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มลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับอนญุาตใหจัดตัง้เปนทางการ เมือ่วนัที่
2 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่รวมสงเสริมความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยใีนประเทศไทย
เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคดงักลาว มลูนธิิฯ ไดดำเนนิกจิกรรมเพือ่การพฒันาและสงเสรมิความกาวหนา
ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย โดยจดัใหมกีจิกรรมสามประเภทดวยกนั

• ประเภทแรก คอื การจดัใหมรีางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสำหรบับคุคลหรอืสถาบนั
ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ประเภทท่ีสอง คอื การใหเงินทนุชวยเหลอืทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุ
อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ
อำนวยประโยชนใหแกวงการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย

• ประเภทท่ีสาม คอื รางวัลการศกึษาวทิยาศาสตร โดยจะมอบใหแกบคุลากรผรัูบผิดชอบ
ทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตรของโรงเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย
ทีม่ผีลงานดเีดนในการสรางสรรคและริเริม่ทางการศกึษาวทิยาศาสตร เพือ่นำไปพฒันาและ
เพิม่พนูความสนใจของนักเรยีนวชิาวทิยาศาสตร นอกจากนีใ้นปพทุธศักราช 2539 มลูนธิิฯ
ยงัไดใหการสนบัสนนุแกหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ไดรับรางวัลการศึกษา
วทิยาศาสตรอกีดวย

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray
Industries, Inc., Japan โดยใชดอกผลจากกองทนุนี ้นอกจากนีย้งัไดรบัเงินบรจิาคจาก Toray
Science Foundation, Japan และกลมุบรษัิทโทเรในประเทศไทย 4 บริษัท

รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2548 ซ่ึงเปนปที่สิบสองของการดำเนินกิจกรรมน้ี ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเปนเลิศ ซ่ึงไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มี
การตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวชิาการและในดานศกัยภาพของการนำไปประยกุตใช คณะกรรมการสาขารางวลั
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิารณาผลงาน
ของบุคคล/สถาบัน ที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซ่ึงไดมีมติ
เปนเอกฉนัทยกยองให ศาสตราจารย ดร. ทว ีตนัฆศิริ ศาสตราจารยประจำภาควิชาฟสกิส คณะ
วทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนผไูดรับรางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนฐานะทีเ่ปน
นกัวทิยาศาสตรทีม่ผีลงานวิจัยตพีมิพในวารสารระดับนานาชาตอิยางตอเนือ่ง เปนผบูกุเบกิงานวจัิย
และพัฒนาดานเซรามิกที่มีสมบัติทางไฟฟา ทั้งในดานพื้นฐานการผลิตและการประยุกตใชใน
อตุสาหกรรมชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส
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สาระโดยสังเขปของผลงานดานการวิจัยและพัฒนาของศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ ไดแก
งานวจัิยเกีย่วกบัการผลติและการประยกุตเซรามกิทีม่สีมบตัทิางไฟฟาขึน้ใชในวงการอตุสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิส เชน ตวัเกบ็ประจุ ตวัควบคมุอณุหภมู ิและเซรามกิทีใ่ชในเครือ่งทำความสะอาดความถ่ี
เหนอืเสยีง ตลอดเวลากวา 20 ป ผลงานของศาสตราจารย ดร. ทว ีทำใหนกัวทิยาศาสตรไดทราบถงึ
วิธีการตางๆ ในการผลิตเพื่อการลดอุณหภูมิการเผาของเซรามิกประเภทนี้ ซ่ึงเปนการลดตนทุน
การผลิตในอุตสาหกรรม ตลอดทั้งการผลิตเซรามิกที่ไรสารตะกั่วเพื่อลดบรรยากาศที่เปนพิษตอ
สิง่แวดลอม ในดานการประยกุตศาสตราจารย ดร. ทว ีไดริเริม่ผลติเซรามกิในรปูแบบตางๆ เพือ่
นำมาใชในการโทรคมนาคม การกระจายเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง และบันทึกการเตนของหัวใจ
ในรูปของเสียงและกราฟลงในคอมพิวเตอร นอกจากนี้ ยังไดรวมมือกับนักวิทยาศาสตรทาง
ธรณีวิทยาและเคมี เปนกลุมแรกท่ีไดเริ่มวิจัยการปรับปรุงคุณภาพแรที่เกี่ยวของ แลวนำมาผลิต
เปนวตัถดุบิของเซรามิกชนดินีไ้ดสำเรจ็ ซ่ึงเปนการลดการนำเขาวัตถดุบิจากตางประเทศ
ผลงานอกีดานหนึง่ของศาสตราจารย ดร. ทว ีไดแกการนำเทคโนโลยรีะบบสุญญากาศและการเคลอืบ
ทางเคมมีาประยกุตใชในการผลติแผนเซลลแสงอาทติยโดยไมใชแผนซลิกิอน พฒันาสารเจอืเพือ่
ใหไดประสิทธิภาพสงูข้ึน ซ่ึงนบัวาอาจเอือ้ประโยชนตอการคนควาดานการประหยัดพลงังานในอนาคต
จากทีก่ลาวมาขางตนเปนทีป่ระจักษวา ศาสตราจารย ดร. ทว ีตนัฆศริิ เปนผมูผีลงานวจัิยดเีดน
โดยเฉพาะผลงานท่ีมีประโยชนและคุณคาตออุตสาหกรรมดานอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถนำไป
ประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสมควรท่ีจะไดรับการเชิดชูเกียรติเปนนักวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยขีองมลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย ประจำป 2548
สำหรบัหนวยงานทีไ่ดรับการคดัเลอืกใหรับรางวัลวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำป 2548 คอื
กลมุบรรพชีวนิวทิยา ซ่ึงเปนศนูยศกึษาวจัิยววิฒันาการและความหลากหลายทางชวีภาพชวงมหายคุ
มโีสโซอิกในประเทศไทย ภายใตความรวมมอืระหวางกรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) โครงการพฒันา
องคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) สำนักงาน
กองทนุสนบัสนนุการวจัิย (สกว.) และ Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
คณะกลุมบรรพชีวินวิทยา มีผลงานการศึกษาวิจัยวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ
ชวงมหายคุมโีสโซอิกในประเทศไทย ไดแก การคนพบฟอสซลิไดโนเสารซ่ึงเปนองคความรสูำคญั
ทำใหทราบถึงการมีวิวัฒนาการของไดโนเสารแถบเอเชีย รวมทั้งของโลกดวย เพราะฟอสซิลจาก
ทีร่าบสงูโคราชพบไดโนเสารถงึ 16 ชนดิ ในชวงอาย ุ210 ลานป ถงึ 100 ลานป และเปนไดโนเสาร
ทีเ่กาแกทีส่ดุของโลก 2 กลมุคอื ไทรันโนซอร (สยามโมไทรันนสั อสิานเอนซสิ) และ ซอโรพอด
(อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชนชิ) และยังพบฟอสซิลของไดโนเสารชนิดใหม สกุลใหม ของโลกใน
ประเทศไทย อกี 3 ชนดิ คอื ภเูวยีงโกซอรัส สริินธรเน เปนไดโนเสารซอโรพอด ในยคุครเีตเชยีส
ตอนตน ประมาณ 130 ลานป สยามโมซอรสั สธีุธรนิ เปนไดโนเสารสไปโนซอริด ในยคุครเีตเชยีส
ตอนตน อาย ุประมาณ 130 ลานป และ ซิตตะโกซอรัส สตัยารักษก ิเปนไดโนเสารเซอราทอปเชียน
ในยุคครีเตเชียสตอนปลาย ประมาณ 100 ลานป นอกจากนั้นยังพบรอยทางเดินของไดโนเสาร
อกี 6 แหลงใน 3 หมวดหนิของยคุครเีตเชยีสตอนตน (หมวดหนิ พระวิหาร ภพูาน และโคกกรวด)
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และพบสตัวมกีระดกูสนัหลงัชนดิอืน่ ทีอ่ยรูวมยคุกบัไดโนเสาร ไดแก ปลาฉลามน้ำจดื ปลา สตัว
สะเทินน้ำสะเทินบก เตา ไฟโตซอร จระเข และเทอโรซอร การวิจัยพืชโบราณและละอองเรณู
เร่ิมบอกไดถงึการวิวฒันาการของพืช สวนการคนพบท่ีสำคญั คอื แหลงฟอสซิล ปลาเลปโดเทส
ยุคจูแรสสิกตอนปลายจากเทือกเขาภูพาน กระดูกไดโนเสารซอโรพอดยุคจูแรสสิกจากภาคใต
กระดูกไดโนเสารซอโรพอดยุคครีเตเชียสตอนตนจากภาคเหนือที่จังหวัดพะเยา และไขขนาด
เล็กมากของไดโนเสารเทอโรพอด ซ่ึงหนึ่งในนั้นมีซากตัวออนอยูดวย จากชั้นหินหมวดเสาขัว
ของยุคครีเตเชียสตอนตน นอกจากนี้ ยังไดมีความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
ในการเผยแพรองคความรจูากงานวิจัยในรปูแบบของการฝกอบรม ประชุม สมัมนา และจัดคาย
กิจกรรมในชวงปดภาคเรียน

ทุนชวยเหลือทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทูางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปพทุธศกัราช 2548 นี ้ไดมอบทนุ
ชวยเหลอืทางดานวจัิยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทัง้สิน้ 20 ทนุวจัิย ดงันี้

สาขาเกษตรศาสตร มจีำนวน 8 โครงการ
1. ชื่อโครงการ สภาวะทีเ่หมาะสมตอการสกดัน้ำมนัจากเมลด็สบดูำเพือ่ผลติไบโอดเีซล

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. มารสิา จาตพุรพิพฒัน
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง

2. ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุปาลมน้ำมันเชิงการคาในถังหมัก
ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. สมปอง เตชะโด
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

3. ชื่อโครงการ การยอยสลายดวยไอน้ำเบื้องตนของตนปาลมน้ำมันเพื่อผลิตไซลิทอล
ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. วทิยา ปนสวุรรณ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

4. ชื่อโครงการ การพัฒนาการสกัดน้ำมันดักแดไหมพันธุไทยพื้นเมืองเพื่อเปนวัตถุดิบ
ที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสำอาง

ชือ่นกัวจัิย นางสาวพงษศริิ วนิจิฉยั
หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

5. ชื่อโครงการ การตรวจสอบสถานภาพการจำแนกชนิดพันธุของปลากัดทุง
(Wild Bubble Nest Betta) ในประเทศไทย

ชือ่นกัวจัิย ดร. วรัญญา อรญัวาลยั
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
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6. ชื่อโครงการ การสกัดและศึกษาคุณสมบัติประจุที่ผิวของโปรตีนจากขาวและพฤติกรรม
ดานรีโอโลจีเมือ่มสีตารชอยดูวย

ชือ่นกัวจัิย ดร. จันทน ีอริุยะพงศสรรค
หนวยงาน คณะเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัขอนแกน

7. ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอของยีนสังเคราะหแปงอะไมโลเปคติน
เพื่อใชในการปรับปรุงพันธุขาวเพื่ออุตสาหกรรมแปง

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. สรีุพร เกตงุาม
หนวยงาน คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

8. ชื่อโครงการ การพฒันาการผลติสารสกดัโปรตีนจากรำขาวและการประยุกตใชในผลติภณัฑ
ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. โชคชยั ธีรกลุเกยีรติ
หนวยงาน คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

สาขาฟสิกส มจีำนวน 5 โครงการ

9. ชื่อโครงการ การศึกษาผลของพลังงานมืดตอโครงสรางในเอกภพ
ชือ่นกัวจัิย ดร. อรรุจี เหมอืนวงศ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

10. ชื่อโครงการ การหาคาเอาทพุทสัมพัทธของรังสีโฟตอนโดยการจำลองแบบมอนติคารโล
ชือ่นกัวจัิย ดร. นคร ไพศาลกติติสกลุ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

11. ชื่อโครงการ ความสัมพันธระหวางการเตรียมโครงสรางทางจุลภาคและสมบัติ
ของเซรามกินาโนคอมโพสติเฟรโรอิเลก็ทรกิ

ชือ่นกัวจัิย ดร. สกุานดา เจยีรศริิสมบรูณ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

12. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการผลิตน้ำโอโซนอัตโนมัติขนาดใหญเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงแบบย่ังยืน

ชือ่นกัวจัิย ดร. หมุดตอเลบ็ หนสิอ
หนวยงาน สำนกัวชิาวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ

13. ชือ่โครงการ การศกึษาแหลงน้ำพรุอนในจงัหวัดระนองดวยวธีิสนามโนมถวง สนามแมเหลก็
และวิธีการทางไฟฟา

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. วรวุฒิ โลหะวจิารณ
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
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สาขาเคม ีมจีำนวน 3 โครงการ
14. ชื่อโครงการ แผนเสนใยอิเลคโตรสปนพอลิคาโปรแลคโตนและพอลิคาโปรแลคโตนผสม

ดวยผงนาโนไฮดรอกซีแอปาไทตสำหรับใชเปนโครงรางกระดูกเทียม
ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. พชิญ ศภุผล
หนวยงาน วทิยาลยัปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

15. ชือ่โครงการ การสงัเคราะหสารประกอบ 68Ga-polyphenols และศกึษาการกระจายภายใน
เซลลและในหนูเพื่อติดตามการทำงานของไมโตคอนเดรีย

ชือ่นกัวจัิย ดร. สำร ีมัน่เขตตกรน
หนวยงาน คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม

16. ชื่อโครงการ การออกแบบ สงัเคราะห และหาโครงสรางสารประกอบชนิดใหมของ
สารประกอบ arylpyridinium benzenesulfonates เพือ่หาสารทีม่ี
คุณสมบัติทางทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน

ชือ่นกัวจัิย ผชูวยศาสตราจารย ดร. สชุาดา จันทรพรหมมา
หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

สาขาวศิวกรรมศาสตร มจีำนวน 4 โครงการ
17. ชื่อโครงการ การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการแพรพันธุของสาหรายในทะเลสาบสงขลา

และแนวทางแกไขปญหา
ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. วนิยั เลยีงเจริญสทิธ์ิ
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

18. ชื่อโครงการ ระบบตรวจจับคุณลักษณะพลวัตของระบบไฟฟากำลังเชื่อมโยงระหวาง
ภาคกลางและภาคเหนือโดยใชเครื่องวัดเฟสเซอรแรงดันไฟฟาผานทาง
เตารับไฟฟาในที่พักอาศัย

ชือ่นกัวจัิย รองศาสตราจารย ดร. อสิระชัย งามหรู
หนวยงาน สถาบนัเทคโนโลนนีานาชาตสิริินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

19. ชื่อโครงการ การประยกุตใชไบโอฟลมเพือ่ลดอตัราการละลายของของเหลวอนิทรยีปนเปอน
และจำกัดการเคลื่อนตัวของมวลน้ำปนเปอนในชั้นน้ำใตดินที่เปนหินราว

ชือ่นกัวจัิย ดร. อกัษรา พฤทธวิทิยา
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

20. ชื่อโครงการ การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะบัดกรีไรสารตะกั่ว
ชือ่นกัวจัิย ดร. ธวัชชยั ปลกูผล
หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
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รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
สำหรบัผลการตดัสนิรางวัลการศกึษาวทิยาศาสตรนัน้ คณะกรรมการรางวัลการศกึษาวิทยาศาสตร
ไดคัดเลือกใหมีผูไดรับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ระดับละ 3 รางวัล
และรางวัลชมเชยอกี 3 รางวัล โดยในปนีไ้มมผีไูดรับรางวัลที ่1 ทัง้ในระดับมธัยมศกึษาตอนตน
และตอนปลาย รายละเอยีดมดีงันี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที ่2 เงินรางวัล 60,000 บาท

อาจารยมนสวรรค ภยูาดาว
โรงเรียนอดุมศกึษา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ
ชือ่ผลงาน: การศกึษาสารทีเ่ปนองคประกอบสำคญัและประโยชนของประดบูาน

รางวัลที ่2 เงินรางวัล 60,000 บาท
อาจารยสงบ บญุมาก
โรงเรียนภเูขยีว อำเภอภเูขยีว จังหวัดชยัภมูิ
ชือ่ผลงาน: เรอื แพ และเสือ้ชชูพีจากขวดพลาสตกิ

รางวัลที ่3 เงินรางวัล 40,000 บาท
อาจารยทองใบ อเูงนิ
โรงเรียนวดับงึน้ำรกัษ อำเภอบางน้ำเปรีย้ว จังหวัดฉะเชงิเทรา
ชือ่ผลงาน: หนากากปลอดภยั

รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 10,000 บาท
อาจารยพนิจิ โพธ์ิดลิก
โรงเรียนวงัน้ำเยน็วทิยาคม อำเภอวงัน้ำเยน็ จังหวัดสระแกว
ชือ่ผลงาน: เครือ่งเตอืนแผนดนิไหว พ-ี3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที ่2 เงินรางวัล 75,000 บาท

อาจารยปน ชางทอง
โรงเรียนดดัดรณุ ีอำเภอเมอืง จังหวัดฉะเชงิเทรา
ชือ่ผลงาน: การศกึษาพืชทีม่สีารกอใหเกดิไซยาไนด

รางวัลที ่2 เงินรางวัล 75,000 บาท
อาจารยชาญ ชดูวงแกว
โรงเรียนพนมสาร “พนมอดลุวทิยา” อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชงิเทรา
ชือ่ผลงาน: ชดุทดลองวดัชวงเวลาการตกของวตัถอุยางอสิระและคาบเวลา
ของซิมเปลเพนดูลัม
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รางวัลที ่3 เงินรางวัล 60,000 บาท
อาจารยประยูร บญุยนื
โรงเรียนทาตมูประชาเสริมวทิย อำเภอทาตมู จังหวัดสริุนทร
ชือ่ผลงาน: นาฬกิาโปรแกรม

รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 15,000 บาท
อาจารยเกศนิ ีศรวีรรณา
โรงเรียนสคีิว้ “สวสัดิผ์ดงุวิทยา” อำเภอสคีิว้ จังหวัดนครราชสมีา
ชือ่ผลงาน: ถงับำบดั

รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 15,000 บาท
อาจารยธีรารัตน ทองงามดี
โรงเรียนบางระกำวทิยศกึษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพษิณุโลก
ชือ่ผลงาน: การสรางอุปกรณการกลัน่ดวยไอน้ำอยางงาย ในการสกดัน้ำมนัหอม
ระเหยจากพืชสมุนไพร

นอกจากนี ้ โรงเรียนของผไูดรับรางวัลที ่ 2 และรางวัลที ่ 3 ทัง้ 6 โรงเรียนยงัไดรับเงินสนบัสนนุ
หองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรโรงเรียนละ 20,000 บาท ไดแก

1. โรงเรียนอดุมศกึษา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ
2. โรงเรียนภเูขยีว อำเภอภเูขยีว จังหวัดชยัภมูิ
3. โรงเรียนวดับงึน้ำรักษ อำเภอบางน้ำเปร้ียว จังหวัดฉะเชงิเทรา
4. โรงเรียนดดัดรณุ ีอำเภอเมอืง จังหวัดฉะเชงิเทรา
5. โรงเรียนพนมสาร “พนมอดลุวทิยา” อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชงิเทรา
6. โรงเรียนทาตมูประชาเสริมวทิย อำเภอทาตมู จังหวัดสริุนทร

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วทิยาศาสตร ประเทศญ่ีปนุ กลมุบรษัิทโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชดุตางๆ ทีไ่ดดำเนนิ
การคดัเลอืกผทูีไ่ดรับรางวัล และหวังวาความพยายามของมลูนธิิฯ ในการดำเนนิกจิกรรมดงัท่ีได
กลาวมานี ้จะเปนสวนสำคญัสวนหนึง่ของสังคมทีจ่ะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตรของประเทศไทย
ใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. สปิปนนท เกตุทตั
ประธานมูลนธิิโทเร
เพือ่การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย



Science and Technology Awards

Thailand Toray          Science Foundation8

Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. ทวี ตนัฆศิริ
Professor Dr. Tawee Tunkasiri

เกดิวนัที ่16 เมษายน 2486 ทีก่รงุเทพมหานคร เปนบตุรของนายสงา
และนางมาลยั ตนัฆศริิ
ภรรยา นางไพฑรูย (จันทรสขุ) ตนัฆศริิ

(วท.บ. (คณติศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
M.Sc. (Math) มหาวทิยาลยัแอสตนัในเมอืงเบอรมงิแฮม
สหราชอาณาจักร

ธิดา นางสาวทพิาพร ตนัฆศริิ

การศกึษา
พ.ศ. 2509 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟสกิส) จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2513 ปริญญาโท Master of Science (Physical Methods of Analysis)

จาก University of Aston in Birmingham ประเทศอังกฤษ
โดยไดรับทนุ The British Council

พ.ศ. 2518 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Crystallography)
จาก University of Surrey, Guildford Surrey ประเทศองักฤษ

TAWEE TUNKASIRI, Ph.D.
Birth : April 16, Bangkok, Thailand
Family : Mr.Sanga and Mrs.Malai Tunkasiri
Wife : Mrs.Paitoon Tunkasiri

B.Sc. (Math), CU, M.Sc. (Math) Aston in Birmingham, UK.
Daughter : Miss Tipaporn Tunkasiri

Education :
1966 B.Sc. (Phys) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
1970 M.Sc. (Physical Methods of analysis) the University of Aston

in Birmingham, U.K.
1975 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

Pro f i l e



รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9มลูนธิิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

ตำแหนงปจจบัุน
ศาสตราจารย ระดับ 10 ภาควชิาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จังหวัดเชยีงใหม 50200
โทรศัพท 0-5394-3376  โทรสาร 0-5335-7512
อเีมล tawee@chiangmai.ac.th

ประวตักิารทำงาน
ดานวิชาการ
พ.ศ. 2509 อาจารยตรี ภาควชิาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
พ.ศ. 2519 ผชูวยศาสตราจารย ภาควชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
พ.ศ. 2522 รองศาสตราจารย ภาควชิาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม
พ.ศ. 2540 ศาสตราจารย ภาควชิาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
พ.ศ. 2546 ศาสตราจารยเกยีรติคณุ ภาควชิาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

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

ทีมวิจัย
(research team)
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ดานบริหาร
พ.ศ. 2522-2528 กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร
พ.ศ. 2524-2528 หัวหนาภาควิชาฟสิกส
พ.ศ. 2524-2546 กรรมการวชิาการระดบัปริญญาตร ีและบัณฑิตศกึษา ภาควชิาฟสกิส
พ.ศ. 2524-2546 กรรมการประจำภาควิชาฟสิกส
พ.ศ. 2543-ปจจุบัน กรรมการทีป่รึกษา วารสารวชิาการคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
พ.ศ. 2546-ปจจุบัน กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวทิยาลยัเชยีงใหม

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 Chairman of The National Research and Invention Committee, Faculty of Science
1987-1989 Co-ordinator for Technology Transfer between Chiang Mai University

and Technology Transfer Center, Ministry of Science, Technology and Energy
1990-2000 Board Members of International Meeting and Training Fund
1993-2003 Sub-committee of Academic Position Consideration, Chiang Mai University
1998-2002 Sub-committee of the National Research Council

รับพระราชทานเหรียญ
ท่ีระลกึวทิยาลัยในวงัชายจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ

สยามบรมราชกุมารี
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ดานบริการ
พ.ศ. 2524-2526 ประธานกรรมการวิจัยและคิดคนสิง่ประดิษฐทีเ่ปนประโยชนแกประเทศชาติ

คณะวิทยาศาสตร
พ.ศ. 2530-2532 ผปูระสานงานในการถายทอดเทคโนโลยรีะหวางมหาวิทยาลยัเชยีงใหม และ

ศนูยถายทอดเทคโนโลยกีระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและการพลังงาน
พ.ศ. 2533-2543 กรรมการคณะกรรมการพจิารณาโครงการงบเจรจาธุรกจิ และการประชุม

นานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหมประจำป
พ.ศ. 2536-2546 คณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหนงวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2541-2545 ดำรงตำแหนงกรรมการในคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ
พ.ศ. 2543-ปจจุบัน กรรมการผทูรงคุณวฒิุ ของหลกัสตูรปริญญาเอก สาขาฟสกิส ของสถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา ลาดกระบงั
พ.ศ. 2545-2546 ประธานสาขา สมาคมวทิยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ

(สาขาภาคเหนือ)
พ.ศ. 2545-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาฟสิกส ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2545-ปจจุบัน กรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
พ.ศ. 2546-ปจจุบัน ผปูระสานงานฝาย MTEC ของโครงการเครือขาย สวทช. ภาคเหนอื
พ.ศ. 2548-ปจจุบัน 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

รางวลัเมธีวจิยัอาวโุส ประจำป 2545
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รางวลัและเกยีรตยิศ
พ.ศ. 2524 ไดรับรางวัลชมเชยในงานวิจัย เร่ืองคุณสมบัติและการเปล่ียนแปลงของ

วตัถกุึง่ตัวนำทีอ่ณุหภมูติางๆ จากสำนกังานคณะกรรมการวจัิยแหงชาติ
พ.ศ. 2526 ไดรับรางวัลชมเชยในการประดษิฐเครือ่งปนนนุ จากสำนกังานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ
พ.ศ. 2534 ไดรับคัดเลือกใหเปนบุคลากรดเีดน สายอาจารย ของคณะวิทยาศาสตร

และของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ประจำป 2533
พ.ศ. 2535 ไดรับการคัดเลือกใหเปนครูวิทยาศาสตรดีเดน ระดับอุดมศึกษา ของ

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ. 2543 ไดรับรางวัลความเปนเลิศทางวิชาการดานวัสดุศาสตร จาก Thailand-

Australia Science and Engineering Assistance Project; TASEAP)
พ.ศ. 2545-2546 ไดรับการคัดเลือกใหเปนประธานสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ (สาขาภาคเหนือ)
พ.ศ. 2545 เมธวีจัิยอาวโุส ครัง้ท่ี 1
พ.ศ. 2545 นกัวจัิยดเีดนของสถาบนัวจัิยและพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2545 อาจารยดเีดนแหงชาติ จากทีป่ระชุมสภาอาจารยมหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2548 เมธวีจัิยอาวโุส ครัง้ท่ี 2
พ.ศ. 2548 สิทธิบัตรการประดิษฐเรื่อง สารประกอบเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกสำหรับ

ใชในสวนกระจายเสยีงและกรรมวิธีการผลติสารประกอบดังกลาว

Honors and Awards :
1981 National Research Council of Thailand Awards entitled, “Properties and

Changes at Various Temperatures of Semiconductors”
1983 National Research Council of Thailand Awards entitled, “Kapok Spinning

Machine”
1991 Best lecturer of Faculty of Science 1990, Chiang Mai University
1992 Best lecturer of the Country (selected by the Science Society of Thailand

under the patronage of his Majesty the King)
2000 Materials Science Academic Excellence Award 2000 (Thailand-Australia

Science and Engineering Assistance Project; TASEAP)
2002-2003 Chairman of the Science Society of Thailand Northern Region
2002 Senior Thailand Researcher (The Thailand Research Fund)
2002 Out standing researcher of the Institute of Research and Development for

Science and Technology, CMU.
2002 Best lecturer in Science and Technology of the country (2003) (selected

by the University lecturers of the country)
2005 Senior Thailand Researcher (The Thailand Research Fund)
2005 Patent on Piezoelectric ceramics for amplifier and processing
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ผลงานวจิยัของ ศาสตราจารย ดร. ทวี ตนัฆศิริ
Research Works of Professor Dr. Tawee Tunkasiri

ดานการวจิยั
ศาสตราจารย ดร. ทวี ตนัฆศริิ เปนผริูเร่ิมงานวจัิยทางดานวสัดศุาสตรของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
ในยคุแรกๆ โดยเร่ิมตัง้แตป พ.ศ. 2521 ซ่ึงในยุคนัน้อปุกรณเครือ่งมอืตางๆ แทบจะไมมใีนภาควชิา
ฟสกิส คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จึงไดเร่ิมตนดวยการสรางเคร่ืองมอืตางๆ ขึน้เอง
อาทิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เตาเผาวัสดุ เครื่องข้ึนรูปเซรามิกเพื่อใชในการวิจัย ในระยะตอมาไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหงชาต ิ(MTEC) สำนกังานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิ(วช.) เปนตน
ในดานผลงานวจัิย ศาสตราจารย ดร. ทว ีมผีลงานตพีมิพอยางสม่ำเสมอ ทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดับนานาชาต ิโดยเฉพาะในระดบันานาชาตนิัน้ ทานมผีลงานตพีมิพมากกวา 50 เรือ่ง และทาน
ไดเปนผตูรวจสอบผลงานวิจัยในวารสารระดบันานาชาตหิลายฉบบัดวยกนั จนเปนทีย่อมรบัในวงการ

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

การเตรียมสาร
ผลิตภัณฑตัวอยาง
ในหองปฏบัิตกิาร
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วัสดุศาสตรทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะทางกลุมประเทศในแถบเอเซีย ซ่ึงทานไดรับความ
ไววางใจใหเปนตวัแทนของประเทศไทยในการตดิตอประสานงานกบัสมาคมตางๆ ทีเ่กีย่วของกบั
งานวิจัยในระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดการประชุมระดับนานาชาติในประเทศไทยหลายคร้ัง
สวนงานทางดานการวิจัยเชิงพาณิชยทานเปนผูริมเริ่มทำการติดตอการวิจัยรวมกับภาคเอกชน
สวนใหญจะเปนดานพัฒนาผลิตภัณฑ
ทศิทางงานวิจัยในปจจุบนัไดดำเนนิการศกึษาโครงสรางของวัสดคุวบคไูปกับสมบตัติางๆ ของวัสดุ
ไมวาจะเปนสมบตัเิชงิกายภาพ สมบตัแิมเหลก็ทางไฟฟา สมบตัเิชงิกล เปนตน ซ่ึงสมบตัเิหลานี้
จะมีความสมัพนัธกบัโครงสรางใน 2 ระดับ กลาวคอื ระดับโมเลกลุ ซ่ึงจะอยใูนขอบเขตของขนาด
นาโนเมตร และระดับของเกรนหรือกลุมของโดเมน ซ่ึงอยูในขอบเขตของขนาดไมโครเมตร
โดยขอมูลทั้งสองระดับน้ีจะบงบอกถึงกลไกการจัดเรียงตัวของอะตอมและโมเลกุลที่เรียงตัวกัน
เปนกลมุของเกรน กลไกการเกดิสมบตัติางๆ เหลานีส้งไปสกูารนำวสัดไุปประยุกตใชเปนผลติภณัฑ
อเิลก็ทรอนกิสตางๆ ในอปุกรณไฟฟา และอปุกรณดานการแพทย ทีใ่ชกนัอยางแพรหลายในปจจุบนั
เปนตน ในกลมุของวสัดทุีด่ำเนนิงานวจัิยอยกูส็ามารถแบงออกไดเปน 2 กลมุหลกั โดยกลมุแรก
คอื กลมุของวสัดทุีม่กีารจัดเรยีงอะตอมในแบบเพอรรอฟสไกต ซ่ึงวัสดกุลมุนีจ้ะแสดงสมบัตขิอง
การแปรเปลีย่นลกัษณะการเรยีงตวัของอะตอมจากลกัษณะหนึง่ไปเปนอกีลกัษณะหนึง่ โดยสวนใหญ
จะเปลีย่นจากแบบเฟรโรอิเลก็ตรกิไปเปนแบบอืน่ เชน พาราอเิลก็ตรกิ และแอนตเิฟรโรอิเลก็ตรกิ
ทำใหสมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกัน วัสดุจำพวกน้ีสามารถนำมาใชใหเปนประโยชน
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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เพยีโซอเิลก็ตรกิ ซ่ึงมีเลดเซอรโคเนตตติาเนต (lead
zirconate titanate: PZT) และ แบเรียมไทเทเนต
(barium titanate: BaTiO3) เปนหลัก สำหรับ
วสัดกุลมุทีส่องคอื กลมุวสัดทุีใ่ชทำเซลลแสงอาทิตย
ซ่ึงเปนวสัดทุีจ่ะมีความจำเปนในดานพลงังานทดแทน
ในอนาคต สำหรบัแนวทางวจัิยของวสัดใุนกลมุแรกนัน้
จะเนนศกึษาหากระบวนการผลติของกลมุวสัดเุหลานี้
โดยวิธีการตางๆ เพื่อใหไดอุณหภูมิที่ใชในการผลิต
(เผา) ที่ต่ำ เนื่องจากสารที่ใชนั้นมักจะเปนกลุมที่มีตะกั่วเปนฐาน ซ่ึงตองเผาขึ้นรูปดวยอุณหภูมิ
สูงถึง 1250 องศาเซลเซียส อันเปนเหตุใหมีไอระเหยของตะกั่วแพรออกสูบรรยากาศ ดังนั้น
งานวิจัยสวนใหญจึงต้ังเปาหมายที่จะลดอุณหภูมิการเผาต่ำจนการแพรของตะกั่วมีปริมาณต่ำกวา
ขดีอนัตราย ซ่ึงงานวิจัยนีไ้ดแบงการดำเนนิการออกเปน 3 วธีิ ดงันี้
วธีิที ่1 การเตรยีมผงตัง้ตนกอนทีจ่ะทำการขึน้รปูและเผาเปนเซรามกิใหมขีนาดอนภุาคผงละเอยีดมาก
ซึง่ทำไดโดยการบดละเอยีดแบบสัน่ และการเตรียมทางดานเคม ีซ่ึงในงานวจัิยนีไ้ดดำเนนิขัน้ตอน
การผลิตทั้งสองแบบ และไดผงต้ังตนที่มีขนาดละเอียดมาก
วธีิที ่2 การเตรียมโดยใชวธีิทำใหเปนแผนฟลมบางท่ีมคีวามหนาอยใูนเรือน 1 ไมโครเมตร ซ่ึงการ
เตรียมใหเปนแผนฟลมนี้ไดดำเนินการโดยวิธีสปตเตอรในระบบสุญญากาศ และกระบวนการ
ทางโซล-เจล และปนใหแผไปเคลือบบนแผนรองรับ (spin coating) ซ่ึงจะทำใหไดแผนฟลม
ทีบ่างมาก 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.

ตัวอยางผลิตภัณฑ
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วธีิที ่3 การผสมสารชวยหลอมลงในผงตัง้ตนกอนการเผาเปนเซรามกิ
ทัง้ 3 วธีิดำเนนิการขางตน ใหผลเปนทีน่าพอใจ กลาวคอื สามารถลดอณุหภมูกิารเผาเซรามกิ ลงมาถงึ
1000 องศาเซลเซยีส โดยเฉพาะในกรณกีารเตรยีมเปนแผนฟลมบางนัน้จะใชอณุหภมูใินการเผา
ทีต่่ำกวา 800 องศาเซลเซยีส ซ่ึงอณุหภมูทิีใ่ชนีจ้ะทำใหเกดิการแพรของตะกัว่สบูรรยากาศนอยมาก

การปรับปรุงแรเพ่ือเพ่ิมคุณคาและผลงานท่ีสืบเน่ือง
จากการศกึษาวจัิยและขอมลูทางธรณีวทิยา พบวา แรธาตุตางๆ ในประเทศมอียมูากมาย ทีส่ามารถ
นำมาปรบัปรุงแลวใชใหเปนประโยชนในงานดานการผลติเซรามกิทีก่ลาวมาแลว เชน กลมุแรแบไรต
กลมุแรตะก่ัว และแรเหลก็ โดยทัว่ไปในแตละปจะทำการขดุแลวขายเปนวตัถดุบิในราคาถกูมาก
สงไปยังตางประเทศ ผเูชีย่วชาญตางประเทศกจ็ะทำการปรบัปรุงวัตถดุบิดงักลาวใหมคีวามบรสิทุธ์ิ
ทำใหมรีาคาเพิม่สงูข้ึนเปน 2000 เทา แลวสงออกขายไปทัว่รวมท้ังประเทศไทยดวย หรือ นำผง
สารเคมทีีบ่ริสทุธ์ิเหลานัน้ไปผลติเปนเซรามกิแลวนำไปขายทัว่โลก ดวยเหตผุลดงักลาว คณะวจัิย
จึงไดนำแรธาตุที่เปนวัตถุดิบมาปรับปรุงในหองปฏิบัติการแลวนำไปผลิตเปนเซรามิกซึ่งไดผลดี
ผลงานที่สืบเนื่องจากการผลิตเซรามิกดังกลาวใหมีคุณภาพสูง สงผลใหเกิดการศึกษาเพื่อลด
อุณหภูมิการเผาเซรามิกเหลานี้ ทำใหมีการศึกษาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวัดขนาด
อนภุาคผงของสารตัง้ตนจากรปูแบบของการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซ เทยีบเคยีงกบัการวดัดวยวธีิอืน่
เชน กลองจุลทรรศนอเิลก็ตรอน และการวัดความเครยีดในอนภุาค ซ่ึงงานวิจัยนีไ้ดพฒันาโปรแกรม
ขึน้มาแลว 2 โปรแกรม ไดแก วธีิ Fourier และ Pseudo-voigt และไดทำการวัดผงต้ังตนเทยีบเคยีง
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

ตัวอยางผลิตภัณฑ
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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).

การประยุกตดานการใชงาน
งานวิจัยนีไ้ดนำเซรามกิเพยีโซอิเลก็ตรกิทีเ่ตรยีมไดไปประยุกตเขากบัวงจรอิเลก็ทรอนิกสเพือ่ใชใน
ไมโครโฟนและสวนกระจายเสียง ซ่ึงงานวิจัยชิ้นดังกลาวก็ไดรับสิทธิบัตรเปนที่เรียบรอยแลว
นอกจากนีย้งัไดนำเซรามกิ ดงักลาวมาประยุกตใชในอปุกรณการแพทย เชน ใชเปนตวัรับสญัญาณ
การเตนของหวัใจ แลวทำการบนัทกึขอมลูเปนกราฟดวยระบบคอมพวิเตอร และยงัมงีานวจัิยทีอ่ยู
ในระหวางการดำเนนิการ คอื การนำเพยีโซเซรามกิเพือ่ประยกุตใชในเครือ่งกรอฟน และนอกจากนี้
ยังไดดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางวัสดุผสมเซรามิก-พอลิเมอร เพื่อใหมีอะคูสติกอิมพีแดนซ
(acoustic impedance) นอยลงเทยีบเทาเนือ้เยือ่มนษุยและผลไมทางการเกษตร เพือ่ใชในการตรวจ
วเิคราะหความผดิปกตใินเนือ้เยือ่หรอืผลติผลทางการเกษตร

การประยกุตใช
ในเครือ่งวดัการเตน
ของหวัใจและบนัทึก
ขอมูลลงคอมพิวเตอร
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นอกจากนี้ แนวทางงานวิจัยในเปาหมายกลุมที่สองจะเปนการเตรียมแผนฟลมเซลลแสงอาทิตย
ซ่ึงเนนการวิจัยที่สามารถลดตนทุนการผลิตไดเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของการผลิตเซลล
แสงอาทิตยในกลุมของซิลิกอนดวยประสิทธิภาพที่ใกลเคียงกัน งานวิจัยนี้ไดคนหากลุมวัสดุที่มี
ชองวางของพลงังานในชวงของพลงังานแสงอาทติย ทีม่อียมูากมาย เชน กลมุวสัดขุองธาตใุนหมู
II-VI (ในตารางธาตุ) ธาตุในกลุมดังกลาว ไดแก แคดเมียมซัลไฟด (CdS) ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดหา
กระบวนการผลติท่ีเปนแผนฟลมบางของแคดเมยีมซลัไฟด โดยไดดำเนนิการเตรยีมฟลมในระบบ
สญุญากาศ การตกผลึก และการเคลือบแบบตกสะสมทางเคมี (chemical bath deposition)
งานวจัิยในสวนนีไ้ดทดลองเจอืฟลมแคดเมยีมซลัไฟดดวยโลหะบางตัวเพือ่เพิม่คณุภาพของฟลม
ศกึษาเทียบกบัความไวตอแสงอาทิตย และความสัมพนัธกบัโครงสรางของเซลลแคดเมยีมซลัไฟด
ดงักลาว ในปจจุบนังานวจัิยสวนนีอ้ยรูะหวางการดำเนนิการ

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

การวิเคราะห
ในหองปฏบัิตกิาร
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การประยุกตดานอุตสาหกรรม
นอกจากงานวจัิยทีม่เีปาหมายดำเนนิการอยแูลวนัน้ ยงัมงีานในดานการใหคำปรกึษางานทางดาน
วสัดศุาสตรแกโรงงานอุตสาหกรรม อาท ิการรวมมอืกบับริษัท Uyemura (ประเทศญ่ีปนุ) และ
บริษัท SUM HITECH (นคิมอตุสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทมุธาน)ี ในการสรางองคความรใูน
เรือ่งของการชุบเคลอืบดวยไฟฟา และบริษัท Mr. Floor (จังหวัดเชยีงใหม) ในการผลติตนแบบ
เซลลกลัวานกิสำหรับนำไปประยกุตในเร่ืองของการปองกนัการกดักรอน

ดานการศกึษา
ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ เปนผูเอาใจใสตอการสอน มีเทคนิคการสอนที่ทำใหนักศึกษา
เขาใจไดงาย อีกทั้งทานเปนผูที่เอาใจใสตอนักศึกษา แมวานักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไปแลว
ทานยงัติดตามและคอยสนบัสนนุนกัศกึษาเหลานัน้เสมอมา ดงัจะเห็นไดจากมศีษิยเกาทีเ่ปนนกัวจัิย
รนุใหมจำนวนมากขอความอนเุคราะหจากทานใหเปนนกัวจัิยทีป่รึกษา ซ่ึงยงัผลใหนกัวจัิยรนุใหม
เหลานัน้ประสบความสำเรจ็อยางมาก จนนกัวจัิยรนุใหมบางทานไดรับรางวัลนกัวทิยาศาสตรรนุใหม
และทานยังเปนผูที่วางรากฐานหลักสูตรวัสดุศาสตรใหกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงในปจจุบัน
หลักสูตรดังกลาวไดรับการพัฒนาจนมีบัณฑิตท่ีจบจากสาขาน้ีทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
จนทานไดรับความไววางใจจากสถาบันการศกึษาตางๆ ใหเปนทีป่รึกษาในการพัฒนาหลักสตูรตางๆ
ทัง้ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา

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.

Acknowledgements of Professor Dr. Tawee Tunkasiri
The success through out my work life in both teaching and research is owing to many
collaborators from colleagues in Department of Physics, Faculty of Science, Chiang Mai
University, and research group who give my force and drive me to stand at this point.
The most important gratitude goes to my family who always give me understanding
support and will power throughout my work life.
I would like to express my sincere thanks to the research funding organizations such as,
National Research Council of Thailand, National Metal and Materials Technology
Center (MTEC), The Thailand Research Fund and Faculty of Science, Chiang Mai
University for their financial supports.
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จากการท่ีศาสตราจารย ดร. ทวี มีความสนใจในงานวิจัยและไดรับทุนสนับสนุนอยางตอเนื่อง
นับวาเปนประโยชนอยางมากในการศึกษา ทำใหสามารถผลิตนักวัสดุศาสตรทั้งระดับปริญญาตรี
โท และเอก ไดตามความตองการของตลาด โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณปละ
30-40 คน ปริญญาโทปละ 10-15 คน และระดับปริญญาเอกปละ 4-5 คน ตลอดระยะเวลา 20 กวา
ปทีผ่านมา ศาสตราจารย ดร. ทวี ตนัฆศริิ และคณะไดผลติผลงานวิจัยไดรับการตีพมิพในวารสาร
ตางๆ ทัง้ระดับนานาชาตจิำนวนประมาณ 50 เรือ่ง มโีอกาสเสนอผลงานในการประชมุสมัมนาตางๆ
เปนประจำทุกป นอกจากทานและคณะจะมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
อยางตอเนื่องแลว ยังมีผลงานที่ไดรับการคัดเลือกนำเอารูปบางสวนในผลงานที่ไดรับการตีพิมพ
นัน้ๆ เอามาลงเปนปกหนา ถงึ 2 ครัง้ ในวารสารระดบันานาชาต ิแสดงถงึผลงานทีไ่ดรับการยกยอง
และยอมรับจากนานาชาติไดเปนอยางดี

กติตกิรรมประกาศ
การทีข่าพเจาประสบผลสำเร็จในดานหนาทีก่ารงาน ทัง้ดานการเรยีนการสอน และการวจัิย เปนผล
มาจากความรวมมอืจากหลายๆ ฝาย ทัง้จากเพือ่นรวมงานจากภาควชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูรวมงานทางดานการวิจัย ที่มีสวนผลักดันใหขาพเจาสามารถยนือยู
ในจุดๆ นี้ได ที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวของขาพเจาที่เขาใจ ใหการสนับสนุน และใหกำลังใจ
ในการทำงานของขาพเจามาโดยตลอด
ขาพเจาขอขอบคณุแหลงทุน เชน สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุ
แหงชาต ิสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม สดุทาย
ขาพเจาขอขอบคุณ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ที่ไดรวบรวมเรียบเรียงผลงานท้ังหมด
ของขาพเจามาจัดทำเปนเอกสารฉบับนี้
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กลมุบรรพชวีนิวทิยา
Palaeontolagist Team

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

กลมุบรรพชวีนิวทิยา
สำนักธรณีวิทยา

กรมทรัพยากรธรณี
ถนนพระรามหก

กรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท 0-2202-3747
 โทรสาร 0-2202-3754
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ประวตัคิวามเปนมา
ไดโนเสารเปนสตัวเลือ้ยคลานโบราณชนดิหนึง่ ซ่ึงอาศยัอยบูนแผนดนิและสญูพนัธหุมดสิน้จากโลก
เมือ่ 65 ลานปมาแลว เหลอืแตเพยีงซากกระดกูและรองรอยเกบ็รักษาไวในหนิ เรยีกวา ฟอสซลิ
หรือซากดกึดำบรรพ เปนบนัทกึทีท่ำใหเรารเูรือ่งราวของสิง่มชีวีติท่ีเคยมอียใูนอดตี เปนหลกัฐาน
ทีบ่งบอกถงึประวัตขิองโลก ของแผนดนิทีเ่หลาไดโนเสารและสตัวโบราณเคยอาศยัอยปูระเทศไทย
ในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมานี ้การศกึษาวิจัยฟอสซลิไดโนเสารในประเทศไทยไดเร่ิมตนและกาวหนา
เปนอยางด ีมกีารคนพบฟอสซลิชนดิใหมๆ  ในทีต่างๆ เพิม่ขึน้ทกุป นกับรรพชีวนิวทิยาจากกรม
ทรัพยากรธรณี นำโดย ดร. วราวุธ สธีุธร และจากทางฝร่ังเศส นำทมีโดย Dr. Eric Buffetaut
รวมมอืกนัสำรวจ คนหา และวิจัยมาตัง้แตป พ.ศ. 2521 ในชัน้หนิชวงมหายุคมโีสโซอิกซึง่ครอบคลุม
พืน้ทีส่วนใหญของทีร่าบสงูโคราช ฟอสซลิไดโนเสารพบอยมูากในชัน้หนิตอนลางของยคุครเีตเชยีส
(โดยเฉพาะหมวดหนิเสาขวั) แตกพ็บในชวงยคุจแูรสสกิ ตอนปลาย (หมวดหนิภกูระดงึ) และชวงยคุ
ไทรแอสสิกตอนปลาย (หมวดหินน้ำพอง) การคนพบฟอสซิลไดโนเสารเปนสิง่สำคญัทำใหทราบถึง
การมีวิวัฒนาการของไดโนเสารแถบเอเชีย รวมท้ังของโลกดวยเพราะฟอสซิลจากที่ราบสูงโคราช
พบไดโนเสารถงึ 16 ชนดิ ในชวงอาย ุ210 ลานป ถงึ 100 ลานป และเปนไดโนเสารทีเ่กาแกทีส่ดุ
ของโลก 2 กลมุคอื ไทรันโนซอร (สยามโมไทรันนสั) และซอโรพอด (อสิานโนซอรัส) นอกจากนี้
ยงัพบรอยทางเดินของไดโนเสาร อกี 6 แหลง ใน 3 หมวดหนิของยคุครเีตเชียสตอนตน (หมวดหนิ
พระวิหาร ภพูาน และโคกกรวด) นอกจากนีย้งัพบสตัวมกีระดกูสนัหลงัชนดิอืน่ ทีอ่ยรูวมยคุกบั
ไดโนเสาร ไดแก ปลาฉลามน้ำจดื ปลา สตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบก 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

ดร. วราวธุ สุธธีร
หัวหนากลมุบรรพชวีนิวทิยา
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การวจัิยพชืโบราณและละอองเรณู เร่ิมบอกไดถงึการวิวฒันาการของพืช สวนการคนพบท่ีสำคญั
คอื แหลงฟอสซิล ปลาเลปโดเทส ยคุจแูรสสกิตอนปลาย จากเทอืกเขาภพูาน กระดกูไดโนเสาร
ซอโรพอดยุคจแูรสสิกจากภาคใต กระดกูไดโนเสารซอโรพอดยุคครเีตเชยีสตอนตนจากภาคเหนอื
ทีจั่งหวัดพะเยา และไขขนาดเลก็มากของไดโนเสารเทอโรพอด ซ่ึงหน่ึงในน้ันมซีากตัวออนอยดูวย
จากชั้นหินหมวดเสาขัวของยุคครีเตเชียสตอนตน

เปาหมายการดำเนนิงาน
เปาหมายในการทำงานวิจัยดานบรรพชีวนิ โดยมงุเนนการทำงานใน 3 ดาน คอื
1. สำรวจ อนรัุกษ และวิจยั ทำหนาทีส่ำรวจเกบ็ตัวอยาง บนัทกึขอมลูซากดกึดำบรรพและขอมลู

ทีเ่กีย่วของในภาคสนาม ทำการเคลือ่นยายตวัอยางอยางถกูตองตามหลกัวชิาการดานบรรพชีวนิ
วทิยา และทำการอนรัุกษตวัอยางในหองปฏบิตักิาร เพือ่การศกึษาวจัิยเปรียบเทยีบในขัน้ตอไป

2. คลังซากดึกดำบรรพและสารสนเทศ ทำการรวบรวม จัดเก็บ และดูแลรักษาตัวอยางซาก
ดึกดำบรรพอยางเปนระบบ มีการลงทะเบียนซากดึกดำบรรพและโครงกระดูกสัตวปจจุบัน
เพื่อการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ ทำการจัดเก็บขอมูลบรรพชีวินวิทยาและขอมูลที่เกี่ยวของ
เปนระบบฐานขอมูลซากดึกดำบรรพ

3. การบริการและเผยแพร จัดแสดงเนือ้หาและการสือ่ความหมายทางวชิาการดานบรรพชีวนิวทิยา
โดยเนนเรือ่งราวไดโนเสาร สตัวและพืชท่ีเคยมใีนประเทศไทยในการประชุมสมัมนาตางๆ และ
ใหบริการการศกึษา ฝกอบรม บรรยาย ใหความรแูกนกัเรียน นกัศกึษา คร ูอาจารย บริการ
คายเยาวชน รวมทัง้กิจกรรมมวลชนสมัพนัธใหประชาชนเขาใจถงึการทำงานดานบรรพชีวนิวทิยา

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.

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.

กระดกูไดโนเสารในคลงั
เกบ็ตวัอยางชัว่คราวที่

ศูนยวจิยัไดโนเสารกมุขาว
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ความรวมมอืกบัสถาบนัภายในประเทศ และสถาบนัตางประเทศ
ในการศกึษาคนควาและวจิยั
สถาบนัในประเทศ ไดแก
• โครงการพัฒนาองคความรแูละศกึษานโยบายการจดัการทรัพยากรชวีภาพในประเทศไทย (BRT)
• ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA)
• สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย (TRF)
• กรมทรพัยากรธรณ ี (DMR)

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

การสำรวจคนหาตวัอยาง
ฟอสซลิไดโนเสาร
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สถาบนัในตางประเทศ ไดแก
• Centre National de la Recherche Scientifique (Paris)
• Universite�   Claude Bernard (Lyon)
• Muse�  e des Dinosaures d’Espe�  raza (Aude)

บุคลากรของกลมุบรรพชวีนิวทิยา
บุคลากรของคณะกลุมบรรพชีวินวิทยาประกอบดวย
1. ดร. วราวธุ สธีุธร หัวหนากลุมบรรพชีวินวิทยา
2. ดร. อศัน ีมสีขุ ศึกษาวิจัยฟอสซิลหอยกาบคูที่อาศัยทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเล
3. นางสาวศศธิร ขนัสภุา research on fossil dinosaur (ornithiscien)
4. นายนราเมศวร ธีระรังสิกลุ ศึกษาวิจัยฟอสซิลพืช
5. นางสาวกมลลกัษณ วงษโก ขุดคนแหลงและอนุรักษตัวอยางฟอสซิลไดโนเสาร
6. นายสรุเวช สธีุธร training in palaeobiology
7. นายพสิทิธ์ิ ยวงเดชกลา ขุดคนแหลงและอนุรักษตัวอยางฟอสซิลไดโนเสาร
8. นายอดุม จำรสัไว ขุดคนแหลงและอนุรักษตัวอยางฟอสซิลไดโนเสาร
9. นายปตชุน อนิทะสรอย ขุดคนแหลงและอนุรักษตัวอยางฟอสซิลไดโนเสาร
10. นางสาวธิดา แสนยะมลู ศกึษาวิจัยรอยตนีไดโนเสาร
11. นางสาวอทุมุพร ดศีรี ศกึษาวิจัยปลาโบราณ

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,

แนวทางเดินของไดโนเสาร
ท่ีแหลงทาอุเทน นครพนม
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12. นายคมศร เลาหประเสริฐ training in palaeobiology
13. นางสาววไิลลกัษณ นาคศรี ศกึษาวจัิยฟอสซลิเตา
14. นายอมัพร คำชู ขุดคนแหลงและอนุรักษตัวอยางฟอสซิลไดโนเสาร
15. นายสมเกยีรต ิไตรศิวะกุล คนหาและขุดคนแหลงฟอสซิลไดโนเสาร

ผลการดำเนนิงาน
บคุลากรของกลมุบรรพชีวนิวทิยา โดยการนำของ ดร. วราวุธ สธีุธร จัดวาเปนหนึง่ในกลมุวจัิยชัน้นำ
ระดับประเทศ มกีารดำเนนิงานในพืน้ทีต่างๆ ทัว่ประเทศไทย โดยเรือ่งราวการทำงานคนหาฟอสซลิ
ไดโนเสารเริ่มตนขึ้นที่แหลงฟอสซิลที่ภูเวียง จากที่พบหลุมขุดคนแหงแรกในป พ.ศ. 2525
พอถงึป พ.ศ. 2537 จำนวนหลุมขุดคนในแองภูเวียงมีเพิ่มขึ้นมากกวา 10 แหง ฟอสซิลที่พบ
ในบริเวณนี้เปนรองรอยของไดโนเสาร 3 ชนิด หลังจากทางคณะสำรวจไดศึกษาวิจัยแลวพบวา
เปนไดโนเสารชนิดใหม สกุลใหม ไดแก ไดโนเสารพวกกินเนื้อขนาดใหญ 2 ชนิด คือ
สยามโมซอรัส สธีุธรนิ กบั สยามโมไทรนันสั อสิานเอนซสิ และอีกพวกเปนซอโรพอด หรือพวก

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.

กระดกูไดโนเสารภเูวยีง
โกซอรัส สิรินธรเน
ท่ีมสีภาพสมบูรณ
ท่ีจงัหวดักาฬสนิธุ
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กินพืชขนาดใหญ คือ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ซ่ึงมีขนาดยาวถึง 20 เมตร นอกจากนี้ยังพบ
แหลงฟอสซิลไดโนเสารนอกเขตภูเวียงถึง 20 แหง ที่สำคัญคือแหลงฟอสซิลในจังหวัดชัยภูมิ
มกีารคนพบซากไดโนเสารชนดิใหมของโลก คอื ไดโนเสารปากนกแกว ซิตตะโกซอรสั สตัยารกัษกี
และไดโนเสารซอโรพอดทีเ่กาแกทีส่ดุของโลก คอื อสิานโนซอรสั อรรถวภิชันชิ
ป พ.ศ. 2537 นบัเปนจดุเปลีย่นสำคญัของการสำรวจไดโนเสารในเมอืงไทย เมือ่มกีารคนพบแหลง
ไดโนเสารที่วัดสักกะวัน บริเวณอำเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ มีการขุดคนอยางเปนระบบ
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ปรากฏวาคณะพบกระดูกไดโนเสารจำนวนมากในสภาพสมบูรณยิ่งกวา
ทกุแหลงท่ีเคยพบมาในประเทศไทย นบัเปนการคนพบทีส่รางความยนิดใีหกบัคณะกลมุบรรพชีวนิ
และวงการบรรพชีวนิวทิยาเปนอยางยิง่ การขดุคนทีภ่กูมุขาวเปนการขดุคนทีก่นิเวลายาวนานทีส่ดุ
เทาทีเ่คยเกดิขึน้ในประเทศไทย มกีารคนพบกระดกูไดโนเสารมากกวา 700 ชิน้ เปนของไดโนเสาร
กนิพชื 2 ชนดิ และฟนไดโนเสารกนิเนือ้อกี 2 ชนดิ นอกจากนีย้งัพบซากกระดองเตา ฟนจระเข
หอยน้ำจืด เกลด็ปลา และฟนฉลามน้ำจืด แสดงวาเมือ่ประมาณ 130 ลานปกอน บริเวณนีค้งมี
สภาพเปนแองน้ำขนาดใหญและมีแมน้ำไหลผาน
ชวงเวลาหลังจากน้ัน กลุมบรรพชีวินวิทยามุงม่ันขุดคนอยูที่แหลงไดโนเสารในภาคอีสาน
โดยเฉพาะบรเิวณเทอืกเขาภพูานซึง่ครอบคลมุพืน้ที ่5 จังหวัด คอื หนองบวัลำภ ูอดุรธานี สกลนคร
กาฬสินธุ และมุกดาหาร แหลงฟอสซิลไดโนเสารในบริเวณนี้เปนหมวดหินจากยุคสมัยที่ตางกัน
คอืหมวดหนิภกูระดงึจากยคุจแูรสสกิตอนปลาย และหมวดหนิเสาขวัจากยคุครเีตเชยีสตอนตน
ชัน้หนิจากยคุจแูรสสิกตอนปลายเมือ่ประมาณ 150 ลานปทีแ่ลว เกดิจากการทบัถมของตะกอนจาก
แมน้ำลำธารขนาดใหญ มีฟอสซิลไดโนเสารหลายชนิดหลายขนาดปะปนอยูกับสัตวรวมสมัย
ชนิดอื่นๆ เชน จระเขขนาดใหญ โดยขุดคนพบกรามลางเกือบสมบูรณขนาดความยาวถึง 125
เซนติเมตรของจระเข ซูโนซูคสั ชนดิใหมจากจังหวัดหนองบัวลำภ ูหรือคนพบกระดูกสนัหลงัของ
ไดโนเสารสเตโกซอรัสทีอ่ำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสนิธ ุนอกจากนีใ้นจังหวัดมกุดาหารยงัพบกระดูก
ตนขาขนาดเลก็ของพวกฮปิซิโลโฟดอนต ซ่ึงเปนไดโนเสารทีม่สีะโพกแบบนก เดนิดวยสองขาหลงั
และกนิพชืเปนอาหาร ปะปนอยกูบัเศษกระดองเตาจำนวนมาก

กระดกูไดโนเสารในชัน้
หินหมวดหินโคกกรวด

กระดกูสันหลัง
ไดโนเสารสไปโนซอรคิ
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แหลงไดโนเสารอีกชวงอายุหน่ึงของเทือกภูพานคือหมวดหิน
จากยุคครีเตเชียสตอนตน เราพบแหลงฟอสซิลจากยุคสมัยนี้
มากกวา 20 แหง การคนพบทีส่รางความตืน่ตาตืน่ใจใหกบัชาว
คณะกลมุบรรพชีวนิเปนอยางมากคอืไดมกีารคนพบไขไดโนเสาร
ขนาดจิว๋จำนวน 4 ฟอง หลังจากตรวจสอบแลวพบวา ไขไดโนเสาร
ดงักลาวเปนของไดโนเสารขนาดเลก็ทีม่วีวิฒันาการใกลเคยีงกบันก
นอกจากแหลงหลักๆ ที่กลาวมาแลว ยังพบฟอสซิลไดโนเสาร
หลากหลายชนิดทางตะวันตกของภาคอีสาน ในแถบจังหวัด
ชยัภมูแิละนครราชสมีา รวมไปถงึเขตจังหวัดเพชรบรูณ ตวัอยางเชน ฟอสซลิไดโนเสารซอโรพอด
ทีเ่กาแกทีส่ดุจากชัน้หนิยคุไทรแอสสิกตอนปลาย ซ่ึงมอีายเุกาแกถงึ 210 ลานป ในจังหวัดชยัภมูิ
ขณะเดียวกันในจังหวัดนครราชสีมาก็มีการคนพบฟอสซิลไดโนเสารหลายชนิดที่มีชีวิตอยูในยุค
ครเีตเชยีสตอนตนเมือ่ประมาณ 100 ลานป ไดแก ไดโนเสารกนิเนือ้ในกลมุ สยามโมซอรสั กบั
สยามโมไทรันนสั และไดโนเสารกนิพชื พวกอกิวัโนดอน และพวก ภเูวยีงโกซอรัส
ในประเทศไทยเรานอกจากทางภาคอสีานแลวคณะกลมุบรรพชวีนิยงัคนพบรองรอยไดโนเสารทาง
ภาคเหนอืทีอ่ำเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา ทางภาคใตทีจั่งหวัดกระบีค่นพบกระดกูสนัหลงัขนาดใหญ
ของไดโนเสารซอโรพอด เมือ่ดจูากขนาดของกระดูกทีพ่บแลว สนันษิฐานไดวาซอโรพอดตัวนีน้าจะ
มีความยาวถึง 27 เมตร และมีลักษณะใกลเคียงไดโนเสารพวกยูฮีโลโปดิดเด ซ่ึงเปนไดโนเสาร
ทีพ่บเฉพาะในแถบเอเชยีตะวนัออกระหวางยคุจแูรสสกิถงึยคุครเีตเชยีสตอนตน อนัเปนชวงเวลา
ที่ทวีปตางๆ บนโลกแยกออกจากกัน การคนพบไดโนเสารซอโรพอดยุคจูแรสสิกบนผืนแผนดิน
ที่เรียกกันวา แผนฉาน-ไทย จึงสนับสนุนความคิดที่วา แผนฉาน-ไทย ชนกับแผนอินโดจีน
และเช่ือมตอเปนผืนเดียวกันกับแผนดินใหญของทวีปเอเชียตั้งแตชวงแรกของมหายุคมีโสโซอิก
โดยนาจะเกิดขึ้นในชวงกอนหนายุคจูแรสสิก

การพฒันาเครือขายในระดบัชาตแิละทองถิน่
รวมกอตัง้ชมรมรกัษไดโนเสารและจัดกจิกรรมคายเยาวชนในชวงปดเทอม ซ่ึงทำใหเกดิโครงการ
ยอยขึ้นคือ ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ เกิดชมรมยุวมัคคุเทศกเพื่อเผยแพรขอมูลของไดโนเสาร
ใหกับประชาชนท่ีมาเยี่ยมชมไดรับทราบการเปนมาของแหลง และยังเปนเครือขายในการคนหา
ฟอสซิลในพื้นที่ ทำใหสามารถพบแหลงฟอสซิลแหลงใหมขึ้นคือ แหลงภูสิงห

การสรางองคความรใูหม
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)

ไขไดโนเสารขนาดเล็ก
ในชัน้หินหมวดหินเสาขวั
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รางวลัท่ีไดรบัจากการวจิยั
พ.ศ. 2532 รางวัลบทความดเีดน จากชมรมธรณวีทิยาเชยีงใหม
พ.ศ. 2537 รางวัลที ่1 และท่ี 2 ประเภทบทความ ผลงานวชิาการดเีดนจากกรมทรพัยากรธรณี
พ.ศ. 2539 รางวัล CMU/GEOL 9000 Awards ประเภทวิชาการดีเดนหนวยงานราชการ

จากชมรมธรณีวิทยาเชียงใหม
พ.ศ. 2540 รางวัลผลงานวจัิยดเีดน จากสมาคมธรณวีทิยาแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2540 รางวัลปาฐกถา “สุด แสงวิเชยีร” จากคณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล

การเสนอผลงานและสิง่ตพีมิพ
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.

ฟอสซิลฟนไดโนเสาร
กินเน้ือและกรามลางของ

ไดโนเสารปากนกแกว



รางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

33มลูนธิิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

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)

โครงกระดกูไดโนเสาร
ภเูวยีงโรกซูอรส สิรนิธรเน
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สาขาเกษตรศาสตร

สภาวะท่ีเหมาะสมตอการสกดัน้ำมนัจากเมลด็สบดูำเพือ่ผลติไบโอดเีซล
ผชูวยศาสตราจารย ดร. มารสิา จาตพุรพิพฒัน
คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบูดำ โดยเร่ิมจากพิจารณา
องคประกอบและคณุสมบตัทิางเคม ีกายภาพของเมลด็สบดูำ องคประกอบของน้ำมนัในเมลด็สบดูำ
จากนั้นหาปริมาณและชนิดของตัวทำละลาย ตอการสกัดน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดสบูดำ ศึกษาผลของ
อณุหภมูทิีม่ปีระสิทธิภาพตอการสกดัน้ำมนั ตลอดจนศกึษาผลของเวลาตอการสกดั ทำการศกึษาการผลติ
ไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดสบูดำโดยกระบวนการเมทิลเอสเตอรทรานเอสเตอรฟเคชัน และศึกษา
ความคมุคาทางเศรษฐศาสตรของไบโอดีเซลจากน้ำมนัเมลด็สบดูำ

Optimization on Extraction from Jatropha curcas Seed Oil
for Biodiesel Production
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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สาขาเกษตรศาสตร

การพฒันาเทคนิคการขยายพนัธปุาลมน้ำมนัเชงิการคาในถงัหมกั
รองศาสตราจารย ดร. สมปอง เตชะโด
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปาลมน้ำมนัเปนพชืหลกัทีผ่ลติน้ำมนัของประเทศไทยท่ีมกีารแขงขันสงูกบัประเทศมาเลเซียและพืชน้ำมนั
อืน่ๆ เชน ถัว่เหลืองและเรป ปญหาการปลูกปาลมน้ำมนัในชวง 10 ปทีผ่านจนถงึปจจุบนัคอืการขาดแคลน
พันธุดีที่จากแหลงท่ีเชื่อถือได โดยทั่วไปเมล็ดพันธุที่ใชปลูกเปนลูกผสมเทเนราใหผลผลิตทะลายสด
(fresh fruit bunch; FFB) (2-4 ตนั/ไร) และน้ำมนัตอทะลาย (oil per bunch; OPB) (500-550 กก/ไร)
สงูกวาพนัธแุมดรูาและพันธพุอพสิเิฟอรา การผลติเมลด็ลกูผสมเทเนราจากพอแมพนัธทุีด่ตีองใชเวลานาน
ในการคดัเลอืก และใชพืน้ทดลองทีเ่ปนจำนวนมาก การเพาะเลีย้งเนือ่เยือ่จากตนเทเนราทีด่ปีระสบผลสำเรจ็
ใหผลผลติ FFB และ OPB สงูกวาการปลกูดวยตนเพาะเมลด็ลกูผสม 2-3 เทาตวั (Khaw and Ng, 1999)
(6-8 ตนั/ไร) สมปองและคณะ (2530-2548) ประสบความสำเรจ็ในการพฒันาการขยายพนัธปุาลมน้ำมนั
ดวยวธีิการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่โดยเริม่จากใบออนของตนกลา ตนโตท่ีใหผลผลติสงู จากผลความสำเรจ็
ในระดบัหองปฏบิตักิารทีก่ลาวแลวขางตนทำใหทราบขัน้ตอนทีช่ดัเจนในการขยายพนัธปุาลมดวยวธีิการ
เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เพือ่สรางสายตนทีต่รงตามพันธเุชนเดยีวกบัท่ีรายงานโดย Khaw และ Ng (1999) ปจจุบนั
มกีารขยายพืน้ทีป่ลกูไปทางภาคอีสาน ภาคเหนอืบางสวน ตลอดจนมกีารปลูกแทนในพ้ืนท่ีทางภาคใต
รวมเปนพืน้ทีป่ระมาณ 1 ลานไร ตามนโยบายของรฐับาล ดงันัน้ความตองการตนกลาปาลมน้ำมนัพนัธดุี
มมีากขึน้ ดงันัน้การใชเทคโนโลยผีลติกลาปาลมน้ำมนัพนัธดุดีวยวธีิการท่ีเสนอเปนการเพิม่ผลผลติตอหนวย
พืน้ที ่เพือ่เพิม่รายไดใหแกเกษตรกร ลดตนทนุการผลติ และพ่ึงพาตัวเองไดในเรือ่งพันธดุทีีม่คีวามเหมาะสม
ในแตละพ้ืนที ่นำไปสกูารผลติไบโอดีเซลในอนาคตทดแทนการนำเขาน้ำมนัเชือ้เพลงิจากตางประเทศ

Developmental Technique for Commercial Propagation of Oil Palm
in Bioreacter
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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สาขาเกษตรศาสตร

การยอยสลายดวยไอน้ำเบ้ืองตนของตนปาลมน้ำมนัเพือ่ผลติไซลทิอล
รองศาสตราจารย ดร. วทิยา ปนสวุรรณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปาลมน้ำมนัเปนพชืเศรษฐกจิท่ีสำคญัของประเทศไทย ตนปาลมน้ำมนัใชระยะเวลาสามปจึงจะโตพอท่ีจะ
ใชผลปาลม ซ่ึงจะนำไปสกดัเอาน้ำมนัออกจากผลปาลม ตามปกตตินปาลมน้ำมนัมอีาย ุ25 ป ถงึจะ
ทำการตดัฟน การศกึษาการใชประโยชนจากตนปาลมน้ำมนัในประเทศไทยยงัไมไดเริม่ทำกนัอยางจริงจัง
ซ่ึงอาจกอใหเกดิปญหาในอนาคตได ดงันัน้การศกึษาวิจัยเพือ่นำเศษเหลอืทิง้นีไ้ปเพิม่มลูคาจงึเปนสิง่
เรงดวนและจำเปนอยางยิง่ ตนปาลมน้ำมนัมอีงคประกอบเคมหีลกั 3 ชนดิ คอื เซลลโูลส ประมาณ 41%
เฮมิเซลลูโลส ในรูปของไซแลนซ่ึงเปนโพลีเมอรของน้ำตาลไซโลส 34% และลิกนิน 16.5% ดังนั้น
จุดประสงคในการวจัิยนีค้อืใชเทคนคิการยอยสลายดวยไอน้ำไปแยกเอาองคประกอบท้ังสามนีอ้อกจากกนั
แลวนำองคประกอบเคมขีองเฮมเิซลลโูลสในรปูของไซโลส ทีแ่ยกไดไปทำใหบริสทุธ์ิเพือ่ใชเปนวตัถดุบิ
ในการผลติไซลิทอลซ่ึงเปนสารเคมมีลูคาเพิม่ทีส่ำคญั

Steam Explosion Pretreatment of Oil Palm Trunk for Xylitol Production
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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37มลูนธิิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

สาขาเกษตรศาสตร

การพฒันาการสกดัน้ำมนัดักแดไหมพันธไุทยพ้ืนเมืองเพือ่เปนวตัถดิุบ
ท่ีมอีนภุาคขนาดเลก็ เพ่ือการพฒันาผลติภณัฑเครือ่งสำอาง
นางสาวพงษศริิ วนิจิฉยั
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการวจัิยนีจ้ะทำการสกดัสารสกดัโปรตนีจากรงัไหมและไขมนัจากดกัแดไหมพนัธพุืน้เมอืงของไทย
อยางนอยจำนวน 5 พนัธ ุโดยเนนทีก่รดไขมนัทีจ่ำเปนตอรางกาย โดยใชวธีิการสกดัดวยตวัทำละลาย
ในสภาวะทีเ่หมาะสม ทำใหแหงดวยวธีิทีเ่หมาะสม ตรวจหาขนาดและชนดิของการเกบ็กกัไขมนัจากดกัแด
ในอนภุาคขนาดเลก็เพือ่ใชเปนวตัถดุบิสำหรบัผลติภณัฑเครือ่งสำอาง รวมทัง้พัฒนาสตูรตำรับเครือ่งสำอาง
ทีม่สีวนผสมของน้ำมนัจากไหม ศกึษาคณุภาพทางกายภาพและเคม ีทดสอบการนำไปใช ทดสอบการแพ
และการระคายเคืองในสัตวทดลอง เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑในทองตลาด

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

การตรวจสอบสถานภาพการจำแนกชนดิพันธขุองปลากดัทงุ
(Wild Bubble Nest Betta) ในประเทศไทย
ดร. วรัญญา อรัญวาลยั
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จากการทีม่กีารพฒันาสายพนัธปุลากดัไทยเพือ่ใหมคีณุสมบตัเิฉพาะทีใ่ชในการตอสสูำหรบัเกมกฬีากดัปลา
หรือเพือ่เนนความสวยงามสำหรบัการเลีย้งไวดเูลน ทำใหเกดิคำถามเกีย่วกบัการจัดจำแนกชนดิของปลากดั
ในปจจุบนัวา มคีวามสอดคลองกบันยิามของคำวา “ชนดิ” ตามหลกัการทางชีววทิยา (Biological species
concept) หรือไม และจากขอมลูเบือ้งตนในการสำรวจแหลงอาศยัพบปลากดัลกูผสมในชือ่ “ลกูโยน”
“ลูกสาด” และ “ลูกสังกะสี” เปนตน จึงเปนที่นาสนใจในการศึกษาทบทวนสถานภาพของชนิดพันธุ
ปลากดัทงุ เพือ่ความชดัเจนทางวิทยาศาสตรและการดำรงไวซ่ึงปลากดัสายพนัธแุททีจ่ะเปนประโยชน
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.



ทุนชวยเหลือทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทุนชวยเหลือทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

39มลูนธิิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

สาขาเกษตรศาสตร

การสกดัและศกึษาคณุสมบตัปิระจท่ีุผวิของโปรตนีจากขาวและพฤตกิรรม
ดานรโีอโลจเีม่ือมสีตารชอยดูวย
ดร. จันทน ีอริุยะพงศสรรค
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัขอนแกน

โปรตีนจากขาวมีคุณคาและลักษณะเฉพาะตัวเกี่ยวกับการตานภูมิแพและมีคุณคาทางโภชนาการสูง
แตคณุสมบตัดิานการละลายต่ำซ่ึงทำใหยากในการสกดัโดยวธีิดัง้เดมิ งานวจัิยนีพ้ยายามทีจ่ะหาวธีิการ
ทีม่ปีระสิทธิภาพในการแยกสกดัโปรตีนจากขาวและศกึษาคณุสมบตัเิชงิหนาท่ีทีเ่กีย่วของกบัเจลสตารช
เพราะโปรตีนจากขาวจะมบีทบาทเกีย่วของกบัคณุสมบตัทิางเนือ้สมัผสัและเชงิหนาทีข่องสตารชในอาหาร
ที่ทำจากแปงขาวชนิดตางๆ ในการวิจัยจะทำการสกัดโปรตีนจากขาว 2 พันธุซ่ึงปลูกในประเทศไทย
โปรตีนจากเอนโดสเปอรมหรือขาวท่ีขดัส ี(คอืโอไรเซนและโปรลามิน) และโปรตีนจากรำและเอนโดสเปอรม
(คอือลับมูนิและโกลบมูนิ) จะถูกแยกออกมาโดยวธีิการสกดัทีแ่ตกตางกนั 3 วธีิตามคณุสมบตักิารละลาย
ของโปรตีน ทำการวเิคราะหโพรไฟลของโปรตีนชนดิตางๆ หลงัจากทำการแยกโปรตนีโดยใช Capillary
electrophoresis และ SDS-PAGE และทำการศกึษาคณุสมบตัทิางดานรโีอโลจีของโปรตีนทีแ่ยกได
เดีย่วๆ และโปรตีนทีม่สีตารชผสมอยดูวย

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

การพฒันาเคร่ืองหมายโมเลกลุดีเอน็เอของยนีสังเคราะหแปงอะไมโลเปคตนิ
เพ่ือใชในการปรบัปรงุพนัธขุาวเพ่ืออตุสาหกรรมแปง
ผชูวยศาสตราจารย ดร. สรีุพร เกตงุาม
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปจจุบนัการเพิม่มลูคาผลผลติขาวจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากแปงไดรับความสนใจมากขึน้
ตามลำดบั แปงขาวทีม่อีมโิลเปคตนิสงูจะใหความกรอบ นยิมนำมาทำขนมขบเคีย้ว สวนพนัธขุาว
ที่มีอมิโลสสูง (>30%) แปงจะมีลักษณะแข็งเหนียวเหมาะกับการทำเสนกวยเตี๋ยว เสนขนมจีน
แคปซูลยา และ modified starch เปนตน ในขบวนการสงัเคราะหแปงของขาวเอนไซม starch
branching (SBEs) ทำหนาที่เปนตัวนำ α-1-6 glucosidic linkage เขาสู α-polyglucans
ดงันัน้ SBEs จึงเปนตวักำหนดโครงสรางของแปงอมโิลเปคตนิ SBE1 (SBEI family) และ SBE3
(SBE II family) เกีย่วของกบัการสังเคราะหอมโิลเปคตินในเอนโดสเปรมประมาณ 70 และ 30%
ตามลำดบั ผวูจัิยมคีวามสนใจทีจ่ะพัฒนาเครือ่งหมายโมเลกลุดเีอน็เอทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงตอยนี
Sbe1 และ Sbe3 เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอเหลานี้สามารถนำมาใชประโยชนในงานปรับปรุง
พนัธขุาว ไดแก ใชบงชีค้วามเปนเอกลกัษณของสายพนัธขุาว สรางแผนทีย่นี และใชเปนเครือ่งมอื
ชวยในการคดัเลอืกในการปรบัปรุงพันธขุาวใหไดคณุภาพแปงตามความตองการของตลาดเพือ่เปน
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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41มลูนธิิโทเร เพ่ือการสงเสริม          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

สาขาเกษตรศาสตร

การพฒันาการผลติสารสกดัจากโปรตนีรำขาวและการประยกุตใชในผลติภณัฑ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. โชคชยั ธีรกลุเกยีรติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การผลติสารสกดัโปรตีนจากรำขาวสามารถผลติไดโดยนำรำสดมาสกดัโปรตีนโดยใชสารละลายดาง และ
ปรับปรุงสมบตัเิชงิหนาทีด่วยสารละลายกรดรวมกบัความรอน ตกตะกอนโปรตีนทีพ่เีอช 4.5 จะไดสารสกดั
โปรตีนจากรำขาวแบบขนหนดื นำมาทำแหงเปนสารสกดัโปรตีนจากรำขาวแบบผง ปรับปรุงคณุภาพกลิน่
สารสกดัโปรตีนจากรำขาวดวยการใชความรอน กรด หรือการทำปฏกิริิยากบัสวนผสมของอาหารบางชนดิ
กอนการทำแหง นำผลิตภัณฑสารสกัดโปรตีนจากรำขาวที่ไดมาทำการตรวจสอบคุณสมบัติในดาน
องคประกอบทางเคมี สมบตัเิชงิหนาทีแ่ละคุณภาพทางประสาทสัมผสั รวมท้ังศกึษาสภาวะท่ีเหมาะสม
ในการประยกุตใชสารสกดัโปรตีนจากรำขาวในผลติภณัฑเครือ่งดืม่ โดยจะเนนไปทีก่ารลดหรอืทดแทน
การใชโปรตีนเคซนีในเครือ่งดืม่ และลดหรือทดแทนการใชโซเดียมเคซเินตซึง่ใชเปนแหลงของโปรตีน
ในเครือ่งดืม่น้ำนมขาว นอกจากนี ้ยงัไดมกีารศกึษาการผลิตไฮโดรไลเซทจากสารสกัดโปรตีนจากรำขาว
และจากรำสกดัไขมนัทางการคาและนำไฮโดรไลเซทท่ีผลติไดมาใชเปนสวนผสมในผลติภณัฑซอสปรุงรส
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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การศกึษาผลของพลงังานมดืตอโครงสรางเอกภพ
ดร. อรรุจี เหมอืนวงศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

จากหลกัฐานตางๆ ทีไ่ดมาจากการสงัเกตการณทางเอกภพวทิยาเมือ่ไมนานมานี ้ไดใหขอสรปุวาประมาณ
70% ของพลงังานท้ังหมดในเอกภพอยใูนรูปของพลังงานมดื (dark energy) ซ่ึงมคีณุสมบตัหินึง่คอื
มคีวามดนัเปนลบ และเปนเหตขุองการทำใหเอกภพของเราขยายตวัออกดวยอตัราเรง นกัทฤษฎไีดหา
คำอธบิายของพลังงานดังกลาวซ่ึงเกีย่วของกบัวิวฒันาการของเอกภพโดยอาศัยพลศาสตรของ scalar field
แบบตางๆ ไดแก quintessence k-essence tachyon phantom และ ghost condensate แบบจำลอง
ทางทฤษฎเีหลานีส้ามารถใหผลเฉลยตางๆ ทีจ่ะนำไปสเูงือ่นไขเริม่ตนของการววิฒันาการของเอกภพได
งานวิจัยนี้จะทำการพิจารณาวาแบบจำลองของพลังงานมืดแบบใดที่สามารถอธิบายวิวัฒนาการของ
โครงสรางในเอกภพทีเ่กดิขึน้จริง โดยอาศยัแบบจำลองของ quintessence แบบตางๆ เพือ่หาเง่ือนไข
การกอตวัของโครงสราง (virialisation condition) เงือ่นไขดงักลาวนำไปสกูารวเิคราะหหาคณุสมบตัิ
ตางๆ ของโครงสราง ไดแก การกอตวัรวมกนั (clustering) ความสมัพนัธของคณุสมบตัขิองกลมุกาแลกซี่
(scaling relation) ฟงกชัน่ มวล และความสองสวาง เพือ่นำไปใชเปรียบเทียบกบัผลการสังเกตการณ
เทาทีม่อียใูนปจจุบนั จากผลดงักลาวจะทำใหสามารถเลอืกแบบจำลองทางทฤษฎีทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะสามารถนำมา
อธิบายเอกภพของเราได และนอกจากนีก้ารศกึษาครัง้นีจ้ะสามารถคาดการณความไวของเครือ่งมอืท่ีจะใช
ในการสำรวจเอกภพในอนาคตเพือ่การศกึษาหาคณุสมบตัทิีแ่ทจริงของพลงังานมดืตอไป

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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การหาคาเอาทพทุสัมพทัธของรงัสโีฟตอนโดยการจำลองแบบมอนตคิารโล
ดร. นคร ไพศาลกติติสกลุ
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อันตรกิริยาทางฟสิกสระหวางโฟตอนและอิเล็กตรอนกับสสาร สามารถจำลองไดอยางแมนยำดวย
คอมพวิเตอรโดยการใชเทคนคิการคำนวณแบบมอนตคิารโล การจำลองดงักลาวสามารถนำมาประยกุต
ใชกบัเครือ่งฉายรงัสีทางการแพทย เพือ่คำนวณหาปรมิาณรงัสีในตวักลางและเน้ือเยือ่ชนดิตางๆ ผลทีไ่ด
จากการจำลองเปนสวนประกอบสำคญัในโปรแกรมการวางแผนการรกัษา นอกจากน้ียงัสามารถใชแทน
การวัดปริมาณทางรังสีไดดวย การจำลองดวยคอมพิวเตอรจึงชวยลดกระบวนการวัดและการใช
เครื่องฉายรังสี ทำใหประหยัดทั้งเวลา คาใชจาย แรงงาน และลดการสึกหรอของเครื่องฉายรังสี
ในการศึกษานี้จะใชโปรแกรมมอนติคารโล BEAMnrc เพื่อจำลองรังสีโฟตอนพลังงาน 6 และ 10
เมกกะโวลต ซ่ึงไดจากเครือ่งฉายรงัสทีีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีโดยจะจำลองสวนประกอบทางกายภาพของ
เครือ่งฉายรงัสีและใชขอมลูจากการวดัปรมิาณรงัสีในน้ำของลำรงัสีโฟตอนขนาด 20x20 ตารางเซนติเมตร
เพือ่หาคาพลงังานและการกระจายตัวของลำอเิลก็ตรอนกอนกระทบเปาโลหะในเครือ่งฉายรงัสี ผลท่ีได
จะถูกนำไปใชสำหรบัการจำลองตอไป เพือ่คำนวณหาอตัราสวนของปริมาณรงัสีทีข่นาดของลำรงัสีตางกนั
(Relative output factor – คาเอาทพทุสมัพทัธ) และทำการเปรียบเทียบกบัผลการวัดสำหรบัลำรงัสี
โฟตอนขนาด 3x3 5x5 10x10 และ 40x40 ตารางเซนติเมตร

An Estimation of Photon Beam Relative Output Factors Using
Monte Carlo Simulation
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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ความสมัพนัธระหวางการเตรยีมโครงสรางทางจลุภาคและสมบัตขิอง
เซรามกินาโนคอมโพสติเฟรโรอเิล็กทรกิ
ดร. สกุานดา เจยีรศริิสมบรูณ
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

โครงการนี ้นำเสนองานวจัิยเกีย่วของกบัเทคนคิการเตรยีมเซรามกินาโนคอมโพสติเฟรโรอิเลก็ทรกิใหมๆ
โดยการเสริมแรงใหแกเมตริกซซ่ึงเปนสารจำพวกเฟรโรอิเลก็ทริก ดวยอนภุาคขนาดนาโนทีม่คีวามแขง็แรง
เชงิโครงสรางท่ีด ีดวยเทคนคิการเตรยีมเซรามกิแบบดัง้เดมิ แลวทำการตรวจสอบองคประกอบทางเคมี
โครงสรางทางจุลภาค สมบตัทิางกายภาพ ทางไฟฟา และเชงิกลของเซรามกิทีเ่ตรียมได ซ่ึงคาดวางานวจัิยนี้
จะไดแนวทางใหมในการพัฒนาสมบัตเิชงิกลของสารเฟรโรอิเลก็ทริก และในขณะเดียวกนักจ็ะรักษาสมบัติ
ทางไฟฟาทีด่ไีว งานวจัิยนีจ้ะนำเสนอความสมัพนัธของการเตรียม โครงสรางทางจุลภาค และสมบัตติางๆ
ของเซรามกินาโนคอมโพสติเฟรโรอิเลก็ทรกิ โดยรวมแลวงานวจัิยนีจ้ะชวยชีแ้นะแนวทางในการนำไปวจัิย
และพัฒนาตอยอด เพือ่ใหไดเซรามกิใหมทีใ่ชงานไดจริงในอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิสตอไป

Fabrication, Microstructure and Properties Relations of
Ferroelectric Nanocomposite Ceramics
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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การพฒันาระบบการผลติน้ำโอโซนอตัโนมตัขินาดใหญ
เพ่ือใชในอตุสาหกรรมเพาะเลีย้งกงุแบบยัง่ยนื
ดร. หมดุตอเลบ็ หนสิอ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เนือ่งจากอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งกงุเปนอตุสาหกรรมการเกษตรท่ีสำคญัของประเทศไทย และการ
เพาะเลีย้งกงุใหประสบความสำเรจ็จะตองดแูลสขุภาพของกงุใหแขง็แรงไมเปนโรค ซ่ึงเทคโนโลยทีีส่ำคญั
ที่เร่ิมใชกันอยางแพรหลายในตางประเทศคือ การใชน้ำโอโซนซ่ึงเปนเทคโนโลยีสะอาดที่ไมทำใหเกิด
การปนเปอนของสารเคมใีนธรรมชาติ สำหรบัในประเทศไทยนัน้เทคโนโลยดีงักลาวยงัไมสามารถนำมาใช
ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงลูกกุงไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณตางๆ และเทคโนโลยี
ในการผลติน้ำโอโซนยงัมรีาคาแพงมากและตองนำเขาจากตางประเทศ และประเทศไทยยงัขาดบคุคลากร
ทีม่คีวามรคูวามชำนาญเกีย่วกบัเทคโลยดีงักลาวซ่ึงเปนเทคโนโลยใีหมอยมูาก กลมุพลาสมาประยกุต
หนวยวจัิยฟสกิสทดลอง มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ จึงไดทำการวจัิยเทคโนโลยพีืน้ฐานเพือ่การกำเนดิ
Atmospheric surface barrier glow discharge และประสบความสำเรจ็ในการนำเทคโนโลยดีงักลาว
มาผลติน้ำโอโซนความเขมขนมากกวา 0.7 ppm ทีอ่ตัราการไหลของน้ำมากกวา 3,000 ลติรตอชัว่โมง
โดยทางกลุมวิจัยฯ มีศักยภาพที่จะพัฒนาระบบผลิตน้ำโอโซนอัตโนมัติที่สามารถผลิตน้ำโอโซน
ทีค่วามเขมขนมากกวา 0.3 ppm ทีอ่ตัราการไหลมากกวา 30,000 ลติร/ชัว่โมง เพือ่ใชในอตุสาหกรรม
การเพาะเลีย้งกงุแบบย่ังยืนในอนาคต

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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การศกึษาแหลงน้ำพรุอนในจงัหวดัระนองดวยวธิสีนามโนมถวง
สนามแมเหล็ก และวธิกีารทางไฟฟา
ผชูวยศาสตราจารย ดร. วรวุฒิ โลหะวิจารณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

แหลงพลงังานความรอนใตพภิพในประเทศไทยมกัจะสงัเกตเหน็ไดงายบนผวิดนิในรปูแบบของบอน้ำพรุอน
อยางไรก็ตามการพัฒนาเพ่ือใชประโยชนของแหลงน้ำพรุอนเหลานี ้เพือ่การบริการเกีย่วกบัสขุภาพ เพือ่
พลงังานท่ีหมนุเวยีนกลบัมาใชใหมไดหรือเพือ่การผลติกระแสไฟฟาเชนแหลงน้ำพรุอนฝางในภาคเหนอื
ของประเทศไทย จำเปนตองมีความเขาใจท่ีดเีกีย่วกบัสภาพแวดลอมใตดนิ การศกึษาวิจัยนีจ้ะมงุความ
สนใจไปท่ีแหลงพลังงานความรอนใตพภิพในจงัหวัดระนอง ในภาคใตของประเทศไทย วธีิการทางฟสกิส
เชน การวัดคาสนามโนมถวง การวิเคราะหและแปลความหมายคาสนามแมเหลก็โลก และการวัดคาสภาพ
ตานทานไฟฟาของดนิ จะนำมาใชโดยอาศยัความแตกตางของสมบัตทิางฟสกิสของหนวยหินและของไหล
ใตผวิดนิ จากความแตกตางเพียงเลก็นอย หรือ คาผดิปกตใินปริมาณทางฟสกิสทีว่ดัได จะสามารถใช
เพือ่การกำหนดขอบเขตของโครงสรางใตผวิดนิ เชน หนิแกรนติท่ีอาจเปนตวักำเนดิความรอน และรอยแยก
ทีอ่าจเปนเสนทางสำหรับของไหลใตผวิดนิ การประมวลขอมลูทัง้หมดจะนำไปสกูารกำหนดแบบจำลองของ
แหลงพลังงานความรอนใตผวิดนิในจงัหวัดระนองซ่ึงสามารถใชเปนขอมลูอางองิสำหรับการตดัสนิใจใน
การพฒันาแหลงพลงังานความรอนในอนาคต นอกจากนีก้ารศกึษาครัง้นีย้งัจะใหขอสรปุเกีย่วกบักลยทุธ
และวธีิการทีเ่หมาะสมสำหรบัการศกึษาวจัิยแหลงพลงังานความรอนในพืน้ทีอ่ืน่ๆของประเทศไทยตอไป
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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แผนเสนใยอเิลคโตรสปนพอลคิาโปรแลคโตนและพอลคิาโปรแลคโตน
ผสมดวยผงนาโนไฮดรอกซแีอปาไทตสำหรบัใชเปนโครงรางกระดกูเทียม
รองศาสตราจารย ดร. พชิญ ศภุผล
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยที่ดำเนินงานตอเนื่องจากงานวิจัยเรื่อง การเตรียมและการใชแผนเสนใย
อิเลคโตรสปนพอลิคาโปรแลคโตนเปนโครงรางสำหรับทำแผนกระดูกและ/หรือกระดูกออนเทียม
ซ่ึงเปนหนึง่ในโครงการทีไ่ดรับการสนบัสนนุงบประมาณวจัิยบางสวนจากเงนิทนุชวยเหลอืการวจัิยดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ครั้งท่ี 11
พ.ศ. 2547 โดยทีผ่ลงานการวิจัยไดรับการตอบรับใหตพีมิพในวารสาร Macromolecular Bioscience
และ Journal of Nanoscience and Nanotechnology ในขอเสนอโครงการนี ้จะมงุเนนเตรยีม
แผนเสนใยพอลคิาโปรแลคโตนและเสนใยพอลคิาโปรแลคโตนทีเ่ตมิผงนาโนของไฮดรอกซแีอปาไทต
ดวยกระบวนการปนเสนใยดวยไฟฟาสถติ และศกึษาพฤตกิรรมของเซลลกระดกู (Osteoblast) ทีเ่ลีย้ง
บนเสนใยพอลคิาโปรแลคโตนและเสนใยพอลคิาโปรแลคโตนท่ีเตมิผงไฮดรอกซีแอปาไทต เพือ่ศกึษา
ความคงอยูเชิงชีวภาพของเซลลภายหลังจากท่ีถูกเพาะเลี้ยงบนแผนเสนใยดังกลาวในระยะเวลา
ทีย่าวนานมากขึน้จากการศกึษาทีด่ำเนนิการไปแลว

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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การสงัเคราะหสารประกอบ 68Ga-polyphenols และศึกษาการกระจาย
ภายในเซลลและในหนเูพ่ือตดิตามการทำงานของไมโตคอนเดรยี
ของเซลลปกตแิละเซลลมะเรง็ดวยการสรางภาพระดบัโมเลกลุ
ดร. สำร ีมัน่เขตตกรน
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม

คณะผูวิจัยไดพบวาสารกลุมโพลีฟนอลมีตำแหนงออกฤทธิ์ที่ไมไตคอนเดรียของเซลลและสามารถ
แสดงถึงความแตกตางของสถานะเชิงฟสิกสของไมโตคอนเดรียของเซลลปกติและเซลลมะเร็ง
ในการศกึษาครัง้นีจึ้งไดเสนอทีจ่ะทำการสงัเคราะหสารประกอบ 68Ga-polyphenols และทำการศกึษา
การกระจายภายในเซลลและหนู เพื่อติดตามการทำงานของไมโตคอนเดรียในระดับเซลล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจะใชเปนโมเลกุลาโพรบหรือสารเพิ่มความแตกตางของการสรางภาพระดับโมเลกุล
รวมกบัเทคนคิการสรางท่ีใชในระดับคลนิกิเชน MRI CT และ PET ซ่ึงมปีระสิทธิภาพสงูมากและ
จะมีบทบาทท่ีสำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการศึกษาการทำงานของสารชีวโมเลกุลในระดับเซลล
ในหองทดลองจนถึงระดับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะการศึกษาถึงโรคตางๆ และการรักษาโรคในระดับ
สตัวทดลองจนถงึในระดบัคลนิกิ การพฒันาสารประกอบโพลฟีนอล 68Ga-polyphenols จึงเปนกญุแจ
สำคญัทีไ่มเพยีงแตจะทำใหเกดิเขาใจถงึความแตกตางของเซลลชนดิตางๆ ยงัจะใหรายละเอยีดถงึสภาวะ
เชงิพลงังานของเซลลซ่ึงสะทอนใหเหน็การเปลีย่นในเชงิสรีรวิทยาและชวีเคมขีองเซลล
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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การออกแบบ สังเคราะห และหาโครงสรางสารประกอบชนดิใหมของ
สารประกอบ arylpyridinium benzenesulfonates เพ่ือหาสารท่ีมี
สมบัตทิางทัศนศาสตรแบบไมเชงิเสน
ผชูวยศาสตราจารย ดร. สชุาดา จันทรพรหมมา
คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

การวจัิยดานสารอนิทรยีสงัเคราะหเพือ่หาสารทีม่สีมบตัทิางทัศนศาสตรแบบไมเชงิเสน (Non Linear
Optic, NLO) ไดรับความความสนใจเปนอยางมากในนานาประเทศตลอดระยะเวลาทีผ่านมาจวบปจจุบนั
เนือ่งจากสารเหลานีม้คีวามสำคญัในการประยกุตใชทางดานโทรคมนาคม การเกบ็ขอมลู (optic data
storage) และการเพิม่พลงังานแสงโดยการเพิม่ความถีข่องแสง (doubling frequency) จากความสำคญั
และประโยชนในการประยุกตใชของสารดงักลาว ผวูจัิยจงึเสนอโครงการวิจัยนีโ้ดยจะทำการออกแบบ
สารประกอบ สงัเคราะหสาร และหาโครงสรางของสารประกอบอินทรยีชนดิใหมจำนวน 12 สาร ของ
สารประกอบกลมุ arylpyridinium benzenesulfonates ดวยเทคนคิสเปกโตสโกปและเทคนคิการ
เลีย้วเบนของรังสีเอกซบนผลกึเดีย่วเพือ่หาโครงสรางสาร การจัดเรยีงตัวในผลกึ (crystal packing) และ
สมบตัทิางทัศนศาสตรของสารท่ีตกผลกึไดเพือ่หาสารท่ีมสีมบตัทิางทัศนศาสตรแบบไมเชงิเสน ผลลพัธ
ทีไ่ดจากโครงการวิจัยนีจ้ะทำการตีพมิพในวารสาร SCI journals นอกจากนีห้ากสารท่ีสงัเคราะหได
มีสมบัติทางทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสนที่นาสนใจก็จะสามารถนำไปพัฒนาเพื่อประยุกตใชตอไป
นอกจากนี้ ความรูที่ไดจากโครงการวิจัยนี้นับเปนประโยชนตอหลายสาขาวิชา เชน เคมี ฟสิกส
วศิวกรรมศาสตร และวัสดศุาสตร
Design, Synthesis and Characterization of Novel Arylpyridinium
Benzenesulfonates Compounds for Non-Linear Optical Materials
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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การศกึษาปจจยัท่ีมผีลตอการแพรพนัธขุองสาหรายในทะเลสาบสงขลา
และแนวทางแกไขปญหา
รองศาสตราจารย ดร. วนิยั เลยีงเจรญิสทิธ์ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โครงการศกึษาปจจัยทีม่ผีลตอการแพรพนัธขุองสาหรายในทะเลสาบสงขลาและแนวทางแกไขปญหา เปน
โครงการท่ีมเีปาหมายทีจ่ะแกไขปญหาความเสือ่มโทรมของคณุภาพน้ำ และระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลา
อนัเนือ่งมาจากการระบายน้ำเสยีทีม่สีารอาหารปนเปอนในปรมิาณสงูลงสทูะเลสาบสงขลา ซ่ึงไดกอใหเกดิ
การขยายพนัธขุองสาหรายหลายชนดิในทะเลสาบและทำใหคณุภาพน้ำเสือ่มโทรม เกดิปญหาปลาตาย
จำนวนมากเนือ่งจากขาดออกซเิจน ในการศกึษานีจ้ะมีการศกึษาทดลองในหองปฏบิตักิารเพือ่หาความ
สมัพนัธระหวางปริมาณสารอาหารท่ีสำคญั (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) และคาความเคม็ของน้ำกบัอตัรา
การเจริญเตบิโตของสาหราย (Nostoc sp., Cladaophora และ Enteromorpha) นอกจากนีย้งัมกีารพฒันา
แบบจำลองคณิตศาสตรเพือ่คำนวณการไหลเวยีนของน้ำ และการแพรกระจายของสารอาหาร คาความเคม็
และสาหรายในทะเลสาบสงขลา มกีารรวบรวมขอมลูและประเมินปริมาณสารอาหารท่ีระบายลงทะเลสาบ
และใชแบบจำลองคำนวณลักษณะการแพรกระจายและปริมาณสาหรายในแตละสวนของทะเลสาบ
ผลการวจัิยในโครงการนีจ้ะเปนประโยชนตอการวางแผนการจดัการคณุภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา

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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ระบบตรวจจบัคุณลักษณะพลวตัของระบบไฟฟากำลงัเชือ่มโยงระหวาง
ภาคกลางและภาคเหนอืโดยใชเครือ่งวดัเฟสเซอรแรงดนัไฟฟาผานทาง
เตารบัไฟฟาในทีพ่กัอาศยั
รองศาสตราจารย ดร. อสิระชยั งามหรู
สถาบนัเทคโนโลนนีานาชาตสิริินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

เปนทีท่ราบกันดวีาการเชือ่มโยงของระบบไฟฟากำลงัระหวางภาคกลางและภาคเหนอืดวยสายสงขนาด
500 kV นั้นมีลักษณะโครงสรางตามยาว ซ่ึงอาจกอใหเกิดการแกวงของกำลังไฟฟาที่ไหลในสายสง
เชือ่มโยงระหวางสองระบบได ผลกระทบของการแกวงของกำลงัไฟฟานีส้งผลเสยีตอเสถยีรภาพของระบบ
โดยตรง โครงการวจัิยนีน้ำเสนอระบบการตรวจจบัคณุลกัษณะพลวตัแบบออนไลนของระบบไฟฟากำลงั
เชือ่มโยงระหวางภาคกลางและภาคเหนอืโดยใชเครือ่งวดัเฟสเซอรแรงดันไฟฟา (Phasor Measurement
Unit, PMU) ทีเ่กบ็ขอมลูจากเตารบัไฟ 220 โวลทโดยตรง จึงทำใหการตดิตัง้ระบบตรวจจับโดยใช PMU
นัน้งายและสะดวก ในงานวจัิยนีจ้ะทำการตดิตัง้ PMU ทีส่ถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิริินธร มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร (มธ.) และมหาวิทยาลยัเชียงใหม (มช.) โดยการนำขอมลูความแตกตางเฟสระหวาง มธ.
และ มช. ที่วัดไดจาก PMU มาผานกระบวนการประมวลสัญญาณจะทำใหเกิดองคความรูใหม
ในคณุลกัษณะเชิงพลวัตของการแกวงของกำลังไฟฟาในสายสงเช่ือมโยงระหวางภาคกลางและภาคเหนือ
เพือ่ใชในวางแผนและพฒันาระบบไฟฟากำลงัตอไป

Monitoring of Power System Dynamics Between Central and Northern
Areas Based on Phasor Measurement Units via Demand Side Outlets
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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การประยกุตใชไบโอฟลมเพ่ือลดอตัราการละลายของของเหลวอนิทรียปนเปอน
และจำกดัการเคล่ือนตวัของมวลน้ำปนเปอนในชัน้น้ำใตดินท่ีเปนหินราว
ดร. อกัษรา พฤทธิวทิยา
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แหลงน้ำบาดาลปนเปอนสวนใหญในประเทศตางๆท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยจะตรวจพบสารอินทรยี
ระเหย สารไฮโดรคารบอน และโลหะหนักตางๆ ทัง้นีส้าร VOCs ทีพ่บจะมีขดีการละลายในน้ำบาดาล
ไดจำกดัจึงเกดิแยกตวัเปนชัน้ของเหลวเรยีกวา non-aqueous phase liquids (NAPLs) สงผลใหสารพษิ
ปนเปอนตกคางในช้ันน้ำบาดาลเปนเวลานาน ความสลบัซับซอนเนือ่งมาจากสภาพทางธรณีวทิยาและ
พฤติกรรมการไหลของน้ำบาดาลในชัน้หนิแตกราวสงผลใหการประเมนิศกัยภาพน้ำบาดาลและประสทิธิภาพ
การประยกุตใชเทคโนโลยตีางๆ ในการกำจดัสารพษิปนเปอนทำไดจำกดั โครงงานวจัิยนีพ้ฒันาขึน้เพือ่ศกึษา
ลกัษณะการไหลของน้ำบาดาลและพฤตกิรรมการละลายของ NAPLs ตกคางในหนิราวภายใตสภาวะ
การไหลและสภาพการปนเปอนทีต่างกนัโดยใชแบบจำลองทางกายภาพทีส่รางขึน้จากหนิปนูมรีอยราว
สวนใหญ นอกจากนีจ้ะเนนพฒันาการใชไบโอฟลมในชัน้หนิเพือ่จำกดัการเคลือ่นตวัของมวลน้ำปนเปอน
และเพ่ือยอยสลาย NAPLs องคความรอูนัเกดิจากโครงการวจัิยนีส้ามารถนำไปพฒันาขดีความสามารถ
ในการทำนายลกัษณะการไหลของน้ำบาดาลและการเคลือ่นตวัของสารพษิปนเปอนในโครงขาย fractures
ไดในอนาคต รวมทัง้สามารถนำไปใชออกแบบเทคโนโลยใีนการจดัการน้ำบาดาลปนเปอนทีม่ปีระสิทธิภาพ
และคมุคาแกการลงทุน การบำบดั พฒันา และบริหารทรัพยากรน้ำบาดาลอยางมปีระสิทธิภาพ จะนำ
ไปสูการพัฒนาศักยภาพน้ำบาดาลในประเทศไทยเพื่อใชเปนแหลงน้ำหลักสำหรับการอุปโภคบริโภค
อกีทัง้ใชเปนแหลงน้ำสำรองยามขาดแคลนแกภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไดตอไป
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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การศกึษาพฤตกิรรมการคบืของโลหะบดักรไีรสารตะกัว่
ดร. ธวัชชยั ปลกูผล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โครงการวิจัยทีเ่สนอขอรบัทุนชวยเหลอืจากมลูนธิิโทเรน้ี เปนโครงการวิจัยเพิม่เตมิจากโครงการวิจัยหลกั
ในหวัขอเรือ่ง การพฒันาโลหะบดักรไีรสารตะกัว่ชนดิ Sn-9Zn-xCu ซ่ึงไดรับการสนบัสนนุเงนิทนุวจัิย
จากกองทนุวจัิยคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ประจำป 2548 เพือ่จดุประสงค
ในการพฒันาโลหะบดักรไีรสารตะกัว่ชนดิ Sn-9Zn-xCu การวจัิยมงุเนนที ่การศกึษากรรมวธีิการเตรยีม
โลหะบัดกรีไรสารตะก่ัว การสรางอุปกรณและเคร่ืองมือที่จำเปนสำหรับการหลอมโลหะบัดกรีภายใต
บรรยากาศควบคมุ การทดสอบสมบตัทิางกายภาพพืน้ฐาน เชน อณุหภมูหิลอมเหลว และสมบตักิารเปยก
(Wettability) การทดสอบสมบตัเิชงิกลขัน้ตน ไดแก ความแขง็ และสมบตักิารตานแรงดงึ (Tensile
property) และการศกึษาโครงสรางจุลภาคของโลหะบดักรไีรสารตะกัว่ทีเ่ตรยีมได เนือ่งจากงบประมาณ
ทีไ่ดรับมจีำนวนจำกดั การศกึษาสมบตัเิชงิกลทีส่ำคญัอืน่ๆ เชน สมบตักิารตานทานการคบื (Creep
resistance) ยงัไมไดรวมอยใูนขอบเขตของโครงการวิจัยหลกั ดงันัน้ โครงการวิจัยนีจึ้งขอเสนอทีจ่ะศึกษา
สมบัติในการนำไปใชงาน (Reliability property) ของโลหะบัดกรีไรสารตะกั่วชนิด Sn-9Zn-xCu
ทางดานพฤตกิรรมการคืบ (Creep behavior) โดยจะเนนศกึษาถงึอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ไดแก
ความเคนการคบื (Creep stress) อณุหภมูกิารคบื (Creep temperature) ปริมาณของโลหะทองแดง (x)
ในสวนผสมของโลหะบัดกรทีีม่ผีลตอพฤตกิรรมการคบื และความสมัพนัธระหวางโครงสรางจุลภาคกบั
พฤตกิรรมการคบืของโลหะบัดกรไีรสารตะก่ัวชนดิ Sn-9Zn-xCu องคความรทูีจ่ะไดรับจากงานวจัิยนี้
จะเปนประโยชนตอการเสรมิสรางความเขมแขง็ทางดานเทคโนโลยวีสัด ุทัง้ทางดานความรพ้ืูนฐานทีจ่ำเปน
และการประยุกตใชในการผลิตโลหะบัดกรีไรสารตะกั่ว และจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิสและเคร่ืองใชไฟฟา ซ่ึงเปนอตุสาหกรรมท่ีสำคญัของประเทศท่ีใชโลหะบัดกรใีนการผลิต

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 process-
ing, 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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รางวลัท่ี 2 ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยมนสวรรค ภยูาดาว

โรงเรียนอุดมศึกษา
อำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ

การศกึษาสารทีเ่ปนองคประกอบ
สำคญัและประโยชนของประดบูาน

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ประดูบาน เปนพืชที่มีประโยชนมากมาย
เชน ทำเครือ่งใชตางๆ การยอมผา การฟอก
หนงั ยาสมนุไพรรักษาโรค หรือแมแตการ
นำมารับประทานเปนอาหารในบางทองถิ่น
นอกจากนี้ยางประดูและเกือบทุกสวนของ
ประดูมีสารเคมีที่เปนองคประกอบสำคัญ
ที่นำมาใชประโยชนได แตในประเทศไทย
กลบัมีการศกึษาเกีย่วกบัประดบูานนอยมาก
โดยเฉพาะทางดานเคม ีผวูจัิยและนกัเรยีน
จึงไดรวมกนัศกึษาเกีย่วกบัประดใูนดานตางๆ
เพื่อใหเห็นความสำคัญของการนำประดูที่มีอยูมากในกรุงเทพฯ และโรงเรียนอุดมศึกษามาใช
ประโยชน และเพ่ือใหนกัเรยีนตระหนกัถงึคณุคาและเห็นความสำคญัของทรัพยากรทีอ่ยรูอบตัว

2. หลักการและเนือ้หา
2.1 ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของประดบูานในประเทศไทย ลกัษณะทางพฤกษศาสตรและอนกุรม-

วธิาน โดยสบืคนจากตำรา งานวจัิย และแหลงเรียนรตูางๆ พบวาม ี5 ชนดิ คอืประดบูาน
ประดปูา ประดแูขก ประดแูดง และประดชูงิชัน

2.2 ทดสอบเบือ้งตนเพ่ือหาประเภทของสารสำคญั โดยการนำสวนของใบ เปลอืก รากของประดู
บานมาสกดัดวยตวัทำละลายอนิทรียบางชนิด พบวาสารท่ีพบในทุกสวนของประดบูาน คอื
Tannin, Flavonoid และ Saponin สวนสาระสำคญัทีไ่ดจากการคนควาขอมลูพบวาม ี13
ชนดิ คอื Isoliquirtigenin, Pterostilben, Pterocarpin, Narrin, Santalin, Angiolensin,
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Homopterocarpin, Prunetin, Formonoetin, r - hydroxyhydratropic acid, Pterofuran,
Pterocarpon และ β-eudesmol

2.3 ทดลองสกดัแยกคลอโรฟลลจากใบประดบูาน โดยใช Column chromatography พบวา
ในใบประดบูานมคีลอโรฟลล 3 ชนดิ คอื Chlorophyll a, Chlorophyll b และ Xanthophyll

2.4 ทดลองสกดัแยกเมด็ส ีการเกบ็รักษาเมด็ส ีและการนำไมไปใชประโยชน โดยทดลองนำ
กลบีดอกและใบมาสกัดเมด็สเีพือ่นำมาใชประโยชนและศึกษาการเกบ็เมด็สใีนผาเพือ่ศกึษา
ความคงทนของเมด็ส ีพบวาเกบ็เมด็สไีดดทีัง้ในผาฝายและผามสัลนิทีม่กีารเคลอืบทบัดวย
โซดียมซลิเิกต น้ำยางพารา และพาราฟนซึง่ใหผลดทีกุตวัขึน้อยกูบัการนำไปใชประโยชน
สวนดานการนำไมมาใชประโยชน พบวาเนือ้ไมใชไดดมีคีวามคงทน ลวดลายสวยงาม และ
ขัดเงาไดดี จึงเหมาะแกการนำมาใชประโยชนเปนไมเศรษฐกิจของประเทศ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ทำใหทราบถึงลักษณะท่ัวไป ชนิดของคลอโรฟลลที่พบในใบประดู ชนิดของสารสำคัญ

สูตรโครงสราง ตลอดจนประโยชนของสารสำคัญท่ีจะแนวทางในการวิจัยเพื่อนำไปสู
การนำสารเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ตอไป

- เกดิความรใูหมในการเกบ็รักษาเมด็สจีากดอกส ี และเปนแนวทางในการนำไปประยุกตใช
ใหเกดิประโยชน รวมถงึการนำไมประดมูาใชประโยชนเพือ่สงเสริมการเปนไมเศรษฐกจิ

การนำไมประดูมาใช
ประโยชนเพ่ือสงเสริม
ใหเปนไมเศรษฐกจิ
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เรือ แพ และเส้ือชูชพี
จากขวดพลาสตกิ

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในยุคปจจุบันนี้อาจเรียกวาเปนยุค “พลาสติก” เนื่องจากมนุษยมีการนำพลาสติกมาใชประโยชน
ในชวีติประจำวันกนัมากขึน้และแพรหลาย โดยเฉพาะ “ขวดน้ำพลาสตกิ” เปนผลติภณัฑทีไ่ดรับ
ความนยิมเปนอยางมาก เมือ่ผบูริโภคดืม่น้ำหมดแลวขวดพลาสติกกจ็ะถูกทิง้เปนขยะจำนวนมาก
โดยในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญนั้นมีขยะจากขวดพลาสติกถึงวันละ 3,000 ขวด ซ่ึงนาจะหาวิธี
เปลี่ยนขยะขวดพลาสติกนี้ใหเกิดประโยชนตอไป
จากขาวความเสียหายน้ำทวม โคลนถลมที่เกิดขึ้นชวงฤดูฝนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะในหมบูานกลมุเสีย่งทีเ่กดิน้ำทวมซ้ำซาก ทำใหเกดิความคดินำขวดพลาสตกิซึง่เปนขยะ
มาทำเปนเรอื แพ และเสือ้ชชูพี เพือ่ชวยบรรเทาความเสยีหายแกชวีติและทรัพยสนิของชาวบาน
ยามฉกุเฉนิ อกีทัง้ยงัเปนการประยุกตนำขยะพลาสตกิมาใชประโยชนไดโดยตรง

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสงบ บุญมาก

โรงเรียนภูเขียว
อำเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ

เรือจากขวดพลาสติก
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2. หลักการและเนือ้หา
หลกัของอารคมิดีสี กลาววา วตัถทุีจ่มมดิหรือจมเพยีงบางสวนในของเหลวใดๆ จะมีแรงลอยตัว
กระทำตอวตัถนุัน้และแรงลอยตวัจะเทากบัน้ำหนกัของของเหลวทีถ่กูวตัถนุัน้แทนที ่การทีเ่กดิแรง
ลอยตัวนี้ก็เพราะวาวัตถุที่จมในของเหลวจะมีแรงดันของของเหลวที่สวนลางของวัตถุมากกวา
ที่สวนบน ทั้งนี้เปนผลมาจากความแตกตางของความลึก ในกรณีวัตถุจมขนาดของแรงลอยตัว
เทากับขนาดน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทาวัตถุ สวนกรณีวัตถุลอยขนาดของแรงลอยตัว
เทากับขนาดน้ำหนักของของเหลวท่ีมีปริมาตรเทากับวัตถุสวนที่จมในของเหลว

2.1 เสื้อชูชีพจากขวดพลาสติก

2.2 เรือทองแบนจากขวดพลาสติก
ใชกาวซิลินโคนติดขวดพลาสติกขึ้นรูปเรือตามแบบ (มุมมองโครงสรางทางดานบน)

2.3 แพจากขวดพลาสติก
นำผาพลาสตกิมาเยบ็เปนชองๆ ใหพอดกีบัขวดน้ำอดัลมขนาด 1.25 ลติร ขนาดกวาง

1.2 เมตร (จำนวน 11 ขวดตามความกวางขวด) ยาว 1.5 เมตร (จำนวน 5 ขวดตามความสงูขวด)
ใสขวดน้ำอัดลงไป ทำสองช้ันมาประกบกันโดยมีโครงไมไผกากบาทเปนโครงสรางตรงกลาง

3. ประโยชนและการนำไปใช
- สามารถลดปญหาขยะจากขวกพลาสตกิ
- เสือ้ชชูพีจากขวดพลาสตกิสามารถเปนอปุกรณฝกวายน้ำ ชวยปองกนัอนัตรายทางน้ำ และ

เปนอปุกรณเพิม่ความสะดวกปลอดภยัในการหาปลา ตกเบด็ เกบ็ผัก เกบ็บัว ของชาวบานได
- เรือและแพจากขวดพลาสติกชวยในการอพยพสิ่งของกรณีเกิดน้ำทวมในเบื้องตนได
- แพจากขวดพลาสตกิชวยทดแทนแพจากไมไผ เพือ่เปนการลดการตดัไมทำลายปา
- เสื้อชูชีพจากขวดพลาสติกสามารถนำไปขยายผลประดิษฐเปนสินคาเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ

กลุมแมบาน และพัฒนาเปนสินคาหนึ่งตำบลหน่ึงผลิตภัณฑได
- เปนผลกระทบถงึเยาวชน ในเรือ่งความคดิสรางสรรค กระบวนการทำงาน และวิธีการคดิ
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หนากากปลอดภยั

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยทองใบ อูเงิน

โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
หนากากปลอดภยั เปนผลงานสิง่ประดิษฐเพือ่พยายามคดิแกปญหาใหกบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน ของโรงเรียนวดับงึน้ำรักษ เกีย่วกบัการเชือ่มเหลก็ดวยไฟฟาทีม่กัประสบปญหานกัเรยีน
นักเรียนไมชอบใชหนากากขณะเชื่อมเหล็ก ทำใหเกิดปญหานักเรียนไดรับบาดเจ็บทางสายตา
เห็นภาพไมชัด เจ็บตา เคืองตา ตาบวม อันอาจมีอันตรายถึงข้ันตาบอดได ทำใหผูปกครอง
บางคนสั่งหามฝกหัดชางเหล็กเชื่อมอีกตอไป
เพือ่ใหสามารถฝกฝนนกัเรยีนในการเปนชางเช่ือมพืน้ฐาน จึงไดพยายามสอบถามบคุคลทีเ่ปนชาง
คร ูอาจารย กพ็บปญหาดังกลาวนีท้กุคน และยังไมมหีนากากหรือวธีิการใดท่ีดกีวาใชหนากากทีม่ี
จำหนาย จึงทดลองทำการประดิษฐหนากากปลอดภยันีข้ึน้ ดวยเหตผุลนี้

2. หลักการและเนือ้หา
หลักการทำงาน

เมือ่เกดิแสงจาขึน้จดุเชือ่ม จะสงผลใหอปุกรณ
ตรวจรับแสง (sensor) ที่ติดไวดานหนาของ
หนากากทำงาน เปลีย่นพลงังานแสงเปนพลงังาน
ไฟฟาสงเขาไปยังหนวยควบคุม (control)
หนวยควบคมุจะบงัคบัใหสวทิซตดัตอ (relay)
ปดเปดวงจรใหกระแสไฟฟาไหลผานขดลวด
(coil) และเกิดอำนาจแมเหลก็ขึน้ทีข่ดลวดนัน้
ทำการดดูและผลกักบัแมเหลก็ถาวรทีต่ดิไวกบั
กระจกทึบแสง ทำใหกระจกทึบแสงเคลื่อนตัว
ปดและเปดโดยอัตโนมัติ

หนากากปลอดภัย
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วิธีดำเนินการสราง
1. ใชแผนกระจกทบึสำหรบักรองแสง นำมาตดิแกนและแมเหลก็ถาวร
2. ใชลวดทองแดงอาบน้ำยาเบอร 30 พันรอบแกนทอพีวีซีประมาณ 250 รอบ จำนวน 4 ชุด

เพือ่ทำหนาทีเ่ปนแมเหลก็ไฟฟา และนำมาประกอบ
3. ประกอบอุปกรณในชุดควบคุมตางๆ ตามแผนภาพการทำงาน

4. จากแผนภาพประกอบชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส ดงัวงจรไฟฟา

วิธีการใชงาน
ในการใชงานตองคาดหนากากไวทีห่นา โดยชองมองอยตูรงตำแหนงตาของผสูวมใส คาดสายรดั
รอบศรีษะ สวนสายรดัเสนลาง ใชรัดกบัปลายคางใหแนนเชนเดยีวกนั หนากากปลอดภยักพ็รอม
ที่จะชวยปองกันอันตรายจากรังสีและแสงสวางท่ีจะทำอันตรายกับสายตาไดเปนอยางดี และใน
ขณะทำงานผูปฏิบัติงานก็สามารถใชมือทั้งสองขางหยิบจับไดโดยไมตองกังวลในการถือหนากาก
แบบเกาอกีตอไป

3. ประโยชนและการนำไปใช
เมื่อนำส่ิงประดิษฐ “หนากากปลอดภัย” ไปทดลองใชงานแลว พบวาสามารถปองกันแสงที่เขาสู
นัยนตาไดเปนอยางดี โดยนักเรียนที่ไดทดลองใชงานมีความพึงพอใจดวยเหตุผลดังนี้
1. สามารถใชมอืทัง้ 2 ขางหยิบจับชิน้งานได เพราะหนากากตดิกบัศรีษะโดยสายรัด
2. หนากากปองกนัแสงไดอตัโนมัต ิระหวางท่ีหนากากเปดออกสามารถคอยๆ แหยปลายธูปเชือ่ม

ลงไป โดยไมตองระวังเร่ืองแสงจะเขาตา
3. ชวยลดความกลวัการเชือ่มเหลก็ของนกัเรยีนและทำใหการฝกหดังานเชือ่มเหลก็งายขึน้
4. ในขณะทีก่ารอารคของไฟฟาเริม่ขึน้ จะเห็นแสงออนๆ บางในระยะสัน้ๆ ประมาณ 1/100 วนิาที

กอนที่กระจกจะปดโดยการทำงานของระบบอัตโนมัติ แตก็ไมทำใหตาพรามัวหรือตาเจ็บหลัง
จากการทำงานเชือ่มเหลก็ครัง้ละ 1-2 ชัว่โมง

5. นกัเรยีนทีฝ่กเชือ่มเหลก็ชอบใชหนากากปลอดภยัอตัโนมตัทิีป่ระดิษฐขึน้ มากกวาการใชหนากาก
แบบท่ีใชกันอยูทั่วไป

Sensor Control Relay

Battery

Coil
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การศกึษาพชืทีม่สีาร
กอใหเกิดไซยาไนด

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยปน ชางทอง

โรงเรียนดัดดรุณี
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
มนษุยใชพชืเปนอาหารมาต้ังแตสมยัดกึดำบรรพ จนเกดิเปนวฒันธรรมการบริโภคพืชผกัในรูปแบบ
ตางๆ ไมวาจะเปน ตม ลวก ดอง หรือรบัประทานเปนผกัสด โดยไมรวูาในผักสดบางชนิดมสีารพิษ
ทีพ่บมากชนดิหนึง่คือ ไซยาไนด (cyanide) ซ่ึงถามนษุยหรือสตัวไดรับไซยาไนดและสะสมอยใูน
รางกายจะเกิดอาการแบบเฉียบพลัน เนื่องจากไซยาไนดในรูปไอออนจะดูดซึมไดดีและรวดเร็ว
ทางลำไสและปอดเขาสูกระแสเลือด เกิดพิษทันทีและรุนแรงจากสภาวะฮีโมโกลบินไมสามารถ
นำออกซเิจนไปเลีย้งเซลลเกดิความผดิปกตใินระบบการหายใจ ระบบประสาท และระบบหมุนเวยีน
โลหิต โดยจะมอีาการหายใจไมออก ตวัเขยีว หยดุหายใจกระทันหนั และตายไดใน 2-3 นาที
ผวูจัิยตระหนกัถงึปญหานี ้จึงไดทำการศกึษาพชืทีม่สีารกอใหเกดิไซยาไนดตามธรรมชาต ิรวมทัง้
ทดสอบเพือ่เปรยีบเทยีบปริมาณสารในฤดตูางๆ ทดลองวธีิงายๆ ในการลดสารนีใ้หเหลอืนอยทีส่ดุ
หรือหมดไป ซึง่จะชวยใหประชาชนมีความรใูนการหลกีเลีย่งบริโภค พฒันาองคความร ูจัดกจิกรรม
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรเสริมหลักสูตร เผยแพรขอมูลสูประชาชนในการลดความเปนพิษ หรือ
หลกีเลีย่งการรับประทานพืชท่ีมสีารกอใหเกดิสารพิษชนิดไซยาไนด ตลอดจนลดความสญูเสยีของ
สตัวเลีย้งจากปญหานี้

การตรวจหาพืชท่ีมี
สารกอใหเกดิไซยาไนด
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2. หลักการและเนือ้หา
วิธีการดำเนินการ
ตอนที ่1 เกบ็ตวัอยางพชืและทดสอบสารกอใหเกดิไซยาไนดในพชื
ทำการสำรวจและเกบ็ตัวอยางพชืแบบเจาะจงจากแหลงธรรมชาติ สวนครวั บริเวณชมุชน และ
ตลาดจำหนายผกัสดในภาคตะวนัออก บนัทกึขอมลูสภาวะแวดลอม (อณุหภมูอิากาศ ความชืน้
สมัพนัธ ปริมาณน้ำฝน) ระหวางมกราคม 2544 - กนัยายน 2548 จากนัน้นำมาแยกชนดิพชื
และทดสอบสารกอใหเกดิไซยาไนดเบือ้งตนดวยวธีิ picrate test ใน/นอกหองปฏบิตักิาร
ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบปริมาณสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชในฤดูตางๆ
คดัเลอืกพชืทีเ่หมาะสมจากตอนที ่1 โดยทำการเกบ็ตวัอยางซ้ำ 3 ครัง้ในชวงฤดหูนาว ฤดรูอน
และฤดูฝน พรอมดวยบันทึกขอมูลสภาวะแวดลอม (อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพันธ
ปริมาณน้ำฝน) วเิคราะหปริมาณสารกอใหเกดิไซยาไนดในพชืสดดวยวธีิ alkaline titration test
ตอนท่ี 3 ศกึษาวธีิลดปริมาณสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชบางชนิด
ศกึษาวธีิลดปรมิาณสารกอใหเกดิไซยาไนดในพชืบางชนดิดวยความรอน กรด และเบส
ผลการทดลอง
ผลการทดสอบสารกอใหเกดิไซยาไนดในพชืจากการคดักรองดวยวธีิ picrate test  พบพชืทีม่ีสาร
กอใหเกดิไซยาไนด 140 ชนดิ และผลการวิเคราะหดวยวธีิ alkaline titration test พบพชืทีม่ีสาร
กอใหเกดิไซยาไนดในระดับมพีษิมาก 15 ชนดิ ไดแก โพธ์ิหนาม พญาไรใบ สบดูำ สบแูดง ละหงุ
มนัสำปะหลงั ไมยราบยกัษ มะกล่ำตาชาง มะกล่ำตาหน ูผกัเสีย้น ผกัเสีย้นปา กะทกรก กะทกรก
ยกัษ สาวนอยประแปง และสะแกนา ระดับมพีษิปานกลาง 19 ชนดิ และระดับมพีษินอย 106 ชนดิ
ผลการเปรียบเทียบปริมาณสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชตระกูลถั่วในฤดูตางๆ พบวาฤดูฝนพืช
มสีารกอใหเกดิไซยาไนดเฉลีย่สงูสุด แลวลดลงในฤดหูนาวและรอนตามลำดบั และผลการศกึษา
วิธีลดปริมาณสารกอใหเกิดไซยาไนดในผักเสี้ยน พบวาการตมที่ 100 องศาเซลเซียส การทอด
ในน้ำมนัพชืเปนเวลา 1 นาทขีึน้ไป การอบ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาทขีึน้ไป การแชกรด
แอซติกิความเขมขน 5% เปนเวลา 7 นาทขีึน้ไป และความเขมขน 10% เปนเวลา 5 นาทขีึน้ไป
การหมักดองเปนเวลา 1 วนัขึน้ไป หรือการผสมปนูขาวเหลวเปนเวลา 1 นาทขีึน้ไป สามารถลด
ปริมาณไซยาโนจินิกกลัยโคไซดในพืชใหลดลงจนเหลืออยูในระดับท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- พัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรชีวภาพเกี่ยวกับพืชที่มีไซยาโนจินิกกลัยโคไซต หรือ

สารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชธรรมชาติ เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ฐานขอมลูและชุดทดสอบสารพิษท่ีกอใหเกดิไซยาไนด และการฝกปฏบิตักิาร
ทางวิทยาศาสตรแบบบูรณาการทางชวีวทิยา เคม ีพฤกษศาสตร และโภชนศาสตร

- ไดวิธีลดสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืชอยางงาย
- สงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นในการลดสารกอใหเกิดไซยาไนดในพืช
- เปนแนวทางลดความสญูเสยีของปศสุตัวจากการกนิพชืมสีารกอใหเกดิพษิ
- สนับสนุนโครงการรณรงคอาหารปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล
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ชดุทดลองวดัชวงเวลาการตก
ของวตัถอุยางอสิระและคาบเวลา
ของซิมเปลเพนดลูมั

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยชาญ ชดูวงแกว

โรงเรยีนพนมสารคาม “พนมอดลุวทิยา”
อำเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การเรียนวิชาฟสิกสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการทดลองในหลายเรื่อง การทดลองเรื่อง
การตกของวตัถอุยางอสิระเปนเรือ่งท่ีสำคญั เพราะเปนพืน้ฐานของการเรยีนรพูฤตกิรรมการตกอยาง
อสิระของวตัถวุาเกีย่วของกบัปริมาณใดบาง และปริมาณเหลานัน้มทีีม่าอยางไร การทำความเขาใจ
อยางลึกซึ่งจึงเปนพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาวิชาฟสิกสขึ้นสูงตอไปอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันอุปกรณการทดลองเรื่องการตกของวัตถุอยางอิสระในหองปฏิบัติการ ในบางเร่ืองไมไดมี
อปุกรณการทดลองใหเหน็จริงได เชน การวดัเวลาการตกของวตัถใุนแนวโปรเจกไทลกบัเวลาทีว่ตัถุ
ตกอสิระในแนวดิง่ท่ีระดบัความสงูเทากนั หรือการวดัคาบเวลาของการเคลือ่นทีแ่บบซิมเปลเพนดลูมั
เปนตน ดงันัน้ผสูรางจึงตัดสนิใจคนควาเพือ่สรางอปุกรณดงักลาว โดยคาดหวงัวาอปุกรณทีส่รางข้ึนนี้
จะตองมคีวามแมนยำในการวดัระดับท่ียอมรบัไดและสมกบัยคุดจิิตอล ดงันัน้ผสูรางจึงไดออกแบบ
สรางชุดทดลองโดยใชหนวยวัดชวงเวลาเปนไมโครคอนโทรลเลอรซ่ึงเปนสวนประกอบท่ีสำคัญ
นอกจากเปาหมายในการประดิษฐอุปกรณดังกลาวเพื่อการทดลองตามบทเรียนแลว ผูสรางยังได
นำเอาแนวคดิการออกแบบไปกระตนุใหนกัเรยีนไดเหน็
เปนตัวอยางในการสรางโครงงานวิทยาศาสตร โดยชี้
ใหเห็นวานักเรียนสามารถนำหลักการและทฤษฎี
ทางฟสิกสทั้งหลายที่ไดเรียนมาประยุกตสรางเปน
สิ่งประดิษฐตามจินตนาการของตนเองได

2. หลักการและเนือ้หา
แนวทางดำเนินการ
1. ออกแบบสรางชดุทดลองวดัชวงเวลาการตกของวตัถุ

อยางอสิระและคาบเวลาของซิมเปลเพนดลูมั ซ่ึงแบง

ชดุทดลองวดัชวงเวลา
การตกของวัตถุอยาง
อิสระและคาบเวลาของ
ซิมเปลเพนดูลัม
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เปน 2 ดาน คอื ดานโครงสรางของชดุทดลอง และดานอปุกรณไฟฟาและอิเลก็ทรอนกิส
2. นำชุดทดลองที่สรางขึ้นไปทำการทดลองวัดปริมาณตางๆ เปรียบเทียบกับทฤษฎีซ่ึงมีการ

ทดลองท้ังหมด 5 การทดลองดงันี้
การทดลองที ่1 การวดัชวงเวลาทีจุ่ด 2 จุดของการตกแบบอสิระของวัตถุ
การทดลองที ่2 หาสมการการเคลื่อนที่ของการตกแบบอิสระของวัตถุจากกราฟการกระจัด

กับเวลาและหาคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก
การทดลองที ่3 การหาคาบเวลาของการเคลือ่นทีแ่บบซิมเปลเพนดลูมัของลกูกลมโลหะ
การทดลองที ่4 การหาความเรว็ตนของโปเจกไทลและเปรียบเทยีบเวลาของวัตถทุีต่กในแนวดิง่

กบัแนวโปรเจกไทลทีค่วามสงูเดยีวกนั
การทดลองที ่5 การวัดชวงเวลาของวัตถุตกอยางอิสระโดยบันทึกเวลาการตกใหแสดงผล

บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ผลการทดลอง
1. การวดัชวงเวลาการตกของวตัถอุยางอสิระระหวาง 2 จุดคาแตกตางจากทฤษฎ ี1.96%
2. การวดัชวงเวลาการตกของวตัถอุยางอสิระ 7 ชวงนำขอมลูเขยีนกราฟหาคา g ไดคาแตกตาง

จากทฤษฎี 7.35%
3. การเคลือ่นทีแ่บบซิมเปลเพนดลูมั คาความชนัของสมการ T2 = 4π2 L  ตางจากทฤษฎ ี0.74%
4. ความเรว็ตนของโปรเจคไทลมคีาแตกตางจากทฤษฎ ี 2.63%
5. เวลาของการตกของการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทลกับแนวดิ่งท่ีระดับความสูงเทากัน มีความ

แตกตางกัน 0.74%
6. ขอมูลจากการทดลองสามารถเช่ือมโยงเขาสูเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรได

3. ประโยชนและการนำไปใช
- นกัเรยีนไดใชศกึษาการเคลือ่นทีข่องวัตถแุละเร่ืองการตกอยางอิสระของวัตถอุยางเปนรปูธรรม
- นกัเรยีนสามารถนำไปทดลองหาปรมิาณตางๆ ของการตกอยางอสิระไดดวยตวัเอง
- เพิม่ความสนใจใหกบัการเรยีนวชิาฟสกิส โดยเฉพาะเรือ่งการเคลือ่นทีข่องวตัถุ
- เปนแนวทางทำโครงงานวิทยาศาสตร โดยนำหลักการทางฟสิกสที่เรียนมาประยุกต และ

ออกแบบสรางสิ่งประดิษฐได

g
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นาฬกิาโปรแกรม

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยประยรู บุญยืน

โรงเรยีนทาตูมประชาเสริมวิทย
อำเภอทาตมู จงัหวดัสุรนิทร

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
การเพาะชำตนไมดวยวิธีการพนละอองน้ำ หาก
พนนานเกินไปตนไมก็จะเนาเสียเพราะดินแฉะ
มากเกนิไป แตถาพนสัน้เกนิไปกิง่ชำกจ็ะแหงตาย
จึงตองมีการพนและหยุดพนละอองน้ำใหเหมาะสม
กับความตองการของพืช เมื่อกิ่งชำเริ่มมีรากขึ้น
กเ็ปลีย่นโปรแกรมใหระยะเวลาการพนละอองน้ำ
นานขึ้นจนพืชมีรากที่สมบูรณ สำหรับปจจุบัน
เครือ่งควบคมุดงักลาว มรีาคาสงู ตัง้โปรแกรมยาก
ผสูรางจึงประดิษฐเครือ่งควบคมุเวลามาทดแทนในราคาประหยดั น้ำหนกัเบา ตดิตัง้สะดวก เมือ่
ชำรุดกซ็อมงาย หรือใหชางซอมวทิยโุทรทัศนซอมไดในราคาถกูและรวดเร็วเพราะเคร่ืองไมซับซอน
นอกจากนี้ยังสามารถประยุกตใชกับหลอกไฟฟาหรือวิทยุใหทำงานตามเวลาที่กำหนดไดอีกดวย

2. หลักการและเนือ้หา
หลักการทำงาน
เมือ่บริเวณท่ีถกูเจาะรูของแผนโปรแกรมหมุนผาน LDR แสงจากซุปเปอร LED จะสองกระทบ LDR
ทำใหรีเลยทำหนาทีเ่ปนสวติชตอวงจรไฟฟาภายนอก เมือ่บริเวณท่ีไมไดเจาะผาน LDR กจ็ะก้ันแสง
จากซปุเปอร LED ทำใหรีเลยทำหนาทีเ่ปนสวติชตดัวงจรไฟฟาภายนอก วงจรไฟฟาภายนอกจะถกู
ตัดหรือตอนานแคไหนข้ึนกับความกวางของรูที่เจาะบนแผนโปรแกรมท่ีติดตั้งอยูกับแกนกลาง
เขม็นาท ีและการหมุน VR1 โปรแกรมท่ี 1 จะทำงานถี ่ใชกรณกีิง่ชำยงัไมงอกราก หรือหนาแลว
โปรแกรมท่ี 2 ใชกรณีทีก่ิง่ชำเริม่มรีากงอกบางแลว หรือในฤดฝูนอากาศมคีวามชืน้สงู

นาฬิกาโปรแกรมและ
สวนประกอบภายใน
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วิธีการทดลอง
1. ตอเครือ่งสูบน้ำไฟฟากบัหมายเลข 11 และเสียบ

ปลัก๊ไฟฟา 220 V เปดสวติชวงจรสวิตชแสง
2. ปรับ S1 ไปดานบนหมนุ VR1 ไปดานซายสดุและ

ขวาสดุ บนัทกึเวลาการทำงานเครือ่งสูบน้ำ 10 ครัง้
3. ปรับ S1 ไปดานลางหมนุ VR1 ไปดานซายสดุและ

ขวาสดุ บนัทกึเวลาการทำงานเครือ่งสูบน้ำ 10 ครัง้
4. ทำการชำก่ิงกุหลาบจำนวน 20 กิ่งภายใตแสลน

กรองแสง 50 เปอรเซน็ต เปนเวลา 2 วนั
5. ปฏิบัติการทดลองเชนเดียวกับขอ 1-2 แตตอ

หวัพนหมอกละอองน้ำเพ่ิม 2 หวับันทกึผล
6. ปฏบิตักิารทดลองเชนเดยีวกบัขอ 1, 3, 4, และ 5

และทำการบันทึกผล

ผลการทดลอง
1. ปรับสวติช S1 ไปดานบนเปนการเลอืกโปรแกรม 1 โดยหมนุ VR 1ไปดานซายสดุและขาวสุด

ไดคาเฉลีย่เวลาทีเ่ครือ่งสบูน้ำทำงาน 29.40 และ 34.80 วนิาท ีตามลำดบั
2. ปรับสวติช S1 ไปดานลางเปนการเลอืกโปรแกรม 2 โดยหมนุ VR 1ไปดานซายสดุและขาวสดุ

ไดคาเฉลีย่เวลาทีเ่ครือ่งสบูน้ำทำงาน 39.30 และ 57.90 วนิาท ีตามลำดบั
3. เมือ่เลอืกโปรแกรม 1 และหมนุ VR1 ไปทางซายสดุกิง่ชำมกีารเฉาลง สวนหมนุ VR1 ไปทาง

ขวาสุดกิ่งชำกลับมาสดชื่นตลอด
4. เมือ่เลอืกโปรแกรม 2 และหมุน VR1 ไปทางซายสดุกิง่ชำมกีารเหีย่วเฉาลง สวนหมนุ VR1

ไปทางขวาสุดกิ่งชำเห่ียวเฉาเหมือนเดิม

สรุปผลการทดลอง
1. ทัง้โปรแกรมที ่ 1 และโปรแกรมที ่ 2 เมือ่หมนุ VR1 ไปทางซายทำใหเครือ่งสบูน้ำจะใชเวลา

ทำงานนอยกวาทางขวา
2. โปรแกรมท่ี 1 ทำงานถีก่วาโปรแกรมท่ี 2
3. โปรแกรมที ่1 หมนุ VR1 ไปทางขวาสดุเหมาะแกการชำกิง่ตนไมทีส่ดุ

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ใชควบคมุเครือ่งสบูน้ำหรือวาลวไฟฟาในการพนละอองน้ำในโรงเรือนเพาะชำกลาไม และ

โรงเรือนเลีย้งสตัวเพือ่ระบายความรอน
- ชวยลดคาใชจายและลดความยงุยากในการใชงานเครือ่งนาฬกึาโปรแกรมจากตางประเทศ
- ใชควบคุมการเปดปดหลอดไฟฟา หรือวิทยุเทป กรณีตองการลวงโจรวามีคนอยูในบาน

ระหวางท่ีเจาของบานไมอยู
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มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย

1. วตัถปุระสงค
บริษัทในกลุม “Toray” ไดประกอบกิจกรรมในประเทศไทยมานานกวา 40 ป ผลิตภัณฑตางๆ
ภายใตชือ่ “Toray” ไดเปนทีร่จัูกสำหรบันกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป โดยเปนผริูเริม่
ผาใยสังเคราะหเปนรายแรกในประเทศไทย
“Toray” ไดพจิารณาวางานทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิง่สำคญัมากตอการเจริญทาง
ดานการพฒันาประเทศและเศรษฐกิจ โดยในปจจุบนัประเทศตางๆ ในยโุรปและอเมริกาไดพฒันา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปกวางไกลเปนอยางมาก ทำใหเกิดการแขงขันกันอยางสูง
ในดานการคาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และใหกำลังใจแก
ผูที่อยูในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray” จึงไดจัดหาทุนเพื่อใหเกิดประโยชนและมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุดหนาขึ้น โดยใหเงินสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี อกีทัง้ใหรางวัลแกหนวยงานและบุคคลหรอืผคูนควาทีเ่ปนประโยชน
กับวงการวิทยาศาสตร และใหการสนับสนุนครู-อาจารยที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย ใหมีการเสริมสรางความคิดในเชิงวิทยาศาสตรดวยการคิดสรางสื่อการสอนและ
การทดลองตางๆ
ดวยหวังท่ีวาจะไดมีสวนชวยเสริมสรางใหชีวิตความเปนอยูของชาวไทยดียิ่งขึ้น “Toray” และ
กลมุบรษัิท “Toray” ในประเทศไทย มคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ท่ีไดจัดตัง้มูลนธิิ “Thailand Toray
Science Foundation (TTSF)” ขึน้

2. ประวตัมิลูนิธิ
2.1 Toray Industries, Inc. ไดกอตัง้มลูนธิิ “The Toray Science Foundation” ในประเทศ

ญี่ปุน เมื่อป พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มูลนิธิฯ ไดกอใหเกิดการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเปนอันมาก ในป พ.ศ. 2532 มูลนิธิไดขยายความ
ชวยเหลอืมายงัประเทศไทย มาเลเซยี และอินโดนเีซยี โดยใหความสนบัสนนุแกเยาวชน
คณาจารย และสถาบนัทางวทิยาศาสตรอยางกวางขวาง เชน ในป พ.ศ. 2536 ไดบริจาค
ใหงานคนควาทางดานวิทยาศาสตรแกอาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนจำนวนเงิน
1 ลานบาท เปนตน

2.2 มลูนธิิโทเร เพือ่การสงเสริมวทิยาศาสตร ประเทศไทย (TTSF) ไดกอกำเนดิในป พ.ศ. 2536
ดวยเงนิบรจิาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเปนกองทนุถาวรเพือ่นำดอกผลมาใช
ในการสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย (แตไมรวมถึงทางการแพทยและคณิตศาสตร)
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3. กจิกรรมของมลูนิธิ
เพือ่ใหบรรลุถงึวัตถปุระสงคขางตน มลูนธิิฯ จะไดแบงการดำเนนิงานเปน 3 ประเภท ดงันี้

3.1 มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2 มอบทุนซึ่งเปนความชวยเหลือดานการเงินใหสำหรับงานวิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
3.3 มอบรางวัลใหผูริเร่ิมและสรางสรรคงานเกี่ยวกับการสอนและการทดลองตางๆ ทางดาน

วทิยาศาสตรในระดับมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย เพือ่กระตนุใหนกัเรยีนเกดิความ
สนใจท่ีจะศึกษาในดานวิทยาศาสตรตอไป

การจดัสรรเงินบรจิาคของมลูนธิิฯ แยกกจิกรรมเปน 3 ประเภท ดงันี้

รางวัลทางวิทยาศาสตร ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
และเทคโนโลยี วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

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

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล คุณสมบัติของผูไดรับเงินทุน คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. บคุคล คณะบุคคลหรอืหนวยงาน 1. อาจารย และ/หรือ นกัวจัิย 1. ครู-อาจารยผูรับผิดชอบการศึกษา
ที่มีความสามารถสูงและประสบ ท่ีกำลังคนควาหรือมีโครงการ วิทยาศาสตรในระดับมัธยมที่ได
ความสำเร็จในงานวิทยาศาสตร ในการคนควางานทีเ่ปนรากฐาน คนควาหรือคิดประดิษฐกรรม

2. บคุคล คณะบุคคลหรอืหนวยงาน อันจะอำนวยประโยชนใหแก ตางๆ ในงานดานฟสกิส เคมี
ที่คนพบวิทยาการใหมในดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวีวทิยา หรือวทิยาศาสตรอืน่ๆ
งานวิทยาศาสตร ในประเทศไทยตอไป สรางความคิดริเร่ิมในสื่อการสอน

3. บคุคล คณะบุคคลหรอืหนวยงาน 2. ยอดเงนิสนบัสนนุ วิทยาศาสตรและการทดลองตางๆ
ทีค่นควางานทีจ่ะยงัประโยชน ปละ 3,400,000 บาท ทางวิทยาศาสตร เพือ่กระตนุให
ใหแกสังคมอยางกวางขวาง นักเรยีนเกดิความสนใจทีจ่ะเรียน

4. บคุคล คณะบุคคลหรอืหนวยงาน ในดานวิทยาศาสตรตอไป
ที่ไดแกปญหาและชวยเหลือหรือ 2. ยอดเงนิรางวลัปละ 540,000 บาท
สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

5. ยอดเงนิรางวลัปละ 600,000 บาท
หมายเหต:ุ หมายเหต:ุ
ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยใีนดานนี ้คอื เทคโนโลยใีนดานนี ้คอื
1) Physics and Chemistry 1) Physics and Chemistry
2) Engineering 2) Engineering
3) Agriculture 3) Agriculture

(Except mathematics and (Except mathematics and
Clinical medical Science) Clinical medical Science)
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สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย

ครัง้ที ่1-12 (พ.ศ. 2537-2548)

ปที่ไดรับรางวัล บคุคล/สถาบนั ทีไ่ดรับรางวัล

พ.ศ. 2537 ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายรางวลัแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรีดา วบิลูยสวสัดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

พ.ศ. 2538 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วชิยั ร้ิวตระกูล
ประเภทสถาบัน ศนูยวจัิยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ จังหวัดนครราชสมีา

พ.ศ. 2539 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. มนตร ีจุฬาวฒันทล
ประเภทสถาบัน หองปฏิบตักิารวิจัยสิง่ประดิษฐสารกึง่ตัวนำ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

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

พ.ศ. 2541 ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตนัตเิจริญ
ศาสตราจารย ดร. ววิฒัน ตณัฑะพานิชกลุ

พ.ศ. 2542 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สริุนทร พงศศภุสมทิธ์ิ
รองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมติะมาน

พ.ศ. 2543 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ
ประเภทสถาบัน คณะผวูจัิยเรือ่งกงุกลุาดำ

พ.ศ. 2544 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปณิธาน ลกัคณุะประสิทธ์ิ
ประเภทสถาบัน หองปฏบิตักิารวจัิยเคมซุีปราโมเลควิลาร

พ.ศ. 2545 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สรุนนัต สภุทัรพันธุ
ประเภทสถาบัน สถาบนัวทิยาการหนุยนตภาคสนาม

พ.ศ. 2546 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วทิยา มวีฒิุสม
ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารวจัิยและพัฒนาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตนแบบ

พ.ศ. 2547 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. องัศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย

พ.ศ. 2548 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทวี ตนัฆศริิ
ประเภทสถาบัน กลมุบรรพชีวนิวทิยา
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การกระจายของครท่ีูสมัครและไดรบัรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ที ่1-12 (พ.ศ. 2537-2548) แยกตามจงัหวดั

ครจูาก 72 จังหวัด สมคัรเพือ่ขอรับรางวัลการศกึษาวิทยาศาสตร รวม 847 ราย ไดรับรางวัลทัง้ส้ิน
106 ราย จังหวัดทีย่งัไมเคยสมคัร คอื แมฮองสอน สมทุรสงคราม ระนอง และสตลู

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
กรงุเทพฯ 79 15 มหาสารคาม 8 1
นครราชสมีา 47 4 อบุลราชธานี 8 -
ฉะเชิงเทรา 34 12 นนทบุรี 7 1
สมทุรปราการ 31 11 ราชบุรี 7 1
กาฬสนิธุ 31 4 ตาก 7 -
สงขลา 29 2 พงังา 7 -
อุดรธานี 28 4 ยะลา 7 -
นครสวรรค 28 3 ประจวบคีรีขันธ 6 1
เชียงใหม 27 3 กำแพงเพชร 6 -
ขอนแกน 25 5 พจิิตร 6 -
ลำปาง 23 1 สมทุรสาคร 6 -
เพชรบรูณ 21 1 บรีุรัมย 6 -
เชยีงราย 20 1 นครนายก 5 2
นครศรีธรรมราช 19 1 ปราจีนบุรี 5 2
ปทุมธานี 17 - นครพนม 5 -
นาน 16 2 ยโสธร 5 -
ศรสีะเกษ 16 - เลย 5 -
สรุาษฎรธานี 14 4 สกลนคร 5 -
นครปฐม 13 - สระบุรี 5 -
อางทอง 12 1 แพร 5 -
ตรัง 12 - รอยเอด็ 5 -
อทุยัธานี 12 - จันทบุรี 4 -
พทัลงุ 11 5 ลพบุรี 4 -
ระยอง 11 1 ลำพนู 4 -
ชัยภูมิ 10 2 กาญจนบรีุ 3 1
สุโขทัย 10 - ตราด 3 -
ชลบุรี 10 - มกุดาหาร 3 -
สระแกว 9 4 เพชรบรีุ 3 -
ปตตานี 9 1 นราธวิาส 2 -
พะเยา 9 1 อำนาจเจรญิ 2 -
สพุรรณบุรี 9 1 กระบ่ี 2 -
พษิณุโลก 9 1 ชัยนาท 2 -
อยธุยา 9 - อุตรดิตถ 2 -
สุรินทร 8 3 ชมุพร 1 -
หนองบัวลำภู 8 2 ภูเก็ต 1 -
หนองคาย 8 2 สิงหบุรี 1 -
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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.

Thailand  Toray  Science  Foundation

Organization (2005)

The Committee of Nomination (Awards)
1. Organization

(1) Chairman: Dr. Yongyuth Yuthavong
(2) Members: 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: Dr. Pairash Thajchayapong
(2) Members: 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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