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

รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2549 ซึ่งเปนปที่สิบสามของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเปนเลิศ ซึง่ ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการทีม่ กี าร
ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการและในดานศักยภาพของการนำไปประยุกตใช คณะกรรมการสาขารางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิ ารณาผลงาน
ของบุคคล/สถาบัน ที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งไดมีมติ
เปนเอกฉันทยกยองให ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน ผอู ำนวยการ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสริ นิ ธร เปนผไู ดรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะทีเ่ ปนนักวิทยาศาสตรทมี่ ี
ผลงานวิจยั ดีเดนและหลากหลายในดานการวิจยั ทฤษฎีทางการสือ่ สาร
ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน ไดแก งานวิจยั ดานการตรวจหาสัญญาณ
และการประสานเวลาหรือการซิงกสัญญาณ การตรวจหาสัญญาณเปนหัวใจในระดับพื้นฐานของ

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 1 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

ลำดับชั้นของการเชื่อมโยงในระบบสื่อสาร เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาณที่ถูกตองที่สุด ภายใตสภาวะ
แวดลอมดานกำลังสงและความกวางแถบความถี่ที่กำหนด ในกรณีของสัญญาณดิจิทัลจะเปน
การตรวจหาสัญญาณแตละบิตใหมีความผิดพลาดนอยที่สุด นอกจากนี้ ศาสตราจารย สวัสดิ์
ไดออกแบบระบบการตรวจหาสัญญาณเชิงลำดับไวหลายระบบ ซึ่งสามารถยนเวลาการตรวจหา
โดยเฉลีย่ ตอสัญญาณได เมือ่ เทียบกับวิธกี ารตรวจหาสัญญาณทีก่ ำหนดชวงเวลาไวคงที่ สงผลให
สามารถสื่อสารสัญญาณไดเร็วขึ้น วิธีการตรวจหาสัญญาณเชิงลำดับสามารถนำไปใชกบั การซิงก
สัญญาณภายในเครือ่ งรับใหตรงกับสัญญาณทีไ่ ดรบั มา เพื่อใชในการดึงสัญญาณที่ตองการออกมา
รวมถึง ไดเสนอวิธกี ารซิงกรหัสสมุ เทียม ซึง่ เปนการซิงกสญ
ั ญาณในระดับชุดของบิต สำหรับระบบ
แผขยายสเปกตรัม และแสดงใหเห็นวาวิธที เี่ สนอสามารถทำงานอยางมีประสิทธิภาพดีกวาวิธอี นื่ ๆ
ที่ใชกันมากอนอยางมาก ซึ่งระบบแผขยายสเปกตรัมไดมีการใชงานในระบบมือถือรุนที่สามและ
ระบบสือ่ สารทีต่ อ งรักษาความลับ เชน ระบบสือ่ สารของกองทัพ เปนตน
ผลงานวิจัยของศาสตราจารย สวัสดิ์ ยังมีในดานการประมวลสัญญาณแบบดิจิทัล โดยไดหาวิธี
ออกแบบตัวกรองสัญญาณแบบดิจิทัลที่ไมตองใชวงจรคูณ ซึ่งมีความซับซอนสูงและใชพื้นที่
วงจรมาก และออกแบบตัวประมวลสัญญาณทีล่ ดการใชฮารดแวรลง โดยวิธใี ชวงจรรวมกันระหวาง
สวนตางๆ ของระบบ ในลักษณะที่เวียนกันใชตามคาบและ/หรือใชวงจรรอมประกอบ วงจร
กรองสัญญาณเหลานีส้ ามารถนำไปใชกบั อุปกรณและระบบตางๆ มากมาย เชน เครือ่ งรับโทรทัศน
แบบดิจทิ ลั กลองถายรูปแบบดิจทิ ลั และเครือ่ งโทรศัพทมอื ถือ เพือ่ ใหวงจรเล็กลงและ/หรือการ
ประมวลสัญญาณสามารถทำไดเร็วขึน้
นอกจากนี้ ศาสตราจารย สวัสดิ์ ยังไดทำงานพัฒนาอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส โดยเปนหัวหนาโครงการ
วิจัยและพัฒนาอุปกรณสำหรับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่รุนที่ 3 ซึ่งมีนักวิจัยที่เปนอาจารย และ
ผชู ว ยวิจยั ทีเ่ ปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมดวยจาก 6 สถาบันการศึกษา ทีมงาน
วิจยั ไดทำการพัฒนาและออกแบบอุปกรณตน แบบสำหรับระบบดับบลิวซีดเี อ็มเอหลายอุปกรณ เชน
สายอากาศ เครือ่ งขยายสัญญาณกำลังสูง เครือ่ งทวนสัญญาณ และวงจรประมวลสัญญาณในระดับ
เบสแบนด เปนตน หากอุปกรณเหลานีส้ ามารถผลิตและขายในเชิงพาณิชยจะสามารถลดการนำเขา
ไดอกี เปนจำนวนมาก
สำหรับบุคคลอีกทานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหรบั รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปพทุ ธศักราช
2549 คือ ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว ศาสตราจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในฐานะที่เปนนักวิทยาศาสตรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง
เปนผูบุกเบิกงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนำ ซึ่งนำมาสูการพัฒนา
เซลลแสงอาทิตย อุปกรณดานออปโตอิเล็กทรอนิกส ไมโครอิเล็กทรอนิกส และตอยอดมาสู
เทคโนโลยีใหม เชน นาโนอิเล็กทรอนิกส และนาโนโฟโตนิกส ในปจจุบนั
สาระโดยสังเขปของผลงานดานการวิจัยและพัฒนาของศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว
ทีเ่ ปนรูปธรรมไดแก งานวิจยั ดานเซลลแสงอาทิตย ทีเ่ ริม่ ตัง้ แตในชวงป พ.ศ. 2518 ทัง้ ทีท่ ำจาก
วัสดุซิลิกอนในรูปแบบผลึกและฟลมบาง ตลอดจนการใชสารประกอบกึ่งตัวนำ เพื่อพัฒนา
เซลลแสงอาทิตยสมรรถนะสูง งานวิจยั บุกเบิกและเปนแนวคิดใหมๆ ไดแก การใชโครงสรางระดับ
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นาโนเมตรเพือ่ ทำเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูง เชน ควอนตัม ดอทโซลารเซลล ทีใ่ ชงานไดดกี บั
แสงอาทิตยความเขมสูง จึงเปนทางเลือกใหมของการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชเปน
ระบบกำเนิดพลังงานไฟฟา ทั้งบนพื้นโลกและในอวกาศตลอดจนการใชงานดานการทหารที่เนน
การใชเซลลแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพสูง ผลงานดังกลาวไดรับความสนใจและการสนับสนุน
ดานเงินทุนวิจัยจากองคการวิจัยและพัฒนาดานอวกาศของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาดวย
ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว ไดบุกเบิกเทคโนโลยีใหมๆ ดานนาโนอิเล็กทรอนิกส
และนาโนโฟโตนิกส ซึ่งเปนสิ่งทาทายสำหรับสิ่งประดิษฐใหมๆ ในอนาคต เชน ทรานซิสเตอร
อิเล็กตรอนเดีย่ ว ควอนตัมคอมพิวเตอร เลเซอร และเซลลแสงอาทิตยสมรรถนะสูง ซึง่ จะมีขนาด
เล็กลง ใชพลังงานต่ำ และทำงานดวยประสิทธิภาพและความเร็วสูง
จากทีก่ ลาวมาขางตนเปนทีป่ ระจักษวา ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน และ ศาสตราจารย
ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว เปนผทู มี่ ผี ลงานวิจยั ดีเดน มีงานบุกเบิกในเทคโนโลยีใหมๆ สำหรับอนาคต
ซึ่งสมควรที่จะไดรับการเชิดชูเกียรติเปนนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมูลนิธิโทเร เพื่อการ
สงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ประจำป 2549

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา
องคความรทู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปพทุ ธศักราช 2549 นี้ ไดมอบทุน
ชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 20 ทุนวิจยั ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตร มีจำนวน 8 โครงการ
1. ชื่อโครงการ คลังของเพพไทดสังเคราะห: เพพไทดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
ของราทีก่ อ โรคในกลวยไม
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ปาหนัน เริงสำราญ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ชื่อโครงการ การคัดแยกสาหรายขนาดเล็กเพือ่ ผลิตไบโอดีเซล
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. ฒาลิศา ยุวอมรพิทกั ษ
หนวยงาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ชื่อโครงการ การผลิตกลิน่ แวนิลลาจากตนปาลมน้ำมันภายหลังการระเบิดดวยไอน้ำ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย
หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ชื่อโครงการ การใชประโยชนมดเพื่อแกปญหาความยากจนในประเทศไทย
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. เดชา วิวฒ
ั นวทิ ยา
หนวยงาน คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 3 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

5. ชื่อโครงการ การพัฒนาการใชประโยชนของกากเมล็ดสบูดำเพื่อผลิตเปนสารมูลคาเพิ่ม
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. วรพจน สุนทรสุข
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
6. ชื่อโครงการ การวิจัยและพัฒนาขาวพันธุพื้นบานของชาวปกากะญอ กลุมหมูบาน
แมแฮใต ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. พาณี ศิรสิ ะอาด
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. ชื่อโครงการ การขยายพันธสุ บดู ำ (Jatropha curcas L.) โดยเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ ง
เนือ้ เยือ่ เพือ่ สนับสนุนการปลูกเปนวัตถุดบิ สำหรับการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. โชคพิศษิ ฐ เทพสิทธา
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. ชื่อโครงการ การผลิตเอทานอลบริสทุ ธิ์ 99.5% เพือ่ เปนพลังงานทดแทน
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารยยพุ กนิษฐ พวงวีระกุล
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีชวี ภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาฟสกิ ส มีจำนวน 4 โครงการ
9. ชื่อโครงการ การผลิตและศึกษาสมบัติของโครงสรางทางอิเล็กทรอนิกส
ของคารบอนคลายเพชร
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. บุญโชติ เผาสวัสดิย์ รรยง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. ชื่อโครงการ ศึกษาการขนสงน้ำผานทอนาโนคารบอนผนังเดี่ยว
ดวยวิธีการจำลองเชิงคอมพิวเตอร
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ศรีประจักร ครองสุข
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
11. ชื่อโครงการ การปรับปรุงสมบัติทางกลของสารพิโซเซรามิก
ดวยเทคนิคนาโนคอมโพสิต
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. สุพล อนันตา
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12. ชื่อโครงการ การจำลองการเรงอนุภาคพลังงานสูง
จากดวงอาทิตยที่คลื่นกระแทก
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ชาญเรืองฤทธิ์ จันทรนอก
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สาขาเคมี มีจำนวน 3 โครงการ
13. ชื่อโครงการ การศึกษาโครงสรางของสารตัวอยางระหวางเหล็กและแปง
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
14. ชื่อโครงการ การสรางพันธะเคมีโดยใชไมโครเวฟ: การประยุกตใชในการสังเคราะห
สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชือ่ นักวิจยั
ดร. นพพร ทัศนา
หนวยงาน คณะเภสัชเคมี สถาบันวิจยั จุฬาภรณ
15. ชื่อโครงการ การศึกษาเชิงทฤษฎีเกีย่ วกับสมบัตทิ างโครงสรางและสมบัตทิ างอิเล็กทรอนิกส
ของคารบอนนาโนทิวบแบบผนังชั้นเดียวที่มีหมูฟงกชันแบบตางๆ เกาะอยู
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ชาญ อินทรแตม
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาวิศวกรรมศาสตร มีจำนวน 5 โครงการ
16. ชื่อโครงการ การใชสนามไฟฟาความตางศักยสูงเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบีบสกัดน้ำมันจากพืชน้ำมัน
ชือ่ นักวิจยั
ดร. ยงยุทธ เฉลิมชาติ
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
17. ชื่อโครงการ การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิตแมพิมพ
ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑยาง
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
18. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการเตือนภัยคลื่นสึนามิสำหรับประเทศไทย
ชือ่ นักวิจยั
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. เสรี ศุภราทิตย
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
19. ชื่อโครงการ การศึกษาพฤติกรรมทางพลวัติของแอ็คชูเอเตอรแบบซอนกัน
เปนชัน้ ชนิด THUNDER
ชือ่ นักวิจยั
ดร. สนติพรี  เอมมณี
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
20. ชื่อโครงการ การพัฒนาโครงเลี้ยงเซลลที่ทำจากเจลาตินและไคโตซาน
เพือ่ ใชงานวิศวกรรมเนือ้ เยือ่
ชือ่ นักวิจยั
รองศาสตราจารย ดร. ศิรพิ ร ดำรงคศกั ดิก์ ลุ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 5 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
สำหรับผลการตัดสินรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตรนนั้ คณะกรรมการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
ไดคัดเลือกใหมีผูไดรับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ระดับละ 3 รางวัล
และรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล โดยในปนไี้ มมผี ไู ดรบั รางวัลที่ 1 ทัง้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย รายละเอียดมีดงั นี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัลรวม 315,000 บาท
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 80,000 บาท
อาจารยสภุ าพร คูหาทอง
โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ชือ่ ผลงาน: พลังงานจลน พลังงานศักย ประจักษดว ยตา
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 80,000 บาท
อาจารยสมเกียรติ แกววิเวก
โรงเรียนสีควิ้ “สวัสดิผ์ ดุงวิทยา” อำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา
ชือ่ ผลงาน: การศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพการปลูกปา
โดยใชหยวกกลวยในสภาพปลูกในกระถาง
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล 60,000 บาท
อาจารยนติ ยา ใจตรง
โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ชือ่ ผลงาน: การเพิม่ ประสิทธิภาพแอลกอฮอลแข็ง
ดวยน้ำมันหอมระเหยและเซลลูโลส
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท
อาจารยบรรเจิด ยศเทียม
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชือ่ ผลงาน: ถังแชเย็นรักษสงิ่ แวดลอม
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท
อาจารยชยั วัตร ทองบอ
โรงเรียนบานเหมืองสองทอ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ชือ่ ผลงาน: การประดิษฐเตาเผาถานสกัดน้ำสมควันไม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 385,000 บาท
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 100,000 บาท
อาจารยเฉลิมพร พงศธรี ะวรรณ
โรงเรียนสุราษฎรพทิ ยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ชือ่ ผลงาน: เครือ่ งดูดเก็บน้ำยาง
รางวัลที่ 2

เงินรางวัล 100,000 บาท
อาจารยปรภูมิ อินจับ
โรงเรียนแมพริกวิทยา อำเภอแมพริก จังหวัดลำปาง
ชื่อผลงาน: การผลิตชุดทดสอบสารพิษปนเปอนในอาหารจากพืช
และปฏิกิริยาเคมีบางชนิด
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รางวัลที่ 3

เงินรางวัล 80,000 บาท
อาจารยนริ นั ดร เหลืองสวรรค
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชือ่ ผลงาน: ผลของสารสกัดจากพืชวงศ Euphorbiacean ในการปองกัน
กำจัดเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal) และผลกระทบ
ตอมวนเขียวดูดไข (Cyrtorhinus lividipennis Reuter)

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 15,000 บาท
วาทีร่ อ ยตรีวรัญู เรือนคำ
โรงเรียนทงุ กวาววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ชื่อผลงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพของสียอมจากพืชทองถิ่นในการผลิต
ผาทอพืน้ เมืองบานหัวทงุ ตำบลทงุ กวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 15,000 บาท
อาจารยธีรารัตน ทองงามดี
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ชือ่ ผลงาน: ชุดทดลองการแยกน้ำดวยไฟฟา

นอกจากนี้ โรงเรียนของผไู ดรบั รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทัง้ 6 โรงเรียนยังไดรบั เงินสนับสนุน
หองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรโรงเรียนละ 25,000 บาท ไดแก
1. โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. โรงเรียนสีควิ้ “สวัสดิผ์ ดุงวิทยา” อำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา
3. โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
4. โรงเรียนสุราษฎรพทิ ยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
5. โรงเรียนแมพริกวิทยา อำเภอแมพริก จังหวัดลำปาง
6. โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศญีป่ นุ กลมุ บริษทั โทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชุดตางๆ ทีไ่ ดดำเนิน
การคัดเลือกผทู ไี่ ดรบั รางวัล และหวังวาความพยายามของมูลนิธฯิ ในการดำเนินกิจกรรมดังทีไ่ ด
กลาวมานี้ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึง่ ของสังคมทีจ่ ะชวยจรรโลงวงการวิทยาศาสตรของประเทศไทย
ใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ
ประธานมูลนิธโิ ทเร
เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 7 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน
Professor Dr. Sawasd Tantaratana

เกิดเมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2492 ทีบ่ า นทงุ ลุง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา เปนบุตรคนที่ 6 ในจำนวน 11 คน ของนายฉายกวาง
และนางจิวเจง แซลมิ่
ภรรยา นางนันทนา (บุญสวัสดิ)์ ตันตระรัตน
อ.บ. เกียรตินยิ ม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (การสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
M.A. (Linguistics) University of Oregon, USA

การศึกษา
พ.ศ. 2514

Bachelor of Electrical Engineering (High Distinction),
University of Minnesota, USA
Master of Science in Electrical Engineering, Stanford
University, USA
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering), Princeton
University, USA

พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2520

Profile
SAWASD TANTARATANA
Birth :
Family :
Wife :

October 4, 1949
Mr. Chaikwang and Mrs. Chewcheng Saelim
Mrs. Nantana (Boonswasdi) Tantaratana
B.A. with Honors, Silpakorn U., M.A. (Teaching) Kasetsart U., M.A.
(Linguistics) U. of Oregon

Education :
June 1971
June 1972
May 1977

B.E.E. with high distinction, University of Minnesota, USA
M.S. (Electrical Engineering), Stanford University, USA
Ph.D. (Electrical Engineering), Princeton University, USA

Present Position :
Director, Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)
Thammasat University, Rangsit Campus, Patumthani 12121, Thailand
Tel.: (+66) 2986-9010 Fax: (+66) 2986-9009 ext. 1103 E-mail: sawasd@siit.tu.ac.th
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ตำแหนงปจจุบนั
ผอู ำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท 02-986 9010 โทรสาร 02-986 9009 ตอ 1103
อีเมล sawasd@siit.tu.ac.th

ประวัตกิ ารทำงาน
ดานวิชาการ
พ.ศ. 2540-ปจจุบัน
พ.ศ. 2539-2540
พ.ศ. 2529-2539

ศาสตราจารย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นักวิจัยอาวุโส ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
Massachusetts เมือง Amherst มลรัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา

Banquet at
ITC-CSCC 2006

Working Experiences :
Academic Positions
1997-date Professor, Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT),
Thammasat University, Thailand
1996-1997 Senior Researcher, National Electronic and Computer Technology Center
(NECTEC), National Science and Technology Development Agency
(NSTDA), Thailand
1986-1996 Associate Professor, Department of Electrical and Computer Engineering,
University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA
1984-1986 Member of the Technical Staff, AT&T Bell Laboratories, Holmdel,
New Jersey, USA
1981-1984 Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Auburn
University, Auburn, Alabama, USA
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พ.ศ. 2527-2529
พ.ศ. 2524-2527
พ.ศ. 2523-2524
พ.ศ. 2515-2520
พ.ศ. 2520-2523
พ.ศ. 2517-2520

ดานบริหาร
พ.ศ. 2547-ปจจุบัน
พ.ศ. 2541-2547
พ.ศ. 2540-2541
พ.ศ. 2521-2523

พนักงานทางวิชาการ AT&T Bell Laboratories เมือง Holmdel มลรัฐ
New Jersey สหรัฐอเมริกา
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย Auburn
เมือง Auburn มลรัฐ Alabama สหรัฐอเมริกา
ผูชวยศาสตราจารยอาคันตุกะ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย
Illinois เมือง Urbana-Champaign มลรัฐ Illinois สหรัฐอเมริกา
อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ผชู ว ยศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
ผูชวยวิจัยและผูชวยสอน (ระหวางการศึกษาในระดับปริญญาเอก)
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย Princeton เมือง Princeton มลรัฐ
New Jersey สหรัฐอเมริกา

ผอู ำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองผอู ำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รักษาการผอู ำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

1980-1981

1972-1977
1977-1980
1974-1977

Visiting Assistant Professor, Department of Electrical
Engineering and Coordinated Science Laboratory,
University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
Instructor, Department of Electrical Engineering, King
Mongkut’s Institute of Technology, Thonburi, Thailand
Assistant Professor, Department of Electrical Engineering,
King Mongkut’s Institute of Technology, Thonburi, Thailand
Teaching and Research Assistant, Department of Electrical
Engineering, Princeton University, Princeton, New Jersey, USA

Administrative Positions
2004-date Director, Sirindhorn International Institute of Technology
(SIIT), Thammasat University, Thailand
1998-2004 Deputy Director, Sirindhorn International Institute of
Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand
1997-1998 Acting Director, Sirindhorn International Institute of
Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand
1978-1980 Head, Department of Electrical Engineering, King Mongkut’s
Institute of Technology, Thonburi, Thailand
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ดานบริการ
พ.ศ. 2548-ปจจุบัน
พ.ศ. 2547-2549
พ.ศ. 2545-2548
พ.ศ. 2544-2545
พ.ศ. 2544-2545
พ.ศ. 2545-ปจจุบัน
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2548-2549
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2545

Services
2006-date
2004-2006
2002-2005
2001-2002
2001-2002
2007
2004-2005
2004
2002
2002-date
2000

ทีป่ รึกษา สมาคมวิชาการไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม
และสารสนเทศ
กรรมการบริหาร มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (บวท.)
นายกสมาคมคนแรก (และผรู ว มกอตัง้ ) สมาคมวิชาการไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI Association)
ประธาน IEEE Communications Society Thailand Chapter
กรรมการอำนวยการ ทีป่ ระชุมวิชาการ International Symposium on
Communications and Information Technology (ISCIT)
กรรมการอำนวยการ ทีป่ ระชุมวิชาการ IEEE Asia-Pacific Communications Conference (APCC)
ประธานกรรมการจั ด งาน ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ IEEE Asia-Pacific
Communications Conference (APCC)
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ทีป่ ระชุมวิชาการ International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT)
ประธานกรรมการจัดงาน ทีป่ ระชุมวิชาการ ECTI (ECTI-CON)
ประธานกรรมการจัดงานที่ประชุมวิชาการ International Technical
Conference on Circuits, Systems, Computers and Communications
(ITC-CSCC)

Adviser, ECTI Association, Thailand
Member of the administrative committee, Thai Academy of Science and
Technology (TAST)
First president and co-founder, Electrical/Electronic, Computer, Telecommunication, and Information Technology Association (ECTI Association), Thailand
Chair, IEEE Communications Society (Comsoc) Thailand Chapter
Member, International Steering Committee, International Symposium on
Communications and Information Technology (ISCIT2001 and ISCIT2002)
General Chair, Asia Pacific Communications Conference (APCC2007)
Chair, International Steering Committee, International Symposium on
Communications and Information Technology (ISCIT), 2004-2005
General Chair, ECTI Conference (ECTI-CON 2004)
General Chair, International Technical Conference on Circuits, Systems,
Computers and Communications (ITC-CSCC2002)
Member, Steering Committee, IEEE Asia-Pacific Communications
Conference (APCC)
Co-Chair, Technical Program Committee, Wireless Personal Multimedia
Conference (WPMC2000)
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พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2539-2540
พ.ศ. 2549-ปจจุบัน

ประธานรวม คณะกรรมการวิชาการ ทีป่ ระชุมวิชาการ Wireless Personal
Multimedia Conference (WPMC)
กรรมการอำนวยการ ทีป่ ระชุมวิชาการ IEEE Asia-Pacific Conference
on Circuits and Systems (APCCAS)
ประธานรวม คณะกรรมการวิชาการ ทีป่ ระชุมวิชาการ IEEE International
Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication
Systems (ISPACS)
ประธานรวม คณะกรรมการวิชาการ ทีป่ ระชุมวิชาการ IEEE Asia-Pacific
Conference on Circuits and Systems (APCCAS)
รองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ IEEE Transactions on Signal Processing
อนุกรรมการกลมุ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

อบรมการออกแบบ
ใหทีมงานวิจัย

2000
1999
1998
1996-1997
2006-date
2006-date

Member, Steering Committee, IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits
and Systems (APCCAS’00)
Co-Chair, Technical Program Committee, IEEE International Symposium
on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS’ 99)
Co-Chair, Technical Program Committee, IEEE Asia-Pacific Conference
on Circuits and Systems (APCCAS’ 98)
Associate Editor, IEEE Transactions on Signal Processing
Member, Subcommittee on Science and Technology Group, Commission
on Higher Education
Member, Policy Committee, the Royal Golden Jubilee PhD Program,
Thailand Research Fund
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พ.ศ. 2549-ปจจุบัน
พ.ศ. 2548-ปจจุบัน
พ.ศ. 2547-ปจจุบัน
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546-2547

กรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
อนุกรรมการเกีย่ วกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจยั สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
กรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและ
สิง่ แวดลอม (JGSEE)
ผูประเมินภายนอกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ผปู ระเมินภายนอกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

รางวัลและเกียรติยศ
•
•
•
•
•

ทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดว ยคะแนนสูงมาก (high distinction)
ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตสถาน
สมาชิก บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
สมาชิก สมาคม Eta Kappa Nu (สมาคมเกียรติยศสาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร)

2005-date
2004-date
2006
2003-2004

Member, Subcommittee on Research and Development Promotion,
Commission on Higher Education
Member, Academic Review Committee, the Joint Graduate School in
Energy and Environment
Member, Assessment Committee, Office of National Education Standard
and Quality Assurance (ONESQA), to assess Chulalongkorn University
Member, Assessment Committees, Office of National Education Standard
and Quality Assurance (ONESQA), to assess Chulalongkorn University
(2003), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (2003),
and University of Thai Chamber of Commerce (2004)

Honors and Awards :
•
•
•
•
•

Royal Thai Government Scholarship (for Bachelor’s and Master’s degrees)
Graduating bachelor’s degree with high distinction
Associate Fellow, the Royal Institute, Thailand
Member, Thai Academy of Science and Technology (TAST)
Member, Eta Kappa Nu (Electrical and Computer Engineering Honor Society)
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ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน
Research Works of Professor Dr. Sawasd Tantaratana
ดานการวิจยั
ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน ไดทำงานวิจยั ในสาขาการสือ่ สารและการประมวลสัญญาณ
มานานกวา 30 ป ผลงานสามารถแยกไดเปน 4 สวนดวยกัน ซึง่ มีการตรวจหาสัญญาณ (signal
detection) การประสานเวลาหรือการซิงกสญ
ั ญาณ (signal synchronization) โครงสรางแบบงาย
สำหรับตัวประมวลสัญญาณ (digital signal processor) และระบบสื่อสารไรสาย (wireless
communication systems)
ศาสตราจารย สวัสดิ์ ไดเริม่ งานวิจยั ดานการตรวจหาสัญญาณในขณะทีศ่ กึ ษาอยใู นระดับปริญญาเอก
ทีม่ หาวิทยาลัย Princeton ประเทศสหรัฐอเมริกา การตรวจหาสัญญาณเปนหัวใจในระดับพืน้ ฐาน
ของลำดับชัน้ ของการเชือ่ มโยงในระบบสือ่ สาร เพือ่ ใหไดมาซึง่ สัญญาณทีถ่ กู ตองทีส่ ดุ ภายใตสภาวะ
แวดลอมดานกำลังสงและความกวางแถบความถี่ (แบนดวดิ ท) ทีก่ ำหนด หากสัญญาณเปนสัญญาณ
ดิจทิ ลั ก็จะเปนการตรวจหาสัญญาณแตละบิต (bit) ใหมคี วามผิดพลาดนอยทีส่ ดุ สืบเนือ่ งจาก
การทีม่ สี ญ
ั ญาณรบกวนในระบบการสือ่ สาร การรับสัญญาณจะเกิดผิดพลาดขึน้ ไดบา ง ซึง่ จะสามารถ
ตรวจหาความผิดพลาดและแกไขไดทงั้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด โดยใชการเขารหัสประเภททีส่ ามารถ
หาและแกบิตที่ผิดได นอกจากการใชงานในระบบสื่อสารขอมูลแลว วิธีการตรวจหาสัญญาณ
ยังสามารถนำไปใชกบั งานอืน่ ๆ ได เชน การตรวจหาสัญญาณทีอ่ าจจะถูกสงมาจากมนุษยตา งดาว

Achievements
Research Area :
Professor Sawasd has worked on research for about 30 years in the fields of communications
and signal processing. His work can be categorized in 4 sub-areas: signal detection,
signal synchronization, simplified structures for digital signal processors, and wireless
communications.
Professor Sawasd’s work in signal detection started while he was in the graduate school
at Princeton University. Signal detection is the heart of the very bottom level of the
hierarchy in a communication system, ensuring that every bit/signal is correctly detected
with the smallest probability of error at the available transmission power and bandwidth.
Due to the noise in the transmission channel, errors do occur, which can be corrected
to a certain extend by using error detection/correction coding schemes. Signal detection
is also used in other applications, such as the exotic field of detecting intelligence from
outer space. Professor Sawasd’s work in this field focused on sequential signal
detection. As opposed to fixing the duration in detecting a signal, sequential signal
detection uses variable duration to detect a signal. The duration depends on the
conditions of the received signal; it is shorter if the received signal is strong and/or
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งานดานนี้ที่ศาสตราจารย สวัสดิ์ ไดทำไวจะเปนวิธีการตรวจหาสัญญาณเชิงลำดับ (sequential
signal detection) กลาวคือ ชวงระยะเวลาทีใ่ ชในการตรวจวามีสญ
ั ญาณหรือไม จะแปรตามสภาวะ
ของสัญญาณทีไ่ ดรบั หากสัญญาณแรงและชัดเจน ก็จะสามารถสรุปผลไดเร็ว แตหากสัญญาณคอย
หรือมีสัญญาณรบกวนมาก ก็จะใชเวลาการรับสัญญาณนานขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีตรวจหา
สัญญาณแบบชวงเวลาคงที่ วิธตี รวจหาสัญญาณเชิงลำดับจะสามารถยนเวลาการตรวจหาโดยเฉลีย่
ตอสัญญาณได ซึง่ สงผลใหสามารถสือ่ สารไดเร็วขึน้ ศาสตราจารย สวัสดิ์ ไดออกแบบระบบการ
ตรวจหาสัญญาณเชิงลำดับไวหลายระบบ พรอมกับแสดงใหเห็นวาการทำงานของระบบที่เสนอ
มีประสิทธิภาพดีกวาระบบการตรวจหาสัญญาณแบบชวงเวลาคงที่มาก

การตรวจหาวัตถุใน
อากาศดวยเรดาร และ
intelligence search

clean (large signal to noise ratio - SNR) and longer if the received signal is weak and/or
noisy (small SNR). Compared to a fixed-duration scheme under the same probability of
error and SNR, a sequential scheme uses a shorter time to detect a signal on the
average. Professor Sawasd proposed several designs of sequential detection schemes,
analyzed them, and showed that significant improvements could be obtained compared to fixed-duration detection schemes.
Signal synchronization is also a very important process of communication systems. Due
to the time used for a signal to travel or propagate from the transmitter to receiver
(called propagation delay), the receiver must know where each signal bit or symbol
starts in order to properly detect the signal and interpret the results at higher levels of
the communication. The process of locking the receiver’s clock to the timing of the
signal bit/symbol is called synchronization. Synchronization error becomes more acute
as the data transmission rate is higher because a small timing error is relatively large
compared to the bit duration. In addition to the problem of propagation delay, which
varies according to the distance between the transmitter and receiver, there are other
factors that contribute the need of continuously synchronizing and tracking of signal
bits/symbols, such as the possible time difference between the clocks used in the
transmitter and the receiver and their insufficient precision. At a higher level of
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DS-SS system

การซิงกสัญญาณภายในเครื่องรับใหตรงกับสัญญาณที่ไดรับมาเปนสิ่งสำคัญมากอีกอยางหนึ่ง
ในระบบสือ่ สาร เนือ่ งจากวาสัญญาณทีส่ อื่ สารกันตองใชเวลาในการเดินทางจากเครือ่ งสงไปยังเครือ่ งรับ
ระยะเวลาทีใ่ ชจะแปรตามระยะทาง ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได ดังเชน ในระบบสือ่ สารเคลือ่ นที่ การ
ทีเ่ ครือ่ งรับจะตรวจหาสัญญาณจะตองทราบวาขอมูลเริม่ ณ จุดใดในสัญญาณทีไ่ ดรบั มิฉะนัน้ จะทำ
ใหการตรวจหาสัญญาณและแปลขอมูลผิดพลาดไป ในกรณีของการสงขอมูลดวยความเร็วสูง
การซิงกสัญญาณใหแมนยำ ยิ่งมีความสำคัญเปนทวีคูณ เพราะชวงเวลาของขอมูลหนึ่งบิตจะสั้น
ซึง่ จะทำใหความคลาดเคลือ่ นเพียงเล็กนอยมีขนาดใหญเมือ่ เทียบกับชวงเวลาของหนึง่ บิต การซิงก
สัญญาณมีหลายระดับ คือ ระดับบิต ระดับสัญลักษณ (symbol) ระดับชุดของบิต (bit pattern)
ระดับเฟรม (frame) เปนตน นอกจากการแปรผันตามระยะทางในการเดินทางของสัญญาณแลว
ความแตกตางระหวางและความไมเทีย่ งของนาฬิกาภายในเครือ่ งสงและในเครือ่ งรับ ก็เปนอีกสาเหตุ
ทีจ่ ะตองมีกระบวนการซิงกและติดตามสัญญาณ (tracking)
ในระบบแผขยายสเปกตรัม (spread-spectrum system)
สัญญาณทีต่ อ งการสงจะผานกระบวนการทำใหสเปกตรัมหรือ
แถบความถีก่ วางขึน้ โดยมีรหัสสมุ เทียม (pseudo-random
code) ชวยในกระบวนการแผขยายสเปกตรัมในเครื่องสง
และในขบวนการยนสเปกตรัมกลับคืนในเครื่องรับ ระบบ
แผขยายสเปกตรัมมีขอ ดีหลายประการ เชน ความสามารถ
ในการปองกันการดักสัญญาณ (เพราะอาศัยคุณสมบัตขิ อง
รหัสสมุ เทียมทีด่ เู หมือนกับสัญญาณทีค่ าดเดาไมได หากไม

synchronization there is a synchronization of some pattern of bits, in order to identify
and extract the (known) bit pattern, which is used for various purposes. One of such
pattern to be extracted and synchronized is the pseudo-noise (PN) pattern used in
spread-spectrum systems, which are communication systems that expand the bandwidth of the signal to be transmitted to be much wider than the minimum necessary
bandwidth for transmission. The PN code is used in the bandwidth spreading process
at the transmitter and in the despreading process in the receiver. There are certain
advantages of spread-spectrum systems, such as the ability to reduce the chance of
being intercepted (because of the pseudo randomness of the PN code which is not
known to the potential interceptor), the difficulty of being jammed (because of the wide
bandwidth), and better efficiency in spectrum usage in multiple-user environment as in
mobile telephone systems. In such systems the receiver must generate the same PN
code as that used in the transmitter and then synchronizes it to the received PN code,
before the PN code is used for despreading the received signal to obtain the data.
Professor Sawasd proposed several schemes for synchronization of the PN code used for
spread spectrum systems, including applications of sequential detection techniques to
some synchronization schemes. These schemes proved to be more efficient (i.e., faster
synchronization) than previous schemes.
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ทราบรูปแบบของรหัส เชนในกรณีของผูดักฟง) ความสามารถในการตานทานการกวนสัญญาณ
(เพราะสเปกตรัมทีก่ วางทำใหการกวนสัญญาณตองใชสญ
ั ญาณกวนทีม่ สี เปกตรัมทีก่ วางเชนกัน ซึง่
ตองมีกำลังสงสูงมาก) และประสิทธิภาพของการใชแถบความถี่ในระบบสื่อสารที่มีผูใชรวมหลาย
ราย ในระบบดังกลาว เครือ่ งรับจะตองสรางรหัสสมุ เทียมทีเ่ ปนรหัสเดียวกับทีใ่ ชในเครือ่ งสง และ
ทำการซิงกรหัสที่สรางขึ้นใหเวลาตรงกับรหัสสุมเทียมที่ไดรับมาจากเครื่องสง หลังจากนั้นจึง
จะสามารถนำไปทำกระบวนการยนสเปกตรัม เพือ่ ดึงเอาขอมูลออกมา ศาสตราจารย สวัสดิ์ ไดเสนอ
วิธีการซิงกรหัสสุมเทียมสำหรับระบบแผขยายสเปกตรัมหลายวิธี โดยบางวิธีไดนำวิธีตรวจหา
สัญญาณเชิงลำดับมาประยุกตใชดว ย และแสดงใหเห็นวาวิธที เี่ สนอสามารถทำงานไดมปี ระสิทธิภาพ
ดีกวาวิธอี นื่ ๆ ทีใ่ ชกนั กอนนัน้ อยางมาก กลาวคือสามารถซิงกสญ
ั ญาณไดเร็วกวามาก
ในดานการประมวลสัญญาณแบบดิจทิ ลั นัน้ ตัวกรองสัญญาณแบบดิจทิ ลั (digital filter) มักจะเปน
คำที่ใชในความหมายเชิงกวาง กลาวคือ จะถูกใชเรียกตัวประมวลสัญญาณที่จัดดำเนินการหรือ
ตกแตงสัญญาณทีเ่ ขามาใหมคี ณ
ุ สมบัติ หรือคุณลักษณะตามทีต่ อ งการ วิธกี ารเดิมทีใ่ ชสรางตัวกรอง
สัญญาณแบบดิจิทัลนั้น จะมีความซับซอนและใชเนื้อที่มากเมื่อกัดลงในวงจรรวม (Integrated
Circuit: IC) เหตุผลหนึง่ คือตัวกรองสัญญาณจะมีการคูณสัญญาณอยดู ว ย ซึง่ จะกลายเปนวงจร
คูณเมือ่ นำไปสรางเปนวงจรรวม วงจรคูณมีความซับซอน ใชพนื้ ทีม่ าก และอาจจะทำใหการประมวล
สัญญาณชาลงดวย ดังนัน้ ตัวกรองสัญญาณทีไ่ มตอ งใชวงจรคูณจึงเปนทีต่ อ งการ ศาสตราจารย
สวัสดิ์ ไดศกึ ษาและพัฒนาวิธกี ารตางๆ ทีท่ ำใหการออกแบบและการสรางตัวกรองสัญญาณสามารถ
ทำไดงา ยขึน้ โดยหลีกเลีย่ งการใชวงจรคูณ หรือโดยการลดวงจรใหนอ ยลง ดวยวิธใี ชวงจรรวมกัน
ระหวางสวนตางๆ ของระบบ ในลักษณะที่เวียนกันใชตามคาบและ/หรือใชวงจรรอม (ROM:

In the field of digital signal processing, digital filter is often used to describe a digital
signal processor that manipulates or shapes (processing) the input data in a way that
the output has certain desired characteristics or properties. Conventional ways of
implementing digital filters are quite complicated and take up a large area on the
integrated circuit (IC) chips. One of the reasons is that conventional digital filters
consist of multiplications which require implementation of multipliers on the IC chips.
Multiplier is complicated to implement, takes up a large area, and can slow down the
computation. Consequently, digital filters that can be implemented without any hardware
multipliers are very attractive. Professor Sawasd has investigated various ways of
simplifying the implementation and design of digital signal processors, by avoiding the
need of hardware multipliers or reduce the hardware via hardware sharing in a periodically
time varying (PTV) manner. In some designs read-only memory (ROM) is incorporated
in the structures. Means and algorithms have been devised to accomplish such tasks.
Results can be used for all kinds of digital devices, such as digital television, digital
camera, and mobile phone, to make the IC chips smaller and/or faster.
In the last few years, Professor Sawasd has been the team leader of a project on
developing some components for the third-generation (3G) mobile phone systems. As of
today Thailand has not yet licensed service providers to operate the wideband
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read-only memory) ประกอบ วงจรกรองสัญญาณเหลานีส้ ามารถนำไปใชกบั อุปกรณและระบบ
ตางๆ มากมาย เชน เครือ่ งรับโทรทัศนแบบดิจทิ ลั กลองถายรูปแบบดิจทิ ลั และเครือ่ งโทรศัพท
มือถือ เพือ่ ใหวงจรเล็กลงและ/หรือการประมวลสัญญาณสามารถทำไดเร็วขึน้
ในระยะหลัง ศาสตราจารย สวัสดิ์ ไดเปนหัวหนาโครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณสำหรับระบบ
โทรศัพทเคลือ่ นทีร่ นุ ที่ 3 (3rd generation: 3G) ณ ปจจุบนั คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.) ยังไมไดจดั สรรความถีใ่ หแกผปู ระกอบการ สำหรับใชกบั ระบบดับบลิวซีดเี อ็มเอ
(WCDMA: Wideband Code-Division Multiple Aaccess) ซึง่ เปนระบบโทรศัพทเคลือ่ นที่
รุนที่ 3 ระบบหนึ่งที่ใชในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุน การลงทุนเครือขายสำหรับระบบนี้ตองใช
เงินจำนวนหลายหมืน่ ลานบาท โดยทีย่ งั ไมไดนบั ราคาของอุปกรณมอื ถือ ซึง่ มีราคาแพงกวาอุปกรณ
มือถือสำหรับระบบรุนที่ 2 สิ่งเหลานี้จะตองนำเขาจากตางประเทศ ดังนั้น ดวยราคาจำนวนมาก

IC layout of PTV IIR
filter utilizing ROM

code-division multiple access (WCDMA) 3G mobile phone system. The investment cost
of a new WCDMA network is in the order of tens of billion baht, not counting the
handsets which are more expensive than the current second-generation (2G) handsets.
It would be very beneficial to the country if some components are manufactured in
Thailand or if out-of-order components will be replaced with domestic products. The
project involves faculty members as researchers and students as research assistants
from 6 universities. Several components for WCDMA system have been designed and
tested. The performances meet those in the specifications of the systems. However, it
has been found that assistances beyond technical problems are needed in order for the
domestically designed components to be adopted for use in the system. This is because
manufacturers in this field are large, powerful corporates, with strong financial resources,
some with backup from their governments. It is not possible to compete with these
giants without any assistance in governmental policy.
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ขนาดนี้ หากมีการใชอปุ กรณทผี่ ลิตขึน้ ในประเทศในการสรางเครือขายใหม หรือทดแทนอุปกรณ
ทีช่ ำรุด แมเพียงบางสวน ก็จะเปนการชวยรักษาเงินตราไดจำนวนมากทีเดียว รวมทัง้ ชวยใหมกี าร
วาจางแรงงานอีกสวนหนึง่ ดวย โครงการนีม้ นี กั วิจยั รวมดวยซึง่ เปนอาจารย และมีผชู ว ยวิจยั ซึง่ เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกจาก 6 สถาบันการศึกษา ทัง้ นีท้ มี งานวิจยั ไดทำการพัฒนา
และออกแบบอุปกรณสำหรับระบบดับบลิวซีดีเอ็มเอที่สามารถนำไปเปนตนแบบการผลิตไดแลว
หลายอุปกรณ อยางไรก็ดี นักวิจัยไดพบอุปสรรคหลายประการที่ไมใชปญหาเชิงเทคนิคที่ทำให
ยากตอการนำอุปกรณเหลานี้ไปผลิตในเชิงพาณิชย สาเหตุหลักคือ บริษัทที่ผลิตอุปกรณทาง
โทรคมนาคมลวนเปนบริษทั ยักษใหญทมี่ ที งั้ เงินทุน อำนาจการตอรอง และแรงสนับสนุนจากรัฐบาล
ของตน จึงเปนไปไดยากทีจ่ ะผลิตอุปกรณประเภทนีใ้ นประเทศไทยทีส่ ามารถแขงขันได โดยเฉพาะ
ในกรณีปจ จุบนั ทีย่ งั ขาดนโยบายของรัฐในการสนับสนุน ผลักดัน และชวยเหลืออยางจริงจัง

วงจร repeater
ในยานความถี่
1920-1980 และ
2110-2170 MHz

Education and profession :
Professor Sawasd has taken up the career in the teaching for over 30 years, both in
Thailand and in the U.S. He has taught not only undergraduate courses in Electrical
Engineering but also courses in the graduate levels. He is responsive to the students
and believes that learning (especially in science and technology fields) requires
hard work in the part of students as well as the instructor. He has successfully
supervised about twenty master’s and doctoral degree theses. In academic administration, in the capacity as the previous deputy director and now the director he has
played a major role in leading Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT),
Thammasat University, Thailand’s first self-supporting non-government international
institute under a public university, to become a premier institute in engineering and
technology in Thailand.

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 19 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

ดานการศึกษาและวิชาชีพ
ศาสตราจารย สวัสดิ์ ไดทำงานเปนอาจารยสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกมากวา 30 ป
ทัง้ ในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เปนผทู มี่ คี วามตัง้ ใจในการใหความรู สัง่ สอน และชวยเหลือศิษย
และเชื่อวาการเรียนการสอนและการทำงานวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองอาศัย
ความขยันหมัน่ เพียร ทัง้ ในสวนของนักศึกษาและในสวนของอาจารย ศาสตราจารย สวัสดิ์ ไดให
การปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและเอกทีส่ ำเร็จการศึกษาไปแลวประมาณ 20 คน ในดาน
การบริหารการศึกษานั้น ในระยะสิบปที่ผานมา ศาสตราจารย สวัสดิ์ ในฐานะรองผูอำนวยการ
ในชวงแรกและผอู ำนวยการในปจจุบนั ไดมบี ทบาทสำคัญในการนำพาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรนิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึง่ เปนสถาบันทีเ่ ลีย้ งตัวเองภายใตมหาวิทยาลัยของรัฐ จนเปน
สถาบันชั้นนำในสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
ดานวิชาชีพ ศาสตราจารย สวัสดิ์ เปนแรงผลักดันสำคัญและเปนผรู ว มกอตัง้ สมาคมวิชาการไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ (สมาคม ECTI) ซึ่งไดกลายเปน
สมาคมหลักในประเทศในสาขาเหลานี้ โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมกิจกรรมและความกาวหนา
ทางวิชาการ ทัง้ นี้ ศาสตราจารย สวัสดิ์ ไดทำหนาเปนนายกสมาคมคนแรก และไดรว มกับกรรมการ
สมาคมในการสรางสมาคมฯจนมีรากฐานอันมั่นคงในปจจุบัน สมาคมฯ มีกิจกรรมหลักในการ
ตีพิมพวารสารวิชาการสองวารสาร คือ ECTI Transactions on Electrical Engineering,
Electronics, and Communications (ECTI-EEC) ซึง่ ศาสตราจารย สวัสดิ์ ไดทำหนาทีเ่ ปน
บรรณาธิการคนแรก และ ECTI Transactions on Computers and Information Technology
(ECTI-CIT) และการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งมีการประชุมวิชาการประจำปของสมาคมฯ และการ
ประชุมวิชาการนานาชาติตา งๆ อยเู สมอ

PTV polyphase for decimator

In the profession as an electrical engineer, Professor Sawasd has co-founded the Electrical/
Electronics, Computers, Telecommunications,
and Information Technology Association (ECTI
Association), which is the local professional
society in these fields in Thailand, to promote
technical advances and academic activities.
He served as the association’s first president
and, together with other committee members,
has led it to a firm foundation. The association
publishes two journals in English: the ECTI
Transactions on Electrical Engineering,
Elec-tronics, and Communications (ECTI-EEC),
for which Professor Sawasd was the first editor,
and the ECTI Transactions on Com-puters and
Information Technology (ECTI-CIT), and
regularly holds annual domestic con-ferences
as well as international conferences.
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กิตติกรรมประกาศ
ผมรสู กึ วาโชคดีทไี่ ดมโี อกาสศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึง่ เกิดขึน้ ไดดว ยความรัก ความอบอนุ
และความชวยเหลือค้ำจุนจากคุณพอ คุณแม พี่ๆ และนองๆ ผมขอขอบคุณภรรยาของผมที่ได
ใหความรักและเปนกำลังใจมาตลอด
ในวัยเรียนของผมนัน้ มีครูบาอาจารยหลายทานทีส่ รางแรงบันดาลใจในการเรียน โดยเฉพาะอยางยิง่
อาจารยประโยชน แหลมทอง ทีโ่ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศาสตราจารย Bede Liu และศาสตราจารย
John B Thomas ที่มหาวิทยาลัย Princeton ที่ใหความเมตตาและความชวยเหลือเปนพิเศษ
Signal processing modules
ทานเหลานี้อยูในความทรงจำและในใจของผมเสมอ
for transceiver
ความสำเร็จของงานวิจัยของผมเกิดจากผลงานรวมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนสวนใหญ
นอกจากนีย้ งั มีศาสตราจารย Lewis E Franks ทีม่ หาวิทยาลัย Massachusetts และศาสตราจารย
ปรีดา วิบลู ยสวัสดิ์ ผอู ำนวยการ SIIT คนแรก ทีเ่ ปนพีเ่ ลีย้ งอยางดีใหแกผม ผมจึงขอแสดงความ
ขอบคุณและขอบพระคุณตอทานเหลานี้
การศึกษาของผมจะไมกา วไกลมาก หากไมไดรบั ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาตอในประเทศสหรัฐอเมริกา
และงานวิจยั คงจะทำไดนอ ยและเชือ่ งชา หากไมไดรบั ทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ คือ National
Science Foundation, Army Research Office และ Auburn University ในประเทศสหรัฐ
อเมริกา ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) และสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั ในประเทศไทย ผมจึงขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้
ทายนี้ ผมใครขอขอบพระคุณมูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย และคณะกรรมการ
ที่ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยของผมและไดมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให
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List of Publications
Books and Book Chapters
1. S. Tantaratana, “Sequential detection of a positive signal,” in Communications and Networks:
A Survey of Recent Advances, I. F. Blake and H. V. Poor, Eds.; New York: Springer-Verlag,
1986, Chapter 7.
2. S. Tantaratana, “Some recent results on sequential detection,” in Advances in Statistical
Signal Processing, Vol. II, H.V. Poor and J.B. Thomas, Eds. Greenwich, CT: JAI Press, 1993,
Chapter 8.
3. A.W. Lam and S. Tantaratana, Theory and applications of spread spectrum systems:
A self-study course, New York: IEEE Press, 1994.
4. S. Tantaratana, “Properties of IIR Filters,” and “Design of IIR filters,” Sections 83.1 and 83.2,
Circuits and Filters Handbook, W.K. Chen, Ed., CRC Press, 1995.
5. J.A. Chambers, S. Tantaratana, and B.W. Bomar, “Digital Filters,” Chapter 53, Electronics
Handbook, J. Whitaker, Ed., CRC Press, 1996. Also in Microelectronics, J. Whitaker, Ed.,
CRC Press, 1999.
6. S. Tantaratana and K.M. Ahmed, Editors, Wireless Applications of Spread Spectrum
Systems, IEEE Press, 1998.
7. B. Srisuchinwong, W. Surakampontorn, and S. Tantaratana, Editors, Circuits for Wireless
Communications, IEEE Press, 2001.

Journal Papers
1. S. Tantaratana and J.B. Thomas, “On sequential sign detection of a constant signal,” IEEE
Trans. on Inform. Theory, Vol. IT-23, May 1977, pp. 304-315.
2. S. Tantaratana and J.B. Thomas, “Quantization for sequential signal detection,” IEEE Trans.
on Communications, Vol. COMM-25, pp. 696-703, Jul 1977.
3. S. Tantaratana and J.B. Thomas, “Truncated sequential probability ratio test,” Information
Sciences, Vol. 13, pp. 283-300, 1977.
4. S. Tantaratana and J.B. Thomas, “Relative efficiency of sequential probability ratio test in
signal detection,” IEEE Trans. on Inform. Theory, Vol. IT-24, pp. 22-31, Jan 1978.
5. S. Tantaratana and J.B. Thomas, “A class of nonparametric sequential tests,” IEEE Trans. on
Inform. Theory, Vol. IT-27, pp. 596-606, Sep 1981.
6. S. Tantaratana, “Distribution of a random walk with an application to a truncated nonparametric sequential test,” Proceedings of the IEEE, Vol. 69, pp. 1582-1584, Dec 1981.
7. S. Tantaratana and H.V. Poor, “A two-stage version of the Kassam-Thomas nonparametric
dead-zone limiter detection system,” J. Acoust. Soc. of Am., Vol. 71, pp.110-115, Jan 1982.
8. S. Tantaratana and H.V. Poor, “Asymptotic efficiencies of truncated sequential tests,” IEEE
Trans. on Inform. Theory, Vol. IT-28, pp. 911-923, Nov 1982.
9. S. Tantaratana, “Performance of a two-stage nonparametric conditional detector for Rician
density,” Proceedings of IEE, Part F, Vol. 130, pp. 331-336, Jun 1983.
10. S. Tantaratana, “Two-stage CFAR detectors for multiple-range-bin radars,” IEEE Trans. on
Aerospace and Electronic Systems, Vol. AES-19, pp. 688-703, Sep 1983.
11. S. Tantaratana, “Minimum p-error design of nonuniformly spaced linear array,” Proceedings
of the IEEE, Vol. 72, pp. 1654-1655, Nov 1984.
12. S. Tantaratana, “Comparison of the SPRT and the sequential linear detector in autoregressive
noise,” IEEE Trans. on Inform. Theory, Vol. 73, pp. 693-697, Sep 1985.
วงจรขยายกำลังสูง 13. S. Tantaratana and H.V. Poor, “Asymptotic relative efficiencies of multistage detectors,” IEEE
สำหรับสถานีฐาน
Trans. on Inform. Theory, Vol. IT-31, pp. 710-715, Sep 1985.
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14. S. Tantaratana, “Design of some nonparametric truncated sequential detectors with parallel linear
boundaries,” IEEE Trans. on Aerospace and Electron. Systems, Vol. 25, pp. 483-490, Jul 1989.
15. S. Tantaratana, “A class of truncated sequential nonparametric tests with constant boundaries:
Design and Performance”, J. of the Franklin Institute, Vol. 327, no.1, pp.71-86, 1990.
16. Y.H. Lee and S. Tantaratana, “Decision-based order statistic filters,” IEEE Trans. on Acoustic,
Speech, and Signal Processing, Vol. 38, pp. 406-420, Mar 1990.
17. S. Tantaratana, “Sequential CFAR detectors using dead-zone limiter,” IEEE Trans. on
Communications, Vol. 38, pp. 1375-1383, Sep 1990.
Part of research team
18. Y.H. Lee and S. Tantaratana, “A simple formula for the variance of the median filter output
with Laplacian input,” IEEE Trans. on Signal Processing, Vol. 39, pp. 984-986, Apr 1991.
19. Y.H. Lee and S. Tantaratana, “Acquisition of PN sequences for DS/SS Systems Using a Trun-cated
Sequential Probability Ratio Test,” J. of the Franklin Institute, Vol. 328, pp. 231-248, 1991.
20. H. Wang and S. Tantaratana, “Necessary and sufficient conditions for time-invariant operations
of N-path filters,” IEEE Trans. on Circuits and Systems, Vol. 38, pp. 542-547, May, 1991.
21. Y.H. Lee and S. Tantaratana, “Sequential acquisition of PN sequences for DS/SS communications:
design and performance,” Journal of Selected Areas in Communications, Vol. 10, pp. 750-759,
May 1992.
22. S. Tantaratana and A. Nasipuri, “Two-stage Wilcoxon detectors using conditional tests,”
IEEE Trans. on Inform. Theory, Vol. 38, pp. 1080-1090, May 1992.
23. S. Ghanekar, S. Tantaratana, and L.E. Franks, “Design and implementation of multiplier-free
FIR filters with periodically time-varying coefficients,” IEEE Trans. on Circuits and Systems,
Vol. 40, May 1993.
24. S. Ghanekar, S. Tantaratana, and L.E. Franks, “Multiplier-free IIR filter realization using
periodically time-varying state-space structure, Part I: structure and design,” IEEE Trans.
on Signal Processing, pp. 1008-1017, May 1994.
25. S. Ghanekar, S. Tantaratana, and L.E. Franks, “Multiplier-free IIR filter realization using
periodically time-varying state-space structure, Part II: VLSI implementation,” IEEE Trans.
on Signal Processing, pp. 1018-1027, May 1994.
26. F.M. Ozluturk and S. Tantaratana, “Performances of acquisition schemes for CDMA systems
with complex signature sequences,” International Journal of Wireless Information Network,
Vol. 2, No. 1, pp. 27-39, 1995.
27. J. Li and S. Tantaratana, “Optimal and suboptimal PN acquisition with data modulation,”
IEEE Trans. on Communications, pp. 554-564, Feb/Mar/Apr 1995.
28. F.M. Ozluturk, S. Tantaratana, and A.W. Lam, “Performances of DS/SSMA systems with
MPSK signaling and complex signature sequences,” IEEE Trans. on Communications, pp.
1127-1133, Feb/Mar/Apr 1995.
29. S. Tantaratana, A.W. Lam, and P. Vincent, “Noncoherent Sequential Acquisition for DS/SS
Systems with/without Channel Fading,” IEEE Trans. on Communications, pp. 1738-1745,
Feb/Mar/Apr 1995.
30. S.P. Ghanekar and S. Tantaratana, “Signed-digit based multiplier-free realizations for multirate
converters,” IEEE Trans. on Signal Processing, pp. 628-639, Mar 1995.
31. S.P. Ghanekar, S. Tantaratana, and L.E. Franks, “A class of high precision multiplier-free FIR
filter realizations using periodically time-varying coefficients,” IEEE Trans. on Signal Processing,
pp. 822-830, Apr 1995.
32. A. Nasipuri and S. Tantaratana, “Truncated sequential CFAR detectors using weighted sign
and weighted conditional sign tests,” J. of the Franklin Institute, vol. 332B, no. 6, pp. 717-734, 1995.
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33. M. Salih and S. Tantaratana, “A closed-loop coherent acquisition scheme for PN sequences
using an auxiliary sequence,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, pp.
1653-1659, Oct 1996.
34. J. Li and S. Tantaratana, “Multiplier-free realizations for FIR multirate converters based on
mixed-radix number representation,” IEEE Trans. Signal Processing, pp. 880-890, Apr 1997.
35. A. Nasipuri and S. Tantaratana, “Nonparametric distributed detector using Wilcoxon
statistics,” Signal Processing, vol. 57, pp. 139-146, 1997.
Transceiver testing 36. J. Li, T.Q. Nguyen, and S. Tantaratana, “A simple design method for near-perfect-reconstruction
- 3G project
nonuniform filter banks,” IEEE Trans. on Signal Processing, pp. 2105-2109, Aug 1997.
37. S. Tantaratana, “Multiplier-free IIR filter realizations with periodically time-varying coefficients,”
Journal of Circuits, Systems, and Computers, Vol. 7, No. 4, pp. 231-248, 1997.
38. F.M. Ozluturk, S. Tantaratana, A.W. Lam, and A. Ding, “Performances of DPSK and FSK
CDMA systems with complex signature sequences,” Telecommunication Systems, vol 10, pp.
205-227, 1998.
39. M. Salih and S. Tantaratana, “A closed-loop coherent PN acquisition system with a pre-loop
estimator,” IEEE Trans. on Communications ,Vol. 47, No. 9, Sept. 1999, pp. 1394-1405.
40. S. Runggeratigul and S. Tantaratana, “Link capacity assignment in packet-switched
networks: the case of piecewise linear concave cost function,” IEICE Transactions on
Communications, Vol. E82-B, No. 10, Oct 1999, pp. 1566-1576.
41. T. Samanchuen and S. Tantaratana, “A noncoherent pseudo-noise acquisition scheme for
direct-sequence spread-spectrum systems using an auxiliary signal,” Thammasat
International Journal of Science and Technology, Vol. 4, No. 3, Nov 1999, pp. 1-12.
42. T. Sakunkonchak and S. Tantaratana, “A high-speed multiplier-free realization of IIR filter
using ROM’s and elevated signal rate,” IEICE Trans. on Fundamentals of Electronics,
Communications, and Computer Sciences, Vol. E84-A, No. 6, Jun 2001, pp. 1479-1487.
43. P. Boonyanant and S. Tantaratana, “Design and Multiplier-Free Realization of PredictiveEncoded FIR Filters Using Karmarkar’s LP Algorithm,” IEICE Trans. on Fundamentals of
Electronics, Communications, and Computer Sciences, Vol. E85-A, No. 1, Jan 2002, 198-209.
44. T. Samanchuen and S. Tantaratana, “An improved closed-loop Coherent Pseudo-Noise
Acquisition Scheme using an Auxiliary Sequence,” IEICE Trans. on Communications,
Vol. E85-B, No. 3, Mar 2002, pp. 594-604.
45. P. Boonyanant and S. Tantaratana, “FIR Filters with Punctured Radix-8 Symmetric Coefficients:
Design and Multiplier-free Realization,” Circuits, Systems, and Signal Processing, Vol. 21,
No. 4, pp. 345-367, 2002.
46. W. Pongwilai and S. Tantaratana, “A Time-Domain Joint Adaptive Channel Estimator and
Equalizer for Multi-Carrier Systems in Time-Variant Multipath Channels Using Short Training
Sequences,” IEICE Trans. on Communications, Vol. E85-B, No. 3, Dec 2002, pp. 2797-2806.
47. W. Pongwilai, R. Kohno, and S. Tantaratana, “A new joint estimation of channels and the
number of transmit antennas for OFDM systems with antenna diversity employing Walsh
Hadamard Codes,” IEICE Trans. on Communications, Vol. E87-B, No. 2, Feb 2004, pp. 242-256.
48. S. Ghanekar and S. Tantaratana, “Periodically Time-Varying Realizations of Multirate Converters
for Hardware Reduction,” ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and
Communications (ECTI-EEC), Vol. 2, No. 2, Aug 2004, pp. 54-63.
49. V. Areekul, U. Watchareeruetai, and S. Tantaratana, “Fast separable Gabor filter for fingerprint
enhancement,” Lecture Notes in Computer Science LNCS3072, D. Zhang and A.K. Jain, Eds.,
Springer, 2004, pp. 403-409. Also appeared in the Proceedings of the First International
Conference on Biometric Authentication (ICBA 2004), 15-17 Jul, Hong Kong, 2004.
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50. P. Boonyanant and S. Tantaratana, “Design and Hybrid Realization of FIR Nyquist Filters
with Quantized Coefficients and Low Sensitivity to Timing Jitter,” IEEE Trans. on Signal
Processing, Vol. 53, No. 1, Jan 2005, pp. 208-211.
51. P. Wibulswas and S. Tantaratana, “Key Performance Indices for Teaching and Research
Assessment in Engineering and Technology,” the Journal of the Royal Institute of Thailand,
Vol. 30, No. 1, Jan-Mar 2005, pp. 92-96 (in Thai).
52. S. Tantaratana, “Mobile Telephone Equipment Development in Thailand,” the Journal of the
Royal Institute of Thailand, Vol. 31, No. 4, Oct-Dec 2006, pp. 1187-1198 (in Thai).
53. T. Samanchuen and S. Tantaratana, “PN Acquisition Schemes Using RAKE Structure for
DS/SS Systems over a Frequency-Selective Rayleigh Fading Channel,” accepted for
publication, ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications
(ECTI-EEC), to appear in Feb 2007.

Research Grants
1. National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), Thailand, (Project Leader):
Research and Development in 3rd Generation Mobile Telecommunication Systems, Phase II.
Nov 2002 - date.
2. National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), Thailand, (Project Leader):
Research and Development in 3rd Generation Mobile Telecommunication Systems, Phase I.
Oct 1999 - Mar 2001.
3. National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), Thailand, (Principal
Investigator): VLSI Design and Implementation of Multiplier-free Digital Signal Processors.
Aug 1997 - Jun 2004.
4 Thailand Research Fund: 3 Royal Golden Jubilee Scholarships
5. Army Research Office (ARO), USA, (co-Principal Investigator with A. Lam): Sequential
acquisition schemes for SSMA systems with generalized signature sequences. Nov 1990 Oct 1992.
6. National Science Foundation (NSF), USA, (Principal Investigator): Closed-ended sequential
detectors: efficiency and nonparametric. Aug 1989 to Jul 1992.
7. National Science Foundation (NSF), USA, (Investigator, with L.E. Franks and F.S. Hill as
co-Principal Investigators): Simplified implementation of digital signal processors based on
delta-modulation encoding. Oct 1988 - Sep 1990.
8. Engineering Experiment Station, Auburn Univ., USA, (Principal Investigator): Signal detection
using multistage procedures and their applications. Sep 1981 - Jul 1982.
9. Engineering Experiment Station, Auburn Univ., USA, (Principal Investigator): Digital
beamforming for array signal processing. Oct 1982 - Sep 1983.
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ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว
Professor Dr. Somsak Panyakeow
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รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Present Position :
Professor Rank 11, Department of Electrical Engineering, Faculty of
Engineering, Chulalongkorn University Bangkok 10330, Thailand.
Tel: 02-218 6524, Fax: 02-218 6523, E-mail: s_panyakeow@yahoo.com

Working Experiences :
Academic Position
1974
Lecturer, Department of Electrical Engineering, Facuty
of Engineering, Chulalongkorn University
1977
Assistant Professor, Department of Electrical Engineering,
Facuty of Engineering, Chulalongkorn University
1980
Associate Professor, Department of Electrical Engineering,
Facuty of Engineering, Chulalongkorn University
1982
Professor, Department of Electrical Engineering, Facuty
of Engineering, Chulalongkorn University
1992
Professor Rank 11, Department of Electrical Engineering,
Facuty of Engineering, Chulalongkorn University
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ดานบริหาร
พ.ศ. 2527-2528
พ.ศ. 2534-2538
พ.ศ. 2539-2540
พ.ศ. 2540-2543
พ.ศ. 2543-2547
งานบุกเบิก
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2540

รองคณบดีฝา ยวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีดานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีดา นวิจยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนำ
ริเริม่ โครงการ “ศิษยกน กุฎ”ิ เพือ่ สรางความเขมแข็งของบัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ริเริม่ โครงการ “เงินวิจยั กนถุง” สำหรับพัฒนาอาจารยใหมในชวงทีท่ ำหนาที่
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รางวัลและเกียรติยศ
พ.ศ. 2522
รางวัลสิง่ ประดิษฐ “เซลลแสงอาทิตยชนิดชอตกีแ้ บเรียร”
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

Administrative Position
1984-1985 Vice-Dean on Research Affairs, Faculty of Engineering,
Chulalongkorn University
1991-1995 Head of Electrical Engineering Department, Faculty of
Engineering, Chulalongkorn University
1996-1997 Vice-President for Science and Technology Development,
Chulalongkorn University
1997-2000 Vice-President (Research Affairs), Chulalongkorn University
2000-2004 Dean, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Pioneer Works
1975
Setting up the Semiconductor Device Research Laboratory (SDRL)
1994
Initiating a post-graduate strengthening program on “Sis
Kon Kudti” (Honors Program) of the Electrical Engineering
Department, Chulalongkorn University
1997
Initiating “Seed Research Funds” for new CU staff during
his Vice-Presidency at Chulalongkorn University
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พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2536

รางวัลสิง่ ประดิษฐ “เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย” สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
รางวัลสิง่ ประดิษฐ “แผงเซลลแสงอาทิตย”
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
รางวัลนักวิจยั ดีเดนแหงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตรและ
อุตสาหกรรมวิจยั สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
กรรมการในคณะกรรมการทีป่ รึกษานานาชาติของการประชุม World
Solar Congress’ 89 ของสมาคมนานาชาติดา นพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ
ครัง้ ที่ 4 วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรดา น โฟโตโวตาอิค (PVSEC-4)
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ
ครัง้ ที่ 5 วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรดา น โฟโตโวตาอิค (PVSEC-5)
รางวัลสิง่ ประดิษฐ “เซลลแสงอาทิตยชนิดอะมอรฟส ซิลกิ อน”
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
รางวัลสิง่ ประดิษฐ “บัตรประจำตัวแบบโฮโลกราฟค” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ
ครัง้ ที่ 6 วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรดา น โฟโตโวตาอิค (PVSEC-6)
รางวัลสิง่ ประดิษฐ “โฮโลแกรมซอน” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Honors and Awards :
1979
1981
1982
1986
1989
1990
1991
1991
1991
1993
1993
1993

NRCT Award on “Schottky Barrier Solar Cells”
NRCT Award on “Solar Cell Technology”
NRCT Award on “Solar Cell Panels”
The Outstanding Researcher of the Year by National Research Council of
Thailand (NRCT) in the Area of Engineering and Industrial Research
The Member of International Advisory Committee of Solar World
Congress’ 89, International Solar Energy Society (ISES)
The Member of International Advisory Committee of the 4th International
Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-4)
The Member of International Advisory Committee of the 5th International
Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-5)
NRCT Award on “a-Si Solar Cells”
CU Scientific Invention Award on “Holographic ID”
The Outstanding Academic Personnel of Chulalongkorn University
CU Scientific Invention Award on “Multiple Exposure Holograms”
The Member of International Advisory Committee of the 6th International
Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-6)
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พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
ลูกศิษยและศิษยกน กุฏิ
ที่เปนนักวิจัยอาชีพอยูที่ พ.ศ. 2540
Max Planck Institute พ.ศ. 2541
Graduate students
and “Sis Kon Kudti”
who is a professional
researcher at Max Planck
Institute, Germany

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2546
1994
1996
1996
1997
1997
1999
2000
2000
2001
2002

นักวิชาการดีเดน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ
ครัง้ ที่ 7 วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรดา น โฟโตโวตาอิค (PVSEC-7)
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ
ครัง้ ที่ 9 วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรดา น โฟโตโวตาอิค (PVSEC-9)
รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมูลนิธิโทเร
นักวิจยั ดีเดนแหงป’ 40 ทบวงมหาวิทยาลัย
วิศวกรดีเดนแหงป’ 40 สมาคมนิสติ เกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาฯ
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ
ครัง้ ที่ 11 วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรดา น โฟโตโวตาอิค (PVSEC-11)
กรรมการในคณะกรรมการนานาชาติของการประชุม ครัง้ ที่ 28 ผเู ชีย่ วชาญ
ดานโฟโตโวตาอิคของ IEEE
รางวัลนักวิจยั ดีเดนป ’42 ของสมาคมอนุรกั ษพลังงานแหงประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ
ครัง้ ที่ 12 วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรดา น โฟโตโวตาอิค (PVSEC-12)
กรรมการในคณะกรรมการนานาชาติของการประชุม ครัง้ ที่ 29 ผเู ชีย่ วชาญ
ดานโฟโตโวตาอิคของ IEEE
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 14 วิทยาศาสตร
The Member of International Advisory Committee of the 7th International
Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-7)
The Member of International Advisory Committee of the 9th International
Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-9)
Science and Technology Award by Thailand Toray Science Foundation (TTSF)
The Outstanding Researcher of the year 1997 by Ministry of University Affairs.
The Outstanding Engineer of the year 1997 by Engineering Alumni
Association, Chulalongkorn University.
The Member of International Advisory Committee of the 11th International
Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-11)
The International Committee Member of the 28th IEEE Photovoltaic
Specialists Conference
The Outstanding Engineer of the year 2000 by Energy Conservation
Association of Thailand.
The Member of International Advisory Committee of the 12th International
Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-12)
The International Committee Member of the 29th IEEE Photovoltaic
Specialists Conference
Thailand Toray 30 Science Foundation
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พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547

และวิศวกรรมศาสตรดา นโฟโตโวตาอิค (PVSEC-14)
รางวัล PVSEC ในการวิจยั ดานเซลลแสงอาทิตย
เมธีวิจัยอาวุโสของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รางวัลดีเดนดานโปสเตอรวจิ ยั เรือ่ ง “ควอนตัมดอททีเ่ ปนระเบียบ”
จากการประชุมนานาชาติดา นวิศวกรรมไมโคร-นาโน ป 2004
รางวัลบทความวิจยั ดีเดน เรือ่ ง “ควอนตัมดอทโมเลกุลสำหรับควอนตัม
คอมพิวเตอร” จากการประชุมดานวิศวกรรมไฟฟา ครัง้ ที่ 27
กรรมการในคณะกรรมการนานาชาติของการประชุม ครัง้ ที่ 31
ผเู ชีย่ วชาญดานโฟโตโวตาอิคของ IEEE
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ
ครัง้ ที่ 15 วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรดา น โฟโตโวตาอิค (PVSEC-15)

ทีมงานวิจัย
ที่ประกอบดวย
คณาจารย
นักวิจยั และนิสติ
Research team
composing of
teaching staffs,
researchers
and students

2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005

General Chairman of the 14th International Photovoltaic Science and
Engineering Conference (PVSEC-14)
PVSEC-Award on the Contribution to “Solar Cell Research”
Senior Research Scholar 2004 by Thailand Research Fund.
Best Poster Award on “Ordered QDs” from MNE04
Best Paper Award on “QDMs for Quantum Computing” from EECON-27
The International Committee Member of the 31st IEEE Photovoltaic
Specialists Conference
The Member of International Advisory Committee of the 15th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-15), 2005.
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ผลงานวิจยั ของศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว

Research Works of Professor Dr. Somsak Panyakeow
ดานการวิจยั
ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว เริม่ ทำงานเปนอาจารยทคี่ ณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2517 หลังเรียนจบปริญญาตี-โท-เอก จากมหาวิทยาลัยโอซากา และเริม่
งานวิจยั ดานสิง่ ประดิษฐสารกึง่ ตัวนำจากเทคโนโลยีซลิ คิ อน หัวขอวิจยั หลัก ไดแก การพัฒนาเซลล
แสงอาทิตย เพือ่ ตอบปญหาดานพลังงานทีเ่ กิดขึน้ เปนครัง้ แรกในชวงยุคป 70 งานวิจยั ดานเซลล
แสงอาทิตยนี้ไดดำเนินตอเนื่องมาจน ถึงปจจุบันเปนเวลากวา 30 ป โดยมีการพัฒนาทั้งเซลล
แสงอาทิตยที่ทำจากผลึกซิลิคอน (crystalline silicon) ซิลิคอนแบบฟลมบาง (thin film
silicon) สารประกอบกึ่งตัวนำชนิดกลุม III-V ไดแก แกลเลี่ยมอารเซไนด ทั้งที่ใชเทคโนโลยี
ปลูกผลึกฟลม บางจากสถานะของเหลว (liquid phase epitaxy) และจากลำโมเลกุล (molecular
beam epitaxy) คูขนานกับการพัฒนาเซลลแสงอาทิตย ยังมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐสารกึ่ง
ตัวนำชนิดอืน่ ๆ เชน ทรานซิสเตอร โฟโตไดโอด ไดโอดเปลงแสงและเลเซอรไดโอดดวย

เครื่องปลูกชั้นผลึก
ดวยลำโมเลกุล
Molecular Beam
Epitaxy (MBE)

Achievements
Research Area
Professor Dr. Somsak Panyakeow obtained bachelor, master and doctoral degrees from
Osaka University. After getting his PhD in 1974, he became a lecturer at Faculty of
Engineering, Chulalongkorn University and started research on silicon-based
semiconductor devices. His main research area at the time was solar cell
developments in order to tackle energy problems of the 1970s. His solar cell research
has continued for over 30 years and the materials of interests include crystalline silicon,
thin film silicon, III-V compounds such as GaAs, and the associated growth technologies are liquid phase epitaxy (LPE) and molecular beam epitaxy (MBE).
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งานวิจยั และพัฒนาในชวง 10 ป หลัง ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว ไดรเิ ริม่ บุกเบิกงาน
ดานนาโนอิเล็กทรอนิกสและนาโนโฟโตนิกส (nanoelectronics & nanophotonics) ในประเทศไทย
โดยใชเทคโนโลยีการปลูกชัน้ ผลึกดวยลำโมเลกุล ในการเตรียมโครงสรางระดับนาโนเมตร ไดแก
ควอนตัมดอตของสารประกอบกึง่ ตัวนำ เพือ่ ใชเปนองคประกอบทีส่ ำคัญของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
สมรรถนะสูง เชน เลเซอรไดโอด และเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูง มีการศึกษาวิจยั โครงสราง
ควอนตัมดอตทีเ่ รียงตัวเปนระเบียบ และจัดตัวเปนกลมุ ควอนตัมดอตโมเลกุล (quantum dot
molecules) ที่มีศักยภาพสำหรับการประยุกตในงานดานควอนตัมคอมพิวเตอร มีการพัฒนา
เทคนิคการสรางควอนตัมดอตคู (quantum dot pairs) เพือ่ การประยุกตในงานดานสปนทรอนิกส ทรานซิสเตอรที่ทำจาก
ผลึกซิลิกอน
(spintronics) ซึง่ จะเปนเทคโนโลยีใหมสำหรับอนาคต
ผลงานวิจัยเหลานี้ไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยจากหลากหลายองคกร เริ่มตนจากรัฐบาล Silicon transistors
ฝรัง่ เศสทีส่ นับสนุนเครือ่ งมือวิจยั ดานเทคโนโลยีซลิ คิ อนในป พ.ศ. 2518 และรัฐบาลญีป่ นุ ในการ
จัดหาเครื่องมือวิจัยเสริม และเตาปลูกผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำจากสถานะของเหลวในป พ.ศ.
2528 ตลอดจนการสนับสนุนในการติดตัง้ เครือ่ งปลูกชัน้ ผลึกสารประกอบกึง่ ตัวนำดวยลำโมเลกุล
มูลคา 25 ลานบาท เปนเครือ่ งแรกในประเทศไทยในป พ.ศ. 2536 งานวิจยั และพัฒนาเหลานีไ้ ด
รับความรวมมือจากนานาชาติ ไดแก Laboratoire d’Analyse et d’ Architecture des Systems
(LAAS) ประเทศฝรั่งเศส Max Planck Institute ประเทศเยอรมัน Tokyo Institute of
Technology, University of Tokyo, University of California at San Diego ฯลฯ ทำให
สามารถบุกเบิกงานใหมๆ ที่อยูในแนวหนาและสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศได

Paralleled with reasearch in solar cells are other types of semiconductor devices such as
transistors, photodiodes, light-emitting diodes and laser diodes.
For the last 10 years, Professor Dr. Somsak Panyakeow has been one of the pioneers in
Thailand who conducts research in nanoelectronics and nanophotonics using MBE
which can grow nanometer scale structures of compound semiconductor quantum dots
for high-performance electronic devices such as laser diodes and high-performance
solar cells. In addition, aligned quantum dots and quantum dot molecules are potential
candidates for quantum computing applications. Recent work in quantum dot pairs for
spintronics is also a subject of great interest.
The research undertaken have been financially supported by many organizations and
granting agencies. Starting with the French government who donated silicon technology
equipment in 1975, followed by the Japanese government who supported additional
equipment including LPE machine in 1985 and Thailand’s first MBE machine in 1993
which was worth Baht 25 million at the time. Technical supports from and collaborations with international institutions include France’s Laboratoire d’Analyse et d’
Architecture des Systems (LAAS), Germany’s Max Planck Institute, Japan’s Tokyo
Institute of Technology and the University of Tokyo, and the USA’s University of
California at San Diego. These financial and technical supports result in world-class
research output which have been published in international journals.
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งานวิจัยดานนาโนอิเล็กทรอนิกสและนาโนโฟโตนิกส ตลอดจนเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูง
ที่ใชโครงสรางระดับนาโนเมตรที่ดำเนินการในชวง 10 ปหลังนี้ ไดรับการสนับสนุนอยางดีจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สำนักงานวิจยั และพัฒนาดานอวกาศของกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา (Asian Office of Aerospace Research and Development, U.S. Air Force)
ตลอดจนทุนสนับสนุนระยะยาวจากศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
งานวิจยั ดานเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูงเปนการบุกเบิกเทคโนโลยีใหมทใี่ ชสารประกอบกึง่ ตัวนำ
ทีม่ โี ครงสรางระดับนาโนเมตร ไดแก ควอนตัมดอตโมเลกุลโซลาเซลล (quantum dot molecule
solar cells) ที่มีประสิทธิภาพการแปรพลังงานสูงถึงรอยละ 25.9 ของในปจจุบัน และคาดวา
จะพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพสูงกวารอยละ 30 ได ซึง่ จะมีประโยชนตอ การใชงานกับแสงความเขมสูง
(ในระดับ 100-1000 suns) ในระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย (solar power concentrator
system) และการใชงานในอวกาศและดานการทหาร
กิจกรรมดานวิชาการของศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว ทีส่ ำคัญอีกมิตหิ นึง่ ไดแก การ
ผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมศาสตรที่มีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตรและ

ควอนตัม
ดอตโมเลกุล
Quantum dot
molecules

Research work in the last 10 years in nanoelectronics, nanophotonics and high-performance
solar cells which use nanoscale structures have been well supported by Thailand
Research Fund, Asian Office of Aerospace Research and Development, U.S. Air Force,
National Nanotechnology Center and Chulalongkorn University.
Research in high-performance solar cells involves the use of nanoscale compound
semiconductors which results in quantum dot molecule solar cells with high conversion
efficiency of 25.9%. The result is not optimized and the cell’s efficiency is expected to
reach 30% and is suitable for high intensity sunlight conditions (100-1,000 suns) for solar
power concentrator systems and in space and military applications.
Another important aspect of Professor Dr. Somsak Panyakeow’s achievements is the
training of high-calibre engineers, serving the country’s need for human resource
development. He initiated the Sis-Kon-Kud-Ti program that selects and supports
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เทคโนโลยีในระยะยาว เชน โครงการ “ศิษยกน กุฏ”ิ ซึง่ เปนการเลือกสรรนิสติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีใหเรียน
ตอจนจบปริญญาเอกในประเทศไทย โดยมีผลงานตีพมิ พในระดับเดียวกับการศึกษาในตางประเทศ
และโครงการ “ศิษยเอก” ซึง่ เปนการสรางระบบ “หลังจบปริญญาเอก” (post doctoral) ใหเกิดขึน้
ในหนวยงานเพือ่ การวิจยั ทีย่ งั่ ยืน และสามารถถายทอดเทคโนโลยีใหกบั คนหลายๆ รนุ ได
ในชวงเปนผบู ริหารระดับมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว ไดทำหนาทีเ่ ปน
รองอธิการบดีดา นวิจยั ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และพัฒนาโครงการ “เงินวิจยั กนถุง” เพือ่ พัฒนา
อาจารยใหมใหมีศักยภาพดานวิจัย ตลอดจนการวิจัยขามคณะฯ ในชวงรับตำแหนงผูบริหาร
ระดับคณะฯ โดยทำหนาทีเ่ ปนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย
ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว ไดรเิ ริม่ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดาน “นาโนเอนจิเนียริง่ ” และ
มีแนวคิดในการ ผลิตวิศวกรรูปแบบใหมที่สนใจดานชีวภาพ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของหลักสูตร
Bio-Medical Engineering ซึ่งมีพัฒนาอยางตอเนื่องที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจน
โครงการรับนิสิตตางประเทศ โดยเฉพาะผูที่เปนอาจารยในมหาวิทยาลัยจากประเทศเพื่อนบาน
เขาศึกษาในระดับโท-เอก โดยการสนับสนุนจาก AUN/SEED-Net เปนตน

เซลลแสงอาทิตย
ประสิทธิภาพสูงทีใ่ ช
โครงสรางควอนตัม
ดอตโมเลกุล
High efficiency
quantum dot
molecule solar cells

excellent students to complete their PhDs in Thailand, yet have publications which are
on par with graduates from overseas. Another program called Sis-Ek is a kind of
supports at post-doctoral level that serves as a technology transfer mechanism.
Professor Dr. Somsak Panyakeow also served as Chulalongkorn University’s Vice-President
for Research and originated the “Seed Research Fund” concept. The program greatly
benefits new faculty members who just graduated. He also actively promoted crossfaculty research collaboration. He also served as the Dean of the Faculty of Engineering
and initiated the Nano-Engineering program and more recently has been involved with
the Bio-Medical Engineering program. He also supports the idea of bringing faculty
members from neighbouring countries to come to study at Chulalongkorn University at
a master or PhD level via financial supports from the AUN/SEED-Net.

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 35 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

Science and Technology Awards

กิตติกรรมประกาศ
ในระยะเริม่ ตนของการจัดตัง้ หองปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ ในป พ.ศ. 2517 ดร. สุทนิ เวทยวฒ
ั นะ เปน
ผทู มี่ สี ว นสำคัญในการผลักดันใหเกิดกิจกรรมวิจยั ดานสิง่ ประดิษฐสารกึง่ ตัวนำอยางเปนรูปธรรม
ในประเทศไทย งานวิจยั ทีเ่ ปนรูปเปนรางชัดเจนและมีผลกระทบทางวิชาการในระยะตอมา เกิดจาก
ผรู ว มงานทัง้ คณาจารยและนิสติ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ดร. มนตรี สวัสดิศ์ ฤงฆาร
ทีไ่ ดรว มงานกันมาตลอด ความรวมมือจากกลมุ วิจยั ที่ LAAS (Laboratoire d’ Analyse et d’
Architecture des Systems) มีสว นสำคัญยิง่ ในระยะเริม่ ตน โดยเฉพาะความสัมพันธทยี่ าวนาน
กับ Prof. A. Martinez และ Mr. Bernard Roussett ความรวมมือวิจยั หลายสวนเกิดจากหลาย
สถาบันในประเทศญีป่ นุ เชน มหาวิทยาลัยโอซากา มหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัย Tokyo
Institute of Technology โดยเฉพาะ Prof. Toyosaka Moriizumi และ Prof. Yasuhiko

1. ไดโอดเปลงแสงทำ
จากฟลมบางซิลิกอน
2. ควอนตัมดอตคู
3.-4. ควอนตัมดอต
ทีเ่ รียงตัวเปนระเบียบ
1. Thin film Silicon
light emitting diode
2. Quantum dot pair
3.-4. Ordered
quantum dots

1.

2.

3.

4.

Acknowledgements of Professor Dr. Somsak Panyakeow
At the establishment of research laboratory in 1974, Dr. Sootin Wetwatana was
acknowledged to be the first leader who pursued semiconductor device research activity
in Thailand. Research outputs with significant impact have been performed by concerted
efforts of teaching staffs and students at Chulalongkorn University, in particular Dr.
Montri Sawadsaringkarn with whom I have strong working relationship for a long time.
At the beginning phase of SDRL, collaboration from LAAS (Laboratoire d’ Analyse et d’
Architecture des Systems) was very significant through lasting friendships of Prof.
A. Martinez and Mr. Bernard Roussett. Many research collaborations have come from
many Japanese institutes, such as Osaka University, University of Tokyo and Tokyo
Institute of Technology. Long and ever-lasting supports from Prof. Toyosaka Moriizumi
and Prof. Yasuhiko Arakawa are acknowledged. Assistance in research man-power
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Arakawa ทีใ่ หความรวมมือทางวิชาการอยางตอเนือ่ ง ในการพัฒนาคนดานวิจยั โดยเฉพาะลูกศิษย
ปริญญาเอกนัน้ ไดรบั ความรวมมืออยางดีจาก Universitat der Bundeshwerh Munchen และ
Max Planck Institute, Stuttgart โดยเฉพาะความสัมพันธดจุ เพือ่ นรักจาก Prof. H.D. Liess
และ Dr. Karl Eberl
ในการทำวิจัยตองมีปจจัยสนับสนุนมากทั้งทางดานงบประมาณและเครื่องมือวิจัย นอกจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว รัฐบาลฝรัง่ เศส รัฐบาลญีป่ นุ ไดใหการสนับสนุนดานเครือ่ งมือวิจยั
ในป พ.ศ. 2518 2528 และ 2535 ตามลำดับ ทำใหหอ งปฏิบตั กิ ารวิจยั สิง่ ประดิษฐสารกึง่ ตัวนำ
ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีศกั ยภาพในการทำงานวิจยั ในระดับแนวหนาได
ทุนวิจยั จากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ และแหลงทุนตางๆ ภายในประเทศ เชน สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ศูนยโลหะและวัสดุ
แหงชาติ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ฯลฯ มีสวนใหงานวิจัยดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง โดย
ผสมผสานกับทุนวิจยั จากตางประเทศ เชน มูลนิธฮิ ติ าชิ มูลนิธโิ ฟคสวาเกน มูลนิธโิ ทเร องคกร
วิจยั และพัฒนาดานอวกาศของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ
งานวิชาการทีต่ อ งใชเวลาทำงานยาวนานและตอเนือ่ ง ตองไดรบั การสนับสนุนอยางดีจากครอบครัว
โดยเฉพาะ พอ แม ภรรยา และลูกๆ การอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย โดยเฉพาะจาก
Prof. Yoshio Inuishi และ Prof. Junji Shirafuji ทำใหเขาใจลึกซึง้ ถึงปรัชญาของ “ศิษยกน กุฏ”ิ
และความสำคัญของการพัฒนาคน เพื่อความเจริญที่ยั่งยืนของสังคมและประเทศ ตลอดจน
การอยรู ว มกันอยางสันติสขุ ของสังคมโลก

development programs, especially for Ph.D. students, from Universitat der Bundeswerh
Munchen and Max Planck Institute, Stuttgart, Germany, through best friends, Prof.
H.D. Liess and Dr. Karl Eberl, is acknowledged.
Research activity needs tremendous supports both in budgetery and equipments.
Beside Chulalongkorn University, the Governments of France and Japan provided various
research equipments to SDRL in 1975, 1985 and 1992 respectively, enabling SDRL to
conduct frontier research. SDRL received various sources of funding both from within
the country like the National Research Council of Thailand (NRCT), National Science
and Technology Development Agency (NSTDA), Thailand Research Fund (TRF),
National Metal and Material Technology Center (MTEC), Nanotechnology Center
(Nanotech) as well as from foreign foundations and organizations such as Hitachi
Scholarship Foundation, Stiftung Volkswagenwerk Foundation, Toray Science and
Technology Foundation, Asian Office of Aerospace Research and Development (AOARD),
U.S. Air Force.
Academic work needs long and continuous time to accomplish. Well-support from
family, both from parents, wife and children is needed. All teachers are acknowledged
for their precious instructions especially from Prof. Yoshio Inuishi and Prof. Junji Shirafuji
who imparted to me the deep philosophy of “Sis Konkuti” in human resource
development of society and national as well as peaceful global society.
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 37 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

เซลลแสงอาทิตย
ประสิทธิภาพสูงที่ใชงาน
กับแสงความเขมสูง
Testing of high efficiency
solar cell at high
concentrated sunlight

Science and Technology Awards

List of Selected Publications

การสอบวิทยานิพนธนสิ ติ
ปริญญาเอกทีเ่ ชิญกรรมการ
สอบจากตางประเทศ
Ph.D. dissertation
evaluated by international
committee members

1. “InSb Carrier Lifetime in High Electric Field”, S. Hongo, Somsak Panyakeow, J. Shirafuji and
Y. Inuishi, Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 10, No. 6, p. 717, (1971).
2. “High Performance Photon Drag Detector for CO2 Laser Using p-type Tellurium”, Somsak
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of Applied Physics, Part I, No. 4 A, vol. 32, (1993).
10. “Visible Thin Film Light Emitting Diode Using a-SiN:H/a-SiC:H Heterojunctions”, Dusit
Kruangam, Wirote Boonkosum and Somsak Panyakeow, J. Non-Crystalline Solids, vol.
164-166, (1993).
11. “Amorphous SiO:H Thin Film Visible Light Emitting Diode”, Wirote Boonkosum, Dusit
Kruangam, Thipwan Sujaridchai, Bunditha Ratwiset and Somsak Panyakeow, S. Fujikake and
H. Sakai, J. of Non-Crystalline Solids, Vol. 198-200, (1996).
12. “Photoluminescence Spectra of Shadow Masked Multiple Quantum Wells”, Suwat Sopitpan,
Prawit Cheewatas, Supachok Thainoi, Somchai Ratanathammaphan and Somsak Panyakeow,
Journal of Crystal Growth, 175/176 Part 2, (1997).
13. “Study on GaAs/GaAlAs MQW Structure for Photovoltaic Applications”, Uttachai Manmontri,
Suwat Sopitpam, Prawit Cheewatas, Supachok Thainoi, Somchai Ratanathammaphan and
Somsak Panyakeow, Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 50, No. 1-4, (1998).
14. “Novel Amorphous Silicon Alloy Optoelectronic Integrated Circuits”, Dusit Kruangam, Thipwan
Sujaridchai, Kriangkrai Chirakawikul, Bunditha Ratwiset and Somsak Panyakeow,
J. Non-Crystalline Solids, Vol. 227-230, pp. 1146-1150, (1998).
15. “Preparation of p-Type Polycrystalline Diamond Films and Their Applications to Hole Injection
Layers in Amorphous SiC:H Thin Film Light Emitting Diodes”, Kriangkrai Chirakawikul,
Thipwan Sujaridchai, Bunditha Ratwiset, Dusit Kruangam, Somsak Panyakeow, Wirote
Boonkosum, Takashi Sugino and Junji Shirafuji, J. Non-Crystalline Solids, Vol. 227-230, (1998).
16. “Selective Growth of InAs/GaAs Self-Organized Quantum Dots by Shadow Mask Techniques”,
Rudeesun Songmuang, Suwit Kiravittaya, Supachok Thainoi, Pornchai Changmuang, Suwat
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Sopitpan, Somchai Ratanathammaphan, Montri Sawadsaringkarn and Somsak Panyakeow,
Journal of Crystal Growth, Vol. 227-228, (2001).
“InAs/GaAs Self-Organized Quantum Dots on (411)A GaAs by Molecular Beam Epitaxy”,
Suwit Kiravittaya, Rudeesun Songmuang, Pornchai Changmuang, Suwat Sopitpan, Somchai
Ratanathammaphan, Montri Sawadsaringkarn and Somsak Panyakeow, Journal of Crystal
Growth, Vol. 227-228, (2001).
“AlGaAs/GaAs/InGaAs Composite MQW Structures for Photovoltaic Applications”, Suwit
Kiravittaya, Uttachai Manmontri, Suwat Sopitpan, Somchai Ratanathammaphan, Choompol
Antarasena, Montri Sawadsaringkarn and Somsak Panyakeow, Solar Energy Materials &
Solar Cells, Vol. 68, (2001).
“Monitoring and Data Analysis of a PV System Connected to a Grid for Home Applications”,
Suwat Sopitpan, Pornchai Changmoang and Somsak Panyakeow, Solar Energy Materials &
Solar Cells, Vol. 67, pp. 481-490, (2001).
“Photoluminescence Investigation of Low Temperature Capped Self-Assembled InAs/GaAs
Quantum Dots”, Rudeesun Songmuang, Suwit Kiravittaya, Montri Sawadsaringkarn, Somsak
Panyakeow and Oliver G. Schmidt, Journal of Crystal Growth, Vol. 251, pp. 166-171, (2003).
“Self-Assembled Nanoholes and Lateral QD Bi-Molecules by Molecular Beam Epitaxy and
Atomically Precise In-situ Etching”, Suwit Kiravittaya, Rudeesun Songmuang, N. Y.
Jin-Phillipp, Somsak Panyakeow and Oliver G. Schmidt, Journal of Crystal Growth, Vol. 251,
pp. 258-263, (2003).
“Self-Assembled Indium-Arsenide Elongated Nanostructure Grown by Molecular Beam
Epitaxy”, Suwaree Suraprapapich, Supachok Thainoi, Chanin Laliew, Songphol Kanjanachuchai and Somsak Panyakeow, International Journal of Nanoscience, Vol. 4, No. 2, pp.
253-259, (2005).
“Ordered Quantum Dots Formation on Engineered Template by Molecular Beam Epitaxy”,
Suwaree Suraprapapich, Songphol Kanjanachuchai, Supachok Thainoi and Somsak Panyakeow,
Microelectronic Engineering, Vol. 78-79, pp. 349-352, (2005).
“Self-Assembled Quantum Dot Molecules by Molecular Beam Epitaxy”, Suwaree Suraprapapich,
Supachok Thainoi, Songphol Kanjanachuchai and Somsak Panyakeow, Journal of Vacuum
Science and Technology B. 23, No. 3, pp. 1217-1220, May/Jun, (2005).
“Quantum Dot Molecules for Quantum Cellular Automata: Future Quantum Computer”, Naparat
Siripitakchai, Suwaree Suraprapapich, Supachok Thainoi, Songphol Kanjanachuchai and
Somsak Panyakeow, ECTI, Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications, Vol. 3, No. 1, February, (2005).
“Regrowth of Self-Assembled InAs Quantum Dots on Nanohole and Stripe Templates”, Suwaree
Suraprapapich, Songphol Kanjanachuchai, Supachok Thainoi, and Somsak Panyakeow,
Journal of Microlithography, Microfabrication and Microsystems, Vol. 5, No. 1, pp. 011008-1011008-5, January-March, 2006.
“Self-Assembled Lateral InAs Quantum Dot Molecules: Dot Ensemble Control and Polarization-Dependent Photoluminescence”, Suwaree Suraprapapich, Songphol Kanjanachuchai,
Supachok Thainoi, and Somsak Panyakeow, Journal of Microelectronics Engineering, Vol. 83,
pp. 1526-1529, February, 2006.
“Self-Assembled InAs Lateral Quantum Dot Molecules Growth on (001) GaAs by
Thin-Capping-and-Regrowth MBE Technique”, Suwaree Suraprapapich, Songphol
Kanjanachuchai, Supachok Thainoi, and Somsak Panyakeow, Journal of Solid State
Phenomena, Vol. 121-123, 2006.
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29. “Thin-Capping-and-Regrowth MBE Technique for Quantum Dots and Quantum Dot
Molecules”, Suwaree Suraprapapich, Supachok Thainoi, Songphol Kanjanachuchai and Somsak
Panyakeow, Journal of Vacuum Science and Technology B, Vol. 24, pp. 1665-1667, 2006.
30. “Quantum Dot Integration in Heterostructure Solar Cell”, Suwaree Suraprapapich, Supachok
Thainoi, Songphol Kanjanachuchai, and Somsak Panyakeow, Journal of Solar Energy Materials
and Solar Cells, Vol. 90, pp. 2968-2974, July, 2006.
31. “n-GaAlAs on p-GaAs Heterostructure Solar Cells Grown by Molecular Beam Epitaxy”, Supachok
Thainoi, Suwaree Suraprapapich, Songphol Kanjanachuchai, and Somsak Panyakeow, Journal
of Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 90, pp. 2989-2994, July, 2006.

Research Grants

การทดสอบควอนตัม
ดอตโซลาเซลลกบั
แสงความเขมสูง
Testing of quantum
dot molecule (QDM)
solar cell by using
focused solar simulator

1. “The Preparation and Study on Ohmic Contact between Metal and Silicon Wafers”
by Rachadapiseksempoch Research Fund, 1977.
2. “Schottky Barrier Solar Cells” by National Research Council of Thailand, 1978.
3. “Study on Fabricaion Techniques of Diodes and Transistors” by Royal Thai Government, 1979.
4. “A Concentrated Sunlight System for Solar Cells” by National Research Council of
Thailand, 1980.
5. “Low Cost Technology for Solar Cell Fabrication” by National Research Council of
Thailand. 1981.
6. “The Feasibility Study of Praclical Application of Solar Cells” by Electric Authority of
Thailand (EGAT), 1981.
7. “Compound Semiconductor Technology” by Research Division, Chulalongkorn University, 1982.
8. “Radiation Detectors” by Royal Thai Government and Office of Atomic Energy for
Peace (OAEP), 1982.
9. “Photovoltaic Pumping System” by National Energy Administration (NEA), 1982.
10. “Foldable and Portable PV Panel” by Military Research and Development Center, 1982.
11. “Poly-Silicon Solar Cells” by National Research Council of Thailand, 1983.
12. “Feasibility Study of Solar Cell Pilot Plant” by National Energy Administration (NEA), 1984.
13. “GaAs Technology” by Research Division, Chulaongkorn University, 1985.
14. “Impact of PV Applications to Rural Development in Thailand” by Hitachi Scholarship
Foundation, 1987-1988.
15. “a-Si/x-Si Heterojunction Solar Cells” by Stiftung Volkswagenwerk Foundation, 1987.
16. “a-Si Solar Cells” by National Research Council of Thailand, 1988-1989.
17. “Laser Diodes” by Science and Technology Development Board (STDB), 1990-1991.
18. “a-Si Solar Cells and a-Si Color Sensors” by Research Division, Chulalongkorn University,
1990-1991.
19. “Oxygen Sensors” by National Research Council of Thailand, 1991-1992.
20. “Molecular Beam Epitaxy” by JICA (Japan International Cooperation Agency) and Royal
Thai Government, 1992-1994.
21. “Multiple-Exposured Holograms” by Research Division, Chulalongkorn University, 1993.
22. “Quantum Well Lasers” by Royal Thai Government, 1995-1996.
23. “Multiple-Quantum Well Solar Cells” by National Science and Development Agency
(NSTDA), 1995-1997.
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24. “Research on Semiconductor Quantum Structures” by DAAD in Collaboration with Universit t
der Bundeshwerhr Munchen with Max Planck Institute, Stuttgart, Germany, 1998-2001.
25. “Basic Research on Nanoelectronics” by Thailand Research Fund (TRF), 2001-2002.
26. “Nanostructure Materials” by Metal and Material Technology Center (MTEC), 2001-2002.
27. “Basic Research on Self-Assembled Quantum Dots and Their Potential in Solar Cells and
Novel Devices Applications” by Asian Office of Aerospace Research and Development (AOARD),
U.S. Air Force, 2003-2006.
28. “Basic Research on Self-Assembled Quantum Dots and their Potential Applications
in Nanoelectronics and Nanophotonics” by Thailand Research Fund (TRF), 2004-2006.
29. “Nanoelectronics & Nanophotonics” by National Nanotechnology Center (Nanotech),
2006-2010.

เครื่องปลูกชั้นผลึกดวย
ลำโมเลกุลเพื่อการวิจัย
สิ่งประดิษฐทางควอนตัม
Molecular beam
epitaxy for quantum
device research
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สาขาเกษตรศาสตร
คลังของเพพไทดสงั เคราะห: เพพไทดทมี่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ การเจริญ
ของราทีก่ อ โรคในกลวยไม
ดร. ปาหนัน เริงสำราญ
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มากกวารอยละ 70 ของโรคทีเ่ กิดกับพืชมีสาเหตุมาจากเชือ้ รา การปองกันและกำจัดราทีก่ อ โรคในพืช
ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันคือการใชสารเคมีซึ่งนอกจากจะสงผลโดยตรงตอสุขภาพของผูใช
และทำใหเกิดการปนเปอ น ของสารเคมีเหลานีใ้ นสิง่ แวดลอมแลว ยังทำใหเกิดสารพิษตกคางในผลิตภัณฑ
ในแตละปประเทศไทยเสียเงินเปนจำนวนมากเพือ่ นำวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรเขาประเทศเพือ่ กำจัด
ศัตรูพชื ดังนัน้ เพือ่ แกปญ
 หาทัง้ ดานสุขภาพ สิง่ แวดลอม และเศรษฐกิจ จึงควรมีการพัฒนาหาผลิตภัณฑ
ทดแทนสารเคมีมาใชเพือ่ การกำจัดโรคในพืช มีรายงานวาสัตวและพืชชัน้ สูงทัว่ ไปมีการแสดงออกเพพไทด
ทีม่ ฤี ทธิใ์ นการตานจุลชีพซึง่ เปนกลไกปองกันตัวเองตอการเกิดโรค เพพไทดกลมุ นีอ้ อกฤทธิต์ อ เชือ้ เปาหมาย
ไดอยางรวดเร็ว, มีความจำเพาะสูง, โอกาสการเกิดการตานทานโดยเชือ้ โรคมีนอ ย และไมเปนพิษตอเซลล
ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม การสรางคลังของผสมของเพพไทดที่มีลำดับของกรดอะมิโนตามตองการ
(synthetic peptide combinatorial libraries) จะชวยใหสามารถคัดกรองหาเพพไทดทมี่ ฤี ทธิท์ างชีวภาพ
ทีต่ อ งการไดในเวลาทีร่ วดเร็ว งานวิจยั นีจ้ ะสรางคลังของเพพไทดทยี่ าวหกกรดอะมิโน (hexapeptide)
เพื่อใชทดสอบหาเพพไทดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกของสปอรและการเจริญของราที่กอโรค
ในกลวยไมซึ่งเปนสินคาสงออกอันดับหนึ่งในบรรดาไมดอกไมประดับของประเทศไทย นอกจากนี้
คลังของเพพไทดสงั เคราะหทมี่ กี ส็ ามารถใชเพือ่ หาฤทธิท์ างชีวภาพกับพืชหรือโรคอืน่ ๆ ได

Synthetic Peptide Libraries: Bioactive Peptides Against
Orchid-Pathogenic Fungi
More than 70% of plant diseases caused by fungi. The widely used method to prevent and
eliminate plant pathogenic fungi is the application of fungicide which is not only harmful to health
of the users and contaminates to environment but also remains in plant products. Each year,
Thailand lost a lot of money with the pesticides imported. Hence to solve the health, environmental,
and economic problems, there should be an alternative method replacing the fungicide. It has
been reported that animals and higher plants can naturally produce antimicrobial peptides as self
defense mechanisms. This group of peptides is very active, high specificity, low chance to
overcome by pathogens, and non-toxic to mammalian cells. Synthetic peptide combinatorial
libraries can be used to screen for bioactive peptides in a short period of time. In this research
project, the libraries of hexapeptides will be synthesized and used against fungi that caused
diseases in orchids which is the number one export flowers of Thailand, in order to get peptides
that can prevent spore germination and growth of the orchid-pathogenic fungi. In addition the
libraries can also be used to screen for other bioactive activities against other diseases as well.
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สาขาเกษตรศาสตร
การคัดแยกสาหรายขนาดเล็กเพือ่ ผลิตไบโอดีเซล
รองศาสตราจารย ดร. ฒาลิศา ยุวอมรพิทกั ษ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มีความเชือ่ กันวาน้ำมันและกาซธรรมชาติสว นใหญมแี หลงกำเนิดมาจากสาหรายในทะเลโบราณ สาหราย
ขนาดเล็กมีไขมันและกรดไขมันเปนองคประกอบของเมมเบรนและเปนผลิตภัณฑสะสมไวภายในเซลล
องคประกอบไขมันและกรดไขมันของสาหรายขนาดเล็กขึน้ อยกู บั สภาวะของการเพาะเลีย้ ง ทัง้ นีส้ ามารถ
เพิ่มองคประกอบไขมันไดดวยอาหารที่มีประมาณไนโตรเจนต่ำหรือดวยภาวะเครียดตางๆ พบวา
สาหรายทะเลและน้ำจืดอยาง เชน ไดอะตอม (Bacillariophyceae, ~100,000 ชนิด) สาหรายสีเขียว
(Chlorophyceae) สาหรายสีน้ำเงินแกมเขียว (Cyanophyceae, ~2,000 ชนิด) และสาหรายสีทอง
(Chrysophyceae, ~1,000 ชนิด) มีไขมันสะสมภายในเซลล มีรายงานวาสาหรายสีเขียว Chlorella
emersonii มีปริมาณน้ำมันสูงถึงรอยละ 63 ของน้ำหนักแหง เมือ่ เพาะเลีย้ งดวยสภาวะขาดไนโตรเจน
น้ำมันจากสาหรายสามารถสกัดไดดว ย เอน-เฮกเซน ไบโอดีเซลทีผ่ ลิตไดจากน้ำมันสาหรายโดยปฏิกริ ยิ า
ทรานเอสเทอรรฟิ เ คชันดวยกรดมีคณ
ุ ภาพสูง

Screening Micro-algae for Biodiesel Production

granted by Toray Science Foundation, Japan

It is believed that the majority of oil and natural gas originates from algae in ancient oceans.
Micro algae contain lipids and fatty acid as membrane components, and storage products in the
cells. The lipid and fatty acid contents of micro algae vary in accordance with culture conditions
in some cases, lipid content can be enhanced by the imposition of low nitrogen concentration in
the medium or other stress factors. It was found that marine and freshwater algae such as diatom
(Bacillariophyceae, ~100,000 species), green algae (Chlorophyceae), blue-green algae
(Cyanophyceae, ~2,000 species), and golden algae (Chrysophyceae, ~1,000 species) stored fat
in their cells. The green algae Chlorella emersonii had oil content of up to 63% of dried weight
in nitrogen starvation was reported. Algae oil can be extracted using n-hexane. High quality
biodiesel produced from algae oil by acid tranesterification.
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สาขาเกษตรศาสตร
การผลิตกลิน่ แวนิลลาจากตนปาลมน้ำมันภายหลังการระเบิดดวยไอน้ำ
ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิธีการเพิ่มมูลคาตนปาลมน้ำมันที่ถูกตัดทิ้งหลังจากอายุครบ 25 ปแลว ซึ่ง
นอกจากจะนำไปแปรรูปเปนเฟอรนิเจอรตางๆ และปุยแลว ยังมิไดนำไปใชประโยชนอื่นแตอยางใด
ดังนัน้ หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีทสี่ ามารถเปลีย่ นสารตางๆ ในตนปาลมน้ำมันใหเปนสารมูลคาเพิม่ ได
ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง โดยเริ่มศึกษาตั้งแตการแยกองคประกอบหลักทั้งสาม ไดแก เซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ออกจากกัน โดยใชเทคนิคการระเบิดดวยไอน้ำซึง่ เปนกระบวนการทีเ่ ปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยปกติจะใชอุณหภูมิในชวงระหวาง 180-230oC ระยะเวลาในการระเบิดเยื่อนาน
ประมาณ 5-10 นาที โดยไอน้ำจะไปละลายเอาสวนของเฮมิเซลลูโลสออกมากชิน้ ไม สวนองคประกอบ
ที่เหลืออยูในเยื่อภายหลังการระเบิดคือเซลลูโลสและลิกนิน ซึ่งสามารถนำไปแยกเอาลิกนินออกจาก
เยือ่ ไดโดยตมในสารละลายเบสเจือจางเพือ่ ใหไดเซลลูโลสบริสทุ ธิ์ จากนัน้ จึงใชตวั ทำละลายเคมีตกตะกอน
แยกลิกนินออกจากสารละลายดังกลาวเพื่อผลิตเปนแวนิลลินตอไป โดยการนำไปผานกระบวนการ
ทางเคมีภายใตอุณหภูมิและความดันสูงโดยการใชสารเคมีเปนตัวเรงปฏิกิริยา หรือผานกระบวนการ
ทางชีวภาพโดยการใชเชื้อรา เปรียบเทียบผลผลิตแวนิลลินที่ไดจากทั้งสองกระบวนการเพื่อเปน
แนวทางตอไปในการศึกษาประยุกตใชในอนาคต

Development of Vanilla Flavor Production from Oil Palm Waste
Using Steam Explosion as Pretreatment
Typically, the economic life of oil palm extends to about 25 years after which has to be replanted.
The utilization of trunks has not been intensively studied that could cause pollution in the future.
Therefore, value-adding of oil palm trunks for products is urgently needed. The trunk is
steam-exploded under certain condition to obtain 3 separate components: cellulose, hemicellulose
and lignin. The resulting pulp containing high-molecular weight lignin is then suspended
in alkaline solution to obtain lignin precipitate and pure cellulose pulp. After that, the chemical and
biotechnological processes are applied for valuable vanillin production. The yield and properties
of vanillin arising from both processes are compared and the appropriate process is chosen
for further studies.
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สาขาเกษตรศาสตร
การใชประโยชนมดเพือ่ แกปญ
 หาความยากจนในประเทศไทย
รองศาสตราจารย ดร. เดชา วิวฒ
ั นวทิ ยา
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มด (Hymenoptera: Formicidae) จัดเปนแมลงทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ ดานชนิดและถิน่ ทีอ่ ยอู าศัย
จัดเปนแมลงที่มีประโยชนมากตอระบบนิเวศกลุมหนึ่ง มดมีบทบาทเปนพวกตัวห้ำ สามารถนำมาใช
ในการควบคุมและลดปริมาณประชากรแมลงทีเ่ ปนศัตรูพชื บางชนิดสามารถนำมาประกอบเปนอาหาร
และสรางรายได แตขอมูลเกี่ยวกับการนำมดมาใชประโยชนมีนอยมาก วัตถุประสงคของการศึกษา
เพือ่ ตองการชวยแกปญ
 หาความยากจนของประชาชนและสนับสนุนการใชเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช
ประโยชนจากมดทัง้ ดานการเพิม่ รายไดและลดรายจาย ผลการศึกษาในครัง้ นีท้ ำใหไดขอ มูลเกีย่ วกับ
มดแดงดานตางๆ เพือ่ นำไปสกู ารเพาะเลีย้ งหรือการทำฟารมมดแดง ทำใหมรี ายไดเพิม่ ขึน้ แนวทางการ
ใชมดกำจัดและลดประชากรแมลงศัตรูพชื ทำใหลดการใชสารเคมีและรักษาสภาพแวดลอม

Ant Utilizations for Solving Poor Problem in Thailand
Ants are social insects belong to Order Hymenoptera and Family Formicidae. They are abundance
and diverse by species and habitat. It is considered as beneficial insects to ecosystem. According
to the outstanding role as predator which ants can control and decrease insect pest population. In
addition, some ants can make food and increase income. But there is few knowledge of ant
utilization in Thailand. This project aims to solving poor problem of Thai people and support
sufficient economic by using ant utilization for increase income and decrease expense. Results of
this study will provide knowledge of red ant (Oecophylla smaragdina), being biology, ecology,
behavior and marketing for making red ant farm. People can make income. Using ants for
controlling and declining insect pest population can help spending insecticides and maintaining
environment.
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สาขาเกษตรศาสตร
การพัฒนาการใชประโยชนของกากเมล็ดสบดู ำเพือ่ ผลิตเปนสารมูลคาเพิม่
รองศาสตราจารย ดร. วรพจน สุนทรสุข
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

สบดู ำเปนพืชน้ำมันทีก่ ำลังไดรบั การสงเสริมจากภาครัฐใหมกี ารปลูกอยางแพรหลายในประเทศ เพือ่ ใชเปน
พลังงานทางเลือกสำหรับการผลิตเปนไบโอดีเซล คาดวาในป พ.ศ. 2549 พื้นที่การเพาะปลูกสบูดำ
มีประมาณ 30,000 ไร เกิดผลิตผลเมล็ดสบดู ำประมาณ 10,000 ตัน ซึง่ สามารถผลิตเปนไบโอดีเซล
ประมาณ 2,500,000 ลิตร กอใหเกิดกากเมล็ดสบดู ำประมาณ 7,500 ตัน ซึง่ เปนวัสดุเหลือทิง้ ทางการ
เกษตรและไมไดนำไปใชประโยชน
ผวู จิ ยั มีแนวคิดจะใชประโยชนของกากเมล็ดสบดู ำเพือ่ ผลิตเปนสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ ไดแก Phorbol
ester ซึง่ เปนสารในกลมุ diterpenes สามารถนำไปประยุกตใชเปนสารกำจัดแมลงและโปรตีนสกัด
ซึง่ เปนองคประกอบในกากเมล็ดสบดู ำ โดยสบดู ำมีปริมาณโปรตีนมากถึงประมาณรอยละ 30 โดยมี
แผนงานวิจยั ของโครงการ คือ ทำการศึกษาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการสกัดสาร Phorbol ester และโปรตีน
สกัดจากกากเมล็ดสบดู ำ ศึกษาการนำสาร Phorbol ester ไปประยุกตใชทางดานเกษตรกรรม และ
ศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนสกัด รวมทั้งศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการกำจัดสารพิษและสารลด
สารตานคุณคาทางโภชนาการในโปรตีนสกัด เพือ่ นำโปรตีนสกัดไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหาร
ขณะที่กากเมล็ดสบูดำที่เหลือภายหลังการสกัดสารมูลคาเพิ่มดังกลาวแลว สามารถนำไปใชเปนปุย
หรือกอนเชือ้ เพลิงหรือเปนสวนผสมในอาหารสัตวตอ ไป
ขอมูลที่คาดวาจะไดรับจากผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนกับภาคเอกชนและกลุมเกษตรกรผูผลิต
ไบโอดีเซล รวมทัง้ ผปู ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

Development of Physic Nut Residue Utilization for Producing Value
Added Products
Physic nut is an oil-containing plant as a palm tree. Its seeds contain a high amount of oil
potentially served as an alternative source of energy so called “Biodiesel”. Currently, it is promoted
to be grown around the country. This year, approximately 30,000 Rais of physic nut have been
planted with the yield of about 10,000 tons physic nut seed. The seeds can produce approximately
2,500,000 litres of Biodiesel. They also generate their waste (residue) about 7,500 tons without any
applications. Physic nut seed meal or residue has a high amount of protein (30%). It also contains
several toxic compounds and anti-nutritional factors. However, these compounds could be applied
to agriculture and food applications. Therefore, the goals of this research project are to extract a
bioactive compound (phorbol ester) applied to be an insecticide and to extract proteins from the
physic nut residue and to carry out their characterization for the food applications including to
detoxify and reduce anti-nutritional factors in the protein extract. After the extraction, the residue
could be applied to be a fertilizer, a fuel source and a bulking agent for animal feed. The results
of this research will be useful for Biodiesel producers, physic nut farmers and food manufacturers
and entrepreneurs.
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สาขาเกษตรศาสตร
การวิจยั และพัฒนาขาวพันธพุ นื้ บานของชาวปกากะญอ กลมุ หมบู า น
แมแฮใต ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร. พาณี ศิรสิ ะอาด
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชนเผาปกากะญอเปนชนเผาทีม่ กี ารอนุรกั ษดแู ลปาไมเปนอยางดี ทำใหปา สามารถดูดซับน้ำไวได โดยมี
การปลูกฝงในสายเลือดใหลกู หลานอนุรกั ษปา ไมนบั แตเกิด ในขณะนี้ ลูกหลานของชนเผายังไดสบื ทอด
ความรักในธรรมชาติและปาเขา มีการอนุรกั ษพนั ธพุ ชื โดยเฉพาะขาวพืน้ บาน ซึง่ พบมีอยางนอย 28
สายพันธุ แตผวู จิ ยั พบวาขาวพันธตุ า งๆ เริม่ สูญหายไปจากไร เนือ่ งจากการทีล่ กู หลานไดลงมาใชแรงงาน
ยังพืน้ ราบ ขาดโอกาสในการเรียนรแู ละเห็นประโยชนอยางแทจริง จากขอมูลการสัมภาษณและสำรวจ
ไรหมุนเวียนของผวู จิ ยั บริเวณบานแมแฮใต ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ในเบือ้ งตน
พบวาขาวพันธพุ นื้ บานจากไรหมุนเวียนของชาวปกากะญอมีหลายสายพันธแุ ละมีกากใยสูงและชนเผา
ุ ประโยชนอยางไร โดยเปนอาหารหลัก และ
จะมีการเรียนรเู รือ่ งขาวเปนอยางดีวา ในแตละสายพันธมุ คี ณ
มีคำกลาววา “ในชีวติ นี.้ ..ขอใหมขี า วและเกลือก็เพียงพอแลว เพราะพริกและพืชไร สามารถหาไดจาก
ดอย” ผูวิจัยจึงเห็นวาหากทำการสำรวจขอมูลดานพันธุกรรมขาวโดยชุมชนมีสวนรวม และนำไปสู
การพัฒนาผลิตภัณฑ จะทำใหชนเผาและชาวพื้นราบไดเห็นคุณคาของขาวพันธุพื้นบาน และกระตุน
ใหเกิดจิตสำนึกในการอนุรกั ษพนั ธขุ า วใหคงอยตู ลอดไป

Research and Development of Indigenous Rice from Karen’s villages
in Mae Hae Tai, Tumbon Pang Hin Fhon, Chiang Mai Province

granted by Toray Science Foundation, Japan

Karen’s people are well known in their strong conservation for the forest. Their inheritances are
taught to protect the forest since their birth, Until now, Karenese are still love their home land and
protect many varieties of food plants. There are at lease 28 varieties of genetics of rice are stand
still. All of them are high-quality rice. Recently, some kinds of them are disappeared from rice
paddy field. As young Karen generations leave their villages to find jobs in the towns. So, they
have less opportunity to learn about farming from their ancestors. From interviewing the Karenese
in Mae Hae Tai, Tumbon Pang Hin Fhon, Chiang Mai Province; it was found that rice is still
a major food and it is valuable in their life. So, the research and development of indigenous rice
project are being set up in order to stimulate the Karenese to have a mutual awareness in
sustainable conservation of their genetics resource of rice.
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สาขาเกษตรศาสตร
การขยายพันธสุ บดู ำ (Jatropha curcas L.) โดยเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ ง
เนือ้ เยือ่ เพือ่ สนับสนุนการปลูกเปนวัตถุดบิ สำหรับการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. โชคพิศษิ ฐ เทพสิทธา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สบดู ำเปนพืชใหน้ำมันทีก่ ำลังเปนเปาหมายสำคัญในหลายประเทศทัว่ โลก สำหรับการผลิตพลังงานทดแทน
เมล็ดสบดู ำมีน้ำมันประมาณรอยละ 33-60 โดยทัว่ ไปใชเมล็ดและกิง่ ปกชำในการขยายพันธุ แตเนือ่ งจาก
เมล็ดทีไ่ ดตอ งนำไปใชในการสกัดน้ำมันและใชกงิ่ ปกชำในการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก จึงทำใหทงั้ เมล็ดและ
ทอนพันธทุ ผี่ ลิตไดไมพอเพียงตอความตองการของทุกภาคสวน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร สำหรับ
การวิจยั พัฒนารวมทัง้ การผลิต ทอนพันธุ เมล็ด น้ำมัน และพลังงานทดแทน ดวยเหตุนี้ การพัฒนา
เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เพือ่ นำมาใชเพิม่ ปริมาณตนสบดู ำจึงมีความสำคัญและจำเปนอยางยิง่
สำหรับการขยายพันธเุ พือ่ ใหไดพชื ปริมาณมากในเวลาอันสัน้ และตรงตามพันธุ การเก็บรักษาสายพันธุ และ
การปรับปรุงพันธุ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและผลตอบแทน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดเริ่มการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสบูดำ โดยการชักนำใหเกิดยอดทวีคูณจากยอดเดี่ยวและจาก
ชิ้นสวนกานใบ ตลอดจนประสบความสำเร็จในการชักนำใหเกิดรากจากยอดไดประมาณรอยละ 50
อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจยั รีย้ งั ไมสมบูรณ การวิจยั และทุนอุดหนุนการวิจยั เปนสิง่ จำเปนเพือ่ ศึกษาการ
เพิม่ ผลผลิตของยอดทวีคณ
ู จากชิน้ สวนอืน่ ของสบดู ำ ศึกษาหาเทคนิคในการชักนำใหเกิดการยืดตัวของ
ยอดทวีคณ
ู ทีไ่ ดเพือ่ ใหไดยอดและลำตนขนาดทีเ่ หมาะสม และศึกษาหาเทคนิคในการเพิม่ ศักยภาพการ
เกิดรากในเปอรเซ็นตทสี่ งู ขึน้ เพือ่ ใหไดเทคโนโลยีทสี่ มบูรณแบบสำหรับการขยายพันธสบดู ำในปริมาณ
มากตลอดจนทดสอบการเจริญเติบโตของพืชเพาะเลีย้ งในแปลงปลูกเพือ่ ประโยชนในเชิงพาณิชยตอ ไป

Mass Propagation of Physic Nuts (Jatropha curcas L.) by Tissue Culture
Technology for Supporting Cultivation as Raw Material for Bio Fuel Production
Physic nut is considered the important target in many countries for substitute energy production.
Seed kernel contains about 33-60% oil. Generally, physic nuts are propagated by seeds and stem
cuttings. Unfortunately, yielded seeds must be used for oil extraction while the stems are needed for
stem cutting production to support cropping area extension. These have been caused inadequate
supplies for many sectors such as government institutes, private sectors and farmers to allow
achievement in research, development and producing stem cuttings, seeds, oil and substitute
energy. Therefore, the development of techniques for in vitro culture will be the best procedure to
develop tissue for rapid propagation, germplasm preservation and crop improvement to increase
orchard productivity and profitability leading to full supply of the demand for physic nuts, and future
development. The research group from the Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn
University has initiated the in vitro culture of physic nut by inducing multiple shoots from single
shoots and petiole segments since 2004. Furthermore, roots were induced from obtained shoots
about 50% from that experiment. However, the research has not been completed yet. Further
researches and research grants are needed to obtain the appropriate and complete technology for
rapid mass propagation of physic nut via tissue culture techniques. Techniques for inducing
multiple shoots from other plant parts, techniques for inducing elongation of multiple shoots to
obtain appropriate sizes of shoots and stems, and techniques for increasing potential of high
rooting percentage will be established. Moreover, growth and development of in vitro culture
plants will be observed in field trials for commercial purposes.
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สาขาเกษตรศาสตร
การผลิตเอทานอลบริสทุ ธิ์ 99.5% เพือ่ เปนพลังงานทดแทน
ผูชวยศาสตราจารยยุพกนิษฐ พวงวีระกุล
คณะเทคโนโลยีชวี ภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยทานอธิการบดี ดร. อาทิตย อุไรรัตน ตระหนักถึงความจำเปนเรงดวนในการขยาย
การผลิตเอทานอลระดับชุมชนทีส่ ามารถดำเนินการไดจริงและพรอมดำเนินการ โดยความรวมมือจากกลมุ
ผูประกอบการสุราชุมชนภายใตความดูแลของมหาวิทยาลัยรังสิต นำรองระบบกลั่นเอทานอล 95%
แบบตอเนือ่ งในป พ.ศ 2548 และปจจุบนั อยใู นระหวางดำเนินโครงการโรงงานตนแบบผลิตเอทานอล
99.5% ในปริมาณการผลิตขัน้ ต่ำ 1,000 ลิตร/วัน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางโรงงานตนแบบผลิต
เอทานอลเพือ่ เปนพลังงานทดแทนทีม่ กี ารผลิตสูงกวา 1,000 ลิตร/วัน ใหไดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
โดยเปรียบเทียบตนทุนโรงงาน วัตถุดบิ กระบวนการกอน ระหวาง และสิน้ สุดจนไดเอทานอล 99.5%
ศึกษาการลดปริมาณน้ำกากสาและการใชประโยชนจากผลพลอยได การใชสตู รผสมเชือ้ เพลิงตนทุนต่ำ
ชนิดใหมทไี่ ดจากวัตถุดบิ ภายในโรงงานเพือ่ ใชกบั หมอน้ำของโรงงาน จนถึงการตรวจสอบคุณสมบัติ
สายพันธยุ สี ต Saccharomyces cerevisiae RSU No.10 ทีม่ หาวิทยาลัยรังสิตใหการสนับสนุนแก
กลมุ ผปู ระกอบการสุราชุมชนทีเ่ ขารวมโครงการ เพือ่ เปนโรงงานตนแบบใหสามารถสนองนโยบายรัฐบาล
ในการสงเสริมการผลิตเอทานอลจากวัตถุดบิ การเกษตร เพิม่ มูลคาอยางยัง่ ยืน ลดการนำเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ และประการสำคัญที่สุดเพื่อใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีที่ประดิษฐขึ้นเองจากความตองการ
ทีแ่ ทจริงของโรงงานสุราชุมชนทีส่ ามารถแกปญ
 หาแกผปู ระกอบการไดตรงจุด โดยมีผลกระทบตอภาระ
คาใชจายและการลงทุนเพิ่มนอยที่สุด เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล
ตนทุนต่ำใหเพียงพอกับความตองการใชเอทานอลเปนพลังงานของประเทศ

99.5% Ethanol Production for Renewable Energy
As realized on the importance of the renewable energy and the urgent to seek for alternative
energy to replace non-renewable energy from fossil fuel, President of Rangsit University, Dr. Arthit
Urairat approved the pilot plant project on ethanol production with the collaboration with the
community spirit factory. The project have been started since 2005. Up to date, The pilot plant has
capability of producing 99.5% ethanol to a minimum production of 1,000 liters a day. Therefore,
the objective of the continuous project is to expand the production capability to the highest
efficiency of production, higher than 1000 liters a day. The project will be concentrated on
comparing cost production related to raw materials and processing cost, all the way from upstream
to downstream of 99.5% ethanol production with a traditional one. The study of slop, waste
utilization, use of by-products and finding the new alternative low cost energy for boiling by using
waste materials from the plant will be of interest. The project will also determine the property of
Saccharomyces cerevisiae RSU No.10, named after the university for the honor of supporting
research fund. By the end of the project, the pilot plant will be developed as the prototype for
ethanol production from agricultural raw materials as responding to the government policy of
decreasing imported non-renewable energy and increasing value-added of agricultural products.
The most important research aim will be the development of technology innovation which will be
truly implemented with the least investment and economical impact. Finally, this will help
encourage the potential of local communities for low cost ethanol production to adequately
accommodate the increasing demand of the country.
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สาขาฟสิกส
การผลิตและศึกษาสมบัตขิ องโครงสรางทางอิเล็กทรอนิกส
ของคารบอนคลายเพชร
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. บุญโชติ เผาสวัสดิย์ รรยง
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประยุกตใชเพชรในลักษณะของสารกึ่งตัวนำไดรับความสนใจมาเปนระยะเวลายาวนานแลว
ความพยายามในยุคแรกทีจ่ ะประยุกตใชเพชรถูกจำกัดโดยเทคนิคการสังเคราะห ปญหาคาความบริสทุ ธิ์
รวมถึงการโดปทีท่ ำไดยาก ในระยะเวลาทีผ่ า นมาทางกลมุ ผวู จิ ยั ไดประสบความสำเร็จในการสรางระบบ
ใหกำเนิดพลาสมาแบบโพรงเรโซแนนซของไมโครเวฟ ที่สามารนำมาปรับปรุงเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการสังเคราะหฟล ม บางคารบอนคลายเพชรได โครงสรางทางอิเล็กทรอนิกสอยางงายไดแกโครงสราง
ไดโอด จะถูกผลิตขึน้ โดยการระเหยโลหะลงบนผิวหนาของฟลม บางทีส่ งั เคราะหขนึ้ แมวา โครงสราง
ทางอิเล็กทรอนิกสแบบไดโอดของคารบอนคลายเพชรจะไดรับการศึกษาโดยคณะวิจัยหลายกลุม
แตโดยรวมแลวก็เปนการศึกษาเฉพาะคาความจุที่แปรผันตามความถี่อินพุตแบบกระแสสลับเทานั้น
ขณะนีม้ กี ารวิเคราะหสองแนวทางกลาวคือ แนวหนึง่ เสนอวาคาความจุตอบสนองทีแ่ ปรไปตามลักษณะ
สัญญาณอินพุตนัน้ นาจะมาจากการกักอิเล็กตรอนในระดับพลังงานลึก สวนการวิเคราะหในอีกแนวหนึง่
เสนอวาความจุตอบสนองดังกลาวไมไดเกิดจากผลของระดับพลังงานลึกแตเกิดจากพลวัตของรอยตอ
และคาความตานทานของเนือ้ สาร เพือ่ จะทำใหไดรบั คำตอบทีถ่ กู ตองในทางฟสกิ ส และเพิม่ ความเขาใจ
ในโครงสรางทางอิเล็กทรอนิกสของคารบอนคลายเพชร ทางกลมุ ผวู จิ ยั จึงจะศึกษาการตอบสนองในคา
แอดมิทแตนซทงั้ หมดของคารบอนคลายเพชรทีผ่ ลิตขึน้ ตอสัญญาณศักยอนิ พุตกระแสสลับไมเฉพาะแต
คาความจุเทานัน้ ในลักษณะทีส่ อดประสานทัง้ การทดลองและการจำลองผลทางคณิตศาสตร

Fabrication and Characterization of Diamond Like Carbon
Electronic Structure
The utilization of semiconducting diamond for high performance electronic devices has been of
interest to researchers for many years. The early attempts to utilize diamond were delayed by
technological problems related to crystal growth, purity and doping. Recently, our research group
was successfully developing a Microwave Plasma Reactor which can be modified and utilized as
a diamond like carbon (DLC) film deposition system. The obtained films can then be fabricated
into electronic structure such as diode by mean of metal evaporation onto the film surfaces.
Although, the AC signal responses of DLC have been previously studied in diode structure;
however, these studies only emphasized on the capacitance versus bias voltage characteristics.
There are currently two interpretations on capacitance-voltage-frequency relation of DLC diode.
One includes the effect of deep state traps in the DLC material; the other explains the relation only
by the combination of junction, bulk, and contact properties of the diode without a trap role. This
proposed study explores further the possibility of both interpretations by investigating the entire AC
admittance, not only the capacitance by mean of both experimental measurements and theoretical
simulations.
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สาขาฟสิกส
ศึกษาการขนสงน้ำผานทอนาโนคารบอนผนังเดีย่ ว
ดวยวิธกี ารจำลองเชิงคอมพิวเตอร
ดร. ศรีประจักร ครองสุข
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ในโครงการวิจัยนี้จะทำการศึกษาคุณสมบัติเชิงโครงสรางและเชิงพลวัตของโมเลกุลน้ำที่อยูภายใน
และภายนอกทอนาโนคารบอนผนังเดี่ยวดวยวิธีการจำลองโมเลคิวลารไดนามิกส ทอนาโนคารบอน
ผนังเดีย่ วทีม่ กี ารปรับแตงดวยการเพิม่ หมไู ฮดรอกซิล (-OH) และหมคู ารบอกซิล (-COOH) จะทำการ
จำลองทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ ละความดันมาตรฐาน (298 เคลวิล และ 1 ความดันบรรยากาศ) ในสารละลายน้ำ
อัตราการแพรและการกระจายตัวของน้ำภายในทอจะทำการคำนวณ ผลจากการศึกษานี้จะทำใหเรา
เขาใจไดดยี งิ่ ขึน้ เกีย่ วกับพฤติกรรมและโครงสรางของน้ำทีอ่ ยภู ายในและรอบๆ ทอ รวมถึงบทบาทของ
ทอนาโนคารบอนทีท่ ำการปรับแตงดวยหมทู ชี่ อบน้ำตอกลไกการขนสงน้ำ ซึง่ ขอมูลทีไ่ ดจะเปนประโยชน
ในการนำไปใชสำหรับออกแบบและสรางวัสดุในการประยุกตทางดานการแพทย

Computer Simulation Study of Water Transport through Single
Wall Carbon Nanotubes
In this research, structural and dynamical properties of water molecules inside and outside
single-wall carbon nanotubes (SWNTs) are investigated by using molecular dynamic simulations.
The single-wall carbon nanotubes functionalized with hydroxyl (-OH) and carboxyl (-COOH)
groups are simulated at the standard temperature and pressure (298 K and 1 atm) in an aqueous
solution. Diffusion rate and distribution of water inside the tube will be examined. The result
obtained from the simulations will provide us to get more insightful of water behavior, hydration
structure inside and outside the tube, and the role of the functionalized carbon nanotubes on the
mechanism of water transport. This information will be useful to design and produce materials for
biomedical applications.
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สาขาฟสิกส
การปรับปรุงสมบัตทิ างกลของสารพิโซเซรามิกดวยเทคนิคนาโนคอมโพสิต
รองศาสตราจารย ดร. สุพล อนันตา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วัสดุกลมุ พิโซเซรามิกในยุคถัดไป โดยเฉพาะอยางยิง่ วัสดุทปี่ ระยุกตใชในอุปกรณทางการแพทยนนั้
จะตองมีความสามารถในการทำงานดีขึ้น มีความนาเชื่อถือมากขึ้น มีการสูญเสียพลังงานนอยลง
มีขนาดเล็กลง มีน้ำหนักเบา และมีคาใชจายรวมลดลง ซึ่งสารเซรามิกกลุมเพอรอพสไกดที่มีตะกั่ว
เปนองคประกอบหลัก จัดเปนวัสดุทมี่ ศี กั ยภาพเหมาะสำหรับการพัฒนาเพือ่ นำไปประยุกตใชงานทีอ่ ณุ หภูมิ
และความถีส่ งู ๆ อยางเชน ทำเปนทรานสดิวเซอรในอุปกรณอลั ทราโซนิกส แตอยางไรก็ตาม การสราง
เซรามิกกลมุ เพอรอพสไกดใหมคี วามบริสทุ ธิแ์ ละมีความหนาแนนสูงนัน้ กระทำไดยาก เมือ่ ไมนานมานี้
ไดมกี ารนำเสนอเทคนิคเซรามิกนาโนคอมโพสิตสำหรับปรับปรุงสมบัตทิ างกลของเซรามิกโครงสรางเกิดขึน้
และใหผลที่ดี ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีเปาหมายที่จะสรางตนแบบสารพิโซเซรามิกนาโนคอมโพสิต
โดยการประยุกตใชเทคนิคนาโนคอมโพสิตกับสารพิโซอิเล็กทริกกลุมเพอรอพสไกดที่มีตะกั่วเปน
องคประกอบหลัก (เปนสารผสมระหวางสารพิโซอิเล็กทริกทีม่ ขี นาดระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร)
ซึง่ คาดวาวัสดุตน แบบทีไ่ ดจะมีความหนาแนนสูงเพียงพอทีจ่ ะคงรูปชิน้ งานเซรามิกเอาไวไดโดยยังคงมีทงั้
สมบัตพิ โิ ซอิเล็กทริกและสมบัตเิ ชิงกลทีด่ อี ยรู ว มกัน

Improving Mechanical Properties of Piezoceramics
by Nanocomposite Technique

granted by Toray Science Foundation, Japan

Next-generation piezoceramics, especially in medical devices, will require higher performance,
higher reliability, lower energy loss, lower size and weight, and lower cost. Lead- based perovskite
ceramic is one of the most promising candidates for high-temperature and high-frequency
applications, such as ultrasonic transducers. However, it is very difficult to prepare a pure-phase
perovskite ceramics with high density. In recent years, ceramic-nanocomposite approach was
proposed in the field of structural ceramics with significant improvements in mechanical properties
observed. Thus, the major goal of this research is to fabricate the prototype of piezoceramicnanocomposite (the mixture of micron- and nano-sized piezomaterials) by applying such
approach to lead-based piezoceramics. This prototype is expected to show high density and
good mechanical properties with retaining excellent piezoelectric properties.
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สาขาฟสิกส
การจำลองการเรงอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตยทคี่ ลืน่ กระแทก
ดร. ชาญเรืองฤทธิ์ จันทรนอก
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เราพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขสำหรับกลไกการเรงอนุภาคที่คลื่นกระแทกในเวลาจำกัดเพื่ออธิบาย
เหตุการณพายุสุริยะที่คลื่นกระแทกใกลโลก แบบจำลองการเรงอนุภาคที่คลื่นกระแทกในเวลาจำกัด
มาจากหลักการเรงอนุภาคทีค่ ลืน่ กระแทกแบบฟงุ ในสถานการณคลืน่ กระแทกในอวกาศ แบบจำลอง
การเรงอนุภาคทีค่ ลืน่ กระแทกในเวลาจำกัดสามารถใชไดกบั สเปกตรัมของพลังงานของอนุภาคพลังงานสูง
จากดวงอาทิตยทวี่ ดั ไดจาก Ultra Low-Energy Isotope Spectrometer บนยานอวกาศ Advanced
Composition Explorer ในเหตุการณการเกิดพายุสรุ ยิ ะ

Simulation of Shock Acceleration of Solar Energetic Particles

granted by Toray Science Foundation, Japan

We develop a numerical model for a finite time shock acceleration mechanism for describing
solar storm particle events at interplanetary shocks near the Earth. The finite time shock acceleration
model base on diffusive shock acceleration mechanism in astrophysical shock phenomena.
The finite-time shock acceleration model can fit the energy spectra of solar energetic particles
measured by the Ultra-Low-Energy Isotope Spectrometer (ULEIS) on board the Advanced
Composition Explorer during solar storm particles events.
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สาขาเคมี
การศึกษาโครงสรางของสารตัวอยางระหวางเหล็กและแปง
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจะศึกษาธรรมชาติของอันตรกิรยิ าระหวางเหล็ก (III) และแปงในสารเชิงซอนและจะคนควา
หายาทีใ่ หทางปากทีม่ เี หล็กเปนองคประกอบเพือ่ เปนธาตุอาหารเสริมสำหรับมนุษย การสังเคราะหทำได
โดยปฏิกริ ยิ าอยางงายระหวาง FeCl3 และแปงในสารละลายเบส ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเลือกแปงทีพ่ บ
ไดงา ยในประเทศไทย เชน แปงขาวเจา แปงขาวเหนียว แปงถัว่ เขียว แปงมันสำปะหลัง แปงขาวโพด
แปงสาลี สำหรับการเตรียมสารตัวอยาง ในการพิสจู นโครงสราง จะใชเทคนิคการวิเคราะห เชน powder
X-ray diffraction (PXRD), thermal gravimetric analysis (TGA), differential thermal analysis
(DTA), electron paramagnetic resonance (EPR), และ M ssbauer spectroscopy นอกจากนี้
จะใช X-ray absorption spectroscopy (XANES and EXAFS) เพือ่ ใชในการบอกเลขออกซิเดชัน
ของโลหะและสิง่ แวดลอมรอบเหล็กในสารตัวอยาง ขอมูลทัง้ หมดประกอบกันจะทำใหทราบอันตรกิรยิ า
ระหวางเหล็กและแปงอันจะนำไปสกู ารพัฒนาอาหารเสริมธาตุเหล็กทีป่ ลอดภัยตอสิง่ มีชวี ติ ตอไป

granted by Toray Science Foundation, Japan

Structural Studies of Iron-Starch Samples
This project is aimed to study the nature of iron(III)-starch interactions in complexes and
to look for new iron-containing oral drugs for supplementing organisms. Iron (III) - starch
complexes will be synthesized by simple reactions between FeCl3 and starch in basic
solutions. In this study, local starch such as rice starch, sticky rice starch, mung bean
starch, tapioca starch, corn starch, and wheat starch will be used in the sample preparations. Then samples will be characterized by various analytical instruments such as
powder X-ray diffraction (PXRD), thermal gravimetric analysis (TGA), differential thermal
analysis (DTA), electron paramagnetic resonance (EPR), and M ssbauer spectroscopy.
In addition, the study of X-ray absorption spectroscopy (both XANES and EXAFS) of
iron-starch will be used to characterize the oxidation of metal ion surrounded by starch
to test whether iron(III) is reduced to iron(II) during the preparation or there are iron(II)
and iron(III) mixing in the samples and also to probe the local structures at the core
containing metal ions. The combined results will be used to explain the interactions
between iron and starch in complexes which will lead to the development of
iron-supplements.
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สาขาเคมี
การสรางพันธะเคมีโดยใชไมโครเวฟ: การประยุกตใชในการสังเคราะห
สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ดร. นพพร ทัศนา
คณะเภสัชเคมี สถาบันวิจยั จุฬาภรณ

งานวิจยั นีจ้ ะนำเสนอกระบวนการศึกษาการปรับปรุงปฏิกริ ยิ า Ullmann ในการสรางพันธะคารบอนกับ
ออกซิเจนและคารบอนกับไนโตรเจน ของวงแลคโทนและวงแลคแทมตามลำดับ โดยใชเกลือทองแดง
ในสภาวะทีเ่ ปนแบบคะตะลิสตและ stoichiometric โดยอาศัยพลังงานไมโครเวฟเพือ่ ชวยลดเวลาของ
การเกิดปฏิกริ ยิ าในตัวทำละลายทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม เชน น้ำ แอลกอฮอล หรือ ไดเมทิลฟอรมาไมด
หลีกเลีย่ งการใชสภาวะทีร่ นุ แรงปราศจากเบส ลิแกนด และตัวเรงปฏิกริ ยิ าทีม่ รี าคาแพง จากการคนควา
ขอมูล ยังไมเคยมีรายงานการสรางพันธะคารบอนกับออกซิเจนของวงแลคโทนมากอน งานวิจัยนี้
คณะผวู จิ ยั จะนำหลักการและกระบวนการการสังเคราะหทไี่ ดไปประยุกตใชสงั เคราะหสารทีม่ วี งแลคโทน
และวงแลคแทม เปนองคประกอบทัง้ สารทีแ่ ยกไดจากธรรมชาติ และสารเลียนแบบธรรมชาติ เพือ่ หา
สารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและมีประโยชนทางการแพทย เชน สารในกลุมไดเบนโซไพแรนโนน
ลาเมลลาริน และ คูแมสแทน ซึง่ สารในกลมุ ไดเบนโซไพแรนโนนและลาเมลลาริน เปนสารตานมะเร็ง
กลมุ ใหมทมี่ ฤี ทธิใ์ นการยับยัง้ การดือ้ ยาของเซลลมะเร็งบางชนิด นอกจากนีจ้ ะศึกษาปฏิกริ ยิ าฟรีเดลคราฟทส ทรานสเอซิเลชัน่ /แลคโตไนเซชัน่ (แลคแทไมเซชัน่ ) ซึง่ เปนอีกแนวทางหนึง่ ในการสังเคราะห
สารประกอบทีม่ วี งแลคโทนและวงแลคแทมเปนองคประกอบ

Heteroatom Bond Formation Harnessing Microwave: Application
for The Synthetic of Biologically Active Molecules
This research was studied on the modified Ullmann reaction to synthesize Caryl-Ocarboxylic and CarylNamide bond of lactone and lactam, respectively, using microwave-assisted and copper-mediated
in catalytic and stoichiometric amount. The various reaction conditions were studied to reduce the
reaction time using microwave irradiation. In addition, utilization of organocopper and microwave chemistry, either as mild, base- and ligand-free or protic solvents (water, alcohol,
dimethylformamide), promotes the practice of green chemistry. In our knowledge, this research is
the first report to study the Caryl-Ocarboxylic bond formation using copper-mediated and microwaveassisted reaction. With such transition, our program plans to apply synthetic methodologies in
copper-mediated and microwave-assisted chemistry for the synthesis of some complex lactone
and lactam compounds with potential therapeutic use such as the dibenzo[b,d]pyran-6-ones,
lamellarins, isolamellarins and coumestans. The dibenzo[b,d]pyran-6-ones have been used as
anti-tumer while the lamellarins exhibit multidrug resistance reversal (MDR) of some cancer cell
lines. Alternatively, we also studied the synthesis of 2- and 3-heterocyclic lactones and lactams via
Friedel-Crafts transacylation/lactonization or transacylation/lactamization. It has been reported
previously that such one-pot reaction sequence could be effectively mediated by acids such as
p-TsOH in non-polar solvents such as toluene.
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สาขาเคมี
การศึกษาเชิงทฤษฎีเกีย่ วกับสมบัตทิ างโครงสรางและสมบัตทิ างอิเล็กทรอนิกส
ของคารบอนนาโนทิวบแบบผนังชัน้ เดียวทีม่ หี มฟู ง กชนั แบบตางๆ เกาะอยู
ดร. ชาญ อินทรแตม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาเชิงทฤษฎีเกีย่ วกับสมบัตทิ างโครงสรางและสมบัตทิ างอิเล็กทรอนิกสของคารบอน
นาโนทิวบทมี่ หี มฟู ง กชนั แบบตางๆเกาะอยู โดยอาศัยระเบียบวิธกี ารคำนวณเชิงทฤษฎีแบบ Density
Functional Theory (DFT) ในขัน้ ตอนแรกแบบจำลองขนาดเล็กทีใ่ ชแทนโครงสรางคารบอนนาโนทิวบ
นัน้ ตองเปนแบบจำลองทีม่ สี มบัตทิ างอิเล็กทรอนิกสและสมบัตทิ างดานอืน่ ๆ เหมือนกับโครงสรางของ
คารบอนนาโนทิวบขนาดใหญ ซึ่งการหาแบบจำลองที่เหมาะสมทำไดโดยการเพิ่มจำนวนอะตอมของ
คารบอนในแบบจำลอง แลวเปรียบเทียบสมบัติดานตางๆ กับคารบอนนาโนทิวบที่ขนาดใหญจนได
โครงสรางของแบบจำลองทีด่ ที สี่ ดุ
หลังจากนัน้ ก็จะเปนการศึกษาการเกิดของหมฟู ง กชนั บนคารบอนนาโนทิวบซงึ่ จะเกิดผานปฏิกริ ยิ าระหวาง
คารบอนนาโนทิวบกบั โมเลกุลขนาดเล็ก เชน H, -OH, -COOH และ -NH2 โดยจะพิจารณาการเกิด
หมฟู ง กชนั ทีต่ ำแหนงตางๆ ของคารบอนนาโนทิวบเพือ่ หาตำแหนงทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการเกิดหมฟู ง กชนั
ซึง่ ตำแหนงเหลานีจ้ ะรวมไปถึงบริเวณทีเ่ ปนผนังดานขาง บริเวณปลายเปด วงแบบหาเหลีย่ ม หกเหลีย่ ม
และเจ็ดเหลีย่ มของผนังของคารบอนนาโนทิวบดว ย เมือ่ ไดโครงสรางทีเ่ หมาะสมของคารบอนนาโนทิวบ
ทีม่ หี มฟู ง กชนั แลวก็จะมีการศึกษาสมบัตทิ างโครงสรางและสมบัตทิ างอิเล็กทรอนิกสของโครงสรางทีไ่ ด
โดยจะมีการเปรียบเทียบความยาวและรูปรางของคารบอนบริเวณรอบๆ หมฟู ง กชนั โครงสรางทีเ่ ปลีย่ นไป
ทีเ่ กิดจากการเหนีย่ วนำของหมฟู ง กชนั ตางๆ รวมถึงระดับพลังงานของออรบทิ ลั ทีส่ ำคัญ เชน HOMO,
LUMO และความกวางของแถบพลังงาน (band gap) เปรียบเทียบกับโครงสรางคารบอนนาโนทิวบ
ทีไ่ มมหี มฟู ง กชนั ดวย

A Theoretical Study of Structural and Electronic Properties of
Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes
Structural and electronic properties of the functionalized single-walled carbon nanotube (SWCNT)
will be studied by means of density functional theory (DFT). At the first step, an appropriate model
for representing the SWCNT structure is expected. This model is investigated by increasing
number of carbon atoms until the properties of modeled SWCNT reach the convergence. Using
this SWCNT model, the functionalization of carbon nanotube will be considered by the interaction with some small molecules, such as H, -OH, -COOH and -NH2. The functionalization at the
various sites on the side wall and at the open end of nanotube will be performed in order to find
the most favorable site for this step. The various sites include the five-, six- and seven-membered
ring on the side wall. Then the structural and electronic properties of the functionalized SWNT are
investigated. The structural distortion induced by the functional groups as well as the bond length
and shape of carbon nanotube around the functional groups will be elucidated. Also, we will focus
on the changes of electronic property, e.g. HOMO-LOMO gaps, of functionalized SWNT
compared to bare SWCNT.
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ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การใชสนามไฟฟาความตางศักยสงู เพือ่ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบีบสกัดน้ำมันจากพืชน้ำมัน
ดร. ยงยุทธ เฉลิมชาติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีดานการใชกระแสไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาสูง
ระยะเวลาสัน้ มาประยุกตใชกบั กระบวนการบีบแยกน้ำมันออกจากพืชน้ำมัน ซึง่ ไดแกปาลมน้ำมันและสบดู ำ
โดยมีเปาหมายเพือ่ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการบีบแยกน้ำมันใหสงู ขึน้ กระแสไฟฟาหรือสนามไฟฟาทีม่ ี
แรงดันสูงจะชวยทำใหเซลลทกุ เซลลในเนือ้ เยือ่ ของพืชถูกทำลายในระยะเวลาอันสัน้ ในระดับหนึง่ ในลาน
หรือหนึง่ ในพันวินาที โดยไมทำใหเกิดความรอนขึน้ ในเนือ้ เยือ่ พืช ขัน้ ตอนของการศึกษาวิจยั ประกอบดวย
การสรางวงจรไฟฟาเพือ่ ใชเปนแหลงกำเนิดสนามไฟฟาทีม่ คี วามตางศักยสงู จากนัน้ จะเปนการปรับปรุง
เครื่องบีบแยกน้ำมันโดยการติดตั้งขั้วไฟฟาในหองบีบโดยวางขั้วไฟฟาในลักษณะที่จะทำใหเนื้อเยื่อ
อยภู ายในสนามไฟฟา จากนัน้ จึงจะทำการทดลองศึกษาผลของตัวแปรทางไฟฟาอันไดแก ความเขมของ
สนามไฟฟา ความยาวของพัลส จำนวนพัลสพลังงานทีต่ อ งใชตอ หนึง่ พัลส ทีม่ ตี อ ผลผลิตทีไ่ ดจากการ
บีบแยกน้ำมัน ผลสำเร็จของงานวิจยั นีค้ าดวาจะนำไปสกู ารใชในระดับอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการบีบแยก
น้ำมันออกจากพืชน้ำมัน เชน อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาลมบริสทุ ธิ์ การผลิตไบโอดีเซล เปนตน
นอกจากนัน้ ยังสามารถนำไปพัฒนาใชไดในระดับหมบู า นสำหรับประชาชนหรือเกษตรกรทีต่ อ งการบีบแยก
พืชน้ำเพือ่ นำไปผลิตไบโอดีเซลใชเองหรือเพือ่ นำไปใชกบั เครือ่ งจักรกลเกษตรก็จะเปนประโยชนอยางยิง่

The Application of High-Intensity Electric Field Pulses for The
Enhancement of Crude Oil Expression from Oil-Based Plants
This research project has the aim at studying the application of the so-called pulsed electric field
technology in the process of crude oil expression from the oil based plants which are african oil
palm (Elaeis guineensis Jacq.) and physic nut or saboo duum (Jatropha Curcas Linn.) The achievement
of the research is to enhance the efficiency of the oil expression in terms of the yield that can be
increased by using the assistance of the electrical treatment. Pulsed electric fields rupture cells
in the tissue of the plants. Thus the release of the intracellular compounds can easily take place.
The duration of each pulse is very short and it is in the range of microsecond to millisecond.
This is so short that heat can not be dissipated throughout the tissue. The research begins with the
fabrication of the high voltage generating circuit, and in parallel with this, the pressing system is
modified by installing a pair of electrodes in the pressing chamber. Next, the pulsed electric field
assisted pressing system will be used to conduct the experiments on the oil expression from african
oil palm and physic nut.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การใชคอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบและผลิตแมพมิ พ
ฉีดขึน้ รูปผลิตภัณฑยาง
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โดยทัว่ ไปการสรางแมพมิ พทใี่ ชในการผลิตผลิตภัณฑยางโดยกระบวนการฉีดขึน้ รูปของผปู ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางในประเทศไทยนัน้ มักจะใชผรู บั จางจากภายนอกโรงงานซึง่ ออกแบบแมพมิ พ
โดยอาศัยทักษะ ความชำนาญของพนักงานผปู ฏิบตั งิ าน และใชการลองผิดลองถูก รวมถึงใชเครือ่ งมือ
และเครือ่ งจักรในการผลิตตางๆ ทีต่ อ งควบคุมดวยพนักงาน จึงทำใหเกิดปญหาในดานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑยางอันเนือ่ งมาจากการออกแบบและผลิตแมพมิ พ เชน ชิน้ งานเกิดครีบทีม่ ากเกินความจำเปน
ชิน้ งานมีฟองอากาศ เปนตน สงผลใหตอ งแกไขแมพมิ พและสูญเสียตนทุนดานวัสดุยางโดยไมจำเปน
ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงเปนการนำคอมพิวเตอรชวยงานออกแบบและงานวิเคราะหมาประยุกตใช
เพือ่ หาสภาวะเหมาะสมในกระบวนการฉีดขึน้ รูปผลิตภัณฑยาง โดยทำการจำลองการไหลของยางทีไ่ หล
เขาไปในแมพมิ พ ทำใหสามารถทราบถึงพฤติกรรมการไหลของยางในแมพมิ พไดกอ นทำการผลิตจริง
ซึง่ สามารถชวยใหแมพมิ พทไี่ ดมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ยางทีใ่ ชในโครงการวิจยั นีเ้ ปนยางธรรมชาติโดยที่
คาตัวแปรตางๆ ทีจ่ ำเปนสำหรับการวิเคราะหในโปรแกรม ไดแก อุณหภูมขิ องแมพมิ พ ความเร็วทีใ่ ช
ในการฉีด เวลาทีใ่ ชในการฉีด และคาคุณสมบัตขิ องยางทีไ่ ดจากการทดสอบ เปนตน ซึง่ ผลการศึกษา
ทีค่ าดวาจะไดจากการจำลองการไหลของยางในแมพมิ พนคี้ อื การกระจายตัวของความดันทีเ่ กิดในชิน้ งาน
ความเร็วทีต่ ำแหนงตางๆ ทิศทางของการไหล เวลาทีไ่ ปถึงของเนือ้ ยางภายในแมพมิ พ และการกระจายตัว
ของอุณหภูมขิ องชิน้ งานยางและแมพมิ พ นอกจากนัน้ ยังมีการนำผลทีไ่ ดจากการจำลองนีม้ าเปรียบเทียบ
กับการฉีดจริงจากเครือ่ งฉีดและแมพมิ พจริง เพือ่ เปนการยืนยันในการใชคอมพิวเตอรชว ยงานออกแบบ
และงานวิเคราะหใหเปนประโยชนตอ การหาสภาวะเหมาะสมในกระบวนการฉีดขึน้ รูปผลิตภัณฑยางได

An Application of Computer Aided Design / Manufacturing on
Rubber Injection Moulds
Rubber moulds used in the injection moulding process in Thai rubber product industry are usually
manufactured by the mould makers who often use skilled and experienced workers with trial-anderror method including conventional tools / machines in mould design and manufacturing
processes. As a result, various defects of the rubber products such as excessive flash and air trap
are occurred. This leads to several mould try-outs and loss of raw materials used in the process.
Therefore, this research aims to apply the Computer Aided Design / Engineering (CAD/CAE)
techniques for optimized injection conditions. The significant input variables include material
properties of the natural rubber such as heat conductivity, viscosity and shear rate, curing time and
operating conditions like mould temperature, injection pressure, injection time including the
gating and runner positions. The numerical results are compared with the empirical data using the
rubber injection machine. This research provides rubber researchers the tools to seek the best
operating conditions in injection moulding.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่ การเตือนภัยคลืน่ สึนามิสำหรับประเทศไทย
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. เสรี ศุภราทิตย
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

งานวิจยั นีเ้ ปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเตือนภัยคลืน่ สึนามิสำหรับประเทศไทย ซึง่ มีความจำเปนและ
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปองกันและลดผลกระทบจากคลื่นสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
การศึกษาแบงเปน 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนแรก เปนการประยุกตใชเทคนิคการคำนวณแบบแข็งโดย
คำนวณการเคลือ่ นตัวของคลืน่ สึนามิเพือ่ หาความสูงคลืน่ ตามชุมชนชายฝง ทะเลทีม่ คี วามเสีย่ ง จากนัน้
จึงใชเทคนิคการคำนวณแบบออน โดยการใชแบบจำลองผสม (hybrid model) ระหวาง NN และ GA
เพื่อใหแบบจำลองไดเรียนรูและสรางฐานขอมูลของความสูงคลื่น นอกจากนี้ ยังจะประยุกตใช GA
ในการหาจำนวนชั้นซอนของโครงขายขางตน สำหรับขอมูลในการเรียนรูและทดสอบ ไดมาจากการ
คำนวณการเคลื่อนตัวระยะไกลของคลื่นสึนามิที่มีการตั้งสมมติฐานแหลงกำเนิดบริเวณ Andaman
Microplate ผลของการศึกษาจะทำใหไดโครงขายทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใชในการสรางฐานขอมูลโดยจะนำไป
เปรียบเทียบกับเหตุการณคลืน่ สีนามิทเี่ กิดขึน้ จริงบริเวณชายฝง ทวีปอเมริกาเหนือ 4 เหตุการณ (1958 S.
Kuril, 1963 S. Kuril, 1968 N. Honshu, and 1994 S. Kuril) และเหตุการณคลืน่ สึนามิในมหาสมุทร
อินเดีย (2004 Indian Ocean Tsunami) นอกจากนีจ้ ะมีการตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูล
กอนการนำไปใชงานจริง

Developing of Tsunami Warning Database System for Thailand

granted by Toray Science Foundation, Japan

The present research will develop a tsunami warning database system for Thailand which is very
essential and will be very useful for tsunami prevention and mitigation. This will be performed in 2
steps: The first step is to apply the hard computing technique by a tsunami simulation for calculation
of wave height at selected risked communities. Then, the soft computing technique by a hybrid
model (NN and GA) is used to construct database of wave height. The genetic algorithm is used
to define an optimum hidden layer node for the network. The training and testing data sets are
obtained by far-field tsunami numerical models from hypothetical earthquakes in the Andaman
microplate. The best network for this particular case study will be obtained. The forecasting tsunami
height will also be compared with the 4 real tsunami events along the North American coast from
the Northwest Pacific ocean tsunami (1958 S. Kuril, 1963 S. Kuril, 1968 N. Honshu, and 1994
S. Kuril) and the 2004 Indian Ocean Tsunami. The prediction accuracy of the database will be
investigated before applying for the real practice.
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สาขาวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาพฤติกรรมทางพลวัตขิ องแอ็คชูเอเตอรแบบซอนกัน
เปนชัน้ ชนิด THUNDER
ดร. สนติพรี  เอมมณี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ในโลกเทคโนโลยีปจ จุบนั การทำงานในกระบวนการผลิตและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม หรือระบบ
โครงสรางเครือ่ งมือทางอิเล็กทรอนิกสสว นใหญตอ งการการทำงานแบบอัตโนมัตเิ พือ่ เพิม่ ความแมนยำ
ความถูกตองและความรวดเร็วในการทำงาน ดังนัน้ ระบบวัสดุและโครงสรางอัจฉริยะ (smart material
systems and structures) จึงเปนสวนหนึง่ ไดถกู นำมาใชในกระบวนการทำงานเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคนี้
เนื่องจากระบบวัสดุและโครงสรางประเภทนี้มีสวนประกอบของการรับรูสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
(sensing) และความสามารถในการปรับเปลีย่ นใหเปนไปตามสภาวะทีต่ อ งการ (actuating) อยคู รบถวน
ในตัวเอง ซึง่ ในโครงการวิจยั ทีน่ ำเสนอนีจ้ ะเนนถึงการศึกษาพฤติกรรมทางพลวัตขิ องระบบวัสดุอจั ฉริยะ
ประเภทหนึง่ นัน่ คือแอ็คชูเอเตอร ชนิด THUNDER ซึง่ เปนแอ็คชูเอเตอรแบบซอนกันเปนชัน้ โดยที่
อยางนอยหนึ่งในชั้นของแอ็คชูเอเตอรตองประกอบดวยวัสดุประเภทเพียโซอิเล็กทริกที่สามารถยืด
หรือหดตัวไดเมื่อมีสนามความตางศักยไฟฟามากระทำ โดยในการศึกษาจะทำการทดสอบหาการ
ตอบสนองการเคลือ่ นทีข่ องแอ็คชูเอเตอรชนิด THUNDER ภายใตความตางศักยไฟฟาทีค่ วามถีแ่ ละ
ขนาดตางๆ และจำลองปรากฏการณดงั กลาวดวยระเบียบวิธที างไฟไนทอลิ เิ ม็นตเพือ่ เปนพืน้ ฐานทีจ่ ะ
นำไปสกู ารออกแบบแอ็คชูเอเตอรชนิดใหมในอนาคต

granted by Toray Science Foundation, Japan

A Study of Dynamical Behaviors of THUNDER-Type
Laminated Actuators
In the world of technology today, most manufacturing and control processes in an industrial factory
as well as modern electronic equipment systems highly require an automatic procedure in order to
increase operating precision, accuracy and speed. Smart material systems and structures,
therefore, are promising solutions for achieving this formidable goal, because of their complete
ability to sense changing environment (sensing) and adapt themselves to the desired conditions
(actuating). This purposed research project aims to study dynamical behaviors of a smart material
system so-called THUNDER actuator, which is a type of laminated piezoelectric actuators.
A laminated piezoelectric actuator comprises of at least one layer of a piezoelectric material
inserted among some other layers of different materials. The piezoelectric material layer can be
activated to elongate or contract by an electrical field. The motion response of THUNDER
actuators will be examined with an experiment under various frequencies and magnitudes of
applied electric fields, and with a simulation via finite-element method. The to-be-obtained results
will be a fundamental for designing a new better actuator in the future.

Thailand Toray 60 Science Foundation

ทุนชวยเหลือทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาโครงเลีย้ งเซลลทที่ ำจากเจลาตินและไคโตซาน
เพือ่ ใชงานวิศวกรรมเนือ้ เยือ่
รองศาสตราจารย ดร. ศิรพิ ร ดำรงคศกั ดิก์ ลุ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานวิจยั นีม้ งุ เนนทีจ่ ะพัฒนาวัสดุชวี ภาพทีม่ ใี นประเทศ ไดแก เจลาติน และไคโตซาน มาใชประโยชน
เพือ่ เปนโครงเลีย้ งเซลลสำหรับงานวิศวกรรมเนือ้ เยือ่ โดยไคโตซานทีม่ มี วลโมเลกุล และดีอะซิทเิ ลชัน
ดีกรีตา งๆ ซึง่ สกัดไดจากไคตินจากแกนปลาหมึก จะถูกใชเปนวัสดุรองในโครงเลีย้ งเซลลทมี่ เี จลาติน
เปนวัสดุหลัก ไคโตซานมวลโมเลกุลต่ำทีเ่ ตรียมไดจากกระบวนการเลือกตัดไคโตซานมวลโมเลกุลใหญ
ดวยเอนไซม Bacillus licheniformis SK1 crude chitinase และ Bacillus sp. PP8 crude
chitosanase จะถูกใชเปนตัวกระตนุ การแบงตัวเพิม่ จำนวนของเซลลบนโครงเลีย้ งเซลล โครงเลีย้ งเซลล
ดังกลาวจะถูกผลิตจากกระบวนการทำแหงดวยความเย็นของสารละลายผสมและเชือ่ มโยงพันธะระหวาง
สายโซโมเลกุลโดยการใชความรอนภายใตสภาวะสุญญากาศ คุณลักษณะทางเคมีของไคโตซาน เชน
ดีอะซิทเิ ลชันดีกรีและมวลโมเลกุล จะถูกทดสอบหาไดดว ย Fourier transform infrared (FT-IR)
spectroscopy และ gel permeation chromatography (GPC) ตามลำดับ นอกจากนี้ จะไดทดสอบ
เพือ่ แสดงใหเห็นถึงสมบัตทิ างกายภาพของโครงเลีย้ งเซลลทงั้ ความสามารถในการรับแรงกด ความสามารถ
ในการรับแรงดึง ความสามารถในการอมุ น้ำ และโครงสรางสัณฐานของโครงเลีย้ งเซลล โครงเลีย้ งเซลล
ทีม่ สี มบัตเิ หมาะสมจะถูกนำไปทดสอบเพือ่ เปรียบเทียบสมบัตทิ างชีวภาพในระดับหองปฏิบตั กิ าร เซลล
ตนกำเนิดจากไขกระดูกซึง่ สกัดแยกมาจากไขกระดูกบริเวณขาหลังของหนูจะถูกเพาะเลีย้ งบนโครงเลีย้ ง
เซลล ปริมาณการเกาะของเซลล และการเปลีย่ นเปนเนือ้ เยือ่ ของเซลลกระดูกจากเซลลตน กำเนิดจะถูก
ตรวจสอบจากการศึกษารูปรางเซลล ปริมาณโปรตีน กิจกรรมของอัลคาไลนฟอสเฟต และการปลดปลอย
ออสทีโอแคลซิน ผลงานวิจยั ทีจ่ ะไดรบั จากโครงการนีจ้ ะมีประโยชนในการประยุกตใชในงานวิศวกรรม
เนือ้ เยือ่ กระดูกในอนาคต

Development of Chitosan / Gelatin Scaffolds for Tissue
Engineering Applications
This work aims to develop natural biopolymer locally found in Thailand, e.g. gelatin and chitosan,
in order to produce scaffolds for tissue engineering applications. Chitosan series with different
molecular weight and degree of deacetylation (%DD) will be extracted from squid pen chitin and
used as glycosaminoglycans (GAGs) in gelatin-based scaffolds. Low molecular weight chitosan
obtained from the method of selective hydrolysis of high molecular weight chitosan using Bacillus
licheniformis SK1 crude chitinase and Bacillus sp. PP8 crude chitosanase will be doped onto the
scaffolds in order to enhance cell proliferation. The scaffolds will be prepared via freeze drying
and dehydrothermal crosslinking methods. Chemical characterization such as Fourier transform
infrared (FT-IR) spectroscopy and gel permeation chromatography (GPC) will be used to
determine %DD and molecular weight of chitosan, respectively. Physical properties such as
compressive modulus, tensile modulus, swelling ability and morphology of the scaffolds will be
investigated. In vitro biocompatibility of the scaffolds will be tested using mesenchymal stem cells
(MSCs) extracted from rat bone marrow. Cell attachment, proliferation and osteogenic differentiation
will be evaluated by cell morphology studies, DNA content, alkaline phosphatase activity and
osteocalcin release. The expected outcome of this work would have a potential to be applied for
bone tissue engineering.
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

พลังงานจลน พลังงานศักย
ประจักษดว ยตา
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสภุ าพร คูหาทอง
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรือ่ งพลังงานจลน พลังงานศักย พบวามีปญ
 หาทีส่ ำคัญคือ
ขาดสื่อการสอนที่เปนรูปธรรม ทำใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนมีผลการเรียน
ต่ำกวาเกณฑถึงรอยละ 32.40 ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องพลังงานจลน
พลังงานศักย ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรทสี่ ามารถลงมือปฏิบตั ทิ ำการทดลองได จนสามารถ
คำนวณเปนและนำหลักการของพลังงานจลน พลังงานศักยไปใชในชีวิตประจำวัน จึงไดผลิต
สือ่ การสอน “พลังงานจลน พลังงานศักย ประจักษดว ยตา” นีข้ นึ้ มา

2. หลักการและเนือ้ หา
หลักการทำงาน
สือ่ การสอนพลังงานจลน พลังงานศักย ประกอบ
ดวยสวนประกอบหลัก 4 สวน คือ สวนที่ 1
สวนควบคุมการหยอดเหรียญ สวนที่ 2 สวน
ควบคุมการจายน้ำ สวนที่ 3 สวนระบบความดัน
สวนที่ 4 สวนจายน้ำดืม่ โดยการนำเหรียญ 5 บาท
หยอดลงที่สวนหยอดเหรียญ เหรียญจะไปดัน
สวิตชหมายเลข 25 จะทำใหกระแสไฟฟาไหลใน
วงจร ไหลเขาเครือ่ งควบคุมเวลาตัวที่ 1 และตัว
ที่ 2 ตามรูป 16 และ 17 เครือ่ งควบคุมเวลา ตัวที่
1 จะควบคุมการทำงานของปม น้ำ โดยเราตัง้ เวลา
ไวที่ 15 วินาที ภายในปม น้ำมีกลองพลาสติก 1
เมือ่ เครือ่ งทำงาน น้ำจะไหลผานวาลว ไปยังทอน้ำ
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รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

พีวีซี 3 จะไหลผานวาลวรูปตัวที่ 4 จากนั้นจะแยกไหลไปตาม
สายยาง 5 สายยางดานหนึง่ จะไหลลงกลองพลาสติก 6 เมือ่ ระดับ
น้ำมากขึน้ กลองพลาสติก 6 จะเคลือ่ นทีต่ ่ำลงมา และทำใหกลอง
พลาสติก 7 เคลือ่ นทีข่ นึ้ ชนกับคานงัด 11 ทำใหลกู กลมพลาสติก
10 ไหลลงมาตามพื้นเอียง ทำใหวาลวน้ำในกลองพลาสติกรูป
ตัวยู 12 เปด ระดับน้ำในกลองพลาสติกรูปตัวยู 14 จึงไหลลง
ตามแรงโนมถวงของโลก ลงมาตามสายยาง 22 ในขณะที่น้ำ
ในกลองพลาสติกรูปตัวยูอยูในระดับเดียวกัน ก็จะทำใหทนุ 15
ลอยสูงขึน้ เมือ่ เวลาผานไปน้ำในกลองพลาสติก 6 จะลดลง กลอง
พลาสติก 7 จะเคลือ่ นที่ลงมาชนกับดามแปรงสีฟน 23 ไปดันเฟอง
24 ไปดันสวิตช 25 ใหเปนวงจนปด อุปกรณทกุ อยางจึงหยุดทำงาน
ขณะที่วงจรทำงาน วาลวน้ำ 18 ทำงาน ทำใหน้ำดื่มในกลอง
อะลูมเิ นียม 19 ไหลลงมาในแกวน้ำ 21 นักเรียนไดน้ำดืม่
วิธีดำเนินการทดลอง
1. วิเคราะหหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร ว33101
2. วิเคราะหปญ
 หาในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน พบวาปญหาทีส่ ำคัญคือขาดสือ่ การสอน
ที่เปนรูปธรรม ทำใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนเรื่องพลังงานจลน พลังงานศักย
มีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑรอ ยละ 32.40
3. วางแผนการแกปญหา
4. ออกแบบสือ่ การสอน
5. ดำเนินการผลิตสือ่ การสอนตามแบบจำลอง โดยหารือรวมกันระหวางครู นักเรียน ผปู กครอง
6. หาคุณภาพของสือ่ การสอน โดยสอบถามจากผเู ชีย่ วชาญจำนวน 5 คน
7. สรุปผลการหาคุณภาพขอสือ่ การสอนดวยเครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย
8. ทดลองใชสื่อการสอนกับนักเรียน โดยทดสอบความรู แลวนำไปทดลองใชกับนักเรียนทั้งใน
และนอกโรงเรียน สังเกตผลการทดลองจากการใชสอื่ การสอน
9. ปรับปรุงพัฒนาแลวนำไปทดลองอีกครั้งหนึ่ง
10. รายงานการพัฒนาสื่อการสอน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดสอื่ การสอนเรือ่ งพลังงานจลน พลังงานศักย รายวิชาวิทยาศาสตร (ว33101) ชัน้ มัธยม
ศึกษาปที่ 3 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
- ไดแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูผูสอนในรายวิชาอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น เนื่องจากเขาใจบทเรียนที่สอน เกิความคิด
สรางสรรค สนใจและกระตือรือรนทีจ่ ะเรียนมากขึน้
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 63 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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การศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปลูกปา โดยใชหยวกกลวย
ในสภาพปลูกในกระถาง
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสมเกียรติ แกววิเวก
โรงเรียนสีควิ้ “สวัสดิผ์ ดุงวิทยา”
อำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
งานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการไดมีโอกาสปลูกปาตามโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ตอง
เขาไปปลูกปาในพืน้ ทีห่ า งไกลจากชุมชน พบวาชวงเวลาทีห่ นวยงานตางๆ เขาไปปลูกปานัน้ เปนชวง
หนาแลงฝนไมตก ซึง่ จากการสอบถามทราบวาการทีไ่ มเขาไปปลูกปาในหนาฝนเนือ่ งจากการเดินทาง
ลำบากทำใหเกิดความสงสัยวาตนไมที่ปลูกนั้นจะอยูรอดไดอยางไร จนกระทั่งวันหนึ่งพบเห็น
เกษตรกรสวนกลวยไดตดั ตนกลวยทิง้ หลังจากทีไ่ ดตดั เครือกลวยแลว โดยใหเหตุผลวากลวยทุกตน
เมือ่ ตัดผลผลิตแลวจะตองตัดตนกลวยทิง้ เพือ่ ใหตน กลวยนัน้ ยอยสลายเปนปยุ ตอไป เพราะถึง
อยางไรตนกลวยตนนั้นก็ตองตายอยูแลว จึงเกิดความคิดที่จะนำตนกลวยมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปลูกปา
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2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาความเปนไปได โดยการปลูก
ตนกลากฤษณาในหยวกกลวยกับใน
ดินปกติ และสังเกตการเจริญเติบโต
ของตนกลากฤษณา
2. ศึกษาลักษณะการวางหยวกกลวย
โดยการปลูกตนกลากฤษณาในหยวก
กลวยในลักษณะที่วางในแนวนอน
เปรียบเทียบกับการวางในแนวตั้ง
และสั ง เกตการเจริ ญ เติ บ โตของ
ตนกลากฤษณา
3. ศึกษาสายพันธุของกลวย โดยการ
ปลูกตนกลากฤษณาในหยวกกลวย
สายพันธุตางกัน เชน กลวยตานี
กลวยหอม กลวยน้ำวา และกลวย
หักมุก โดยสังเกตการเจริญเติบโต
ของตนกลากฤษณา
4. ศึกษาความลึกของการเจาะหยวกกลวย โดยการปลูกตนกลากฤษณาในหยวกกลวยทีเ่ จาะดวย
ความลึกตางกัน เชน 6, 9 และ 12 เซนติเมตร โดยสังเกตการเจริญเติบโตของตนกลากฤษณา
5. ศึกษาความยาวของหยวกกลวย โดยการปลูกตนกลากฤษณาในหยวกกลวยทีม่ คี วามยาวตางกัน
เชน 15, 20, 25 และ 30 เซนติเมตร โดยสังเกตการเจริญเติบโตของตนกลากฤษณา
ผลการทดลอง
ปลูกกลาตนกฤษณาโดยการเจาะหยวกกลวย แลววางใหรากของตนกฤษณาอยูในหยวกกลวย
จากนั้นนำไปฝงดิน สังเกตการเจริญเติบโตพบวากลาตนกฤษณาสามารถอยูรอดไดอยางนอย
8 สัปดาห (ในชวงเวลาทีท่ ำการทดลอง) เมือ่ นำมาเปรียบเทียบกับการปลูกในดินปกติ ซึง่ ตนกลา
กฤษณาจะตายภายใน 2 สัปดาห เมื่อทำการศึกษาแนวในการวางหยวกกลวยพบวาหากวาง
หยวกกลวยในแนวนอนจะไดผลดีกวาการวางหยวกกลวยในแนวตั้ง กลาวคือเมื่อเวลาผานไป 8
สัปดาห หยวกกลวยทีว่ างในแนวนอนจะทำใหตน กลากฤษณาสูงขึน้ เฉลีย่ 2.36 เซนติเมตร ในขณะที่
วางในแนวตั้งจะสูงขึ้นเฉลี่ย 1.64 เซนติเมตร สำหรับการทดลองที่เกี่ยวกับสายพันธุของกลวย
ระดับความลึกในการเจาะหยวกกลวย และความยาวของหยวกกลวยไดผลการทดลองใกลเคียงกัน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดทราบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกปา
- ตนไมที่ปลูกมีโอกาสอยูรอดมากขึ้น
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 65 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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การเพิ่มประสิทธิภาพ
แอลกอฮอลแข็ง ดวยน้ำมัน
หอมระเหยและเซลลูโลส
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยนิตยา ใจตรง
โรงเรียนนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
แอลกอฮอลแข็งเปนเชือ้ เพลิงทีจ่ ดุ ใหความรอนเพือ่ อนุ อาหารใหรอ นอยเู สมอ สะดวกและรวดเร็ว แต
แอลกอฮอลแข็งสูตรทีข่ ายในทองตลาดใชสว นผสมของเมทานอลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ดิ ไฟแตมกี ลิน่ ฉุน
เมือ่ รางกายรับเอาเมทานอล เขาไปจะเกิดการสลายตัวเปนกรดฟอรมกิ หรือ ฟอรมลั ดีไฮด (น้ำยา
ดองศพ) ในรางกาย จะออกฤทธิท์ ำลายเนือ้ เยือ่ ของรางกาย โดยเฉพาะในสวนของจอตา (retina)
ทำใหตาบอด ดังนั้นถามีการจัดทำแอลกอฮอลแข็งสำหรับอุนอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผูบริโภค
โดยใชสว นผสมของแอลกอฮอลเอทานอลเขมขนรอยละ 80 โดยปริมาตร และเติมน้ำมันหอมระเหย
ทีส่ กัดเองโดยวิธกี ลัน่ ดวยไอน้ำ 3 ชนิดคือ กลิน่ ตะไครหอม กลิน่ ขมิน้ และกลิน่ มะกรูดและมีการ
เติมเซลลูโลสจากใบตะไครหอมดวย จะไดแอลกอฮอลแข็งทีป่ ลอดภัยตอผบู ริโภคและกลิน่ สมุนไพร
ยังมีคณ
ุ สมบัตไิ ลยงุ ได สวนเซลลูโลสชวยใหแอลกอฮอลแข็งเก็บไวไดนานขึน้

2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. นำตะไครหอม ผิวมะกรูด ขมิน้ หัน่ เปนชิน้ เล็กๆ 15 กรัม นำไปกลัน่ ดวยไอน้ำจะไดน้ำมันหอม
ระเหยกลิน่ ขมิน้ ตะไตรหอม และมะกรูด 13, 8 และ 6 ลบ.ซม. ตามลำดับ
2. นำใบตะไครหอมทีเ่ หลือจาการกลัน่ 250 กรัม แชดว ยเอทานอลเขมขนรอยละ 95 โดยปริมาตร
นาน 16 ชัว่ โมง ลางดวยน้ำสะอาดจะไดเซลลูโลสจากพืช 143 กรัม
3. อนุ เอทิลแอลกอฮอลใหรอ นทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 70oC นาน 1-2 นาที จากนัน้ คอยๆ เทกรดสเตียริก 8
กรัม ลงไปคนดวยแทงแกวจนกรดสเตียริกหลอมเหลวหมด ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
(NaOH) 5 กรัม ดวยน้ำกลัน่ เพือ่ เปนตัวเรงปฏิกริ ยิ าคนใหเขากันจากนัน้ เทสารละลายกรดสเตียริก
ทีห่ ลอมเหลวลงในถาดแอลกอฮอล เติมสวนประกอบอืน่ เพิม่ เติม ซึง่ ประกอบดวย 4 สูตร คือ
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สูตรที่ 1 สูตรดัง้ เดิม (ไมเติมน้ำมันหอมระเหยและเซลลูโลส) สูตรที่ 2 เติมน้ำมันหอมระเหย
กลิน่ ตะไครและเซลลูโลส สูตรที่ 3 เติมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นขมิ้นและเซลลูโลส สูตรที่ 4
เติมน้ำมันหอมระเหยกลิน่ มะกรูดและเซลลูโลส เมือ่ ทิง้ ไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ งจะไดแอลกอฮอลแข็ง
4. ทดสอบประสิทธิภาพโดยจุดไฟ เพื่อตมน้ำกลั่นปริมาตร 40 ลบ.ซม. เปรียบเทียบกับ
แอลกอฮอลแข็งทีซ่ อื้ จากรานคาแลวดมกลิน่ จับเวลา และวัดอุณหภูมขิ องน้ำ
ผลการทดลอง
1. การสกัดน้ำมันหอมระเหยไดดีที่สุดคือขมิ้น รองลงมาคือ ใบตะไครหอม และผิวมะกรูด
ปริมาตร 13, 8 และ 6 ลบ.ซม. ตามลำดับ
2. แอลกอฮอลแข็งสูตรเติมน้ำมันหอมระเหยและเซลลูโลสทุกสูตรจะใหประสิทธิภาพดีกวา
แอลกอฮอลแข็งทีซ่ อื้ จากรานคาคือไมมกี ลิน่ ฉุนและมีกลิน่ หอมสมุนไพร ไมมคี วัน ใหอณ
ุ หภูมิ
สูงกวา และใหคา ความรอนสูงกวา ซึง่ สูงสุดไดแกสตู รที่ 2 กลิน่ ตะไครหอมและเซลลูโลส 217.83
cal/g รองลงมาคือสูตรที่ 1 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 คิดเปน 164.86, 158.87, 158.74 cal/g และ
แอลกอฮอลแข็งทีซ่ อื้ จากรานคา มีกลิน่ ฉุน มีควัน และใหคา ความรอนต่ำสุด คือ 121.75 cal/g
3. เปรียบเทียบระยะเวลาขณะติดไฟ สูตรที่ 4 ใหเวลานานทีส่ ดุ คือ 11.83 นาที สวนสูตรอืน่ ๆ
ใหระยะเวลาทีใ่ กลเคียงกันอยรู ะหวาง 10-11 นาที
4. ตะกอนที่เหลือจากการจุดไฟของแอลกอฮอลสูตรเพิ่มน้ำมันหอมระเหยและเซลลูโลสจะมี
ลักษณะเปนเสนใยธรรมชาติไมเหลือกากของสารเคมีสามารถยอยสลายตามธรรมชาติได
สวนตะกอนของแอลกอฮอลแข็งจากรานคาจะเปนเกล็ดของแข็งสีขาวขนุ และสีดำ มีกลิน่ ฉุน
5. เมือ่ เพิม่ ปริมาตรแอลกอฮอลแข็งทัง้ 4 สูตร เปน 2 เทา ใสภาชนะกระบอกไมไผ จะสามารถ
เพิม่ เวลาติดไฟได ประมาณ 3-4 เทา คือ 35-45 นาที และสามารถประกอบอาหารอยางงายไดดี

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดแอลกอฮอลแข็งใหมปี ระสิทธิภาพสูงกวา ทำงาย มีตน ทุนต่ำ และรักษาสิง่ แวดลอม
- สามารถลดมลพิษในขณะจุดแอลกอฮอลแข็งและเพิ่มความปลอดภัยของผูบริโภค
- สามารถนำพืชสมุนไพรที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนโดยวิธีกลั่นดวยไอน้ำ

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 67 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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เครื่องดูดเก็บน้ำยาง

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเฉลิมพร พงศธรี ะวรรณ
โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในจังหวัดสุราษฎรธานีประชากรสวนใหญมีอาชีพทำสวนยาง โดยใชแรงงานคนในการเก็บน้ำยาง
ดวยวิธีการใชไมปาดกวาดน้ำยางออกจากถวยรับน้ำยาง ซึ่งวิธีการนี้จะไมสามารถปาดน้ำยาง
ออกจากถวยไดหมด ตองใชความแข็งแรงของกลามเนื้อบริเวณแขนและมืออยางมาก และมี
เศษขยะเจือปนในน้ำยางจำนวนมาก รวมถึงปจจุบนั ราคายางพาราสูงขึน้ ดังนัน้ จึงไดคดิ ประดิษฐ
เครื่องเก็บน้ำยางขึ้นมาเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว

2. หลักการและเนือ้ หา
หลักการทำงาน
เครื่ อ งดู ด เก็ บ น้ำ ยางอาศั ย หลั ก การของ
ความกดดั น อากาศ คื อ เมื่ อ ดั น คั น โยกของ
เครื่องจะทำใหอากาศภายในถังเก็บมีความดัน
ลดลง ขณะทีค่ วามดันของอากาศภายนอกสูง
กวาจึงดันใหของเหลวไหลผานหลอดเขาสูถัง
ซึ่ ง ในการศึ ก ษาหลั ก การทำงานของเครื่ อ ง
โดยทำการเปรียบเทียบหลักการทำงานแบบสูบ
อากาศออกจากถังเก็บ แบบกระบอกสูบ สูบน้ำยาง
โดยตรง และแบบปมน้ำแบบมือบีบ พบว า
แบบสูบอากาศออกจากถังเก็บทำงานไดดีกวา
ชนิ ด ของถั ง ที่ เ หมาะสมกั บ การนำมาใช คื อ
ถังพลาสติกบรรจุสีขนาด 20 ลิตร ที่มีขนาด
ของกระบอกสูบเสนผานศูนยกลาง 4 นิว้ และ
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มีขนาดของปลายทอ 1 เซนติเมตร จะสามารถดูดไดเร็วทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ ครือ่ งทีป่ ระดิษฐขนึ้ มีความเร็ว
กวาการเก็บดวยแรงงานคนรอยละ 24.39 มีความคลองตัวในการใชสงู มีน้ำยางตกคางในกนถวย
ลดลงรอยละ 70.67 และน้ำยางทีเ่ ก็บไดมขี ยะเจือปนลดลงรอยละ 75.49
วิธีดำเนินการทดลอง
การทดลองที่ 1 เรื่องการศึกษาปญหาวิธีการเก็บน้ำยางดวยแรงงานคน
การทดลองที่ 2 ศึกษาหลักการทำงานของเครื่องดูดเก็บน้ำยาง
การทดลองที่ 3 ศึกษาประเภทถังของเครื่องดูดเก็บน้ำยาง
การทดลองที่ 4 ศึกษาขนาดของกระบอกลูกสูบ
การทดลองที่ 5 ศึกษาขนาดของปลายทอดูดน้ำยาง
การทดลองที่ 6 ศึกษาเวลาในการดูดน้ำยางในแตละระดับ
การทดลองที่ 7 ศึกษาความเร็วในการดูดน้ำยางของเครื่องดูดเก็บน้ำยาง
การทดลองที่ 8 ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องเก็บน้ำยาง
การทดลองที่ 9 ศึกษาความพึงพอใจในการใชเครื่องดูดเก็บน้ำยางของชาวสวนยาง
วิธีการใชงาน
1. นำเครื่องเก็บน้ำยางขึ้นสะพายหลัง
2. โยกคันโยก 4 ครัง้ เพือ่ สูบอากาศออกจากถัง นำปลายสายดูดน้ำยางจมุ ลงในถวยรับน้ำยางแลว
เปดวาลวจนน้ำยางในถวยรับน้ำยางหมด ยกปลายสายดูดน้ำยางขึน้ พรอมกับปดวาลว
3. ทำซ้ำในขอ 2 เมือ่ ตองการดูดเก็บน้ำยางในถวยตอไป
4. เมือ่ น้ำยางเต็มถังบรรจุ ใหถา ยออก โดยการเปดฝาถังดานลาง
5. หลังจากทีใ่ ชเครือ่ งเก็บน้ำยางเสร็จแลว ใหทำความสะอาดเครือ่ งทุกครัง้

3. ประโยชนและการนำไปใช
- นักเรียนไดเห็นประโยชนของแรงกดดันอากาศ และเกิดแรงบันดาลใจในการประยุกตใช
ความรูในหองเรียนสูชีวิตจริง
- ใชประกอบการสอนเรือ่ งแรงกดดันอากาศระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6
- ใชเก็บน้ำยางไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมมขี ยะปะปน และสามารถเก็บน้ำยาง
จากถวยเก็บน้ำยางไดหมดเกลีย้ ง
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รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การผลิตชุดทดสอบสารพิษ
ปนเปอนในอาหารจากพืช
และปฏิกิริยาเคมีบางชนิด
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยปรภูมิ อินจับ
โรงเรียนแมพริกวิทยา
อำเภอแมพริก จังหวัดลำปาง

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจุบนั กระแสความนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษกำลังไดรบั ความนิยมอยางแพรหลาย อีกทัง้
รัฐบาลก็ใหความสำคัญแกผูบริโภค ทั้งขาวหนาหนังสือพิมพและทางโทรทัศน แตเราจะแนใจ
ไดอยางไรวาอาหารที่เรารับประทานเขาไปนั้นจะปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อใหเรามีสุขภาพที่ดีและ
แข็งแรง สุขภาพเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเราทุกคน เพราะทำใหเราดำรงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุขไมพบกับโรคภัยที่ตามมา เพราะฉะนั้นการดูแลเอาใจใสชีวิตความเปนอยู
เปนสิง่ ทีส่ ำคัญ เราควรทีจ่ ะใสใจเรือ่ งอาหารการกินรจู กั เลือกทีจ่ ะบริโภคและเลือกอาหารทีป่ ลอดจาก
สารพิษ โดยเฉพาะอาหารทะเลมักปนเปอ นดวยฟอรมาลีน อันเนือ่ งมาจากการปองกันการเนาเสีย
ของอาหารดังกลาว ซึง่ สารฟอรมาลีนนีท้ างองคการอาหารและยาไดประกาศหามใชในอาหารทุกชนิด
ดังนั้นผูจัดทำจึงเกิดแรงจูงใจคิดนำพืชและสารเคมีที่เราคุนเคยที่หางายตามทองตลาดเพื่อนำมา
ตรวจสอบหาสารฟอรมาลีนในอาหาร เพือ่ ใหผบู ริโภคไดรบั ความปลอดภัยในการรับประทานอาหาร
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2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
ตอนที่ 1 การทดลองหาพืชธรรมชาติที่ทำปฏิกิริยากับสารฟอรมาลีน
ตอนที่ 2 การทดลองหาสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับฟอรมาลีน
ตอนที่ 3 หาความเขมขนของสารเคมีที่ไดจากการทดลองตอนที่ 2
ตอนที่ 4 ทดสอบสวนตางๆ ของพืชในตอนที่ 1 วาสวนไหน
ทำปฏิกิริยากับฟอรมาลีนไดดีที่สุด
ตอนที่ 5 ตรวจสอบความเขมขนของฟอรมาลีน
ตอนที่ 6 การทดสอบหาฟอรมาลีนในอาหารทะเล
ตอนที่ 7 ขั้นตอนการผลิตชุดทดสอบฟอรมาลีนจากพืชธรรมชาติ
และสารเคมีทคี่ นุ เคย
ผลการทดลอง
จากการหาพืชหลายๆ ชนิด เชน กระเจีย๊ บ อัญชัน ขิง ลูกผักปลัง ใบเตย ยาสูบ ขมิน้ โดยนำมาทดสอบ
กับสารฟอรมาลีนพบวา พืชทีท่ ำปฏิกริ ยิ ากับฟอรมาลีนไดดที สี่ ดุ คือ ดอกอัญชัน และสารเคมีทเี่ รา
นำมาทดสอบกับสารฟอรมาลีนไดแก แมกนีเซียมคลอไรด (MgCl2) โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต
(KMnO4) คอปเปอรซลั เฟต (CuSO45H2O) โพแทสเซียมคลอไรด (KCl) ไอโอดีน (I) โพแทสเซียมโครเมต (K2CrO4) และสารทีท่ ำปฏิกริ ยิ ากับสารฟอรมาลีนไดดที สี่ ดุ คือ โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต
(KMnO4) ดังนั้นพืชธรรมชาติที่เราเลือกใช คือ ดอกอัญชัน และสารเคมีที่เราเลือกใช คือ
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (KMnO4)
จากนัน้ เรานำดอกอัญชันอบแหงในปริมาณทีแ่ ตกตางกัน คือ 0.1 0.3 และ 0.5 กรัม ละลายน้ำ
ปริมาณ 20 มล. เพือ่ ทดสอบวาความเขมขนเทาไรทีจ่ ะเห็นผล และนำสารฟอรมาลีนความเขมขน
0.1% 0.3% 0.5% 1% 3% 6% 8% และ 10% มาทำปฏิกริ ยิ ากันไดผลดังนี้ ความเขมขนที่ 0.1%
ไมมีการเกิดปฏิกิริยาใดๆ แตความเขมขนที่ 0.3% ขึ้นไปจะปฏิกิริยาที่เห็นไดชัดเจน โดยมีการ
เปลีย่ นจากสีฟา เปนสีมว ง ทดลองนำ KMnO4 (ดางทับทิม) ในปริมาณทีแ่ ตกตางกัน คือ 0.01 0.1
0.3 และ 0.5M นำมาละลายน้ำปริมาณ 100 มล. และนำสารฟอรมาลีนความเขมขน 0.1% 0.3%
0.5% 1% 3% 6% 8% และ 10% มาทำปฏิกริ ยิ ากันไดผลดังนี้ ความเขมขนที่ 0.01-0.1M จะเกิด
ปฏิกริ ยิ าแตไมชดั เจน แตความเขมขนของฟอรมาลีนที่ 0.3% จะเห็นผลทีช่ ดั เจน โดยมีการเปลีย่ น
จากสีมว งกลายเปนสีน้ำตาล และเมือ่ นำไปตมจะเกิดตะกอนสีน้ำตาลของ MnO2 และเมือ่ เราทดสอบ
สารละลายดวยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสีน้ำเงินเปนสีแดงเนื่องจากฟอรมาลีนทำปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตไดกรดฟอรมิค

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดชุดทดสอบหาสารฟอรมาลีนอยางงาย
- ไดเผยแพรความรูแกชุมชน
- ไดนำวัสดุธรรมชาติที่เราคุนเคยมาใชประโยชน
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 71 วิทยาศาสตร ประเทศไทย
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ผลของสารสกัดจากพืชวงศ
Euphorbiacean ในการปองกัน
กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
(Nilaparvata lugens Stal)
และผลกระทบตอมวนเขียวดูดไข
(Cyrtorhinus lividipennis Reuter)
ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยนริ นั ดร เหลืองสวรรค
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
แมลงศัตรูขา วทีส่ ำคัญชนิดหนึง่ ของเกษตรกร คือ เพลีย้ กระโดดสีน้ำตาล (brown planthopper,
Nilaparavata lugens Stal) ซึง่ ทำลายตนขาวโดยการดูดกินน้ำเลีย้ งจนทำใหตน ขาวเหีย่ วและแหงตาย
เกิดอาการทีเ่ รียกวา hopperburn และยังเปนแมลงพาหะนำโรคเขียวเตีย้ และโรคใบหงิกซึง่ เกิดจาก
เชือ้ ไวรัส เพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลสามารถเพิม่ ประชากรไดอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดการระบาดมากขึน้
ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ มงุ เนนถึงประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงศ Euphorbiaceae เพือ่ นำไป
ใชในการปองกันและกำจัดเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาล และยังไดศกึ ษาผลกระทบของพืชวงศนี้ ทีม่ ผี ลตอ
แมลงศัตรูธรรมชาติโดยเฉพาะมวนตัวห้ำไขเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาล คือ C. lividipennis ทีม่ ผี ลตอ
ระยะการเจริญเติบโต อัตราการรอดชีวติ และประสิทธิภาพการห้ำ ซึง่ ผลการศึกษาทีไ่ ดอาจนำมา
ใชในการควบคุมแมลงศัตรูธรรมชาติไดโดยตรง หรือใชเปนตนแบบและขอมูลพื้นฐานในการ
สังเคราะหสารควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดใหมที่มีอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยลง
โดยไมตองพึ่งพาสารฆาแมลงที่มีอันตรายสูงอีกตอไป
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2. หลักการและเนือ้ หา
วิธีดำเนินการทดลอง
การทดลองที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเปนพิษเฉียบพลัน
ของสารสกัดจากพืชวงศ Euphorbiaceae ที่ระดับ
ความเขมขนตางกันที่มีผลตอเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
และมวนเขียวดูดไข ณ หองปฏิบตั กิ าร
การทดลองที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากสบแู ดงทีม่ ตี อ การเจริญ
เติบโตและอัตราการรอดชีวติ ของเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาล
และมวนเขียวดูดไข ณ หองปฏิบตั กิ าร
การทดลองที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากสบแู ดงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การห้ำของมวนเขียวดูดไข ณ หองปฏิบตั กิ าร
สรุปผลการทดลอง

ผลการศึกษาพบวาสารสกัดจากสบแู ดงมีความเปนพิษเฉียบพลันตอเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ หญายาง ลูกใตใบ และน้ำนมราชสีห ตามลำดับ นอกจากนีห้ ญายางยังมีผลทำให
มวนเขียวดูดไขมเี ปอรเซ็นตการตายนอยทีส่ ดุ รองลงมาคือสบแู ดง ซึง่ ไมมคี วามแตกตางทางสถิติ
อยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหทางสถิติแบบ
ไคสแควร นอกจากนีก้ ารตายของแมลงทัง้ 2 ชนิดยังตอบสนองตอระดับความเขมขนของสารสกัด
จากสบูแดงที่เพิ่มขึ้นและจะมีประสิทธิภาพทำใหแมลงตายสูงสุดหลังแมลงไดรับสารสกัดไปแลว
เปนเวลา 48 ชัว่ โมง สำหรับการศึกษาผลระยะยาวของสารสกัดจากสบแู ดงทีม่ ตี อ ระยะการเจริญ
เติบโตของแมลงทดสอบ พบวาแมลงทัง้ 2 ชนิดมีอตั ราการตายสูงสุดในชวงระยะตัวออนวัยที่ 1
เจริญไปเปนตัวออนวัยที่ 2 เชนเดียวกัน โดยเพลีย้ กระโดดสีน้ำตาลมีอตั ราการตายสูงสุด รองลงมา
เปนมวนเขียวดูดไขนอกจากนีแ้ ลวฤทธิข์ องสารสกัดจากสบแู ดงยังมีผลทำใหแมลงทดสอบมีอตั รา
การวางไขลดลง แตไมมผี ลตอระยะเวลาในการเจริญเติบโตในแตละชวงวัย
ผลตอประสิทธิภาพการทำลายไขของมวนตัวห้ำไข พบวาสารสกัดจากสบูแดงทำใหมวนเขียว
ดูดไข ทั้งเพศผูและเพศเมียมีประสิทธิภาพการทำลายไขลดลงเล็กนอย ซึ่งไมมีความแตกตาง
ทางสถิติอยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหทางสถิติ
แบบไคสแควร

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ลดปญหาสารเคมีตกคางในผลผลิตทางการเกษตรซึ่งปลอดภัยตอผูบริโภคสารสกัด
ที่ ไ ด พั ฒ นาไปเป น สารต น แบบในการสั ง เคราะห ส ารควบคุ ม แมลงศั ต รู พื ช ชนิ ด ใหม
ที่สงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยลง
- ชวยลดตนทุนในการนำเขาสารกำจัดศัตรูพืชจากตางประเทศ
- เพิม่ คุณคาใหกบั วัชพืชทีม่ อี ยมู ากมายในทองถิน่ หางายโดยเฉพาะสบแู ดง
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 73 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

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

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

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
S & T Research Grants

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่มีความสามารถสูงและประสบ
ความสำเร็จในงานวิทยาศาสตร
2. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่คนพบวิทยาการใหมในดาน
งานวิทยาศาสตร
3. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ทีค่ น ควางานทีจ่ ะยังประโยชน
ใหแกสังคมอยางกวางขวาง
4. บุคคล คณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่ไดแกปญหาและชวยเหลือหรือ
สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
5. ยอดเงินรางวัลปละ 800,000 บาท

คุณสมบัติของผูไดรับเงินทุน
1. อาจารย และ/หรือ นักวิจยั
ที่กำลังคนควาหรือมีโครงการ
ในการคนควางานทีเ่ ปนรากฐาน
อันจะอำนวยประโยชนใหแก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในประเทศไทยตอไป
2. ยอดเงินสนับสนุน
ปละ 4,500,000 บาท

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

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

รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
Science Education Awards

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล
1. ครู-อาจารยผูรับผิดชอบการศึกษา
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมที่ได
คนควาหรือคิดประดิษฐกรรม
ตางๆ ในงานดานฟสกิ ส เคมี
ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตรอนื่ ๆ
สรางความคิดริเริ่มในสื่อการสอน
วิทยาศาสตรและการทดลองตางๆ
ทางวิทยาศาสตร เพือ่ กระตนุ ให
นักเรียนเกิดความสนใจทีจ่ ะเรียน
ในดานวิทยาศาสตรตอไป
2. ยอดเงินรางวัลปละ 700,000 บาท

มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริม 75 วิทยาศาสตร ประเทศไทย

สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-13 (พ.ศ. 2537-2549)
ปที่ไดรับรางวัล

บุคคล/สถาบัน ทีไ่ ดรบั รางวัล

พ.ศ. 2537

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

พ.ศ. 2538

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

พ.ศ. 2539

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

พ.ศ. 2540

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบูลย นัยเนตร
ประเภทสถาบัน ศูนยวจิ ยั นิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. 2541

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

พ.ศ. 2542

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

พ.ศ. 2543

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

พ.ศ. 2544

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

พ.ศ. 2545

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สุรนันต สุภทั รพันธุ
ประเภทสถาบัน สถาบันวิทยาการหนุ ยนตภาคสนาม

พ.ศ. 2546

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

พ.ศ. 2547

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. อังศุมาลย จันทราปตย
ประเภทสถาบัน หนวยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย

พ.ศ. 2548

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทวี ตันฆศิริ
ประเภทสถาบัน กลมุ บรรพชีวนิ วิทยา

พ.ศ. 2549

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน
ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว
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การกระจายของครูทสี่ มัครและไดรบั รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1-13 (พ.ศ. 2537-2549) แยกตามจังหวัด
ครูจากโรงเรียนในกรุงเทพมหาคร และ 72 จังหวัด สมัครเพือ่ ขอรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร
รวม 904 ราย ไดรบั รางวัลทัง้ สิน้ 116 ราย โดยจังหวัดทีย่ งั ไมเคยสมัคร คือ จังหวัดแมฮอ งสอน
สมุทรสงคราม ระนอง และสตูล
จังหวัด
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กาฬสินธุ
นครสวรรค
อุดรธานี
เชียงใหม
สงขลา
ลำปาง
ขอนแกน
เพชรบูรณ
เชียงราย
นาน
นครศรีธรรมราช
ปทุมธานี
ศรีสะเกษ
สุราษฎรธานี
นครปฐม
ระยอง
พิษณุโลก
อางทอง
ตรัง
อุทยั ธานี
พัทลุง
อุบลราชธานี
สระแกว
ชัยภูมิ
สุพรรณบุรี
มหาสารคาม
สุโขทัย
ชลบุรี
สุรินทร
หนองคาย
ปตตานี
พะเยา

จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
81
51
38
32
32
31
30
29
29
27
26
23
23
20
20
19
16
15
14
12
12
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9

14
5
13
11
4
3
5
3
2
3
5
1
1
2
1
1
5
2
2
1
5
1
4
2
1
1
3
2
1
1

จังหวัด
อยุธยา
หนองบัวลำภู
นนทบุรี
ราชบุรี
ตาก
พังงา
ยะลา
กำแพงเพชร
ประจวบคีรีขันธ
พิจติ ร
สมุทรสาคร
บุรรี มั ย
นครนายก
ปราจีนบุรี
นครพนม
ยโสธร
เลย
สกลนคร
สระบุรี
แพร
รอยเอ็ด
จันทบุรี
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ลำพูน
ตราด
มุกดาหาร
เพชรบุรี
อุตรดิตถ
นราธิวาส
อำนาจเจริญ
กระบี่
ชัยนาท
ชุมพร
ภูเก็ต
สิงหบุรี
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จำนวนโครงการ จำนวนรางวัล
9
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

2
1
1
1
2
2
2
-

Thailand Toray Science Foundation
Organization (2006)
Thailand Toray Science
Foundation
1. Honorary Chairman
Dr. Katsunosuke Maeda
Honorary Chairman,
Toray Industries, Inc., Japan
2. Organization
(1) Chairman
Dr. Yongyuth Yuthavong
Minister,
Ministry of Science and Technology
(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. Yodhathai Thebtaranonth
National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)
Mr. Udom Vacharasakunee
Ministry of Education
Mr. Masahiro Shimomura
President, Thai Toray Textile Mills
Public Co., Ltd.
Mr. Tomoyuki Aoki
Managing Director,
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.
Mr. Narong Lertkitsiri
President, Toray International
(Thailand) Ltd.
Mr. Norikazu Masui
Director, Luckytex (Thailand)
Public Co., Ltd.
3. Term of Directorship: 2 years
4. Activities: The Managing Board, (Meeting
twice a year), awards the prizes and grants.

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

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

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

Dr. Pairash Thajchayapong
Dr. Virulh Sa-yakanit
Dr. Thira Sutabutra
Dr. Somsak Ruchirawat
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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