรูปเซรามิกเพื่อใชในการวิจัย ในระยะตอมาไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) เปนตน
ในดานผลงานวิจยั ศาสตราจารย ดร. ทวี มีผลงานตีพมิ พอยางสม่ำเสมอ ทัง้ ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในระดับนานาชาตินนั้ ทานมีผลงานตีพมิ พมากกวา 50 เรือ่ ง และทาน
ไดเปนผตู รวจสอบผลงานวิจยั ในวารสารระดับนานาชาติหลายฉบับดวยกัน จนเปนทีย่ อมรับในวงการ

การเตรียมสาร
ผลิตภัณฑตัวอยาง
ในหองปฏิบตั กิ าร

Achievements
Research Area
Professor Dr. Tawee Tunkasiri was a pioneer in materials research in the early years of
Chiang Mai University. At the beginning, there were hardly any equipment or devices
available for research in the Department of Physics, Faculty of Science, Chiang Mai
University. Consequently, Professor Dr. Tawee decided to make his own equipment
such as thermometers, furnaces and ceramic forming instrument for the research. Later
on, he was able to obtain research funding and grants from various governmental
agencies such as the Thailand Research Fund (TRF), the Metal and Materials Technology
Center (MTEC) and the National Research Council (NRC). As part of his achievement in
materials research, Professor Dr. Tawee has published many past and current scientific

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 13 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

วัสดุศาสตรทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะทางกลุมประเทศในแถบเอเซีย ซึ่งทานไดรับความ
ไววางใจใหเปนตัวแทนของประเทศไทยในการติดตอประสานงานกับสมาคมตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
งานวิจัยในระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดการประชุมระดับนานาชาติในประเทศไทยหลายครั้ง
สวนงานทางดานการวิจัยเชิงพาณิชยทานเปนผูริมเริ่มทำการติดตอการวิจัยรวมกับภาคเอกชน
สวนใหญจะเปนดานพัฒนาผลิตภัณฑ
ทิศทางงานวิจยั ในปจจุบนั ไดดำเนินการศึกษาโครงสรางของวัสดุควบคไู ปกับสมบัตติ า งๆ ของวัสดุ
ไมวา จะเปนสมบัตเิ ชิงกายภาพ สมบัตแิ มเหล็กทางไฟฟา สมบัตเิ ชิงกล เปนตน ซึง่ สมบัตเิ หลานี้
จะมีความสัมพันธกบั โครงสรางใน 2 ระดับ กลาวคือ ระดับโมเลกุล ซึง่ จะอยใู นขอบเขตของขนาด
นาโนเมตร และระดับของเกรนหรือกลุมของโดเมน ซึ่งอยูในขอบเขตของขนาดไมโครเมตร
โดยขอมูลทั้งสองระดับนี้จะบงบอกถึงกลไกการจัดเรียงตัวของอะตอมและโมเลกุลที่เรียงตัวกัน
เปนกลมุ ของเกรน กลไกการเกิดสมบัตติ า งๆ เหลานีส้ ง ไปสกู ารนำวัสดุไปประยุกตใชเปนผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสตา งๆ ในอุปกรณไฟฟา และอุปกรณดา นการแพทย ทีใ่ ชกนั อยางแพรหลายในปจจุบนั
เปนตน ในกลมุ ของวัสดุทดี่ ำเนินงานวิจยั อยกู ส็ ามารถแบงออกไดเปน 2 กลมุ หลัก โดยกลมุ แรก
คือ กลมุ ของวัสดุทมี่ กี ารจัดเรียงอะตอมในแบบเพอรรอฟสไกต ซึง่ วัสดุกลมุ นีจ้ ะแสดงสมบัตขิ อง
การแปรเปลีย่ นลักษณะการเรียงตัวของอะตอมจากลักษณะหนึง่ ไปเปนอีกลักษณะหนึง่ โดยสวนใหญ
จะเปลีย่ นจากแบบเฟรโรอิเล็กตริกไปเปนแบบอืน่ เชน พาราอิเล็กตริก และแอนติเฟรโรอิเล็กตริก
ทำใหสมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกัน วัสดุจำพวกนี้สามารถนำมาใชใหเปนประโยชน
ทางดานไฟฟาโดยตรง โดยการสรางเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคม เครื่อง
ทำความสะอาดเหนือเสียง เครื่องขูดหินปูน เปนตน กลุมวัสดุเหลานี้จะถูกเรียกวา กลุมวัสดุ
papers in a number of renowned journals both at national and international levels.
For international journals with high impact factors, he has produced more than fifty
publications. He has been approved as one of the prominent figure among materials
science societies both in Thailand and abroad. He has also been an editor for many
well-known scientific journals. Professor Dr. Tawee was often asked to be a chairman of
organizing committee for many national scientific conferences. In terms of commercialized
research, he was able to have research collaboration with private organizations and
companies mainly in the area of product development.
For current research direction, Professor Dr. Tawee is focusing on the study of materials’
structures in parallel with their properties such as physical properties, magnetic properties,
electrical properties and mechanical properties. These properties are closely related to
one of the two structures i.e. molecular level (in nanometer range) and domain or grain
level (in micrometer range). The information from investigating these structures can
point out the mechanisms of atomic and molecular arrangement inside the grains. The
knowledge of the origin of the mentioned properties can lead to the ability to apply the
materials in electronic devices, electrical appliances and medical equipment that are
currently being used widely. The type of materials under investigation can be divided into
two groups. The first group of materials have the perovskite structure whose atomic
position can be shifted and this allows the variation in properties that are based on
ferroelectric, paraelectric and antiferroelectric behavior. These materials can be used
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เพียโซอิเล็กตริก ซึง่ มีเลดเซอรโคเนตติตาเนต (lead
zirconate titanate: PZT) และ แบเรียมไทเทเนต
(barium titanate: BaTiO 3) เปนหลัก สำหรับ
วัสดุกลมุ ทีส่ องคือ กลมุ วัสดุทใี่ ชทำเซลลแสงอาทิตย
ซึง่ เปนวัสดุทจี่ ะมีความจำเปนในดานพลังงานทดแทน
ในอนาคต สำหรับแนวทางวิจยั ของวัสดุในกลมุ แรกนัน้
จะเนนศึกษาหากระบวนการผลิตของกลมุ วัสดุเหลานี้
โดยวิธีการตางๆ เพื่อใหไดอุณหภูมิที่ใชในการผลิต
(เผา) ที่ต่ำ เนื่องจากสารที่ใชนั้นมักจะเปนกลุมที่มีตะกั่วเปนฐาน ซึ่งตองเผาขึ้นรูปดวยอุณหภูมิ ตัวอยางผลิตภัณฑ
สูงถึง 1250 องศาเซลเซียส อันเปนเหตุใหมีไอระเหยของตะกั่วแพรออกสูบรรยากาศ ดังนั้น
งานวิจัยสวนใหญจึงตั้งเปาหมายที่จะลดอุณหภูมิการเผาต่ำจนการแพรของตะกั่วมีปริมาณต่ำกวา
ขีดอันตราย ซึง่ งานวิจยั นีไ้ ดแบงการดำเนินการออกเปน 3 วิธี ดังนี้
วิธที ี่ 1 การเตรียมผงตัง้ ตนกอนทีจ่ ะทำการขึน้ รูปและเผาเปนเซรามิกใหมขี นาดอนุภาคผงละเอียดมาก
ซึง่ ทำไดโดยการบดละเอียดแบบสัน่ และการเตรียมทางดานเคมี ซึง่ ในงานวิจยั นีไ้ ดดำเนินขัน้ ตอน
การผลิตทั้งสองแบบ และไดผงตั้งตนที่มีขนาดละเอียดมาก
วิธที ี่ 2 การเตรียมโดยใชวธิ ที ำใหเปนแผนฟลม บางทีม่ คี วามหนาอยใู นเรือน 1 ไมโครเมตร ซึง่ การ
เตรียมใหเปนแผนฟลมนี้ไดดำเนินการโดยวิธีสปตเตอรในระบบสุญญากาศ และกระบวนการ
ทางโซล-เจล และปนใหแผไปเคลือบบนแผนรองรับ (spin coating) ซึ่งจะทำใหไดแผนฟลม
ทีบ่ างมาก ประมาณ 200-300 นาโนเมตร
directly in electronic devices, telecommunication instruments, ultrasonic cleaners, tooth
abrasive device, etc. This group of materials are usually called piezoelectric materials which
have lead zirconate titanate (PZT) and barium titanate (BaTiO3) as the most important
ones. The second group of materials are those used to make solar cells, a potential
alternative energy source for the near future.
The research direction for piezoelectric materials involves the optimization of the
ceramic fabrication process in order to obtain low firing temperature since most
piezoelectric materials contain lead. If these materials were fired at temperature as high
as 1250oC, this would cause the lead vapor to leak into atmosphere. The main research
objective therefore emphasizes on lowering the firing temperature such that the
concentration of lead vapor leaking into atmosphere will be less than the allowable
limit. To achieve the goal, the research has employed three following methods.
1. The preparation of very fine starting powders prior to forming and firing ceramics.
This can be done by using either the vibromilling method or chemical route. Both
techniques has been found to produce powders having extremely fine particle size.
2. The preparation of thin films having the thickness in the range of one micrometer or
less. This is done either by sputtering the films under vacuum atmosphere or by
spin coating the materials which was previously prepared by the sol-gel process.
The latter has been found to be able to produce very thin film with thickness of
several hundred nanometers.
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วิธที ี่ 3 การผสมสารชวยหลอมลงในผงตัง้ ตนกอนการเผาเปนเซรามิก
ทัง้ 3 วิธดี ำเนินการขางตน ใหผลเปนทีน่ า พอใจ กลาวคือ สามารถลดอุณหภูมกิ ารเผาเซรามิก ลงมาถึง
1000 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในกรณีการเตรียมเปนแผนฟลม บางนัน้ จะใชอณ
ุ หภูมใิ นการเผา
ทีต่ ่ำกวา 800 องศาเซลเซียส ซึง่ อุณหภูมทิ ใี่ ชนจี้ ะทำใหเกิดการแพรของตะกัว่ สบู รรยากาศนอยมาก
การปรับปรุงแรเพื่อเพิ่มคุณคาและผลงานที่สืบเนื่อง
จากการศึกษาวิจยั และขอมูลทางธรณีวทิ ยา พบวา แรธาตุตา งๆ ในประเทศมีอยมู ากมาย ทีส่ ามารถ
นำมาปรับปรุงแลวใชใหเปนประโยชนในงานดานการผลิตเซรามิกทีก่ ลาวมาแลว เชน กลมุ แรแบไรต
ตัวอยางผลิตภัณฑ กลมุ แรตะกัว่ และแรเหล็ก โดยทัว่ ไปในแตละปจะทำการขุดแลวขายเปนวัตถุดบิ ในราคาถูกมาก
สงไปยังตางประเทศ ผเู ชีย่ วชาญตางประเทศก็จะทำการปรับปรุงวัตถุดบิ ดังกลาวใหมคี วามบริสทุ ธิ์
ทำใหมรี าคาเพิม่ สูงขึน้ เปน 2000 เทา แลวสงออกขายไปทัว่ รวมทัง้ ประเทศไทยดวย หรือ นำผง
สารเคมีทบี่ ริสทุ ธิเ์ หลานัน้ ไปผลิตเปนเซรามิกแลวนำไปขายทัว่ โลก ดวยเหตุผลดังกลาว คณะวิจยั
จึงไดนำแรธาตุที่เปนวัตถุดิบมาปรับปรุงในหองปฏิบัติการแลวนำไปผลิตเปนเซรามิกซึ่งไดผลดี
ผลงานที่สืบเนื่องจากการผลิตเซรามิกดังกลาวใหมีคุณภาพสูง สงผลใหเกิดการศึกษาเพื่อลด
อุณหภูมิการเผาเซรามิกเหลานี้ ทำใหมีการศึกษาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวัดขนาด
อนุภาคผงของสารตัง้ ตนจากรูปแบบของการเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ เทียบเคียงกับการวัดดวยวิธอี นื่
เชน กลองจุลทรรศนอเิ ล็กตรอน และการวัดความเครียดในอนุภาค ซึง่ งานวิจยั นีไ้ ดพฒ
ั นาโปรแกรม
ขึน้ มาแลว 2 โปรแกรม ไดแก วิธี Fourier และ Pseudo-voigt และไดทำการวัดผงตัง้ ตนเทียบเคียง
กับสมบัติของเซรามิกเพื่อศึกษาความสัมพันธดวย
3. The use of sintering aids in starting powders prior to sintering into dense ceramics.
All these three materials processing strategies have been found to give satisfiable
results i.e. the firing temperature can be reduced to about 1000oC. Especially, for the
case of thin film methods, the firing temperature can be reduced down to less than
800oC. These low firing temperatures help reduce lead loss from materials as well as
minimize the lead contamination of the environment.
Minerals’ modification and its use
From the research point of view and geological information suggested that Thailand
has various minerals which can be modified for ceramic production. Examples of these
minerals can be included baryte-based, lead-based and iron-based groups. In general,
these minerals have been exported to many countries each year and their prices are
rather low. The purities of these minerals were then improved which caused the
increase in prices about 2000 times over the original prices. These high quality
products were later sold to many countries worldwide including Thailand, both in the
forms of raw materials and ready-to-use products, i.e. ceramics. This brought about an
idea for our research team to pay a great deal attention in modifying these minerals and
formed them into ceramics in our laboratory.
As a result of the original research on fabrication of high quality ceramics, many new
research topics have been created since then. One particular research interest in our
team is a reduction of firing temperatures of these ceramics. Apart from this, the
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การประยุกตดานการใชงาน
งานวิจยั นีไ้ ดนำเซรามิกเพียโซอิเล็กตริกทีเ่ ตรียมไดไปประยุกตเขากับวงจรอิเล็กทรอนิกสเพือ่ ใชใน
ไมโครโฟนและสวนกระจายเสียง ซึ่งงานวิจัยชิ้นดังกลาวก็ไดรับสิทธิบัตรเปนที่เรียบรอยแลว
นอกจากนีย้ งั ไดนำเซรามิก ดังกลาวมาประยุกตใชในอุปกรณการแพทย เชน ใชเปนตัวรับสัญญาณ
การเตนของหัวใจ แลวทำการบันทึกขอมูลเปนกราฟดวยระบบคอมพิวเตอร และยังมีงานวิจยั ทีอ่ ยู
ในระหวางการดำเนินการ คือ การนำเพียโซเซรามิกเพือ่ ประยุกตใชในเครือ่ งกรอฟน และนอกจากนี้
ยังไดดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางวัสดุผสมเซรามิก-พอลิเมอร เพื่อใหมีอะคูสติกอิมพีแดนซ
(acoustic impedance) นอยลงเทียบเทาเนือ้ เยือ่ มนุษยและผลไมทางการเกษตร เพือ่ ใชในการตรวจ
วิเคราะหความผิดปกติในเนือ้ เยือ่ หรือผลิตผลทางการเกษตร

การประยุกตใช
ในเครือ่ งวัดการเตน
ของหัวใจและบันทึก
ขอมูลลงคอมพิวเตอร

computer program has been developed for particle-size measurement based on x-ray
diffraction pattern and compared with other measurement methods such as electron
microscopy and strain measurement in the particles. For this purpose, our research
team has developed 2 different programs based on Fourier and Pseudo-voigt methods.
Application point of view
This research applied the in-house prepared piezoelectric ceramics in electronic
circuits used in microphone and broadcasting equipments. This research has been well
recognized by its patent. These ceramics have also been applied in many medical
aspects for the use as a phono-cardiograph and tooth abrasive device. Moreover, the
research team have pay an attention on reducing acoustic impedance of ceramic-polymer
composites close to human tissue and agricultural products, which helps detecting of
abnormal tissues in human bodies and agricultural products.
The researches on solar cell production and reduction of production cost below the
silicon solar cells with equivalent quality have also been carried out. The seeking for
materials with band gaps in the range of sun energy has been done. These materials
fall in the group of II-VI elements in the periodic table such as cadmium sulfide (CdS).
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นอกจากนี้ แนวทางงานวิจัยในเปาหมายกลุมที่สองจะเปนการเตรียมแผนฟลมเซลลแสงอาทิตย
ซึ่งเนนการวิจัยที่สามารถลดตนทุนการผลิตไดเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของการผลิตเซลล
แสงอาทิตยในกลุมของซิลิกอนดวยประสิทธิภาพที่ใกลเคียงกัน งานวิจัยนี้ไดคนหากลุมวัสดุท่ีมี
ชองวางของพลังงานในชวงของพลังงานแสงอาทิตย ทีม่ อี ยมู ากมาย เชน กลมุ วัสดุของธาตุในหมู
II-VI (ในตารางธาตุ) ธาตุในกลุมดังกลาว ไดแก แคดเมียมซัลไฟด (CdS) ซึ่งงานวิจัยนี้ไดหา
กระบวนการผลิตทีเ่ ปนแผนฟลม บางของแคดเมียมซัลไฟด โดยไดดำเนินการเตรียมฟลม ในระบบ
สุญญากาศ การตกผลึก และการเคลือบแบบตกสะสมทางเคมี (chemical bath deposition)
งานวิจยั ในสวนนีไ้ ดทดลองเจือฟลม แคดเมียมซัลไฟดดว ยโลหะบางตัวเพือ่ เพิม่ คุณภาพของฟลม
ศึกษาเทียบกับความไวตอแสงอาทิตย และความสัมพันธกบั โครงสรางของเซลลแคดเมียมซัลไฟด
ดังกลาว ในปจจุบนั งานวิจยั สวนนีอ้ ยรู ะหวางการดำเนินการ

การวิเคราะห
ในหองปฏิบตั กิ าร

CdS thin film production was achieved in vacuum system, precipitation method and
chemical bath deposition. The CdS films were also doped by some metal elements for
better quality. Detailed studies in a relation between structure and photo-sensitivity
have been carried out.
Industrial Applications
Apart from his main area research works, he has also been a consultant in materials
industries, such as Uyemura and SUM HITECH (Nava Nakorn Industrial Estate) to build
up an electroplating on knowledge base in Thailand and Mr. Floor company (Chiang
Mai) producing the prototype of simple galvanic cell for corrosion resistance application
in building construction.

Educational Achievements
Prof. Dr. Tawee Tunkasiri is a dedicated teacher who has an attentive teaching for
a better understanding of his students. Moreover, he always takes good care of his
students eventhough they have already finished their degrees and always follows and
give support to them. For examples asked him to he their mentor, and with his continuous
help most of them are successful, and some even achieve the honorly young scientist
awards. Moreover, he has also established materials science curriculum in Chiang Mai
university, which has been subsequently developed until recently it produced many
graduates in materials science in Bachelor, Master and Doctorate degrees. This in turn
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การประยุกตดานอุตสาหกรรม
นอกจากงานวิจยั ทีม่ เี ปาหมายดำเนินการอยแู ลวนัน้ ยังมีงานในดานการใหคำปรึกษางานทางดาน
วัสดุศาสตรแกโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ การรวมมือกับบริษทั Uyemura (ประเทศญีป่ นุ ) และ
บริษทั SUM HITECH (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี) ในการสรางองคความรใู น
เรือ่ งของการชุบเคลือบดวยไฟฟา และบริษทั Mr. Floor (จังหวัดเชียงใหม) ในการผลิตตนแบบ
เซลลกลั วานิกสำหรับนำไปประยุกตในเรือ่ งของการปองกันการกัดกรอน

ดานการศึกษา
ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ เปนผูเอาใจใสตอการสอน มีเทคนิคการสอนที่ทำใหนักศึกษา
เขาใจไดงาย อีกทั้งทานเปนผูที่เอาใจใสตอนักศึกษา แมวานักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไปแลว
ทานยังติดตามและคอยสนับสนุนนักศึกษาเหลานัน้ เสมอมา ดังจะเห็นไดจากมีศษิ ยเกาทีเ่ ปนนักวิจยั
รนุ ใหมจำนวนมากขอความอนุเคราะหจากทานใหเปนนักวิจยั ทีป่ รึกษา ซึง่ ยังผลใหนกั วิจยั รนุ ใหม
เหลานัน้ ประสบความสำเร็จอยางมาก จนนักวิจยั รนุ ใหมบางทานไดรบั รางวัลนักวิทยาศาสตรรนุ ใหม
และทานยังเปนผูที่วางรากฐานหลักสูตรวัสดุศาสตรใหกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งในปจจุบัน
หลักสูตรดังกลาวไดรับการพัฒนาจนมีบัณฑิตที่จบจากสาขานี้ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
จนทานไดรบั ความไววางใจจากสถาบันการศึกษาตางๆ ใหเปนทีป่ รึกษาในการพัฒนาหลักสูตรตางๆ
ทัง้ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

makes him an expert who has long been trusted to develop materials science curriculum
of various institutes in both undergraduate and graduate programs.
Because of his special research interest and funding supports, he is able to produce
materials scientists in Bachelor, Master and Doctorate degrees enough for industrial
demand of about 30-40 students of Bachelor, 10-15 students of Master and 4-5 students
of Doctorate degrees for a year. For about 20 years of his continuous research work, he
has published about 50 papers works have been accepted world wide and some of his
results were chosen to be cover page of famous international journals in a field of
materials science.
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The most important gratitude goes to my family who always give me understanding
support and will power throughout my work life.
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University for their financial supports.
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จากการที่ศาสตราจารย ดร. ทวี มีความสนใจในงานวิจัยและไดรับทุนสนับสนุนอยางตอเนื่อง
นับวาเปนประโยชนอยางมากในการศึกษา ทำใหสามารถผลิตนักวัสดุศาสตรทั้งระดับปริญญาตรี
โท และเอก ไดตามความตองการของตลาด โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณปละ
30-40 คน ปริญญาโทปละ 10-15 คน และระดับปริญญาเอกปละ 4-5 คน ตลอดระยะเวลา 20 กวา
ปทผี่ า นมา ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ และคณะไดผลิตผลงานวิจยั ไดรบั การตีพมิ พในวารสาร
ตางๆ ทัง้ ระดับนานาชาติจำนวนประมาณ 50 เรือ่ ง มีโอกาสเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาตางๆ
เปนประจำทุกป นอกจากทานและคณะจะมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
อยางตอเนื่องแลว ยังมีผลงานที่ไดรับการคัดเลือกนำเอารูปบางสวนในผลงานที่ไดรับการตีพิมพ
นัน้ ๆ เอามาลงเปนปกหนา ถึง 2 ครัง้ ในวารสารระดับนานาชาติ แสดงถึงผลงานทีไ่ ดรบั การยกยอง
และยอมรับจากนานาชาติไดเปนอยางดี

กิตติกรรมประกาศ
การทีข่ า พเจาประสบผลสำเร็จในดานหนาทีก่ ารงาน ทัง้ ดานการเรียนการสอน และการวิจยั เปนผล
มาจากความรวมมือจากหลายๆ ฝาย ทัง้ จากเพือ่ นรวมงานจากภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูรวมงานทางดานการวิจัย ที่มีสวนผลักดันใหขาพเจาสามารถยืนอยู
ในจุดๆ นี้ได ที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวของขาพเจาที่เขาใจ ใหการสนับสนุน และใหกำลังใจ
ในการทำงานของขาพเจามาโดยตลอด
ขาพเจาขอขอบคุณแหลงทุน เชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สุดทาย
นำเสนอผลงานการวิจัย
ในวันนักประดิษฐ ขาพเจาขอขอบคุณ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ที่ไดรวบรวมเรียบเรียงผลงานทั้งหมด
ของขาพเจามาจัดทำเปนเอกสารฉบับนี้
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Background
Thailand has an excellent record of non-marine Mesozoic environments, ranging in
age from the Triassic to the Cretaceous. Many localities in several parts of the
country have yielded abundant fossils, including plants, invertebrates and vertebrates.
Its long sequence of non-marine deposits with rich flora and fauna, and its position
during the Mesozoic, at the rim of the Tethys Ocean, make it particularly suitable to
register the intricate biogeographical relationships that characterize South-East Asia.
Most reconstructions infer that there were no biotic exchanges across the eastern
Tethys. With the wood genus Sahnioxylon, it has been demonstrated that such
exchanges have indeed taken place (Philippe et al., Bulletin de la Socie te ge ologique
de France, 1999). This fits with other palaeontology-based hints to assert that
the paleogeographical picture is not as simple as usually admitted. Thailand is
definitely the best place to study the extent of terrestrial fauna and flora displacement
across the eastern Tethys. Up to now, except for some palynological studies and
a few woods from the Khorat Plateau, Thai Mesozoic palaeobotany has remained
poorly known despite the large amount of material available. Many interesting
results can be expected from an integrated palaeobotanical approach (taking into
account woods, imprints and compressions), especially within the framework of
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ประวัตคิ วามเปนมา
ไดโนเสารเปนสัตวเลือ้ ยคลานโบราณชนิดหนึง่ ซึง่ อาศัยอยบู นแผนดินและสูญพันธหุ มดสิน้ จากโลก
เมือ่ 65 ลานปมาแลว เหลือแตเพียงซากกระดูกและรองรอยเก็บรักษาไวในหิน เรียกวา ฟอสซิล
หรือซากดึกดำบรรพ เปนบันทึกทีท่ ำใหเรารเู รือ่ งราวของสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ คยมีอยใู นอดีต เปนหลักฐาน
ทีบ่ ง บอกถึงประวัตขิ องโลก ของแผนดินทีเ่ หลาไดโนเสารและสัตวโบราณเคยอาศัยอยปู ระเทศไทย
ในชวง 2 ทศวรรษทีผ่ า นมานี้ การศึกษาวิจยั ฟอสซิลไดโนเสารในประเทศไทยไดเริม่ ตนและกาวหนา
เปนอยางดี มีการคนพบฟอสซิลชนิดใหมๆ ในทีต่ า งๆ เพิม่ ขึน้ ทุกป นักบรรพชีวนิ วิทยาจากกรม
ทรัพยากรธรณี นำโดย ดร. วราวุธ สุธธี ร และจากทางฝรัง่ เศส นำทีมโดย Dr. Eric Buffetaut
รวมมือกันสำรวจ คนหา และวิจยั มาตัง้ แตป พ.ศ. 2521 ในชัน้ หินชวงมหายุคมีโสโซอิกซึง่ ครอบคลุม
พืน้ ทีส่ ว นใหญของทีร่ าบสูงโคราช ฟอสซิลไดโนเสารพบอยมู ากในชัน้ หินตอนลางของยุคครีเตเชียส ดร. วราวุธ สุธธี ร
(โดยเฉพาะหมวดหินเสาขัว) แตกพ็ บในชวงยุคจูแรสสิก ตอนปลาย (หมวดหินภูกระดึง) และชวงยุค หัวหนากลมุ บรรพชีวนิ วิทยา
ไทรแอสสิกตอนปลาย (หมวดหินน้ำพอง) การคนพบฟอสซิลไดโนเสารเปนสิง่ สำคัญทำใหทราบถึง
การมีวิวัฒนาการของไดโนเสารแถบเอเชีย รวมทั้งของโลกดวยเพราะฟอสซิลจากที่ราบสูงโคราช
พบไดโนเสารถงึ 16 ชนิด ในชวงอายุ 210 ลานป ถึง 100 ลานป และเปนไดโนเสารทเี่ กาแกทสี่ ดุ
ของโลก 2 กลมุ คือ ไทรันโนซอร (สยามโมไทรันนัส) และซอโรพอด (อิสานโนซอรัส) นอกจากนี้
ยังพบรอยทางเดินของไดโนเสาร อีก 6 แหลง ใน 3 หมวดหินของยุคครีเตเชียสตอนตน (หมวดหิน
พระวิหาร ภูพาน และโคกกรวด) นอกจากนีย้ งั พบสัตวมกี ระดูกสันหลังชนิดอืน่ ทีอ่ ยรู ว มยุคกับ
ไดโนเสาร ไดแก ปลาฉลามน้ำจืด ปลา สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก เตา ไฟโตซอร จระเขและเทอโรซอร

a close cooperation with local geologists.
Concerning the vertebrates, Thai - French cooperation on Mesozoic vertebrates from
Thailand has resulted during the past 20 years in the discovery of many important
sites and specimens, and in the publication of numerous papers on the topic. Among
the main results of this cooperation are the discoveries of the earliest known
tyrannosaur (Siamotyrannus isanensis, described in Nature in 1996), the earliest
known sauropod dinosaur (Isanosaurus attavipachi, described in Nature in 2000),
and the new Cretaceous sauropod Phuwiangosaurus sirindhornae (described in
Comptes Rendus de l’Acade mie des Sciences de Paris in 1994). The present project
is both a continuation and an expansion of this joint work.

The main Areas of Research
Our work encompasses a full review of the fossil record of the Triassic, Jurassic and
Cretaceous of Thailand. Our main discoveries can be summarized as follow:
In the Triassic
The discovery of a new sauropod in the Triassic of the Khorat Plateau leads us to
demonstrate that the sauropod dinosaur achieved a gigantic size well over 10 m. of
total length very early in their evolution
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การวิจยั พืชโบราณและละอองเรณู เริม่ บอกไดถงึ การวิวฒ
ั นาการของพืช สวนการคนพบทีส่ ำคัญ
คือ แหลงฟอสซิล ปลาเลปโดเทส ยุคจูแรสสิกตอนปลาย จากเทือกเขาภูพาน กระดูกไดโนเสาร
ซอโรพอดยุคจูแรสสิกจากภาคใต กระดูกไดโนเสารซอโรพอดยุคครีเตเชียสตอนตนจากภาคเหนือ
ทีจ่ งั หวัดพะเยา และไขขนาดเล็กมากของไดโนเสารเทอโรพอด ซึง่ หนึง่ ในนัน้ มีซากตัวออนอยดู ว ย
จากชั้นหินหมวดเสาขัวของยุคครีเตเชียสตอนตน

เปาหมายการดำเนินงาน
เปาหมายในการทำงานวิจยั ดานบรรพชีวนิ โดยมงุ เนนการทำงานใน 3 ดาน คือ
1. สำรวจ อนุรกั ษ และวิจยั ทำหนาทีส่ ำรวจเก็บตัวอยาง บันทึกขอมูลซากดึกดำบรรพและขอมูล
ทีเ่ กีย่ วของในภาคสนาม ทำการเคลือ่ นยายตัวอยางอยางถูกตองตามหลักวิชาการดานบรรพชีวนิ
วิทยา และทำการอนุรกั ษตวั อยางในหองปฏิบตั กิ าร เพือ่ การศึกษาวิจยั เปรียบเทียบในขัน้ ตอไป
2. คลังซากดึกดำบรรพและสารสนเทศ ทำการรวบรวม จัดเก็บ และดูแลรักษาตัวอยางซาก
ดึกดำบรรพอยางเปนระบบ มีการลงทะเบียนซากดึกดำบรรพและโครงกระดูกสัตวปจจุบัน
เพื่อการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ ทำการจัดเก็บขอมูลบรรพชีวินวิทยาและขอมูลที่เกี่ยวของ
เปนระบบฐานขอมูลซากดึกดำบรรพ
3. การบริการและเผยแพร จัดแสดงเนือ้ หาและการสือ่ ความหมายทางวิชาการดานบรรพชีวนิ วิทยา
โดยเนนเรือ่ งราวไดโนเสาร สัตวและพืชทีเ่ คยมีในประเทศไทยในการประชุมสัมมนาตางๆ และ
ใหบริการการศึกษา ฝกอบรม บรรยาย ใหความรแู กนกั เรียน นักศึกษา ครู อาจารย บริการ
คายเยาวชน รวมทัง้ กิจกรรมมวลชนสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงการทำงานดานบรรพชีวนิ วิทยา
In The Jurassic
The discovery of the site of Phu Nam Jun in the Phu Kradung Formation in the North
East part of the country, which has yielded nearly 200 complete fishes, allows a new
understanding of the evolution of the Semionotiformes. The study of the fossil wood
allows also a better understanding of the palaeogeographic affinities of Thailand
during the Jurassic. In the South of the country, we also discovered the presence of
the amber in the middle Jurassic, one of the oldest known in the word, allowing to
better understand the appearance of resin production in the Jurassic tree. We also
discovered a Jurassic sauropod dinosaur in this part of the country, as well as a new
genus of turtle.

กระดูกไดโนเสารในคลัง
เก็บตัวอยางชัว่ คราวที่
ศูนยวจิ ยั ไดโนเสารกมุ ขาว

In the Cretaceous
Our work in the Khorat plateau led to the discovery of the first sauropod trackways in
the Phra Wihan Formation. In the Sao Khua Formation, we found for the first time
the evidence of the presence of pterosaur in Thailand, new turtle, as well as three
new species of hybodont sharks, which shed light on the origin of the mysterious
Ptychodus – group that will become very abundant from the Albian onwards.
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ความรวมมือกับสถาบันภายในประเทศ และสถาบันตางประเทศ
ในการศึกษาคนควาและวิจยั
สถาบันในประเทศ ไดแก
• โครงการพัฒนาองคความรแู ละศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)
• ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA)
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (TRF)
• กรมทรัพยากรธรณี (DMR)

การสำรวจคนหาตัวอยาง
ฟอสซิลไดโนเสาร

Finally, in the Khok Kruat Formation, we found the first vertebrae of the mysterious
Siamosaurus, demonstrating that it was a spinosaurid theropod dinosaur, the first of
this kind ever found in Asia. A new iguanodontid has also been found, as well as
hundreds of dinosaur footprints. All these fossils are currently under study.

Mission
Phu Kum Khao Dinosaur Research Center response on three main parts
Paleontological field work: - Systematic Exploration and Investigation
- Systematic Excavation and Conservation
- Systematic Fossil Preparation
- Systematic Cataloguing and Collection
- Paleontological Research and Paleontological
Data and Standardization
Education:
- Lecturing
- Training
- Dinosaur Camp and Fossil camp
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สถาบันในตางประเทศ ไดแก
• Centre National de la Recherche Scientifique (Paris)
• Universite Claude Bernard (Lyon)
• Muse e des Dinosaures d’Espe raza (Aude)

บุคลากรของกลมุ บรรพชีวนิ วิทยา
บุคลากรของคณะกลุมบรรพชีวินวิทยาประกอบดวย
1. ดร. วราวุธ สุธธี ร
หัวหนากลุมบรรพชีวินวิทยา
2. ดร. อัศนี มีสขุ
ศึกษาวิจัยฟอสซิลหอยกาบคูที่อาศัยทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเล
3. นางสาวศศิธร ขันสุภา
research on fossil dinosaur (ornithiscien)
4. นายนราเมศวร ธีระรังสิกลุ
ศึกษาวิจัยฟอสซิลพืช
5. นางสาวกมลลักษณ วงษโก ขุดคนแหลงและอนุรักษตัวอยางฟอสซิลไดโนเสาร
6. นายสุรเวช สุธธี ร
training in palaeobiology
7. นายพิสทิ ธิ์ ยวงเดชกลา
ขุดคนแหลงและอนุรักษตัวอยางฟอสซิลไดโนเสาร
แนวทางเดินของไดโนเสาร 8. นายอุดม จำรัสไว
ขุดคนแหลงและอนุรักษตัวอยางฟอสซิลไดโนเสาร
ที่แหลงทาอุเทน นครพนม
9. นายปตชุ น อินทะสรอย
ขุดคนแหลงและอนุรักษตัวอยางฟอสซิลไดโนเสาร
10. นางสาวธิดา แสนยะมูล
ศึกษาวิจยั รอยตีนไดโนเสาร
11. นางสาวอุทมุ พร ดีศรี
ศึกษาวิจยั ปลาโบราณ

Highlights of the Research Activities
Dinosaurs are quite abundant in the non – marine Mesozoic deposits of Thailand,
mostly on the Khorat Plateau. They mainly occur in the Early Cretaceous Formations
(especially the Sao Khua Formation) but also in the Late Jurassic (Phu Kradung
Formation) and the Late Triassic (Nam Phong Formation) The discoveries of dinosaur
remains (isolated bones as well as complete articulated skeletons) are very important
for the understanding of dinosaur evolution in Asia but also for reconstructing dinosaur
evolutionary history as a whole. For instance, the deposits of the Khorat plateau have
yielded 16 species of dinosaurs, including the oldest known tyrannosaurid
(Siamotyrannus) and the oldest known sauropod (Isanosaurus) in the world. Six
sites with dinosaur trackways are known in three Lower Cretaceous Formations:
Phra Wihan, Phu Phan and Khok Kruat. Vertebrates other than dinosaurs also occur
in the Mesozoic deposits of the Khorat plateau. Studies are currently under way in
order to better understand their diversity and evolution. These vertebrates comprise
freshwater sharks, bony fishes, temnospondyl amphibians, turtles, phytosaurs,
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12. นายคมศร เลาหประเสริฐ
13. นางสาววิไลลักษณ นาคศรี
14. นายอัมพร คำชู
15. นายสมเกียรติ ไตรศิวะกุล

training in palaeobiology
ศึกษาวิจยั ฟอสซิลเตา
ขุดคนแหลงและอนุรักษตัวอยางฟอสซิลไดโนเสาร
คนหาและขุดคนแหลงฟอสซิลไดโนเสาร

ผลการดำเนินงาน
บุคลากรของกลมุ บรรพชีวนิ วิทยา โดยการนำของ ดร. วราวุธ สุธธี ร จัดวาเปนหนึง่ ในกลมุ วิจยั ชัน้ นำ
ระดับประเทศ มีการดำเนินงานในพืน้ ทีต่ า งๆ ทัว่ ประเทศไทย โดยเรือ่ งราวการทำงานคนหาฟอสซิล
ไดโนเสารเริ่มตนขึ้นที่แหลงฟอสซิลที่ภูเวียง จากที่พบหลุมขุดคนแหงแรกในป พ.ศ. 2525
พอถึงป พ.ศ. 2537 จำนวนหลุมขุดคนในแองภูเวียงมีเพิ่มขึ้นมากกวา 10 แหง ฟอสซิลที่พบ
ในบริเวณนี้เปนรองรอยของไดโนเสาร 3 ชนิด หลังจากทางคณะสำรวจไดศึกษาวิจัยแลวพบวา
เป น ไดโนเสาร ช นิ ด ใหม สกุ ล ใหม ได แ ก ไดโนเสาร พ วกกิ น เนื้ อ ขนาดใหญ 2 ชนิ ด คื อ
สยามโมซอรัส สุธธี รนิ กับ สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส และอีกพวกเปนซอโรพอด หรือพวก

กระดูกไดโนเสารภเู วียง
โกซอรัส สิรินธรเน
ทีม่ สี ภาพสมบูรณ
ทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ

crocodiles and pterosaurs. Research in the fields of palaeobotany and palynology is
beginning to provide information on the evolution of plant communities in the Mesozoic
of Thailand. Important new fossil vertebrate discoveries include a remarkable fossil
fish locality in the Phu Kradung Formation (Late Jurassic) of northeastern Thailand,
a dorsal vertebra of a sauropod dinosaur from the Jurassic of southern Thailand,
a partial skeleton of a sauropod dinosaur from Payao in northern Thailand (Early
Cretaceous), and very small eggs of theropod dinosaurs, one of them containing
an embryo, from the Sao Khua Formation (Early Cretaceous) of the Khorat Plateau.
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กินพืชขนาดใหญ คือ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ซึ่งมีขนาดยาวถึง 20 เมตร นอกจากนี้ยังพบ
แหลงฟอสซิลไดโนเสารนอกเขตภูเวียงถึง 20 แหง ที่สำคัญคือแหลงฟอสซิลในจังหวัดชัยภูมิ
มีการคนพบซากไดโนเสารชนิดใหมของโลก คือ ไดโนเสารปากนกแกว ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษกี
และไดโนเสารซอโรพอดทีเ่ กาแกทสี่ ดุ ของโลก คือ อิสานโนซอรัส อรรถวิภชั นชิ
ป พ.ศ. 2537 นับเปนจุดเปลีย่ นสำคัญของการสำรวจไดโนเสารในเมืองไทย เมือ่ มีการคนพบแหลง
ไดโนเสารที่วัดสักกะวัน บริเวณอำเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ มีการขุดคนอยางเปนระบบ
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ปรากฏวาคณะพบกระดูกไดโนเสารจำนวนมากในสภาพสมบูรณยิ่งกวา
ทุกแหลงทีเ่ คยพบมาในประเทศไทย นับเปนการคนพบทีส่ รางความยินดีใหกบั คณะกลมุ บรรพชีวนิ
และวงการบรรพชีวนิ วิทยาเปนอยางยิง่ การขุดคนทีภ่ กู มุ ขาวเปนการขุดคนทีก่ นิ เวลายาวนานทีส่ ดุ
กระดูกสันหลัง เทาทีเ่ คยเกิดขึน้ ในประเทศไทย มีการคนพบกระดูกไดโนเสารมากกวา 700 ชิน้ เปนของไดโนเสาร
ไดโนเสารสไปโนซอริค
กินพืช 2 ชนิด และฟนไดโนเสารกนิ เนือ้ อีก 2 ชนิด นอกจากนีย้ งั พบซากกระดองเตา ฟนจระเข
หอยน้ำจืด เกล็ดปลา และฟนฉลามน้ำจืด แสดงวาเมือ่ ประมาณ 130 ลานปกอ น บริเวณนีค้ งมี
สภาพเปนแองน้ำขนาดใหญและมีแมน้ำไหลผาน
ช ว งเวลาหลั ง จากนั้ น กลุ ม บรรพชี วิ น วิ ท ยามุ ง มั่ น ขุ ด ค น อยู ที่ แ หล ง ไดโนเสาร ใ นภาคอี ส าน
โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาภูพานซึง่ ครอบคลุมพืน้ ที่ 5 จังหวัด คือ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร
กาฬสินธุ และมุกดาหาร แหลงฟอสซิลไดโนเสารในบริเวณนี้เปนหมวดหินจากยุคสมัยที่ตางกัน
คือหมวดหินภูกระดึงจากยุคจูแรสสิกตอนปลาย และหมวดหินเสาขัวจากยุคครีเตเชียสตอนตน
ชัน้ หินจากยุคจูแรสสิกตอนปลายเมือ่ ประมาณ 150 ลานปทแี่ ลว เกิดจากการทับถมของตะกอนจาก
แมน้ำลำธารขนาดใหญ มีฟอสซิลไดโนเสารหลายชนิดหลายขนาดปะปนอยูกับสัตวรวมสมัย
ชนิดอื่นๆ เชน จระเขขนาดใหญ โดยขุดคนพบกรามลางเกือบสมบูรณขนาดความยาวถึง 125
เซนติเมตรของจระเข ซูโนซูคสั ชนิดใหมจากจังหวัดหนองบัวลำภู หรือคนพบกระดูกสันหลังของ
ไดโนเสารสเตโกซอรัสทีอ่ ำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ นอกจากนีใ้ นจังหวัดมุกดาหารยังพบกระดูก
ตนขาขนาดเล็กของพวกฮิปซิโลโฟดอนต ซึง่ เปนไดโนเสารทมี่ สี ะโพกแบบนก เดินดวยสองขาหลัง
และกินพืชเปนอาหาร ปะปนอยกู บั เศษกระดองเตาจำนวนมาก

กระดูกไดโนเสารในชัน้
หินหมวดหินโคกกรวด
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แหลงไดโนเสารอีกชวงอายุหนึ่งของเทือกภูพานคือหมวดหิน
จากยุคครีเตเชียสตอนตน เราพบแหลงฟอสซิลจากยุคสมัยนี้
มากกวา 20 แหง การคนพบทีส่ รางความตืน่ ตาตืน่ ใจใหกบั ชาว
คณะกลมุ บรรพชีวนิ เปนอยางมากคือไดมกี ารคนพบไขไดโนเสาร
ขนาดจิว๋ จำนวน 4 ฟอง หลังจากตรวจสอบแลวพบวา ไขไดโนเสาร
ดังกลาวเปนของไดโนเสารขนาดเล็กทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการใกลเคียงกับนก
นอกจากแหลงหลักๆ ที่กลาวมาแลว ยังพบฟอสซิลไดโนเสาร
หลากหลายชนิดทางตะวันตกของภาคอีสาน ในแถบจังหวัด
ชัยภูมแิ ละนครราชสีมา รวมไปถึงเขตจังหวัดเพชรบูรณ ตัวอยางเชน ฟอสซิลไดโนเสารซอโรพอด ไขไดโนเสารขนาดเล็ก
ทีเ่ กาแกทส่ี ดุ จากชัน้ หินยุคไทรแอสสิกตอนปลาย ซึง่ มีอายุเกาแกถงึ 210 ลานป ในจังหวัดชัยภูมิ ในชัน้ หินหมวดหินเสาขัว
ขณะเดียวกันในจังหวัดนครราชสีมาก็มีการคนพบฟอสซิลไดโนเสารหลายชนิดที่มีชีวิตอยูในยุค
ครีเตเชียสตอนตนเมือ่ ประมาณ 100 ลานป ไดแก ไดโนเสารกนิ เนือ้ ในกลมุ สยามโมซอรัส กับ
สยามโมไทรันนัส และไดโนเสารกนิ พืช พวกอิกวั โนดอน และพวก ภูเวียงโกซอรัส
ในประเทศไทยเรานอกจากทางภาคอีสานแลวคณะกลมุ บรรพชีวนิ ยังคนพบรองรอยไดโนเสารทาง
ภาคเหนือทีอ่ ำเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ทางภาคใตทจี่ งั หวัดกระบีค่ น พบกระดูกสันหลังขนาดใหญ
ของไดโนเสารซอโรพอด เมือ่ ดูจากขนาดของกระดูกทีพ่ บแลว สันนิษฐานไดวา ซอโรพอดตัวนีน้ า จะ
มีความยาวถึง 27 เมตร และมีลักษณะใกลเคียงไดโนเสารพวกยูฮีโลโปดิดเด ซึ่งเปนไดโนเสาร
ทีพ่ บเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกระหวางยุคจูแรสสิกถึงยุคครีเตเชียสตอนตน อันเปนชวงเวลา
ที่ทวีปตางๆ บนโลกแยกออกจากกัน การคนพบไดโนเสารซอโรพอดยุคจูแรสสิกบนผืนแผนดิน
ที่เรียกกันวา แผนฉาน-ไทย จึงสนับสนุนความคิดที่วา แผนฉาน-ไทย ชนกับแผนอินโดจีน
และเชื่อมตอเปนผืนเดียวกันกับแผนดินใหญของทวีปเอเชียตั้งแตชวงแรกของมหายุคมีโสโซอิก
โดยนาจะเกิดขึ้นในชวงกอนหนายุคจูแรสสิก

การพัฒนาเครือขายในระดับชาติและทองถิน่
รวมกอตัง้ ชมรมรักษไดโนเสารและจัดกิจกรรมคายเยาวชนในชวงปดเทอม ซึง่ ทำใหเกิดโครงการ
ยอยขึ้นคือ ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ เกิดชมรมยุวมัคคุเทศกเพื่อเผยแพรขอมูลของไดโนเสาร
ใหกับประชาชนที่มาเยี่ยมชมไดรับทราบการเปนมาของแหลง และยังเปนเครือขายในการคนหา
ฟอสซิลในพื้นที่ ทำใหสามารถพบแหลงฟอสซิลแหลงใหมขึ้นคือ แหลงภูสิงห

การสรางองคความรใู หม

New genus จำนวน 4 new genus ประกอบดวย
1. Siamosaurus suteethorni n.g.,n. sp.(1986)
2. Phuwiangosaurus sirindhornae n.g.,n. sp. (1994)
3. Siamotyrannus isanensi n.g., n.sp (1996)
4. Isanosaurus attavipachi n.g., n.sp.(2000)
New species จำนวน 2 new species ประกอบดวย
1. Psittacosaurus sattayaraki n.sp. (1992)
2. Lepidotes buddhabutrensis.n.sp. (2004)
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 31 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards
รางวัลทีไ่ ดรบั จากการวิจยั
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540

รางวัลบทความดีเดน จากชมรมธรณีวทิ ยาเชียงใหม
รางวัลที่ 1 และที่ 2 ประเภทบทความ ผลงานวิชาการดีเดนจากกรมทรัพยากรธรณี
รางวัล CMU/GEOL 9000 Awards ประเภทวิชาการดีเดนหนวยงานราชการ
จากชมรมธรณีวิทยาเชียงใหม
รางวัลผลงานวิจยั ดีเดน จากสมาคมธรณีวทิ ยาแหงประเทศไทย
รางวัลปาฐกถา “สุด แสงวิเชียร” จากคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล

การเสนอผลงานและสิง่ ตีพมิ พ
ฟอสซิลฟนไดโนเสาร
กินเนื้อและกรามลางของ
ไดโนเสารปากนกแกว

1. Buffetaut, E., Ginsburg, L., Ingavat, R., Janvier, P., Martin, M., and Suteethorn, v. (1981) A new
continental vertebrate fauna from the upper Triassic of Thailand, Terra cognita Special issue, 116.
2. Buffetaut,E., Ingavat, R., Sattayarak, N., and Suteethorn, v. (1985). First dinosaur footprints
from South-East Asia: camosaur tracks from the lower Cretaceous of Thailand. C. R. Acad.
Sc.Paris t. 301, SerieII, 643-648.
3. Suteethorn, V.,Buffetaut, E.,Helmcke-lngavat, R.,Jaeger,J. -J. and Jongkanchanasoontorn,
Y. (1988). Oldest known Tertiary mammals from South East Asia: Middle Eocene primate
and anthracotheres from Thailand. N. Jb. Geol. Palaont. Mh. H. 9.563-570.
4. Suteethorn, V., Janvier, P., and Morales, M. (1988). Evidence for a plagiosauroid amphibia in the Upper
Triassic Huai Hin Lat Formation of Thailand. Jour. of Southeast Asian Earth Sciences 2, 185-187.
5. Buffetaut, E., Sattayarak, N., and Suteethorn, V. (1989). A psittacosaurid dinosaur from the
Cretaceous of Thailand and its implications for the palaeogeographical history of Asia. Terra
Research 1, 370-373.
6. Suteethorn, V., Chaimanee, Y., Buffetaut, E., and Jaeger, J. -J. (1990). Vertebrate fossils of Thailand.
In Development Geology for Thailand into the Year 2000 (Bangkok: Chulalongkorn University). 99-109.
7. Suteethorn, V., Buffetaut, E., Buffetaut-Tong, H., Ducrocq, S., Helmcke-Ingavat, R., Jaeger,
J. -J., and Jongkanchanasoontorn, Y., (1990). A hominoid locality in the Middle Miocene of
Thailand. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 311. Serie II, 1449-1454.
8. Buffetaut, E., and Suteethorn, V. (1992). Anew species of the ornithischian dinosaur Psittacosaurus
from the early Cretaceous of Thailand. Palaeontology 35, 801-812.
9. Buffetaut, E., and Suteethorn, V. (1993). The dinosaurs of Thailand. Jour. of Southeast sian
Earth Sciences 8, 77-82.
10. Martin, V., Buffetaut, E.,and Suteethorn, V., (1993) Jurassic sauropod dinosaurs of Ti;1ailand:
a preliminary report. In Int. Sym. on Biostratigraphy of Thailand Southeast Asia: Fticies &
Paleontology, T. Thanasuthipitak, ed. (Chiang Mai Thailand; Chiang Mai University). 415-425.
11. Buffetaut, E., Raksaskulwong, L., Suteethorn, V., and Tong, H. (1994). First post-Triassic
temnospondyle amphibians from the Shan-Thai block: intercentra from the Jurassic of
Peninsular Thailand. Geol. Mag., 837-839.
12. Buffetaut, E., Tong, H., and suteethorn, V. (1994). First post-Triassic labyrinthodont
amphibian in South East Asia: a temnospondyl intercentrum from the Jurassic of Thailand.
N. Jb. Geol. Palaont. Mh. H. 7, 385-390.
13. Martin, V. (1994). Baby sauropods from the Sao Khua Formation (Lower Cretaceous) in
Northeastern Thailand. GAIA, 147-153.
14. Martin, V., Buffetaut, E., and Suteethorn, V. (1994). A new genus of sauropod dinosaur from
the Sao Khua Formation (Late Jurassic or Early Cretaceous) of northeastern Thailand. C.R.
Acad. Sci. Paris t. 319, Serie II, 1085-1092.
15. Buffetaut, E., Martin, V., Sattayarak, N., and Suteethorn, V. (1995). The oldest known
dinosaur from Southeast Asia: a prosauropod from the Nam Phong Formation (late Triassic)
of northeastern Thailand. Geol. Mag. 132, 739-742.
16. Suteethorn, V., Buffetaut, E., Martin, V., Chaimanee, Y., Tong, H., and Triamwichanon,
S. (1995). Thai dinosaurs: an updated review. In Sixth Symp. on Mesozoic Terrestrial
Ecosystems and Biota, A. Sun and Y. Wang, eds. (Beijing: China Ocean Press), pp. 133-136.
17. Suteethorn, V., Martin, V., Buffetaut, E., Triamwichanon, S., and Chaimanee, Y., (1995).
A new dinosaur locality in the Lower Cretaceous of northeastern Thailand. C. R. Acad. Sci.
Paris t.321. Serie IIa, 1041-1047.
18. Buffetaut, E., Suteethorn, V., and Tong, H. (1996). The earliest known tyrannosaur from the
Lower Cretaceous of Thailand. Nature 381, 689-691.
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19. Chaimanee, Y., Suteethorn, V., Jaeger, J. -J., and Ducrocq, S. (1997). A new Late Eocene
Anthropoid primate from Thailand. Nature 385, 429-431.
20. Buffetant, E., and Suteethorn, V.,(1998). The biogeographical significance of the Mesozoic
vertebrates from Thailand, Biogeography and geological Evolution of SE Asia, R, Hall and
J.D. Hollowly, ed., Backhuys Pub, Leiden, The Netherlands. 83-90.
21. Buffetaut, E., and Suteethor,V., (1999). A short review of the dinosaurs of Thailand.Colectivo
arquelogico - paleontologico de salas,C.A.S .19 -24.
22. Martin, V., Suteethorn, V., and Buffetaut, E., (1999). Description of the type and referred
material of Phuwiangosaurus sirindhornae martin,Suffetaut and Suteethorn, A sauropod from
the Lower cretaceous of Thailand, Oryctos, Than Tun, Vol. 2: 39-91.
23. Buffetaut, E., Suteethorn, V., Cung, G., Tong, H., Loeuff, J., Khonsubha, S., and
Jongautchariyakul, S., (2000).The earliest khown sauropid dinosaur. Nature 407, 72-74.
24. Buffetaut, E., Suteethorn, V., and Haiyan Tong., (2001). The first thyreophoran dinosaur from
Southeast Asia: a stegosaur vertebra from the Late Jurassic Phukradung Formation of
Thailand. N. Jb. Geol. Palaont. Mh, 95-102.
25. Buffetaut, E., Suteethorn, V.,Loeuff, J., Cung, G., Haiyan Tong., and Khansubha, S., (2002). The
first giant dinosaurs: a large seuropod from the Late Triassic of Thailand. C. R. Pale. Vol. 1: 103-109.
26. Buffetaut, E., Suteethorn, V., Le Loeuff, J., Cuny, G., Tong, H. & Khansubha, S. (2002).
A review of the sauropod dinosaurs of Thailand. In Proceedings of the Symposium on Geology
of Thailand (N.Mantajit, ed.), Department of Mineral Resources, Bangkok, 95-101.
27. Le Loeuff, J., Khansubha, S., Buffetaut, E., Suteethorn, V., Tong, H. & Souillat, C. (2002)Dinosaur footprints from the Phra Wihan Formation (Early Cretaceous of Thailand). Comptes
Rendus Palevol, 1, 287-292.
28. Tong, H., Buffetaut, E., & Suteethorn, V. (2002)-Middle Jurassic turtles from Southern
Thailand. Geological Magazine, 139(6), 678-697.
29. Buffetaut, E., Suteethorn, V., Cuny, G., Khansubha, S., Tong, H. Le Loeuff, J., & Cavin, L.
Dinosaurs in Thailand. Mahasarakham University JournalVol 22 Special Issue,2003 Proceeding
of 1st International Conference on Palaeontology of Southeast Asia Oct. 27-30 2003. pp.69-81.
30. Buffetaut, E., Suteethorn, V., Tong, H., Cuny, G. and Cavin , L. (2003). A Pterodactyloid
tooth from the Sao Khua Formation (Lower Cretaceous) of Thailand. Mahasarakham
University JournalVol 22 Special Issue,2003 Proceeding of 1st International Conference on
Palaeontology of Southeast Asia Oct. 27-30 2003. pp.92-98.
31. Cavin, L., Suteethorn,V., Khansubha, S., Buffetaut, E., Tong, H. (2003). A new Semionotid (Actinopterygii,
Neopterygii) from the Late Jurassic-Early Cretaceous of Thailand. C.R.Palevol 2. pp. 291-297.
32. Cavin, L., Suteethorn, V., Buffetaut, E., Lauprasert,K., Loeuff, J. Le., Lutat, P., Philippe, M.,
Richter, U. and Tong, H. (2003). Palaeobiogeographical affinities of the fishes from Phu
Nam Jun, Jurassic-Early Cretaceous of North- Eastern Thailand. Mahasarakham University
Journal Vol 22 Special Issue,2003 Proceeding of 1st International Conference on Palaeontology
of Southeast Asia Oct. 27-30 2003. pp.217-227.
33. Le Loeuff, J., Suteethorn, V., Buffetaut, E.,Wongko,K., Tong, H.,Tonprom,W., Souillat,C. and
Cavin , L. (2003).The first dinosaur footprints from the Khok Kruat Formation (Aptian of
Northeastern Thailand). Mahasarakham University JournalVol 22 Special Issue,2003 Proceeding
of 1st International Conference on Palaeontology of Southeast Asia Oct. 27-30 2003. pp.83-91.
34. Tong, H., Buffetaut, E., Suteethorn, V. and Srisuk,P. (2003). Turtle remains from the Sao Khua
Formation (Early Cretaceous) of the Khorat Plateau. Northeastern Thailand.Symposium on
turtle origins,evolution and systematics 18-20 August 2003 Saint-Petersburg, Russia. pp. 30-31.
35. Buffetaut, E., Suteethorn, V., Tong Buffetaut, H. and Adrijan Kosir. (2004). First dinosaur
from the Shan-Thai Block of South-East Asia: A Jurassic sauropod from the southern
peninsula of Thailand. Research and Thesis 2004, 8th BRT Annual Conference 14-17 Oct.
Diamond Plaza Hotel Surat Thani. pp.141.
36. Cavin, L., Suteethorn, V., Buffetaut, E., Chitsing, S., Lauprasert, K., Le Loeuff, J., Lutat, P.,
Philippe, M., Richter, U and Tong Buffetaut, H.(2004). A new fish locality from the continental
LateJurassic-Early Cretaceousof northeastern Thailand. Research and Thesis 2004, 8th BRT
Annual Conference 14-17 Oct. Diamond Plaza Hotel Surat Thani. pp.140.
37. Suteethorn, V., Le Loeuff, J., Saenyamoon, T., Buffetaut, E., Khansuba, S., Tong, H., Wongko,
K., Souillat, C., Tonprom, W., Cuny, G., Suteethorn, S. and Cavin, L. (2004). Fossil vertebrate
footprint of Southeast Asia (Thailand and Laos): a review. Research and Thesis 2004, 8th
BRT Annual Conference 14-17 Oct. Diamond Plaza Hotel Surat Thani. pp.142.
38. Buffetaut,E., Tinner, G,G., Suteethorn, V., Cuny, G., Tong, H., Kosir,A., Cavin, L., Chitsing, S.,
Griffiths, J,P., Tabouelle, J. and Loeuff, Le, J. 2005. Minute theropod eggs and embryo from
the Lower Cretaceous of Thailand and the dinosaur-bird transition. Naturwissenschaften (2005)
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โครงกระดูกไดโนเสาร
ภูเวียงโรกูซอรส สิรนิ ธรเน

Science and Technology Research Grants

สาขาเกษตรศาสตร
สภาวะทีเ่ หมาะสมตอการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบดู ำเพือ่ ผลิตไบโอดีเซล
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. มาริสา จาตุพรพิพฒ
ั น
คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบูดำ โดยเริ่มจากพิจารณา
องคประกอบและคุณสมบัตทิ างเคมี กายภาพของเมล็ดสบดู ำ องคประกอบของน้ำมันในเมล็ดสบดู ำ
จากนั้นหาปริมาณและชนิดของตัวทำละลาย ตอการสกัดน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดสบูดำ ศึกษาผลของ
อุณหภูมทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพตอการสกัดน้ำมัน ตลอดจนศึกษาผลของเวลาตอการสกัด ทำการศึกษาการผลิต
ไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดสบูดำโดยกระบวนการเมทิลเอสเตอรทรานเอสเตอรฟเคชัน และศึกษา
ความคมุ คาทางเศรษฐศาสตรของไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดสบดู ำ

Optimization on Extraction from Jatropha curcas Seed Oil
for Biodiesel Production

granted by Toray Science Foundation, Japan

Optimization on extraction from Jatropha curcas seed oil for biodiesel production was studied.
The composition and physical properties of Jatropha curcas seed and compositions of Jatropha
curcas oils were initially determined. After that, use of solvent extraction for extract of oil from the
seeds of Jatropha curcas. Effect of temperature on extraction efficiency. Iincluding, effect of time
on extraction were studied. Finaly, production of biodiesel from Jatropha curcas seed oil using
methyl ester the transesterification process. And final economic cost was evaluated.
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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาเกษตรศาสตร
การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธปุ าลมน้ำมันเชิงการคาในถังหมัก
รองศาสตราจารย ดร. สมปอง เตชะโด
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปาลมน้ำมันเปนพืชหลักทีผ่ ลิตน้ำมันของประเทศไทยทีม่ กี ารแขงขันสูงกับประเทศมาเลเซียและพืชน้ำมัน
อืน่ ๆ เชน ถัว่ เหลืองและเรป ปญหาการปลูกปาลมน้ำมันในชวง 10 ปทผี่ า นจนถึงปจจุบนั คือการขาดแคลน
พันธุดีที่จากแหลงที่เชื่อถือได โดยทั่วไปเมล็ดพันธุที่ใชปลูกเปนลูกผสมเทเนราใหผลผลิตทะลายสด
(fresh fruit bunch; FFB) (2-4 ตัน/ไร) และน้ำมันตอทะลาย (oil per bunch; OPB) (500-550 กก/ไร)
สูงกวาพันธแุ มดรู า และพันธพุ อ พิสเิ ฟอรา การผลิตเมล็ดลูกผสมเทเนราจากพอแมพนั ธทุ ดี่ ตี อ งใชเวลานาน
ในการคัดเลือก และใชพนื้ ทดลองทีเ่ ปนจำนวนมาก การเพาะเลีย้ งเนือ่ เยือ่ จากตนเทเนราทีด่ ปี ระสบผลสำเร็จ
ใหผลผลิต FFB และ OPB สูงกวาการปลูกดวยตนเพาะเมล็ดลูกผสม 2-3 เทาตัว (Khaw and Ng, 1999)
(6-8 ตัน/ไร) สมปองและคณะ (2530-2548) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการขยายพันธปุ าลมน้ำมัน
ดวยวิธกี ารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ โดยเริม่ จากใบออนของตนกลา ตนโตทีใ่ หผลผลิตสูง จากผลความสำเร็จ
ในระดับหองปฏิบตั กิ ารทีก่ ลาวแลวขางตนทำใหทราบขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนในการขยายพันธปุ าลมดวยวิธกี าร
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เพือ่ สรางสายตนทีต่ รงตามพันธเุ ชนเดียวกับทีร่ ายงานโดย Khaw และ Ng (1999) ปจจุบนั
มีการขยายพืน้ ทีป่ ลูกไปทางภาคอีสาน ภาคเหนือบางสวน ตลอดจนมีการปลูกแทนในพืน้ ทีท่ างภาคใต
รวมเปนพืน้ ทีป่ ระมาณ 1 ลานไร ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนัน้ ความตองการตนกลาปาลมน้ำมันพันธดุ ี
มีมากขึน้ ดังนัน้ การใชเทคโนโลยีผลิตกลาปาลมน้ำมันพันธดุ ดี ว ยวิธกี ารทีเ่ สนอเปนการเพิม่ ผลผลิตตอหนวย
พืน้ ที่ เพือ่ เพิม่ รายไดใหแกเกษตรกร ลดตนทุนการผลิต และพึง่ พาตัวเองไดในเรือ่ งพันธดุ ที มี่ คี วามเหมาะสม
ในแตละพืน้ ที่ นำไปสกู ารผลิตไบโอดีเซลในอนาคตทดแทนการนำเขาน้ำมันเชือ้ เพลิงจากตางประเทศ

Oil palm is staple oil producing plant of Thailand which has highly competition with Malaysia and
other oil crops e.g. soybean, rape seed. The main constraint in plantation of this plant in Thailand
in a decade till present is the lack of good clones from reliable sources. Generally, hybrid tenera
produces fresh fruit bunch (FFB) (2-4 ton/rai) and oil per bunch (OPB) (500-550 kg/rai) higher
than dura (D) and pisifera (P). To produce hybrid tenera by crossing between good parents (DxP)
it take so long time (>10 years) for selection an elite clone and large area of filed trial is needed.
Clonal propagation through young leaf culture of oil palm produced FFB and OPB two times
higher than DxP clone (Khaw and Ng, 1999) (6-8 ton/rai). Te-chato et al. (1987 to present) are
the pioneer group from FNR who developed a clear steps in clonal propagation to produce
true-to-type clonal oil palm like the results reported by Khaw and Ng (1999). Right now, planting
area for oil palm is extended to the northern and northeastern part of Thailand about one million rai
according to government policy. Moreover, a large number of seedlings are required for replanting
in the south. Thus, tissue culture technology proposed in this poposal can help solve this problem.
By this success oil palm planter association (OPPA) in Krabi province will promptly accept and
handle his own laboratory for producing clonal oil palms to gain their income, reduce cost of
production, and self-supporting of good clone suited for each planting area lead to the production
of biodisel in the near future.
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Developmental Technique for Commercial Propagation of Oil Palm
in Bioreacter
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สาขาเกษตรศาสตร
การยอยสลายดวยไอน้ำเบือ้ งตนของตนปาลมน้ำมันเพือ่ ผลิตไซลิทอล
รองศาสตราจารย ดร. วิทยา ปน สุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปาลมน้ำมันเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ ำคัญของประเทศไทย ตนปาลมน้ำมันใชระยะเวลาสามปจงึ จะโตพอทีจ่ ะ
ใชผลปาลม ซึง่ จะนำไปสกัดเอาน้ำมันออกจากผลปาลม ตามปกติตน ปาลมน้ำมันมีอายุ 25 ป ถึงจะ
ทำการตัดฟน การศึกษาการใชประโยชนจากตนปาลมน้ำมันในประเทศไทยยังไมไดเริม่ ทำกันอยางจริงจัง
ซึง่ อาจกอใหเกิดปญหาในอนาคตได ดังนัน้ การศึกษาวิจยั เพือ่ นำเศษเหลือทิง้ นีไ้ ปเพิม่ มูลคาจึงเปนสิง่
เรงดวนและจำเปนอยางยิง่ ตนปาลมน้ำมันมีองคประกอบเคมีหลัก 3 ชนิด คือ เซลลูโลส ประมาณ 41%
เฮมิเซลลูโลส ในรูปของไซแลนซึ่งเปนโพลีเมอรของน้ำตาลไซโลส 34% และลิกนิน 16.5% ดังนั้น
จุดประสงคในการวิจยั นีค้ อื ใชเทคนิคการยอยสลายดวยไอน้ำไปแยกเอาองคประกอบทัง้ สามนีอ้ อกจากกัน
แลวนำองคประกอบเคมีของเฮมิเซลลูโลสในรูปของไซโลส ทีแ่ ยกไดไปทำใหบริสทุ ธิเ์ พือ่ ใชเปนวัตถุดบิ
ในการผลิตไซลิทอลซึง่ เปนสารเคมีมลู คาเพิม่ ทีส่ ำคัญ

Steam Explosion Pretreatment of Oil Palm Trunk for Xylitol Production

granted by Toray Science Foundation, Japan

Oil palm is a major cash crop of Thailand. The tree takes three years to mature befor the fruits and
bunch can be extracted for edible oil. The economic life of oil palm extends to about twenty-five
years after which has to replanted. The utilization of trunk has not been intensively studied that
could cause pollution in the future. So, the research for value added products of these waste is
urgently needed. Oil palm trunk composed of three main components: 41% cellulose, 34%
hemicellulose and 16.5% lignin. The objective of this research is to use steam explosion technique
for separation these three chemical components. Hemicellulose in the form of xylose will purify
and use as raw material for producing xylitol which are the important value added products.
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สาขาเกษตรศาสตร
การพัฒนาการสกัดน้ำมันดักแดไหมพันธไุ ทยพืน้ เมืองเพือ่ เปนวัตถุดบิ
ทีม่ อี นุภาคขนาดเล็ก เพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑเครือ่ งสำอาง
นางสาวพงษศริ ิ วินจิ ฉัย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการวิจยั นีจ้ ะทำการสกัดสารสกัดโปรตีนจากรังไหมและไขมันจากดักแดไหมพันธพุ นื้ เมืองของไทย
อยางนอยจำนวน 5 พันธุ โดยเนนทีก่ รดไขมันทีจ่ ำเปนตอรางกาย โดยใชวธิ กี ารสกัดดวยตัวทำละลาย
ในสภาวะทีเ่ หมาะสม ทำใหแหงดวยวิธที เี่ หมาะสม ตรวจหาขนาดและชนิดของการเก็บกักไขมันจากดักแด
ในอนุภาคขนาดเล็กเพือ่ ใชเปนวัตถุดบิ สำหรับผลิตภัณฑเครือ่ งสำอาง รวมทัง้ พัฒนาสูตรตำรับเครือ่ งสำอาง
ทีม่ สี ว นผสมของน้ำมันจากไหม ศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมี ทดสอบการนำไปใช ทดสอบการแพ
และการระคายเคืองในสัตวทดลอง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑในทองตลาด

Development of Silkworm Oil from Native Thai Silk Entrapment in
Nanoparticals as Raw Materials for Cosmetic Products
This research project will extract fat from silk pupae of at least five varieties Thai native of essential
fatty acids will be obtained from the project. The extraction method by solvent and cold process
in suitable conditions drying by a suitable method, examining for size and type of protein,
entrapping protein or fat from pupae in nanoparticles will be developed. Formulation development
of cosmetic products containing the developed raw materials from silk will be investigated.
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สาขาเกษตรศาสตร
การตรวจสอบสถานภาพการจำแนกชนิดพันธขุ องปลากัดทงุ
(Wild Bubble Nest Betta) ในประเทศไทย
ดร. วรัญญา อรัญวาลัย
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จากการทีม่ กี ารพัฒนาสายพันธปุ ลากัดไทยเพือ่ ใหมคี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะทีใ่ ชในการตอสสู ำหรับเกมกีฬากัดปลา
หรือเพือ่ เนนความสวยงามสำหรับการเลีย้ งไวดเู ลน ทำใหเกิดคำถามเกีย่ วกับการจัดจำแนกชนิดของปลากัด
ในปจจุบนั วา มีความสอดคลองกับนิยามของคำวา “ชนิด” ตามหลักการทางชีววิทยา (Biological species
concept) หรือไม และจากขอมูลเบือ้ งตนในการสำรวจแหลงอาศัยพบปลากัดลูกผสมในชือ่ “ลูกโยน”
“ลูกสาด” และ “ลูกสังกะสี” เปนตน จึงเปนที่นาสนใจในการศึกษาทบทวนสถานภาพของชนิดพันธุ
ปลากัดทงุ เพือ่ ความชัดเจนทางวิทยาศาสตรและการดำรงไวซงึ่ ปลากัดสายพันธแุ ททจี่ ะเปนประโยชน
ในการเกษตรตอไป

Taxonomic Re-evaluation of Wild Bubble Nest Betta (Betta spp.)
in Thailand
The appearance of breeding improvement among betta groups for fighting in game or beautiful
fancy pet induces the question of the taxonomic classification, which might be against the
biological species concept. In addition, the betta habitat surveys found the hybrid groups, which
were called “Lukyon” “Luksad” and “Luksanggasee” etc. Then the taxonomic re-evaluation of
wild bubble nest betta (Betta spp.) in Thailand is urgently conducted in order to clarify scientific
knowledge and preserve the natural race for future agriculture.
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สาขาเกษตรศาสตร
การสกัดและศึกษาคุณสมบัตปิ ระจุทผี่ วิ ของโปรตีนจากขาวและพฤติกรรม
ดานรีโอโลจีเมือ่ มีสตารชอยดู ว ย
ดร. จันทนี อุรยิ ะพงศสรรค
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน

โปรตีนจากขาวมีคุณคาและลักษณะเฉพาะตัวเกี่ยวกับการตานภูมิแพและมีคุณคาทางโภชนาการสูง
แตคณ
ุ สมบัตดิ า นการละลายต่ำซึง่ ทำใหยากในการสกัดโดยวิธดี งั้ เดิม งานวิจยั นีพ้ ยายามทีจ่ ะหาวิธกี าร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการแยกสกัดโปรตีนจากขาวและศึกษาคุณสมบัตเิ ชิงหนาทีท่ เี่ กีย่ วของกับเจลสตารช
เพราะโปรตีนจากขาวจะมีบทบาทเกีย่ วของกับคุณสมบัตทิ างเนือ้ สัมผัสและเชิงหนาทีข่ องสตารชในอาหาร
ที่ทำจากแปงขาวชนิดตางๆ ในการวิจัยจะทำการสกัดโปรตีนจากขาว 2 พันธุซึ่งปลูกในประเทศไทย
โปรตีนจากเอนโดสเปอรมหรือขาวทีข่ ดั สี (คือโอไรเซนและโปรลามิน) และโปรตีนจากรำและเอนโดสเปอรม
(คืออัลบูมนิ และโกลบูมนิ ) จะถูกแยกออกมาโดยวิธกี ารสกัดทีแ่ ตกตางกัน 3 วิธตี ามคุณสมบัตกิ ารละลาย
ของโปรตีน ทำการวิเคราะหโพรไฟลของโปรตีนชนิดตางๆ หลังจากทำการแยกโปรตีนโดยใช Capillary
electrophoresis และ SDS-PAGE และทำการศึกษาคุณสมบัตทิ างดานรีโอโลจีของโปรตีนทีแ่ ยกได
เดีย่ วๆ และโปรตีนทีม่ สี ตารชผสมอยดู ว ย

Extraction and Surface Charge Property Study of Rice Proteins
and Their Rheological Behavior in the Presence of Starch
Rice protein is valuable because of its unique hypoallergenic properties and high nutritive quality
but poor solubility cause difficulty using classical separation methods. However, the work of this
research is trying to achieve an effective extraction and isolation technique to separate various
rice proteins and relate their function properties to starch gel. Since rice proteins could play
important roles in textural properties of starch which are performed in varieties of rice based foods.
Two rice varieties grown in Thailand will be used to extract rice proteins. Storage proteins
(oryzein and prolamin) from endosperm or milled rice and metabolic or structural proteins (albumin
and globulin) from rice bran and endosperm will be isolated using three different extraction
methods according to solubility classification. Protein profile of various rice proteins will be
determined after isolation using capillary electrophoresis and SDS-PAGE. The rheological
properties of the protein fractions obtained from the differential solvent extraction alone and in
combination with rice starch will be studied.
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สาขาเกษตรศาสตร
การพัฒนาเครือ่ งหมายโมเลกุลดีเอ็นเอของยีนสังเคราะหแปงอะไมโลเปคติน
เพือ่ ใชในการปรับปรุงพันธขุ า วเพือ่ อุตสาหกรรมแปง
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุรพี ร เกตุงาม
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปจจุบนั การเพิม่ มูลคาผลผลิตขาวจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากแปงไดรบั ความสนใจมากขึน้
ตามลำดับ แปงขาวทีม่ อี มิโลเปคตินสูงจะใหความกรอบ นิยมนำมาทำขนมขบเคีย้ ว สวนพันธขุ า ว
ที่มีอมิโลสสูง (>30%) แปงจะมีลักษณะแข็งเหนียวเหมาะกับการทำเสนกวยเตี๋ยว เสนขนมจีน
แคปซูลยา และ modified starch เปนตน ในขบวนการสังเคราะหแปงของขาวเอนไซม starch
branching (SBEs) ทำหนาที่เปนตัวนำ α-1-6 glucosidic linkage เขาสู α-polyglucans
ดังนัน้ SBEs จึงเปนตัวกำหนดโครงสรางของแปงอมิโลเปคติน SBE1 (SBEI family) และ SBE3
(SBE II family) เกีย่ วของกับการสังเคราะหอมิโลเปคตินในเอนโดสเปรม ประมาณ 70 และ 30%
ตามลำดับ ผวู จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะพัฒนาเครือ่ งหมายโมเลกุลดีเอ็นเอทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงตอยีน
Sbe1 และ Sbe3 เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอเหลานี้สามารถนำมาใชประโยชนในงานปรับปรุง
พันธขุ า ว ไดแก ใชบง ชีค้ วามเปนเอกลักษณของสายพันธขุ า ว สรางแผนทีย่ นี และใชเปนเครือ่ งมือ
ชวยในการคัดเลือกในการปรับปรุงพันธขุ า วใหไดคณ
ุ ภาพแปงตามความตองการของตลาดเพือ่ เปน
วัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑขาวในรูปแบบตางๆ ตอไป

Developing Allele Specific Markers of Starch Branching Genes for
Breeding Rice Cultivars for Starch Industry
Nowadays, the product developments from rice starch have been enormously increased. High
amylopectin starch provides crispy character, which is popular for snacks whereas high amylose
starch (> 30%) tends to be turf and sticky which is suitable for noodles, drug capsules and modified
starch. It has been reported that both structure and property of amylopectin are also determinants
of rice texture. In rice biosynthesis, starch branching enzyme (SBEs) can introduce α-1-6
glucosidic linkage into α-polyglucans, and thus they are important in determining the amylopectin
structure. SBE1 (SBE I family) and SBE3 (SBE II family) enzymes account for ~70 and 30% of the
total amylopectin biosynthesis in rice endosperm, respectively. Here, we are proposing to develop
gene specific markers for the Sbe1 and Sbe3 loci. These markers will be useful in rice breeding
program not only for cultivar identification and genome mapping but also for marker-assisted
selection for breeding new rice cultivars with specific starch type for starch industry.
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สาขาเกษตรศาสตร
การพัฒนาการผลิตสารสกัดจากโปรตีนรำขาวและการประยุกตใชในผลิตภัณฑ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การผลิตสารสกัดโปรตีนจากรำขาวสามารถผลิตไดโดยนำรำสดมาสกัดโปรตีนโดยใชสารละลายดาง และ
ปรับปรุงสมบัตเิ ชิงหนาทีด่ ว ยสารละลายกรดรวมกับความรอน ตกตะกอนโปรตีนทีพ่ เี อช 4.5 จะไดสารสกัด
โปรตีนจากรำขาวแบบขนหนืด นำมาทำแหงเปนสารสกัดโปรตีนจากรำขาวแบบผง ปรับปรุงคุณภาพกลิน่
สารสกัดโปรตีนจากรำขาวดวยการใชความรอน กรด หรือการทำปฏิกริ ยิ ากับสวนผสมของอาหารบางชนิด
กอนการทำแหง นำผลิตภัณฑสารสกัดโปรตีนจากรำขาวที่ไดมาทำการตรวจสอบคุณสมบัติในดาน
องคประกอบทางเคมี สมบัตเิ ชิงหนาทีแ่ ละคุณภาพทางประสาทสัมผัส รวมทัง้ ศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสม
ในการประยุกตใชสารสกัดโปรตีนจากรำขาวในผลิตภัณฑเครือ่ งดืม่ โดยจะเนนไปทีก่ ารลดหรือทดแทน
การใชโปรตีนเคซีนในเครือ่ งดืม่ และลดหรือทดแทนการใชโซเดียมเคซิเนตซึง่ ใชเปนแหลงของโปรตีน
ในเครือ่ งดืม่ น้ำนมขาว นอกจากนี้ ยังไดมกี ารศึกษาการผลิตไฮโดรไลเซทจากสารสกัดโปรตีนจากรำขาว
และจากรำสกัดไขมันทางการคาและนำไฮโดรไลเซททีผ่ ลิตไดมาใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑซอสปรุงรส

Production Development of Protein Extract from Rice Bran and Its
Application in Products
Protein extract from rice bran was produced by extracting full fat rice bran with alkali solution.
Functional properties of rice bran protein extract were modified by using acid and heat. Then the
protein was precipitated at pH 4.5 to produce rice bran protein extract (RBPE) paste. The protein
paste was suspended and spray dried to produce rice bran protein extract powder. The aroma
quality of protein extract was improved by treating with heat, acid or with some food ingredients
before drying. The RBPE will be evaluated for chemical composition, functional properties and
sensory properties. This research was included the investigation of optimizing condition for
applying protein extract from rice bran in beverage products, especially for decreasing or
replacing sodium caseinate that normally used in rice milk beverage. Moreover, the productions
of hydrolysates from RBPE and from commercial defatted rice bran (CDRB) were also developed.
The hydrolysates were used as ingredients in seasoning sauce products.
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สาขาฟสิกส
การศึกษาผลของพลังงานมืดตอโครงสรางเอกภพ
ดร. อรรุจี เหมือนวงศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

จากหลักฐานตางๆ ทีไ่ ดมาจากการสังเกตการณทางเอกภพวิทยาเมือ่ ไมนานมานี้ ไดใหขอ สรุปวาประมาณ
70% ของพลังงานทัง้ หมดในเอกภพอยใู นรูปของพลังงานมืด (dark energy) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตหิ นึง่ คือ
มีความดันเปนลบ และเปนเหตุของการทำใหเอกภพของเราขยายตัวออกดวยอัตราเรง นักทฤษฎีไดหา
ั นาการของเอกภพโดยอาศัยพลศาสตรของ scalar field
คำอธิบายของพลังงานดังกลาวซึง่ เกีย่ วของกับวิวฒ
แบบตางๆ ไดแก quintessence k-essence tachyon phantom และ ghost condensate แบบจำลอง
ทางทฤษฎีเหลานีส้ ามารถใหผลเฉลยตางๆ ทีจ่ ะนำไปสเู งือ่ นไขเริม่ ตนของการวิวฒ
ั นาการของเอกภพได
งานวิจัยนี้จะทำการพิจารณาวาแบบจำลองของพลังงานมืดแบบใดที่สามารถอธิบายวิวัฒนาการของ
โครงสรางในเอกภพทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยอาศัยแบบจำลองของ quintessence แบบตางๆ เพือ่ หาเงือ่ นไข
การกอตัวของโครงสราง (virialisation condition) เงือ่ นไขดังกลาวนำไปสกู ารวิเคราะหหาคุณสมบัติ
ตางๆ ของโครงสราง ไดแก การกอตัวรวมกัน (clustering) ความสัมพันธของคุณสมบัตขิ องกลมุ กาแลกซี่
(scaling relation) ฟงกชนั่ มวล และความสองสวาง เพือ่ นำไปใชเปรียบเทียบกับผลการสังเกตการณ
เทาทีม่ อี ยใู นปจจุบนั จากผลดังกลาวจะทำใหสามารถเลือกแบบจำลองทางทฤษฎีทดี่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะสามารถนำมา
อธิบายเอกภพของเราได และนอกจากนีก้ ารศึกษาครัง้ นีจ้ ะสามารถคาดการณความไวของเครือ่ งมือทีจ่ ะใช
ในการสำรวจเอกภพในอนาคตเพือ่ การศึกษาหาคุณสมบัตทิ แี่ ทจริงของพลังงานมืดตอไป

granted by Toray Science Foundation, Japan

Implications of Dark Energy on Cosmic Structures
A number of independent sets of observational data have given evidence that 70% of the total
energy of the universe is contributed by a form of energy, known as dark energy, which has
negative pressure and causes the universe to expand at an accelerating rate. There are a wide
variety of scenarios proposed by theorists to explain the evolution of the universe and most
incorporate dynamical scalar fields such as quintessence, k-essence, tachyons, phantoms and
ghost condensates. These models can yield viable late time solutions with a wide range of
possible initial conditions.
We aim to determine which models of dark energy are considered to be a good description of
the evolution of structures in the universe. We will use a large number of quintessence models to
determine the virialisation conditions. We use such conditions to analyse our structures in terms of
their clustering, scaling properties, mass and luminosity functions in order to compare them with
real observations. At this stage we hope to be able to discriminate between theoretical models
and conclude which sets of parameters best describe the nature of our universe. Moreover,
we will be able to determine how accurate future surveys must be in order to obtain a conclusive
signature of dark energy.
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สาขาฟสิกส
การหาคาเอาทพทุ สัมพัทธของรังสีโฟตอนโดยการจำลองแบบมอนติคารโล
ดร. นคร ไพศาลกิตติสกุล
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อันตรกิริยาทางฟสิกสระหวางโฟตอนและอิเล็กตรอนกับสสาร สามารถจำลองไดอยางแมนยำดวย
คอมพิวเตอรโดยการใชเทคนิคการคำนวณแบบมอนติคารโล การจำลองดังกลาวสามารถนำมาประยุกต
ใชกบั เครือ่ งฉายรังสีทางการแพทย เพือ่ คำนวณหาปริมาณรังสีในตัวกลางและเนือ้ เยือ่ ชนิดตางๆ ผลทีไ่ ด
จากการจำลองเปนสวนประกอบสำคัญในโปรแกรมการวางแผนการรักษา นอกจากนีย้ งั สามารถใชแทน
การวัดปริมาณทางรังสีไดดวย การจำลองดวยคอมพิวเตอรจึงชวยลดกระบวนการวัดและการใช
เครื่องฉายรังสี ทำใหประหยัดทั้งเวลา คาใชจาย แรงงาน และลดการสึกหรอของเครื่องฉายรังสี
ในการศึกษานี้จะใชโปรแกรมมอนติคารโล BEAMnrc เพื่อจำลองรังสีโฟตอนพลังงาน 6 และ 10
เมกกะโวลต ซึง่ ไดจากเครือ่ งฉายรังสีทโี่ รงพยาบาลรามาธิบดี โดยจะจำลองสวนประกอบทางกายภาพของ
เครือ่ งฉายรังสีและใชขอ มูลจากการวัดปริมาณรังสีในน้ำของลำรังสีโฟตอนขนาด 20x20 ตารางเซนติเมตร
เพือ่ หาคาพลังงานและการกระจายตัวของลำอิเล็กตรอนกอนกระทบเปาโลหะในเครือ่ งฉายรังสี ผลทีไ่ ด
จะถูกนำไปใชสำหรับการจำลองตอไป เพือ่ คำนวณหาอัตราสวนของปริมาณรังสีทขี่ นาดของลำรังสีตา งกัน
(Relative output factor – คาเอาทพทุ สัมพัทธ) และทำการเปรียบเทียบกับผลการวัดสำหรับลำรังสี
โฟตอนขนาด 3x3 5x5 10x10 และ 40x40 ตารางเซนติเมตร

Interactions between photon and electron with matter can be simulated accurately using Monte
Carlo technique. It offers a powerful tool to model a medical accelerator and to calculate an
energy deposition in various materials and tissues. Simulated result is useful for treatment planning
program. Monte Carlo method also provides a simple alternative to radiation measurement. Thus,
it helps reducing the measurement process and the use of accelerator. These save time, expense,
manpower, and machine corrosion. In this study, the Monte Carlo code, BEAMnrc, is used to
model 6 and 10 MV photon beams from the Varian linear accelerator located at Ramathibodi
hospital. The physical geometries of the machine’s internal components are included in the
simulation. The measured commission data in a water phantom for the 20x20-cm2 photon beam,
such as percent depth dose and dose profile, are utilized to determine the mean energy, energy
and spatial distribution of the primary electron beam on target. When excellent agreements
between simulated and measured data are obtained, the relative output factors for the photon
beams of different field size will be estimated and compared with those from the measurements for
the filed size of 3x3, 5x5, 10x10, and 40x40 cm2.
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An Estimation of Photon Beam Relative Output Factors Using
Monte Carlo Simulation
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สาขาฟสิกส
ความสัมพันธระหวางการเตรียมโครงสรางทางจุลภาคและสมบัตขิ อง
เซรามิกนาโนคอมโพสิตเฟรโรอิเล็กทริก
ดร. สุกานดา เจียรศิรสิ มบูรณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการนี้ นำเสนองานวิจยั เกีย่ วของกับเทคนิคการเตรียมเซรามิกนาโนคอมโพสิตเฟรโรอิเล็กทริกใหมๆ
โดยการเสริมแรงใหแกเมตริกซซงึ่ เปนสารจำพวกเฟรโรอิเล็กทริก ดวยอนุภาคขนาดนาโนทีม่ คี วามแข็งแรง
เชิงโครงสรางทีด่ ี ดวยเทคนิคการเตรียมเซรามิกแบบดัง้ เดิม แลวทำการตรวจสอบองคประกอบทางเคมี
โครงสรางทางจุลภาค สมบัตทิ างกายภาพ ทางไฟฟา และเชิงกลของเซรามิกทีเ่ ตรียมได ซึง่ คาดวางานวิจยั นี้
จะไดแนวทางใหมในการพัฒนาสมบัตเิ ชิงกลของสารเฟรโรอิเล็กทริก และในขณะเดียวกันก็จะรักษาสมบัติ
ทางไฟฟาทีด่ ไี ว งานวิจยั นีจ้ ะนำเสนอความสัมพันธของการเตรียม โครงสรางทางจุลภาค และสมบัตติ า งๆ
ของเซรามิกนาโนคอมโพสิตเฟรโรอิเล็กทริก โดยรวมแลวงานวิจยั นีจ้ ะชวยชีแ้ นะแนวทางในการนำไปวิจยั
และพัฒนาตอยอด เพือ่ ใหไดเซรามิกใหมทใี่ ชงานไดจริงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตอ ไป

Fabrication, Microstructure and Properties Relations of
Ferroelectric Nanocomposite Ceramics

granted by Toray Science Foundation, Japan

This research proposes preparation techniques for new ferroelectric nanocomposite ceramics.
The ferroelectric matrix will be reinforced by high strength structural nano-particulates using a
conventional ceramic processing technique. Chemical composition, microstructure, physical,
electrical and mechanical properties of the ceramics will be investigated. This research may lead
to a new development in mechanical properties of the ferroelectric ceramics along with
maintaining their distinctive electrical properties. This research will present the relationship
between the fabrication process, microstructure and properties of the ferroelectric nanocomposite
ceramics. Overall, the research could provide future research direction and development of new
ceramic materials for actual applications in electronic industries.
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สาขาฟสิกส
การพัฒนาระบบการผลิตน้ำโอโซนอัตโนมัตขิ นาดใหญ
เพือ่ ใชในอุตสาหกรรมเพาะเลีย้ งกงุ แบบยัง่ ยืน
ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เนือ่ งจากอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งกงุ เปนอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่ ำคัญของประเทศไทย และการ
เพาะเลีย้ งกงุ ใหประสบความสำเร็จจะตองดูแลสุขภาพของกงุ ใหแข็งแรงไมเปนโรค ซึง่ เทคโนโลยีทสี่ ำคัญ
ที่เริ่มใชกันอยางแพรหลายในตางประเทศคือ การใชน้ำโอโซนซึ่งเปนเทคโนโลยีสะอาดที่ไมทำใหเกิด
การปนเปอ นของสารเคมีในธรรมชาติ สำหรับในประเทศไทยนัน้ เทคโนโลยีดงั กลาวยังไมสามารถนำมาใช
ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงลูกกุงไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณตางๆ และเทคโนโลยี
ในการผลิตน้ำโอโซนยังมีราคาแพงมากและตองนำเขาจากตางประเทศ และประเทศไทยยังขาดบุคคลากร
ทีม่ คี วามรคู วามชำนาญเกีย่ วกับเทคโลยีดงั กลาวซึง่ เปนเทคโนโลยีใหมอยมู าก กลมุ พลาสมาประยุกต
หนวยวิจยั ฟสกิ สทดลอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จึงไดทำการวิจยั เทคโนโลยีพนื้ ฐานเพือ่ การกำเนิด
Atmospheric surface barrier glow discharge และประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดงั กลาว
มาผลิตน้ำโอโซนความเขมขนมากกวา 0.7 ppm ทีอ่ ตั ราการไหลของน้ำมากกวา 3,000 ลิตรตอชัว่ โมง
โดยทางกลุมวิจัยฯ มีศักยภาพที่จะพัฒนาระบบผลิตน้ำโอโซนอัตโนมัติที่สามารถผลิตน้ำโอโซน
ทีค่ วามเขมขนมากกวา 0.3 ppm ทีอ่ ตั ราการไหลมากกวา 30,000 ลิตร/ชัว่ โมง เพือ่ ใชในอุตสาหกรรม
การเพาะเลีย้ งกงุ แบบยัง่ ยืนในอนาคต

Development of High-Capacity Automatic Dissolved Ozone
Production System for Sustainable Shrimp Farming
Since shrimp is one of main product of Thailand. Successful farming must carefully take care of
pathogenic organisms that will cause infection on shrimps. Ozone has been known to be very
strong oxidizer that can kill E. coli bacteria and other micro-organisms effectively. Therefore,
in the recent years, ozone has become very important for sterilization of water used in shrimp
farming. Since ozone molecule is unstable and will decompose into oxygen within few
ten minutes, and no harmful by-products occur, using ozone is friendly to the environment. Ozone
technology is necessary for the sustainability of shrimp industry in the future. However, ozonisers
available in the markets are quite expensive and low efficiency. We have developed
high-efficient and low-cost ozone system, that can produce high-concentration of dissolved
ozone in water. The system has maximum capacity of 3,000 l/h and dissolved ozone of
concentration greater than 0.7 ppm can be obtained. Therefore, development of large capacity
ozone system for shrimp farming base on our knowledge and experience will be possible.
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สาขาฟสิกส
การศึกษาแหลงน้ำพุรอ นในจังหวัดระนองดวยวิธสี นามโนมถวง
สนามแมเหล็ก และวิธกี ารทางไฟฟา
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. วรวุฒิ โลหะวิจารณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แหลงพลังงานความรอนใตพภิ พในประเทศไทยมักจะสังเกตเห็นไดงา ยบนผิวดินในรูปแบบของบอน้ำพุรอ น
อยางไรก็ตามการพัฒนาเพือ่ ใชประโยชนของแหลงน้ำพุรอ นเหลานี้ เพือ่ การบริการเกีย่ วกับสุขภาพ เพือ่
พลังงานทีห่ มุนเวียนกลับมาใชใหมไดหรือเพือ่ การผลิตกระแสไฟฟาเชนแหลงน้ำพุรอ นฝางในภาคเหนือ
ของประเทศไทย จำเปนตองมีความเขาใจทีด่ เี กีย่ วกับสภาพแวดลอมใตดนิ การศึกษาวิจยั นีจ้ ะมงุ ความ
สนใจไปทีแ่ หลงพลังงานความรอนใตพภิ พในจังหวัดระนอง ในภาคใตของประเทศไทย วิธกี ารทางฟสกิ ส
เชน การวัดคาสนามโนมถวง การวิเคราะหและแปลความหมายคาสนามแมเหล็กโลก และการวัดคาสภาพ
ตานทานไฟฟาของดิน จะนำมาใชโดยอาศัยความแตกตางของสมบัตทิ างฟสกิ สของหนวยหินและของไหล
ใตผวิ ดิน จากความแตกตางเพียงเล็กนอย หรือ คาผิดปกติในปริมาณทางฟสกิ สทวี่ ดั ได จะสามารถใช
เพือ่ การกำหนดขอบเขตของโครงสรางใตผวิ ดิน เชน หินแกรนิตทีอ่ าจเปนตัวกำเนิดความรอน และรอยแยก
ทีอ่ าจเปนเสนทางสำหรับของไหลใตผวิ ดิน การประมวลขอมูลทัง้ หมดจะนำไปสกู ารกำหนดแบบจำลองของ
แหลงพลังงานความรอนใตผวิ ดินในจังหวัดระนองซึง่ สามารถใชเปนขอมูลอางอิงสำหรับการตัดสินใจใน
การพัฒนาแหลงพลังงานความรอนในอนาคต นอกจากนีก้ ารศึกษาครัง้ นีย้ งั จะใหขอ สรุปเกีย่ วกับกลยุทธ
และวิธกี ารทีเ่ หมาะสมสำหรับการศึกษาวิจยั แหลงพลังงานความรอนในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆของประเทศไทยตอไป

An Integration of Gravity, Magnetic and Electrical Methods for
Geothermal Investigation in Ranong Province
Geothermal resources are seen throughout Thailand, mainly as hot water springs. For further
development of any geothermal reservoir for public health services or for renewable energy/heat
generation, like in Fang, Northern Thailand, the potential based on the subsurface environment
has to be understood. This study is focusing on the geothermal sources in Ranong Province,
Southern Thailand. Physical field methods, like gravity, magnetic and electrical methods, will be
carried out based on difference in the physical properties of the subsurface rocks and fluids. From
small differences (anomalies) in the measured physical data subsurface structures can be
delineated, like granitic bodies, as possible heat sources, and fracture zones, as possible fluid
pathways. The integration of all data will lead to a subsurface model of the geothermal reservoir
in the Ranong Province, which can be the base for further decisions of the future development.
Additionally the results of this study will also provide a strategy and toolbox for further investigations
of geothermal reservoirs in other areas.
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สาขาเคมี
แผนเสนใยอิเลคโตรสปนพอลิคาโปรแลคโตนและพอลิคาโปรแลคโตน
ผสมดวยผงนาโนไฮดรอกซีแอปาไทตสำหรับใชเปนโครงรางกระดูกเทียม
รองศาสตราจารย ดร. พิชญ ศุภผล
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยที่ดำเนินงานตอเนื่องจากงานวิจัยเรื่อง การเตรียมและการใชแผนเสนใย
อิเลคโตรสปนพอลิคาโปรแลคโตนเปนโครงรางสำหรับทำแผนกระดูกและ/หรือกระดูกออนเทียม
ซึง่ เปนหนึง่ ในโครงการทีไ่ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณวิจยั บางสวนจากเงินทุนชวยเหลือการวิจยั ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ครั้งที่ 11
พ.ศ. 2547 โดยทีผ่ ลงานการวิจยั ไดรบั การตอบรับใหตพี มิ พในวารสาร Macromolecular Bioscience
และ Journal of Nanoscience and Nanotechnology ในขอเสนอโครงการนี้ จะมงุ เนนเตรียม
แผนเสนใยพอลิคาโปรแลคโตนและเสนใยพอลิคาโปรแลคโตนทีเ่ ติมผงนาโนของไฮดรอกซีแอปาไทต
ดวยกระบวนการปน เสนใยดวยไฟฟาสถิต และศึกษาพฤติกรรมของเซลลกระดูก (Osteoblast) ทีเ่ ลีย้ ง
บนเสนใยพอลิคาโปรแลคโตนและเสนใยพอลิคาโปรแลคโตนทีเ่ ติมผงไฮดรอกซีแอปาไทต เพือ่ ศึกษา
ความคงอยูเชิงชีวภาพของเซลลภายหลังจากที่ถูกเพาะเลี้ยงบนแผนเสนใยดังกลาวในระยะเวลา
ทีย่ าวนานมากขึน้ จากการศึกษาทีด่ ำเนินการไปแลว

Electrospun Polycaprolactone and Polycaprolactone/Hydroxyapatite
Nanoparticles Fiber Mats as Bone Tissue Scaffolds
The present work is a continuation from a previous work entitled “Preparation and Application of
Electrospun Polycaprolactone as Templates for Bone and/or Cartilage Regeneration,” which was
awarded with a Science and Technology Grant by the Thailand Toray Science Foundation in
2004. The results from the previous work have been accepted for publication in future issues of
Macromolecular Bioscience and Journal of Nanoscience and Nanotechnology. In the present
work, we focus on preparing electrospun mats of polycaprolactone (PCL) and PCL/hydroxyapatite
nanoparticles fibers and investigating the biological integrity of osteoblasts after long culture on
the fibrous scaffolds.
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สาขาเคมี
การสังเคราะหสารประกอบ 68Ga-polyphenols และศึกษาการกระจาย
ภายในเซลลและในหนูเพือ่ ติดตามการทำงานของไมโตคอนเดรีย
ของเซลลปกติและเซลลมะเร็งดวยการสรางภาพระดับโมเลกุล
ดร. สำรี มัน่ เขตตกรน
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะผูวิจัยไดพบวาสารกลุมโพลีฟนอลมีตำแหนงออกฤทธิ์ที่ไมไตคอนเดรียของเซลลและสามารถ
แสดงถึงความแตกตางของสถานะเชิงฟสิกสของไมโตคอนเดรียของเซลลปกติและเซลลมะเร็ง
ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ไดเสนอทีจ่ ะทำการสังเคราะหสารประกอบ 68Ga-polyphenols และทำการศึกษา
การกระจายภายในเซลลและหนู เพื่อติดตามการทำงานของไมโตคอนเดรียในระดับเซลล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจะใชเปนโมเลกุลาโพรบหรือสารเพิ่มความแตกตางของการสรางภาพระดับโมเลกุล
รวมกับเทคนิคการสรางทีใ่ ชในระดับคลินกิ เชน MRI CT และ PET ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงมากและ
จะมีบทบาทที่สำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการศึกษาการทำงานของสารชีวโมเลกุลในระดับเซลล
ในหองทดลองจนถึงระดับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะการศึกษาถึงโรคตางๆ และการรักษาโรคในระดับ
สัตวทดลองจนถึงในระดับคลินกิ การพัฒนาสารประกอบโพลีฟน อล 68Ga-polyphenols จึงเปนกุญแจ
สำคัญทีไ่ มเพียงแตจะทำใหเกิดเขาใจถึงความแตกตางของเซลลชนิดตางๆ ยังจะใหรายละเอียดถึงสภาวะ
เชิงพลังงานของเซลลซงึ่ สะทอนใหเห็นการเปลีย่ นในเชิงสรีรวิทยาและชีวเคมีของเซลล

granted by Toray Science Foundation, Japan

Synthesis of 68Ga-polyphenol Complexes and Distribution in Cells
and Cancerous Rats for Monitoring of Mitochondrial Function of
Normal and Cancer Cells Using Molecular Imaging
The authors had recently found that polyphenols mediated action at mitochondrial level and could
be used to distinguish any difference of physical stage of mitochondria of normal and cancerous
cells. In this study we proposed to synthesize the 68Ga-polyphenol complexes and to study their
cellular and biodistribution in rats for imaging the mitochonfrial function in vitro and in vivo levels.
The68Ga-polyphenol complexes will be studied as molecular probes and contrast agents in
combination with various kinds of medical imaging modalities such as MRI, CT and PET. These
molecular imaging tools are powerful, can link the studies of biomolecules function from cellular
levels to animal models, can play a significant role in the transition from in vitro to in vivo models,
and also from better animal disease models to better clinical therapeutics. The 68Ga-polyphenol
complexes development is one of the important keys not only for understanding the differences of
cell types but provides also the cellular energetic state which reflects to cellular physiological and
biochemical pathway changes.
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สาขาเคมี
การออกแบบ สังเคราะห และหาโครงสรางสารประกอบชนิดใหมของ
สารประกอบ arylpyridinium benzenesulfonates เพื่อหาสารที่มี
สมบัตทิ างทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. สุชาดา จันทรพรหมมา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

การวิจยั ดานสารอินทรียส งั เคราะหเพือ่ หาสารทีม่ สี มบัตทิ างทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน (Non Linear
Optic, NLO) ไดรบั ความความสนใจเปนอยางมากในนานาประเทศตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมาจวบปจจุบนั
เนือ่ งจากสารเหลานีม้ คี วามสำคัญในการประยุกตใชทางดานโทรคมนาคม การเก็บขอมูล (optic data
storage) และการเพิม่ พลังงานแสงโดยการเพิม่ ความถีข่ องแสง (doubling frequency) จากความสำคัญ
และประโยชนในการประยุกตใชของสารดังกลาว ผวู จิ ยั จึงเสนอโครงการวิจยั นีโ้ ดยจะทำการออกแบบ
สารประกอบ สังเคราะหสาร และหาโครงสรางของสารประกอบอินทรียช นิดใหมจำนวน 12 สาร ของ
สารประกอบกลมุ arylpyridinium benzenesulfonates ดวยเทคนิคสเปกโตสโกปและเทคนิคการ
เลีย้ วเบนของรังสีเอกซบนผลึกเดีย่ วเพือ่ หาโครงสรางสาร การจัดเรียงตัวในผลึก (crystal packing) และ
สมบัตทิ างทัศนศาสตรของสารทีต่ กผลึกไดเพือ่ หาสารทีม่ สี มบัตทิ างทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน ผลลัพธ
ทีไ่ ดจากโครงการวิจยั นีจ้ ะทำการตีพมิ พในวารสาร SCI journals นอกจากนีห้ ากสารทีส่ งั เคราะหได
มีสมบัติทางทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสนที่นาสนใจก็จะสามารถนำไปพัฒนาเพื่อประยุกตใชตอไป
นอกจากนี้ ความรูที่ไดจากโครงการวิจัยนี้นับเปนประโยชนตอหลายสาขาวิชา เชน เคมี ฟสิกส
วิศวกรรมศาสตร และวัสดุศาสตร

Much attention has been given to organic non linear optical (NLO) materials because their
promising applications including telecommunication, optical data storage and difference
frequency doubling of lasers. In this proposal, the twelve novel organic compounds of arylpyridinium
benzenesulfonates which we expect to exhibit NLO property will be designed and synthesized.
Their structures will be elucidated by spectroscopy techniques. Single crystal X-ray structure
determination will also be studied for those compounds which can be crystallized out in order to
study for their structures, crystal packing and NLO properties. The output from this project will be
published in SCI (Science Citation Index) journals. For the compound that exhibit interesting NLO
properties can be a good candidate for applications in integrated optics. The knowledge gain
from this project will be useful for chemistry, physics, engineering and material sciences.
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Design, Synthesis and Characterization of Novel Arylpyridinium
Benzenesulfonates Compounds for Non-Linear Optical Materials
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการแพรพนั ธขุ องสาหรายในทะเลสาบสงขลา
และแนวทางแกไขปญหา
รองศาสตราจารย ดร. วินยั เลียงเจริญสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โครงการศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการแพรพนั ธขุ องสาหรายในทะเลสาบสงขลาและแนวทางแกไขปญหา เปน
โครงการทีม่ เี ปาหมายทีจ่ ะแกไขปญหาความเสือ่ มโทรมของคุณภาพน้ำ และระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลา
อันเนือ่ งมาจากการระบายน้ำเสียทีม่ สี ารอาหารปนเปอ นในปริมาณสูงลงสทู ะเลสาบสงขลา ซึง่ ไดกอ ใหเกิด
การขยายพันธขุ องสาหรายหลายชนิดในทะเลสาบและทำใหคณ
ุ ภาพน้ำเสือ่ มโทรม เกิดปญหาปลาตาย
จำนวนมากเนือ่ งจากขาดออกซิเจน ในการศึกษานีจ้ ะมีการศึกษาทดลองในหองปฏิบตั กิ ารเพือ่ หาความ
สัมพันธระหวางปริมาณสารอาหารทีส่ ำคัญ (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) และคาความเค็มของน้ำกับอัตรา
การเจริญเติบโตของสาหราย (Nostoc sp., Cladaophora และ Enteromorpha) นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนา
แบบจำลองคณิตศาสตรเพือ่ คำนวณการไหลเวียนของน้ำ และการแพรกระจายของสารอาหาร คาความเค็ม
และสาหรายในทะเลสาบสงขลา มีการรวบรวมขอมูลและประเมินปริมาณสารอาหารทีร่ ะบายลงทะเลสาบ
และใชแบบจำลองคำนวณลักษณะการแพรกระจายและปริมาณสาหรายในแตละสวนของทะเลสาบ
ผลการวิจยั ในโครงการนีจ้ ะเปนประโยชนตอ การวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา

Study on Factors Affecting Algal Growth in Songkhla Lake and
Approaches for Problem Solving
The study on factors affecting algal growth in Songkhla Lake and approaches for problem solving
has a goal to solve problems on water pollution and ecosystem deterioration in the Songkhla Lake,
caused by discharge of wastewater with large amount of nutrients into the Lake. This nutrient
discharge has resulted in rapid growth of several species of algae in the Lake and resulted in
water quality deterioration and massive death of fish due to lacking of dissolved oxygen. This
study shall include laboratory experiments to determine relationships between nutrient (nitrogen and
phosphorus) concentrations and salinity of water and growth rates of some species of algae
(i.e., Nostoc sp., Cladaophora and Enteromorpha). Besides mathematical models shall be
developed to simulate flow circulation and dispersion of nutrients, salinity, and algae in the Lake.
Relevant data shall be collected and the amount of nutrients discharged into the Lake shall be
estimated. The models shall be used to compute distribution patterns and amounts of algae in
various parts of the Lake. The results obtained from this study will be beneficial to the planning of
water quality management programs in the Songkhla Lake.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
ระบบตรวจจับคุณลักษณะพลวัตของระบบไฟฟากำลังเชือ่ มโยงระหวาง
ภาคกลางและภาคเหนือโดยใชเครือ่ งวัดเฟสเซอรแรงดันไฟฟาผานทาง
เตารับไฟฟาในทีพ่ กั อาศัย
รองศาสตราจารย ดร. อิสระชัย งามหรู
สถาบันเทคโนโลนีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เปนทีท่ ราบกันดีวา การเชือ่ มโยงของระบบไฟฟากำลังระหวางภาคกลางและภาคเหนือดวยสายสงขนาด
500 kV นั้นมีลักษณะโครงสรางตามยาว ซึ่งอาจกอใหเกิดการแกวงของกำลังไฟฟาที่ไหลในสายสง
เชือ่ มโยงระหวางสองระบบได ผลกระทบของการแกวงของกำลังไฟฟานีส้ ง ผลเสียตอเสถียรภาพของระบบ
โดยตรง โครงการวิจยั นีน้ ำเสนอระบบการตรวจจับคุณลักษณะพลวัตแบบออนไลนของระบบไฟฟากำลัง
เชือ่ มโยงระหวางภาคกลางและภาคเหนือโดยใชเครือ่ งวัดเฟสเซอรแรงดันไฟฟา (Phasor Measurement
Unit, PMU) ทีเ่ ก็บขอมูลจากเตารับไฟ 220 โวลทโดยตรง จึงทำใหการติดตัง้ ระบบตรวจจับโดยใช PMU
นัน้ งายและสะดวก ในงานวิจยั นีจ้ ะทำการติดตัง้ PMU ทีส่ ถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (มธ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.) โดยการนำขอมูลความแตกตางเฟสระหวาง มธ.
และ มช. ที่วัดไดจาก PMU มาผานกระบวนการประมวลสัญญาณจะทำใหเกิดองคความรูใหม
ในคุณลักษณะเชิงพลวัตของการแกวงของกำลังไฟฟาในสายสงเชือ่ มโยงระหวางภาคกลางและภาคเหนือ
เพือ่ ใชในวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟากำลังตอไป

Due to a longitudinal structure of a 500 kV tie line interconnection between central and northern
regions of Thailand, there are possibilities of occurrence of various oscillation modes such as
inter-area oscillations, local generator oscillations etc. Such wide-area oscillations, however,
have rarely been observed between both regions. This research project focuses on a global
monitoring system of power system oscillations by using the synchronized phasor measurement unit
(PMU) of 220V demand side outlets, which will be located at Thammasat University and Chiang
Mai University. Phasor measurements are synchronized by the global positioning system and
measured data are transmitted via internet. By applying signal processing techniques, analyzed
results of power system oscillation characteristics based on PMU data can be clarified. The new
knowledge from this research project can be applied to plan and develop the transmission system
between both regions in the future.
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Monitoring of Power System Dynamics Between Central and Northern
Areas Based on Phasor Measurement Units via Demand Side Outlets

Science and Technology Research Grants

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การประยุกตใชไบโอฟลม เพือ่ ลดอัตราการละลายของของเหลวอินทรียป นเปอ น
และจำกัดการเคลือ่ นตัวของมวลน้ำปนเปอ นในชัน้ น้ำใตดนิ ทีเ่ ปนหินราว
ดร. อักษรา พฤทธิวทิ ยา
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แหลงน้ำบาดาลปนเปอ นสวนใหญในประเทศตางๆทัว่ โลก รวมทัง้ ประเทศไทยจะตรวจพบสารอินทรีย
ระเหย สารไฮโดรคารบอน และโลหะหนักตางๆ ทัง้ นีส้ าร VOCs ทีพ่ บจะมีขดี การละลายในน้ำบาดาล
ไดจำกัดจึงเกิดแยกตัวเปนชัน้ ของเหลวเรียกวา non-aqueous phase liquids (NAPLs) สงผลใหสารพิษ
ปนเปอ นตกคางในชัน้ น้ำบาดาลเปนเวลานาน ความสลับซับซอนเนือ่ งมาจากสภาพทางธรณีวทิ ยาและ
พฤติกรรมการไหลของน้ำบาดาลในชัน้ หินแตกราวสงผลใหการประเมินศักยภาพน้ำบาดาลและประสิทธิภาพ
การประยุกตใชเทคโนโลยีตา งๆ ในการกำจัดสารพิษปนเปอ นทำไดจำกัด โครงงานวิจยั นีพ้ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ศึกษา
ลักษณะการไหลของน้ำบาดาลและพฤติกรรมการละลายของ NAPLs ตกคางในหินราวภายใตสภาวะ
การไหลและสภาพการปนเปอ นทีต่ า งกันโดยใชแบบจำลองทางกายภาพทีส่ รางขึน้ จากหินปูนมีรอยราว
สวนใหญ นอกจากนีจ้ ะเนนพัฒนาการใชไบโอฟลม ในชัน้ หินเพือ่ จำกัดการเคลือ่ นตัวของมวลน้ำปนเปอ น
และเพือ่ ยอยสลาย NAPLs องคความรอู นั เกิดจากโครงการวิจยั นีส้ ามารถนำไปพัฒนาขีดความสามารถ
ในการทำนายลักษณะการไหลของน้ำบาดาลและการเคลือ่ นตัวของสารพิษปนเปอ นในโครงขาย fractures
ไดในอนาคต รวมทัง้ สามารถนำไปใชออกแบบเทคโนโลยีในการจัดการน้ำบาดาลปนเปอ นทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และคมุ คาแกการลงทุน การบำบัด พัฒนา และบริหารทรัพยากรน้ำบาดาลอยางมีประสิทธิภาพ จะนำ
ไปสูการพัฒนาศักยภาพน้ำบาดาลในประเทศไทยเพื่อใชเปนแหลงน้ำหลักสำหรับการอุปโภคบริโภค
อีกทัง้ ใชเปนแหลงน้ำสำรองยามขาดแคลนแกภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไดตอ ไป

granted by Toray Science Foundation, Japan

Application of Biofilms to Reduce Dissolution of Entrapped Organic
Liquid Waste and to Contain Plume Migration in Contaminated
Fractured Rock
The entrapped nonaqueous phase liquids (NAPLs) eventually form a contaminant plume within the
subsurface environment, representing a potential long-term source of groundwater contamination.
Fractured rock aquifers, because of their complex flow patterns, represent a challenge for remediation
purpose. An appreciation of the dissolution from the entrapped NAPLs is essential since researchers
attempt to understand and predict fate of NAPLs in order to restore the contaminated aquifers, and
therefore is the main focus in this research. Additionally, promotion of biofilms formation in
aquifers either to contain and/or to remediate groundwater is demonstrated herein as a technique
for the potential remediation of groundwater in fractured rock. A series of long-term dissolution
experiments using trichloroethylene (TCE) as a representative chlorinated solvent commonly found
in subsurface environments is conducted in laboratory-scale fractured limestone under various flow
and NAPLs entrapment conditions. The effluent concentration of TCE is collected to characterize
NAPL dissolution behavior in fractures through mass balance calculation. The identical physical
model is also used to demonstrate the promotion of biofilms formation by stimulating indigenous
microbial population using nutrient solution. Through development an understanding of processes
governing fate of contaminants and biofilms in fractured matrix, these investigations may lead to
advances in our understanding of and ability to predict DNAPLs behavior in contaminated
fractured subsurface and also provide the foundation for improved remediation scheme that is
efficient and cost effective and characterization dissolution behavior under variable geological
and entrapments conditions.
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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะบัดกรีไรสารตะกัว่
ดร. ธวัชชัย ปลูกผล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โครงการวิจยั ทีเ่ สนอขอรับทุนชวยเหลือจากมูลนิธโิ ทเรนี้ เปนโครงการวิจยั เพิม่ เติมจากโครงการวิจยั หลัก
ในหัวขอเรือ่ ง การพัฒนาโลหะบัดกรีไรสารตะกัว่ ชนิด Sn-9Zn-xCu ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนเงินทุนวิจยั
จากกองทุนวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจำป 2548 เพือ่ จุดประสงค
ในการพัฒนาโลหะบัดกรีไรสารตะกัว่ ชนิด Sn-9Zn-xCu การวิจยั มงุ เนนที่ การศึกษากรรมวิธกี ารเตรียม
โลหะบัดกรีไรสารตะกั่ว การสรางอุปกรณและเครื่องมือที่จำเปนสำหรับการหลอมโลหะบัดกรีภายใต
บรรยากาศควบคุม การทดสอบสมบัตทิ างกายภาพพืน้ ฐาน เชน อุณหภูมหิ ลอมเหลว และสมบัตกิ ารเปยก
(Wettability) การทดสอบสมบัตเิ ชิงกลขัน้ ตน ไดแก ความแข็ง และสมบัตกิ ารตานแรงดึง (Tensile
property) และการศึกษาโครงสรางจุลภาคของโลหะบัดกรีไรสารตะกัว่ ทีเ่ ตรียมได เนือ่ งจากงบประมาณ
ทีไ่ ดรบั มีจำนวนจำกัด การศึกษาสมบัตเิ ชิงกลทีส่ ำคัญอืน่ ๆ เชน สมบัตกิ ารตานทานการคืบ (Creep
resistance) ยังไมไดรวมอยใู นขอบเขตของโครงการวิจยั หลัก ดังนัน้ โครงการวิจยั นีจ้ งึ ขอเสนอทีจ่ ะศึกษา
สมบัติในการนำไปใชงาน (Reliability property) ของโลหะบัดกรีไรสารตะกั่วชนิด Sn-9Zn-xCu
ทางดานพฤติกรรมการคืบ (Creep behavior) โดยจะเนนศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ไดแก
ความเคนการคืบ (Creep stress) อุณหภูมกิ ารคืบ (Creep temperature) ปริมาณของโลหะทองแดง (x)
ในสวนผสมของโลหะบัดกรีทมี่ ผี ลตอพฤติกรรมการคืบ และความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาคกับ
พฤติกรรมการคืบของโลหะบัดกรีไรสารตะกัว่ ชนิด Sn-9Zn-xCu องคความรทู จี่ ะไดรบั จากงานวิจยั นี้
จะเปนประโยชนตอ การเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเทคโนโลยีวสั ดุ ทัง้ ทางดานความรพู นื้ ฐานทีจ่ ำเปน
และการประยุกตใชในการผลิตโลหะบัดกรีไรสารตะกั่ว และจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟา ซึง่ เปนอุตสาหกรรมทีส่ ำคัญของประเทศทีใ่ ชโลหะบัดกรีในการผลิต

A Study on Creep Behavior of Lead-Free Solder
This proposed research project for financial support from Thailand Toray Science Foundation
(TTSF) is an addition work to the main project entitled “Development of Sn-9Zn-xCu Lead-Free
Solder” which is being supported by the Faculty of Engineering Research Fund, Prince of Songkla
University for the fiscal year 2005. The objective of the main project is to develop a lead-free
solder containing Sn-9Zn-xCu. The main research works are focused on the lead-free processing, development of apparatus for melting solder alloy under a controlled environment, basic
physical property tests, e.g. melting temperature and wettability of the solder, basic mechanical
tests such as hardness and tensile properties, and the characterization of microstructures of the
prepared alloy. Due to a limitation on the financial support of the main project, some essential
properties of the alloy such as creep behavior are not included in the scope of study. Thus, this
additional project proposes to investigate a reliability property, specifically the creep behavior of
the lead-free solder. The project will be focused on the effects of parameters, i.e. stress,
temperature, copper content (x) on creep behavior of Sn-9Zn-xCu lead-free solder and the
relationship between microstructures and creep of the alloy. The knowledge gained from this
study would strengthen the materials technology capability of the country and would be a benefit
to the electronic and electrical consumer product industry, in which the lead-free solders play an
important role in the production.
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

การศึกษาสารทีเ่ ปนองคประกอบ
สำคัญและประโยชนของประดบู า น
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยมนสวรรค ภูยาดาว
โรงเรียนอุดมศึกษา
อำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ประดูบาน เปนพืชที่มีประโยชนมากมาย
เชน ทำเครือ่ งใชตา งๆ การยอมผา การฟอก
หนัง ยาสมุนไพรรักษาโรค หรือแมแตการ
นำมารับประทานเปนอาหารในบางทองถิ่น
นอกจากนี้ยางประดูและเกือบทุกสวนของ
ประดูมีสารเคมีที่เปนองคประกอบสำคัญ
ที่นำมาใชประโยชนได แตในประเทศไทย
กลับมีการศึกษาเกีย่ วกับประดบู า นนอยมาก
โดยเฉพาะทางดานเคมี ผวู จิ ยั และนักเรียน
จึงไดรว มกันศึกษาเกีย่ วกับประดใู นดานตางๆ
เพื่อใหเห็นความสำคัญของการนำประดูที่มีอยูมากในกรุงเทพฯ และโรงเรียนอุดมศึกษามาใช
ประโยชน และเพือ่ ใหนกั เรียนตระหนักถึงคุณคาและเห็นความสำคัญของทรัพยากรทีอ่ ยรู อบตัว

2. หลักการและเนือ้ หา
2.1 ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของประดบู า นในประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตรและอนุกรมวิธาน โดยสืบคนจากตำรา งานวิจยั และแหลงเรียนรตู า งๆ พบวามี 5 ชนิด คือประดบู า น
ประดปู า ประดแู ขก ประดแู ดง และประดชู งิ ชัน
2.2 ทดสอบเบือ้ งตนเพือ่ หาประเภทของสารสำคัญ โดยการนำสวนของใบ เปลือก รากของประดู
บานมาสกัดดวยตัวทำละลายอินทรียบ างชนิด พบวาสารทีพ่ บในทุกสวนของประดบู า น คือ
Tannin, Flavonoid และ Saponin สวนสาระสำคัญทีไ่ ดจากการคนควาขอมูลพบวามี 13
ชนิด คือ Isoliquirtigenin, Pterostilben, Pterocarpin, Narrin, Santalin, Angiolensin,
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Homopterocarpin, Prunetin, Formonoetin, r - hydroxyhydratropic acid, Pterofuran,
Pterocarpon และ β-eudesmol
2.3 ทดลองสกัดแยกคลอโรฟลลจากใบประดบู า น โดยใช Column chromatography พบวา
ในใบประดบู า นมีคลอโรฟลล 3 ชนิด คือ Chlorophyll a, Chlorophyll b และ Xanthophyll
2.4 ทดลองสกัดแยกเม็ดสี การเก็บรักษาเม็ดสี และการนำไมไปใชประโยชน โดยทดลองนำ
กลีบดอกและใบมาสกัดเม็ดสีเพือ่ นำมาใชประโยชนและศึกษาการเก็บเม็ดสีในผาเพือ่ ศึกษา
ความคงทนของเม็ดสี พบวาเก็บเม็ดสีไดดที งั้ ในผาฝายและผามัสลินทีม่ กี ารเคลือบทับดวย
โซดียมซิลเิ กต น้ำยางพารา และพาราฟนซึง่ ใหผลดีทกุ ตัวขึน้ อยกู บั การนำไปใชประโยชน
สวนดานการนำไมมาใชประโยชน พบวาเนือ้ ไมใชไดดมี คี วามคงทน ลวดลายสวยงาม และ
ขัดเงาไดดี จึงเหมาะแกการนำมาใชประโยชนเปนไมเศรษฐกิจของประเทศ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ทำใหทราบถึงลักษณะทั่วไป ชนิดของคลอโรฟลลที่พบในใบประดู ชนิดของสารสำคัญ
สูตรโครงสราง ตลอดจนประโยชนของสารสำคัญที่จะแนวทางในการวิจัยเพื่อนำไปสู
การนำสารเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ตอไป
- เกิดความรใู หมในการเก็บรักษาเม็ดสีจากดอกสี และเปนแนวทางในการนำไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชน รวมถึงการนำไมประดมู าใชประโยชนเพือ่ สงเสริมการเปนไมเศรษฐกิจ

การนำไมประดูมาใช
ประโยชนเพื่อสงเสริม
ใหเปนไมเศรษฐกิจ
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เรือ แพ และเสือ้ ชูชพี
จากขวดพลาสติก
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสงบ บุญมาก
โรงเรียนภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในยุคปจจุบันนี้อาจเรียกวาเปนยุค “พลาสติก” เนื่องจากมนุษยมีการนำพลาสติกมาใชประโยชน
ในชีวติ ประจำวันกันมากขึน้ และแพรหลาย โดยเฉพาะ “ขวดน้ำพลาสติก” เปนผลิตภัณฑทไี่ ดรบั
ความนิยมเปนอยางมาก เมือ่ ผบู ริโภคดืม่ น้ำหมดแลวขวดพลาสติกก็จะถูกทิง้ เปนขยะจำนวนมาก
โดยในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญนั้นมีขยะจากขวดพลาสติกถึงวันละ 3,000 ขวด ซึ่งนาจะหาวิธี
เปลี่ยนขยะขวดพลาสติกนี้ใหเกิดประโยชนตอไป
จากขาวความเสียหายน้ำทวม โคลนถลมที่เกิดขึ้นชวงฤดูฝนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะในหมบู า นกลมุ เสีย่ งทีเ่ กิดน้ำทวมซ้ำซาก ทำใหเกิดความคิดนำขวดพลาสติกซึง่ เปนขยะ
มาทำเปนเรือ แพ และเสือ้ ชูชพี เพือ่ ชวยบรรเทาความเสียหายแกชวี ติ และทรัพยสนิ ของชาวบาน
ยามฉุกเฉิน อีกทัง้ ยังเปนการประยุกตนำขยะพลาสติกมาใชประโยชนไดโดยตรง

เรือจากขวดพลาสติก

Thailand Toray 56 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

2. หลักการและเนือ้ หา
หลักของอารคมิ ดี สี กลาววา วัตถุทจี่ มมิดหรือจมเพียงบางสวนในของเหลวใดๆ จะมีแรงลอยตัว
กระทำตอวัตถุนนั้ และแรงลอยตัวจะเทากับน้ำหนักของของเหลวทีถ่ กู วัตถุนนั้ แทนที่ การทีเ่ กิดแรง
ลอยตัวนี้ก็เพราะวาวัตถุที่จมในของเหลวจะมีแรงดันของของเหลวที่สวนลางของวัตถุมากกวา
ที่สวนบน ทั้งนี้เปนผลมาจากความแตกตางของความลึก ในกรณีวัตถุจมขนาดของแรงลอยตัว
เทากับขนาดน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทาวัตถุ สวนกรณีวัตถุลอยขนาดของแรงลอยตัว
เทากับขนาดน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทากับวัตถุสวนที่จมในของเหลว
2.1 เสื้อชูชีพจากขวดพลาสติก

2.2 เรือทองแบนจากขวดพลาสติก
ใชกาวซิลินโคนติดขวดพลาสติกขึ้นรูปเรือตามแบบ (มุมมองโครงสรางทางดานบน)

2.3 แพจากขวดพลาสติก
นำผาพลาสติกมาเย็บเปนชองๆ ใหพอดีกบั ขวดน้ำอัดลมขนาด 1.25 ลิตร ขนาดกวาง
1.2 เมตร (จำนวน 11 ขวดตามความกวางขวด) ยาว 1.5 เมตร (จำนวน 5 ขวดตามความสูงขวด)
ใสขวดน้ำอัดลงไป ทำสองชั้นมาประกบกันโดยมีโครงไมไผกากบาทเปนโครงสรางตรงกลาง

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถลดปญหาขยะจากขวกพลาสติก
- เสือ้ ชูชพี จากขวดพลาสติกสามารถเปนอุปกรณฝก วายน้ำ ชวยปองกันอันตรายทางน้ำ และ
เปนอุปกรณเพิม่ ความสะดวกปลอดภัยในการหาปลา ตกเบ็ด เก็บผัก เก็บบัว ของชาวบานได
- เรือและแพจากขวดพลาสติกชวยในการอพยพสิ่งของกรณีเกิดน้ำทวมในเบื้องตนได
- แพจากขวดพลาสติกชวยทดแทนแพจากไมไผ เพือ่ เปนการลดการตัดไมทำลายปา
- เสื้อชูชีพจากขวดพลาสติกสามารถนำไปขยายผลประดิษฐเปนสินคาเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
กลุมแมบาน และพัฒนาเปนสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑได
- เปนผลกระทบถึงเยาวชน ในเรือ่ งความคิดสรางสรรค กระบวนการทำงาน และวิธกี ารคิด
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หนากากปลอดภัย

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยทองใบ อูเงิน
โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
หนากากปลอดภัย เปนผลงานสิง่ ประดิษฐเพือ่ พยายามคิดแกปญ
 หาใหกบั นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ของโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ เกีย่ วกับการเชือ่ มเหล็กดวยไฟฟาทีม่ กั ประสบปญหานักเรียน
นักเรียนไมชอบใชหนากากขณะเชื่อมเหล็ก ทำใหเกิดปญหานักเรียนไดรับบาดเจ็บทางสายตา
เห็นภาพไมชัด เจ็บตา เคืองตา ตาบวม อันอาจมีอันตรายถึงขั้นตาบอดได ทำใหผูปกครอง
บางคนสั่งหามฝกหัดชางเหล็กเชื่อมอีกตอไป
เพือ่ ใหสามารถฝกฝนนักเรียนในการเปนชางเชือ่ มพืน้ ฐาน จึงไดพยายามสอบถามบุคคลทีเ่ ปนชาง
ครู อาจารย ก็พบปญหาดังกลาวนีท้ กุ คน และยังไมมหี นากากหรือวิธกี ารใดทีด่ กี วาใชหนากากทีม่ ี
จำหนาย จึงทดลองทำการประดิษฐหนากากปลอดภัยนีข้ นึ้ ดวยเหตุผลนี้

2. หลักการและเนือ้ หา
หลักการทำงาน

หนากากปลอดภัย

เมือ่ เกิดแสงจาขึน้ จุดเชือ่ ม จะสงผลใหอปุ กรณ
ตรวจรับแสง (sensor) ที่ติดไวดานหนาของ
หนากากทำงาน เปลีย่ นพลังงานแสงเปนพลังงาน
ไฟฟ า ส ง เข า ไปยั ง หน ว ยควบคุ ม (control)
หนวยควบคุมจะบังคับใหสวิทซตดั ตอ (relay)
ปดเปดวงจรใหกระแสไฟฟาไหลผานขดลวด
(coil) และเกิดอำนาจแมเหล็กขึน้ ทีข่ ดลวดนัน้
ทำการดูดและผลักกับแมเหล็กถาวรทีต่ ดิ ไวกบั
กระจกทึบแสง ทำใหกระจกทึบแสงเคลื่อนตัว
ปดและเปดโดยอัตโนมัติ

Thailand Toray 58 Science Foundation

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

วิธีดำเนินการสราง
1. ใชแผนกระจกทึบสำหรับกรองแสง นำมาติดแกนและแมเหล็กถาวร
2. ใชลวดทองแดงอาบน้ำยาเบอร 30 พันรอบแกนทอพีวีซีประมาณ 250 รอบ จำนวน 4 ชุด
เพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนแมเหล็กไฟฟา และนำมาประกอบ
3. ประกอบอุปกรณในชุดควบคุมตางๆ ตามแผนภาพการทำงาน
Coil

Sensor

Control

Relay
Battery

4. จากแผนภาพประกอบชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส ดังวงจรไฟฟา

วิธีการใชงาน
ในการใชงานตองคาดหนากากไวทหี่ นา โดยชองมองอยตู รงตำแหนงตาของผสู วมใส คาดสายรัด
รอบศีรษะ สวนสายรัดเสนลาง ใชรดั กับปลายคางใหแนนเชนเดียวกัน หนากากปลอดภัยก็พรอม
ที่จะชวยปองกันอันตรายจากรังสีและแสงสวางที่จะทำอันตรายกับสายตาไดเปนอยางดี และใน
ขณะทำงานผูปฏิบัติงานก็สามารถใชมือทั้งสองขางหยิบจับไดโดยไมตองกังวลในการถือหนากาก
แบบเกาอีกตอไป

3. ประโยชนและการนำไปใช
เมื่อนำสิ่งประดิษฐ “หนากากปลอดภัย” ไปทดลองใชงานแลว พบวาสามารถปองกันแสงที่เขาสู
นัยนตาไดเปนอยางดี โดยนักเรียนที่ไดทดลองใชงานมีความพึงพอใจดวยเหตุผลดังนี้
1. สามารถใชมอื ทัง้ 2 ขางหยิบจับชิน้ งานได เพราะหนากากติดกับศีรษะโดยสายรัด
2. หนากากปองกันแสงไดอตั โนมัติ ระหวางทีห่ นากากเปดออกสามารถคอยๆ แหยปลายธูปเชือ่ ม
ลงไป โดยไมตอ งระวังเรือ่ งแสงจะเขาตา
3. ชวยลดความกลัวการเชือ่ มเหล็กของนักเรียนและทำใหการฝกหัดงานเชือ่ มเหล็กงายขึน้
4. ในขณะทีก่ ารอารคของไฟฟาเริม่ ขึน้ จะเห็นแสงออนๆ บางในระยะสัน้ ๆ ประมาณ 1/100 วินาที
กอนที่กระจกจะปดโดยการทำงานของระบบอัตโนมัติ แตก็ไมทำใหตาพรามัวหรือตาเจ็บหลัง
จากการทำงานเชือ่ มเหล็กครัง้ ละ 1-2 ชัว่ โมง
5. นักเรียนทีฝ่ ก เชือ่ มเหล็กชอบใชหนากากปลอดภัยอัตโนมัตทิ ปี่ ระดิษฐขนึ้ มากกวาการใชหนากาก
แบบที่ใชกันอยูทั่วไป
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การศึกษาพืชทีม่ สี าร
กอใหเกิดไซยาไนด
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยปน ชางทอง
โรงเรียนดัดดรุณี
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
มนุษยใชพชื เปนอาหารมาตัง้ แตสมัยดึกดำบรรพ จนเกิดเปนวัฒนธรรมการบริโภคพืชผักในรูปแบบ
ตางๆ ไมวา จะเปน ตม ลวก ดอง หรือรับประทานเปนผักสด โดยไมรวู า ในผักสดบางชนิดมีสารพิษ
ทีพ่ บมากชนิดหนึง่ คือ ไซยาไนด (cyanide) ซึง่ ถามนุษยหรือสัตวไดรบั ไซยาไนดและสะสมอยใู น
รางกายจะเกิดอาการแบบเฉียบพลัน เนื่องจากไซยาไนดในรูปไอออนจะดูดซึมไดดีและรวดเร็ว
ทางลำไสและปอดเขาสูกระแสเลือด เกิดพิษทันทีและรุนแรงจากสภาวะฮีโมโกลบินไมสามารถ
นำออกซิเจนไปเลีย้ งเซลลเกิดความผิดปกติในระบบการหายใจ ระบบประสาท และระบบหมุนเวียน
โลหิต โดยจะมีอาการหายใจไมออก ตัวเขียว หยุดหายใจกระทันหัน และตายไดใน 2-3 นาที
ผวู จิ ยั ตระหนักถึงปญหานี้ จึงไดทำการศึกษาพืชทีม่ สี ารกอใหเกิดไซยาไนดตามธรรมชาติ รวมทัง้
ทดสอบเพือ่ เปรียบเทียบปริมาณสารในฤดูตา งๆ ทดลองวิธงี า ยๆ ในการลดสารนีใ้ หเหลือนอยทีส่ ดุ
หรือหมดไป ซึง่ จะชวยใหประชาชนมีความรใู นการหลีกเลีย่ งบริโภค พัฒนาองคความรู จัดกิจกรรม
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรเสริมหลักสูตร เผยแพรขอมูลสูประชาชนในการลดความเปนพิษ หรือ
หลีกเลีย่ งการรับประทานพืชทีม่ สี ารกอใหเกิดสารพิษชนิดไซยาไนด ตลอดจนลดความสูญเสียของ
สัตวเลีย้ งจากปญหานี้

การตรวจหาพืชที่มี
สารกอใหเกิดไซยาไนด
Thailand Toray 60 Science Foundation
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2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีการดำเนินการ
ตอนที่ 1 เก็บตัวอยางพืชและทดสอบสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืช
ทำการสำรวจและเก็บตัวอยางพืชแบบเจาะจงจากแหลงธรรมชาติ สวนครัว บริเวณชุมชน และ
ตลาดจำหนายผักสดในภาคตะวันออก บันทึกขอมูลสภาวะแวดลอม (อุณหภูมอิ ากาศ ความชืน้
สัมพันธ ปริมาณน้ำฝน) ระหวางมกราคม 2544 - กันยายน 2548 จากนัน้ นำมาแยกชนิดพืช
และทดสอบสารกอใหเกิดไซยาไนดเบือ้ งตนดวยวิธี picrate test ใน/นอกหองปฏิบตั กิ าร
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชในฤดูตา งๆ
คัดเลือกพืชทีเ่ หมาะสมจากตอนที่ 1 โดยทำการเก็บตัวอยางซ้ำ 3 ครัง้ ในชวงฤดูหนาว ฤดูรอ น
และฤดูฝน พรอมดวยบันทึกขอมูลสภาวะแวดลอม (อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพันธ
ปริมาณน้ำฝน) วิเคราะหปริมาณสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชสดดวยวิธี alkaline titration test
ตอนที่ 3 ศึกษาวิธลี ดปริมาณสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชบางชนิด
ศึกษาวิธลี ดปริมาณสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชบางชนิดดวยความรอน กรด และเบส
ผลการทดลอง
ผลการทดสอบสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชจากการคัดกรองดวยวิธี picrate test พบพืชทีม่ ีสาร
กอใหเกิดไซยาไนด 140 ชนิด และผลการวิเคราะหดว ยวิธี alkaline titration test พบพืชทีม่ ีสาร
กอใหเกิดไซยาไนดในระดับมีพษิ มาก 15 ชนิด ไดแก โพธิห์ นาม พญาไรใบ สบดู ำ สบแู ดง ละหงุ
มันสำปะหลัง ไมยราบยักษ มะกล่ำตาชาง มะกล่ำตาหนู ผักเสีย้ น ผักเสีย้ นปา กะทกรก กะทกรก
ยักษ สาวนอยประแปง และสะแกนา ระดับมีพษิ ปานกลาง 19 ชนิด และระดับมีพษิ นอย 106 ชนิด
ผลการเปรียบเทียบปริมาณสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชตระกูลถั่วในฤดูตางๆ พบวาฤดูฝนพืช
มีสารกอใหเกิดไซยาไนดเฉลีย่ สูงสุด แลวลดลงในฤดูหนาวและรอนตามลำดับ และผลการศึกษา
วิธีลดปริมาณสารกอใหเกิดไซยาไนดในผักเสี้ยน พบวาการตมที่ 100 องศาเซลเซียส การทอด
ในน้ำมันพืชเปนเวลา 1 นาทีขนึ้ ไป การอบ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาทีขนึ้ ไป การแชกรด
แอซิตกิ ความเขมขน 5% เปนเวลา 7 นาทีขนึ้ ไป และความเขมขน 10% เปนเวลา 5 นาทีขนึ้ ไป
การหมักดองเปนเวลา 1 วันขึน้ ไป หรือการผสมปูนขาวเหลวเปนเวลา 1 นาทีขนึ้ ไป สามารถลด
ปริมาณไซยาโนจินิกกลัยโคไซดในพืชใหลดลงจนเหลืออยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- พัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรชีวภาพเกี่ยวกับพืชที่มีไซยาโนจินิกกลัยโคไซต หรือ
สารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชธรรมชาติ เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ฐานขอมูลและชุดทดสอบสารพิษทีก่ อ ใหเกิดไซยาไนด และการฝกปฏิบตั กิ าร
ทางวิทยาศาสตรแบบบูรณาการทางชีววิทยา เคมี พฤกษศาสตร และโภชนศาสตร
- ไดวิธีลดสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชอยางงาย
- สงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นในการลดสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืช
- เปนแนวทางลดความสูญเสียของปศุสตั วจากการกินพืชมีสารกอใหเกิดพิษ
- สนับสนุนโครงการรณรงคอาหารปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล
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ชุดทดลองวัดชวงเวลาการตก
ของวัตถุอยางอิสระและคาบเวลา
ของซิมเปลเพนดูลมั
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยชาญ ชูดวงแกว
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การเรียนวิชาฟสิกสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการทดลองในหลายเรื่อง การทดลองเรื่อง
การตกของวัตถุอยางอิสระเปนเรือ่ งทีส่ ำคัญ เพราะเปนพืน้ ฐานของการเรียนรพู ฤติกรรมการตกอยาง
อิสระของวัตถุวา เกีย่ วของกับปริมาณใดบาง และปริมาณเหลานัน้ มีทมี่ าอยางไร การทำความเขาใจ
อยางลึกซึ่งจึงเปนพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาวิชาฟสิกสขึ้นสูงตอไปอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันอุปกรณการทดลองเรื่องการตกของวัตถุอยางอิสระในหองปฏิบัติการ ในบางเรื่องไมไดมี
อุปกรณการทดลองใหเห็นจริงได เชน การวัดเวลาการตกของวัตถุในแนวโปรเจกไทลกบั เวลาทีว่ ตั ถุ
ตกอิสระในแนวดิง่ ทีร่ ะดับความสูงเทากัน หรือการวัดคาบเวลาของการเคลือ่ นทีแ่ บบซิมเปลเพนดูลมั
เปนตน ดังนัน้ ผสู รางจึงตัดสินใจคนควาเพือ่ สรางอุปกรณดงั กลาว โดยคาดหวังวาอุปกรณทสี่ รางขึน้ นี้
จะตองมีความแมนยำในการวัดระดับทีย่ อมรับไดและสมกับยุคดิจติ อล ดังนัน้ ผสู รางจึงไดออกแบบ
สรางชุดทดลองโดยใชหนวยวัดชวงเวลาเปนไมโครคอนโทรลเลอรซึ่งเปนสวนประกอบที่สำคัญ
นอกจากเปาหมายในการประดิษฐอุปกรณดังกลาวเพื่อการทดลองตามบทเรียนแลว ผูสรางยังได
นำเอาแนวคิดการออกแบบไปกระตนุ ใหนกั เรียนไดเห็น
เปนตัวอยางในการสรางโครงงานวิทยาศาสตร โดยชี้
ให เ ห็ น ว า นั ก เรี ย นสามารถนำหลั ก การและทฤษฎี
ทางฟ สิ ก ส ทั้ ง หลายที่ ไ ด เ รี ย นมาประยุ ก ต ส ร า งเป น
สิ่งประดิษฐตามจินตนาการของตนเองได

2. หลักการและเนือ้ หา
แนวทางดำเนินการ
1. ออกแบบสรางชุดทดลองวัดชวงเวลาการตกของวัตถุ
อยางอิสระและคาบเวลาของซิมเปลเพนดูลมั ซึง่ แบง
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ชุดทดลองวัดชวงเวลา
การตกของวัตถุอยาง
อิสระและคาบเวลาของ
ซิมเปลเพนดูลมั

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

เปน 2 ดาน คือ ดานโครงสรางของชุดทดลอง และดานอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. นำชุดทดลองที่สรางขึ้นไปทำการทดลองวัดปริมาณตางๆ เปรียบเทียบกับทฤษฎีซึ่งมีการ
ทดลองทัง้ หมด 5 การทดลองดังนี้
การทดลองที่ 1 การวัดชวงเวลาทีจ่ ดุ 2 จุดของการตกแบบอิสระของวัตถุ
การทดลองที่ 2 หาสมการการเคลื่อนที่ของการตกแบบอิสระของวัตถุจากกราฟการกระจัด
กับเวลาและหาคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก
การทดลองที่ 3 การหาคาบเวลาของการเคลือ่ นทีแ่ บบซิมเปลเพนดูลมั ของลูกกลมโลหะ
การทดลองที่ 4 การหาความเร็วตนของโปเจกไทลและเปรียบเทียบเวลาของวัตถุทตี่ กในแนวดิง่
กับแนวโปรเจกไทลทคี่ วามสูงเดียวกัน
การทดลองที่ 5 การวัดชวงเวลาของวัตถุตกอยางอิสระโดยบันทึกเวลาการตกใหแสดงผล
บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ผลการทดลอง
1. การวัดชวงเวลาการตกของวัตถุอยางอิสระระหวาง 2 จุดคาแตกตางจากทฤษฎี 1.96%
2. การวัดชวงเวลาการตกของวัตถุอยางอิสระ 7 ชวงนำขอมูลเขียนกราฟหาคา g ไดคา แตกตาง
จากทฤษฎี 7.35%
3. การเคลือ่ นทีแ่ บบซิมเปลเพนดูลมั คาความชันของสมการ T2 = 4π2 Lg ตางจากทฤษฎี 0.74%
4. ความเร็วตนของโปรเจคไทลมคี า แตกตางจากทฤษฎี 2.63%
5. เวลาของการตกของการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทลกับแนวดิ่งที่ระดับความสูงเทากัน มีความ
แตกตางกัน 0.74%
6. ขอมูลจากการทดลองสามารถเชื่อมโยงเขาสูเครื่องไมโครคอมพิวเตอรได

3. ประโยชนและการนำไปใช
-

นักเรียนไดใชศกึ ษาการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุและเรือ่ งการตกอยางอิสระของวัตถุอยางเปนรูปธรรม
นักเรียนสามารถนำไปทดลองหาปริมาณตางๆ ของการตกอยางอิสระไดดว ยตัวเอง
เพิม่ ความสนใจใหกบั การเรียนวิชาฟสกิ ส โดยเฉพาะเรือ่ งการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ
เปนแนวทางทำโครงงานวิทยาศาสตร โดยนำหลักการทางฟสิกสที่เรียนมาประยุกต และ
ออกแบบสรางสิ่งประดิษฐได
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นาฬิกาโปรแกรม

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยประยูร บุญยืน
โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย
อำเภอทาตูม จังหวัดสุรนิ ทร

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การเพาะชำตนไมดวยวิธีการพนละอองน้ำ หาก
พนนานเกินไปตนไมก็จะเนาเสียเพราะดินแฉะ
มากเกินไป แตถา พนสัน้ เกินไปกิง่ ชำก็จะแหงตาย
จึงตองมีการพนและหยุดพนละอองน้ำใหเหมาะสม
กับความตองการของพืช เมื่อกิ่งชำเริ่มมีรากขึ้น
ก็เปลีย่ นโปรแกรมใหระยะเวลาการพนละอองน้ำ
นานขึ้นจนพืชมีรากที่สมบูรณ สำหรับปจจุบัน
นาฬิกาโปรแกรมและ
สวนประกอบภายใน
เครือ่ งควบคุมดังกลาว มีราคาสูง ตัง้ โปรแกรมยาก
ผสู รางจึงประดิษฐเครือ่ งควบคุมเวลามาทดแทนในราคาประหยัด น้ำหนักเบา ติดตัง้ สะดวก เมือ่
ชำรุดก็ซอ มงาย หรือใหชา งซอมวิทยุโทรทัศนซอ มไดในราคาถูกและรวดเร็วเพราะเครือ่ งไมซบั ซอน
นอกจากนี้ยังสามารถประยุกตใชกับหลอกไฟฟาหรือวิทยุใหทำงานตามเวลาที่กำหนดไดอีกดวย

2. หลักการและเนือ้ หา
หลักการทำงาน
เมือ่ บริเวณทีถ่ กู เจาะรูของแผนโปรแกรมหมุนผาน LDR แสงจากซุปเปอร LED จะสองกระทบ LDR
ทำใหรเี ลยทำหนาทีเ่ ปนสวิตชตอ วงจรไฟฟาภายนอก เมือ่ บริเวณทีไ่ มไดเจาะผาน LDR ก็จะกัน้ แสง
จากซุปเปอร LED ทำใหรเี ลยทำหนาทีเ่ ปนสวิตชตดั วงจรไฟฟาภายนอก วงจรไฟฟาภายนอกจะถูก
ตัดหรือตอนานแคไหนขึ้นกับความกวางของรูที่เจาะบนแผนโปรแกรมที่ติดตั้งอยูกับแกนกลาง
เข็มนาที และการหมุน VR1 โปรแกรมที่ 1 จะทำงานถี่ ใชกรณีกงิ่ ชำยังไมงอกราก หรือหนาแลว
โปรแกรมที่ 2 ใชกรณีทกี่ งิ่ ชำเริม่ มีรากงอกบางแลว หรือในฤดูฝนอากาศมีความชืน้ สูง
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วิธีการทดลอง

1. ตอเครือ่ งสูบน้ำไฟฟากับหมายเลข 11 และเสียบ
ปลัก๊ ไฟฟา 220 V เปดสวิตชวงจรสวิตชแสง
2. ปรับ S1 ไปดานบนหมุน VR1 ไปดานซายสุดและ
ขวาสุด บันทึกเวลาการทำงานเครือ่ งสูบน้ำ 10 ครัง้
3. ปรับ S1 ไปดานลางหมุน VR1 ไปดานซายสุดและ
ขวาสุด บันทึกเวลาการทำงานเครือ่ งสูบน้ำ 10 ครัง้
4. ทำการชำกิ่งกุหลาบจำนวน 20 กิ่งภายใตแสลน
กรองแสง 50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 2 วัน
5. ปฏิบัติการทดลองเชนเดียวกับขอ 1-2 แตตอ
หัวพนหมอกละอองน้ำเพิม่ 2 หัวบันทึกผล
6. ปฏิบตั กิ ารทดลองเชนเดียวกับขอ 1, 3, 4, และ 5
และทำการบันทึกผล
ผลการทดลอง

1. ปรับสวิตช S1 ไปดานบนเปนการเลือกโปรแกรม 1 โดยหมุน VR 1ไปดานซายสุดและขาวสุด
ไดคา เฉลีย่ เวลาทีเ่ ครือ่ งสูบน้ำทำงาน 29.40 และ 34.80 วินาที ตามลำดับ
2. ปรับสวิตช S1 ไปดานลางเปนการเลือกโปรแกรม 2 โดยหมุน VR 1ไปดานซายสุดและขาวสุด
ไดคา เฉลีย่ เวลาทีเ่ ครือ่ งสูบน้ำทำงาน 39.30 และ 57.90 วินาที ตามลำดับ
3. เมือ่ เลือกโปรแกรม 1 และหมุน VR1 ไปทางซายสุดกิง่ ชำมีการเฉาลง สวนหมุน VR1 ไปทาง
ขวาสุดกิ่งชำกลับมาสดชื่นตลอด
4. เมือ่ เลือกโปรแกรม 2 และหมุน VR1 ไปทางซายสุดกิง่ ชำมีการเหีย่ วเฉาลง สวนหมุน VR1
ไปทางขวาสุดกิ่งชำเหี่ยวเฉาเหมือนเดิม
สรุปผลการทดลอง

1. ทัง้ โปรแกรมที่ 1 และโปรแกรมที่ 2 เมือ่ หมุน VR1 ไปทางซายทำใหเครือ่ งสูบน้ำจะใชเวลา
ทำงานนอยกวาทางขวา
2. โปรแกรมที่ 1 ทำงานถีก่ วาโปรแกรมที่ 2
3. โปรแกรมที่ 1 หมุน VR1 ไปทางขวาสุดเหมาะแกการชำกิง่ ตนไมทสี่ ดุ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ใชควบคุมเครือ่ งสูบน้ำหรือวาลวไฟฟาในการพนละอองน้ำในโรงเรือนเพาะชำกลาไม และ
โรงเรือนเลีย้ งสัตวเพือ่ ระบายความรอน
- ชวยลดคาใชจา ยและลดความยงุ ยากในการใชงานเครือ่ งนาฬึกาโปรแกรมจากตางประเทศ
- ใชควบคุมการเปดปดหลอดไฟฟา หรือวิทยุเทป กรณีตองการลวงโจรวามีคนอยูในบาน
ระหวางที่เจาของบานไมอยู

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 65 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
1. วัตถุประสงค
บริษัทในกลุม “Toray” ไดประกอบกิจกรรมในประเทศไทยมานานกวา 40 ป ผลิตภัณฑตางๆ
ภายใตชอื่ “Toray” ไดเปนทีร่ จู กั สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป โดยเปนผรู เิ ริม่
ผาใยสังเคราะหเปนรายแรกในประเทศไทย
“Toray” ไดพจิ ารณาวางานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิง่ สำคัญมากตอการเจริญทาง
ดานการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ โดยในปจจุบนั ประเทศตางๆ ในยุโรปและอเมริกาไดพฒ
ั นา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปกวางไกลเปนอยางมาก ทำใหเกิดการแขงขันกันอยางสูง
ในดานการคาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และใหกำลังใจแก
ผูที่อยูในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray” จึงไดจัดหาทุนเพื่อใหเกิดประโยชนและมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุดหนาขึ้น โดยใหเงินสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทัง้ ใหรางวัลแกหนวยงานและบุคคลหรือผคู น ควาทีเ่ ปนประโยชน
กับวงการวิทยาศาสตร และใหการสนับสนุนครู-อาจารยที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย ใหมีการเสริมสรางความคิดในเชิงวิทยาศาสตรดวยการคิดสรางสื่อการสอนและ
การทดลองตางๆ
ดวยหวังที่วาจะไดมีสวนชวยเสริมสรางใหชีวิตความเปนอยูของชาวไทยดียิ่งขึ้น “Toray” และ
กลมุ บริษทั “Toray” ในประเทศไทย มีความยินดีเปนอยางยิง่ ทีไ่ ดจดั ตัง้ มูลนิธิ “Thailand Toray
Science Foundation (TTSF)” ขึน้

2. ประวัตมิ ลู นิธิ
2.1 Toray Industries, Inc. ไดกอ ตัง้ มูลนิธิ “The Toray Science Foundation” ในประเทศ
ญี่ปุน เมื่อป พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มูลนิธิฯ ไดกอใหเกิดการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเปนอันมาก ในป พ.ศ. 2532 มูลนิธิไดขยายความ
ชวยเหลือมายังประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยใหความสนับสนุนแกเยาวชน
คณาจารย และสถาบันทางวิทยาศาสตรอยางกวางขวาง เชน ในป พ.ศ. 2536 ไดบริจาค
ใหงานคนควาทางดานวิทยาศาสตรแกอาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนจำนวนเงิน
1 ลานบาท เปนตน
2.2 มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย (TTSF) ไดกอ กำเนิดในป พ.ศ. 2536
ดวยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเปนกองทุนถาวรเพือ่ นำดอกผลมาใช
ในการสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย (แตไมรวมถึงทางการแพทยและคณิตศาสตร)
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3. กิจกรรมของมูลนิธิ
เพือ่ ใหบรรลุถงึ วัตถุประสงคขา งตน มูลนิธฯิ จะไดแบงการดำเนินงานเปน 3 ประเภท ดังนี้
3.1 มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2 มอบทุนซึ่งเปนความชวยเหลือดานการเงินใหสำหรับงานวิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลใหผูริเริ่มและสรางสรรคงานเกี่ยวกับการสอนและการทดลองตางๆ ทางดาน
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เพือ่ กระตนุ ใหนกั เรียนเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาในดานวิทยาศาสตรตอไป
การจัดสรรเงินบริจาคของมูลนิธฯิ แยกกิจกรรมเปน 3 ประเภท ดังนี้
รางวัลทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
S & T Awards

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
S & T Research Grants

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่มีความสามารถสูงและประสบ
ความสำเร็จในงานวิทยาศาสตร
2. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่คนพบวิทยาการใหมในดาน
งานวิทยาศาสตร
3. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ทีค่ น ควางานทีจ่ ะยังประโยชน
ใหแกสังคมอยางกวางขวาง
4. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่ไดแกปญหาและชวยเหลือหรือ
สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
5. ยอดเงินรางวัลปละ 600,000 บาท

คุณสมบัติของผูไดรับเงินทุน
1. อาจารย และ/หรือ นักวิจยั
ที่กำลังคนควาหรือมีโครงการ
ในการคนควางานทีเ่ ปนรากฐาน
อันจะอำนวยประโยชนใหแก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในประเทศไทยตอไป
2. ยอดเงินสนับสนุน
ปละ 3,400,000 บาท

หมายเหตุ:
ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในดานนี้ คือ
1) Physics and Chemistry
2) Engineering
3) Agriculture
(Except mathematics and
Clinical medical Science)

หมายเหตุ:
ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในดานนี้ คือ
1) Physics and Chemistry
2) Engineering
3) Agriculture
(Except mathematics and
Clinical medical Science)

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
Science Education Awards

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. ครู-อาจารยผูรับผิดชอบการศึกษา
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมที่ได
คนควาหรือคิดประดิษฐกรรม
ตางๆ ในงานดานฟสกิ ส เคมี
ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตรอนื่ ๆ
สรางความคิดริเริ่มในสื่อการสอน
วิทยาศาสตรและการทดลองตางๆ
ทางวิทยาศาสตร เพือ่ กระตนุ ให
นักเรียนเกิดความสนใจทีจ่ ะเรียน
ในดานวิทยาศาสตรตอไป
2. ยอดเงินรางวัลปละ 540,000 บาท

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 67 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-12 (พ.ศ. 2537-2548)
ปที่ไดรับรางวัล

บุคคล/สถาบัน ทีไ่ ดรบั รางวัล

พ.ศ. 2537

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรีดา วิบลู ยสวัสดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2538

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วิชยั ริว้ ตระกูล
ประเภทสถาบัน ศูนยวจิ ยั ขาวโพดขาวฟางแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2539

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตั กิ ารวิจยั สิง่ ประดิษฐสารกึง่ ตัวนำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2540

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบูลย นัยเนตร
ประเภทสถาบัน ศูนยวจิ ยั นิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. 2541

ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตันติเจริญ
ศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น ตัณฑะพานิชกุล

พ.ศ. 2542

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุรนิ ทร พงศศภุ สมิทธิ์
รองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมิตะมาน

พ.ศ. 2543

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ
ประเภทสถาบัน คณะผวู จิ ยั เรือ่ งกงุ กุลาดำ

พ.ศ. 2544

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตั กิ ารวิจยั เคมีซปุ ราโมเลคิวลาร

พ.ศ. 2545

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุรนันต สุภทั รพันธุ
ประเภทสถาบัน สถาบันวิทยาการหนุ ยนตภาคสนาม

พ.ศ. 2546

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วิทยา มีวฒ
ุ สิ ม
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ

พ.ศ. 2547

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. อังศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย

พ.ศ. 2548

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน กลมุ บรรพชีวนิ วิทยา
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การกระจายของครูทสี่ มัครและไดรบั รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-12 (พ.ศ. 2537-2548) แยกตามจังหวัด
ครูจาก 72 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร รวม 847 ราย ไดรบั รางวัลทัง้ สิน้
106 ราย จังหวัดทีย่ งั ไมเคยสมัคร คือ แมฮอ งสอน สมุทรสงคราม ระนอง และสตูล
จังหวัด
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กาฬสินธุ
สงขลา
อุดรธานี
นครสวรรค
เชียงใหม
ขอนแกน
ลำปาง
เพชรบูรณ
เชียงราย
นครศรีธรรมราช
ปทุมธานี
นาน
ศรีสะเกษ
สุราษฎรธานี
นครปฐม
อางทอง
ตรัง
อุทยั ธานี
พัทลุง
ระยอง
ชัยภูมิ
สุโขทัย
ชลบุรี
สระแกว
ปตตานี
พะเยา
สุพรรณบุรี
พิษณุโลก
อยุธยา
สุรินทร
หนองบัวลำภู
หนองคาย

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
79
47
34
31
31
29
28
28
27
25
23
21
20
19
17
16
16
14
13
12
12
12
11
11
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8

15
4
12
11
4
2
4
3
3
5
1
1
1
1
2
4
1
5
1
2
4
1
1
1
1
3
2
2

จังหวัด
มหาสารคาม
อุบลราชธานี
นนทบุรี
ราชบุรี
ตาก
พังงา
ยะลา
ประจวบคีรีขันธ
กำแพงเพชร
พิจติ ร
สมุทรสาคร
บุรรี มั ย
นครนายก
ปราจีนบุรี
นครพนม
ยโสธร
เลย
สกลนคร
สระบุรี
แพร
รอยเอ็ด
จันทบุรี
ลพบุรี
ลำพูน
กาญจนบุรี
ตราด
มุกดาหาร
เพชรบุรี
นราธิวาส
อำนาจเจริญ
กระบี่
ชัยนาท
อุตรดิตถ
ชุมพร
ภูเก็ต
สิงหบุรี
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จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

1
1
1
1
2
2
1
-

Thailand Toray Science Foundation
Organization (2005)
Thailand Toray Science
Foundation
1. Honorary Chairman
Dr. Katsunosuke Maeda
Honorary Chairman,
Toray Industries, Inc., Japan
2. Organization
(1) Chairman
Dr. Sippanondha Ketudat
National Economic and Social
Development Board
(2) Managing Director
Mr. Yasuo Yamashita
Managing Director,
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.
(3) Directors
Dr. Kamchad Mongkolkul
The Science Society of Thailand
Dr. Pairash Thajchayapong
Ministry of Science and Technology
Dr. Yongyuth Yuthavong
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Mr. Udom Vacharasakunee
Ministry of Education
Mr. Masahiro Shimomura
President, Thai Toray Textile Mills
Public Co., Ltd.
Mr. Tomoyuki Aoki
Managing Director,
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.
Mr. Narong Lertkitsiri
President, Toray International
(Thailand) Ltd.
Mr. Norikazu Masui
Director, Luckytex (Thailand)
Public Co., Ltd.
3. Term of Directorship: 2 years
4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

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

Dr. Yongyuth Yuthavong
Dr. Sutham Areekul
Dr. Yodhathai Thebtaranonth
Dr. Naksitte Coowatanachai
Dr. Pintip Ruenwongsa
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science and
Technology Awards to the Managing Board.

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

Dr. Pairash Thajchayapong
Dr. Virulh Sa-yakanit
Dr. Thira Sutabutra
Dr. Somsak Rujirawat
Dr. Krissanapong Kirtikara
Dr. Chadamas Thuvasethakul
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science and
Technology Grants to the Managing Board.

The Committee of Selection (Awards)
1. Organization
(1) Chairmen:
Dr. Kamchad Mongkolkul
Vice-chairmen: Mr. Udom Vacharasakunee
(2) Members:
Director of IPST
Mr. Sho Saleechan
Dr. Bhiyayo Panyarjun
Dr. Kumthorn Thirakhupt
Dr. Supot Hannoungbua
2. Term of Membership: 1 year
3. Activities: Recommend the candidates of Science
Education Awards to the Managing Board.
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