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1มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิ          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดรบัอนญุาตใหจดัตัง้เปนทางการ เมือ่วนัที่

2 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่รวมสงเสรมิความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยใีนประเทศไทย

เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคดงักลาว มลูนธิฯิ ไดดำเนนิกจิกรรมเพือ่การพฒันาและสงเสรมิความกาวหนา

ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย โดยจดัใหมกีจิกรรมสามประเภทดวยกนั

• ประเภทแรก คอื การจดัใหมรีางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสำหรบับคุคลหรอืสถาบนั

ที่มีผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ประเภททีส่อง คอื การใหเงนิทนุชวยเหลอืทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุ

อาจารย และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังคนควาหรือมีโครงการคนควาวิจัยที่เปนรากฐานอันจะ

อำนวยประโยชนใหแกวงการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย

• ประเภททีส่าม คอื รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร โดยจะมอบใหแกบคุลากรผรูบัผดิชอบ

ทางการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรของโรงเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย

ทีม่ผีลงานดเีดนในการสรางสรรคและรเิริม่ทางการศกึษาวทิยาศาสตร เพือ่นำไปพฒันาและ

เพิม่พนูความสนใจของนกัเรยีนวชิาวทิยาศาสตร นอกจากนีใ้นปพทุธศกัราช 2539 มลูนธิฯิ

ยงัไดใหการสนบัสนนุแกหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนที่ไดรับรางวัลการศึกษา

วทิยาศาสตรอกีดวย

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ไดรับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray

Industries, Inc., Japan โดยใชดอกผลจากกองทนุนี ้นอกจากนีย้งัไดรบัเงนิบรจิาคจาก Toray

Science Foundation, Japan และกลมุบรษิทัโทเรในประเทศไทย 4 บรษิทั

รางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปพุทธศักราช 2549 ซึ่งเปนปที่สิบสามของการดำเนินกิจกรรมนี้ ในดานบุคคลที่มีผลงานทาง

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพเปนเลศิ ซึง่ไดรบัการตพีมิพในวารสารวชิาการทีม่กีาร

ตรวจสอบคุณภาพอยางเครงครัด ตลอดจนเปนผลงานที่มีคุณคาตอสังคมในดานการสราง

ความกาวหนาทางวชิาการและในดานศกัยภาพของการนำไปประยกุตใช คณะกรรมการสาขารางวลั

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย ไดพจิารณาผลงาน

ของบุคคล/สถาบัน ที่ไดรับการเสนอชื่อและไดเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งไดมีมติ

เปนเอกฉนัทยกยองให ศาสตราจารย ดร. สวสัดิ ์ตนัตระรตัน ผอูำนวยการ สถาบนัเทคโนโลยี

นานาชาตสิรินิธร เปนผไูดรบัรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนฐานะทีเ่ปนนกัวทิยาศาสตรทีม่ี

ผลงานวจิยัดเีดนและหลากหลายในดานการวจิยัทฤษฎทีางการสือ่สาร

ผลงานวจิยัของศาสตราจารย ดร. สวสัดิ ์ตนัตระรตัน ไดแก งานวจิยัดานการตรวจหาสญัญาณ

และการประสานเวลาหรือการซิงกสัญญาณ การตรวจหาสัญญาณเปนหัวใจในระดับพื้นฐานของ

รายงานผลการดำเนินงาน
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ลำดับชั้นของการเชื่อมโยงในระบบสื่อสาร เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาณที่ถูกตองที่สุด ภายใตสภาวะ

แวดลอมดานกำลังสงและความกวางแถบความถี่ที่กำหนด ในกรณีของสัญญาณดิจิทัลจะเปน

การตรวจหาสัญญาณแตละบิตใหมีความผิดพลาดนอยที่สุด นอกจากนี้ ศาสตราจารย สวัสดิ์

ไดออกแบบระบบการตรวจหาสัญญาณเชิงลำดับไวหลายระบบ ซึ่งสามารถยนเวลาการตรวจหา

โดยเฉลีย่ตอสญัญาณได เมือ่เทยีบกบัวธิกีารตรวจหาสญัญาณทีก่ำหนดชวงเวลาไวคงที ่สงผลให

สามารถสื่อสารสัญญาณไดเร็วขึ้น วิธีการตรวจหาสญัญาณเชงิลำดบัสามารถนำไปใชกบัการซงิก

สญัญาณภายในเครือ่งรบัใหตรงกบัสญัญาณทีไ่ดรบัมา เพื่อใชในการดึงสัญญาณที่ตองการออกมา

รวมถงึ ไดเสนอวธิกีารซงิกรหสัสมุเทยีม ซึง่เปนการซงิกสญัญาณในระดบัชดุของบติ สำหรบัระบบ

แผขยายสเปกตรมั และแสดงใหเหน็วาวธิทีีเ่สนอสามารถทำงานอยางมปีระสทิธภิาพดกีวาวธิอีืน่ๆ

ที่ใชกันมากอนอยางมาก ซึ่งระบบแผขยายสเปกตรัมไดมีการใชงานในระบบมือถือรุนที่สามและ

ระบบสือ่สารทีต่องรกัษาความลบั เชน ระบบสือ่สารของกองทพั เปนตน

ผลงานวิจัยของศาสตราจารย สวัสดิ์ ยังมีในดานการประมวลสัญญาณแบบดิจิทัล โดยไดหาวิธี

ออกแบบตัวกรองสัญญาณแบบดิจิทัลที่ไมตองใชวงจรคูณ ซึ่งมีความซับซอนสูงและใชพื้นที่

วงจรมาก และออกแบบตวัประมวลสญัญาณทีล่ดการใชฮารดแวรลง โดยวธิใีชวงจรรวมกนัระหวาง

สวนตางๆ ของระบบ ในลักษณะที่เวียนกันใชตามคาบและ/หรือใชวงจรรอมประกอบ วงจร

กรองสญัญาณเหลานีส้ามารถนำไปใชกบัอปุกรณและระบบตางๆ มากมาย เชน เครือ่งรบัโทรทศัน

แบบดจิทิลั กลองถายรปูแบบดจิทิลั และเครือ่งโทรศพัทมอืถอื เพือ่ใหวงจรเลก็ลงและ/หรอืการ

ประมวลสญัญาณสามารถทำไดเรว็ขึน้

นอกจากนี ้ศาสตราจารย สวสัดิ ์ยงัไดทำงานพฒันาอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส โดยเปนหวัหนาโครงการ

วิจัยและพัฒนาอุปกรณสำหรับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่รุนที่ 3 ซึ่งมีนักวิจัยที่เปนอาจารย และ

ผชูวยวจิยัทีเ่ปนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก รวมดวยจาก 6 สถาบนัการศกึษา ทมีงาน

วจิยัไดทำการพฒันาและออกแบบอปุกรณตนแบบสำหรบัระบบดบับลวิซดีีเอม็เอหลายอปุกรณ เชน

สายอากาศ เครือ่งขยายสญัญาณกำลงัสงู เครือ่งทวนสญัญาณ และวงจรประมวลสญัญาณในระดบั

เบสแบนด เปนตน หากอปุกรณเหลานีส้ามารถผลติและขายในเชงิพาณชิยจะสามารถลดการนำเขา

ไดอกีเปนจำนวนมาก

สำหรบับคุคลอกีทานทีไ่ดรบัการคดัเลอืกใหรบัรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจำปพทุธศกัราช

2549 คอื ศาสตราจารย ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว ศาสตราจารยประจำภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในฐานะที่เปนนักวิทยาศาสตรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง

เปนผูบุกเบิกงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนำ ซึ่งนำมาสูการพัฒนา

เซลลแสงอาทิตย อุปกรณดานออปโตอิเล็กทรอนิกส ไมโครอิเล็กทรอนิกส และตอยอดมาสู

เทคโนโลยใีหม เชน นาโนอเิลก็ทรอนกิส และนาโนโฟโตนกิส ในปจจบุนั

สาระโดยสังเขปของผลงานดานการวิจัยและพัฒนาของศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว

ทีเ่ปนรปูธรรมไดแก งานวจิยัดานเซลลแสงอาทติย ทีเ่ริม่ตัง้แตในชวงป พ.ศ. 2518 ทัง้ทีท่ำจาก

วัสดุซิลิกอนในรูปแบบผลึกและฟลมบาง ตลอดจนการใชสารประกอบกึ่งตัวนำ เพ่ือพัฒนา

เซลลแสงอาทติยสมรรถนะสงู งานวจิยับกุเบกิและเปนแนวคดิใหมๆ  ไดแก การใชโครงสรางระดบั
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นาโนเมตรเพือ่ทำเซลลแสงอาทติยประสทิธภิาพสงู เชน ควอนตมั ดอทโซลารเซลล ทีใ่ชงานไดดกีบั

แสงอาทิตยความเขมสูง จึงเปนทางเลือกใหมของการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชเปน

ระบบกำเนิดพลังงานไฟฟา ทั้งบนพื้นโลกและในอวกาศตลอดจนการใชงานดานการทหารที่เนน

การใชเซลลแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพสูง ผลงานดังกลาวไดรับความสนใจและการสนับสนุน

ดานเงินทุนวิจัยจากองคการวิจัยและพัฒนาดานอวกาศของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาดวย

ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญญาแกว ไดบุกเบิกเทคโนโลยีใหมๆ ดานนาโนอิเล็กทรอนิกส

และนาโนโฟโตนิกส ซึ่งเปนสิ่งทาทายสำหรับสิ่งประดิษฐใหมๆ ในอนาคต เชน ทรานซิสเตอร

อเิลก็ตรอนเดีย่ว ควอนตมัคอมพวิเตอร เลเซอร และเซลลแสงอาทติยสมรรถนะสงู ซึง่จะมขีนาด

เลก็ลง ใชพลงังานต่ำ และทำงานดวยประสทิธภิาพและความเรว็สงู

จากทีก่ลาวมาขางตนเปนทีป่ระจกัษวา ศาสตราจารย ดร. สวสัดิ ์ตนัตระรตัน และ ศาสตราจารย

ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว เปนผทูีม่ผีลงานวจิยัดเีดน มงีานบกุเบกิในเทคโนโลยใีหมๆ  สำหรบัอนาคต

ซึ่งสมควรที่จะไดรับการเชิดชูเกียรติเปนนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมูลนิธิโทเร เพื่อการ

สงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย ประจำป 2549

ทนุชวยเหลอืทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวนั้น มูลนิธิฯ ยังไดใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่หัวขอวิจัยจะตองเปนประโยชนตอสวนรวมและตอการพัฒนา

องคความรทูางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศ โดยในปพทุธศกัราช 2549 นี ้ไดมอบทนุ

ชวยเหลอืทางดานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทัง้สิน้ 20 ทนุวจิยั ดงันี้

สาขาเกษตรศาสตร มจีำนวน 8 โครงการ

1. ชื่อโครงการ คลังของเพพไทดสังเคราะห: เพพไทดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ

ของราทีก่อโรคในกลวยไม

ชือ่นกัวจิยั ดร. ปาหนนั เรงิสำราญ

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

2. ชื่อโครงการ การคดัแยกสาหรายขนาดเลก็เพือ่ผลติไบโอดเีซล

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. ฒาลศิา ยวุอมรพทิกัษ

หนวยงาน คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม

3. ชื่อโครงการ การผลติกลิน่แวนลิลาจากตนปาลมน้ำมนัภายหลงัการระเบดิดวยไอน้ำ

ชือ่นกัวจิยั ดร. พลิาณ ีไวถนอมสตัย

หนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

4. ชื่อโครงการ การใชประโยชนมดเพื่อแกปญหาความยากจนในประเทศไทย

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. เดชา ววิฒันวทิยา

หนวยงาน คณะวนศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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5. ชื่อโครงการ การพัฒนาการใชประโยชนของกากเมล็ดสบูดำเพ่ือผลิตเปนสารมูลคาเพิ่ม

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. วรพจน สนุทรสขุ

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

6. ชื่อโครงการ การวิจัยและพัฒนาขาวพันธุพื้นบานของชาวปกากะญอ กลุมหมูบาน

แมแฮใต ตำบลปางหนิฝน อำเภอแมแจม จงัหวดัเชยีงใหม

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. พาณ ีศริสิะอาด

หนวยงาน คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

7. ชื่อโครงการ การขยายพนัธสุบดูำ (Jatropha curcas L.) โดยเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้ง

เนือ้เยือ่ เพือ่สนบัสนนุการปลกูเปนวตัถดุบิสำหรบัการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. โชคพศิษิฐ เทพสทิธา

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

8. ชื่อโครงการ การผลติเอทานอลบรสิทุธิ ์99.5% เพือ่เปนพลงังานทดแทน

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารยยพุกนษิฐ พวงวรีะกลุ

หนวยงาน คณะเทคโนโลยชีวีภาพ มหาวทิยาลยัรงัสติ

สาขาฟสกิส มจีำนวน 4 โครงการ

9. ชื่อโครงการ การผลิตและศึกษาสมบัติของโครงสรางทางอิเล็กทรอนิกส

ของคารบอนคลายเพชร

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. บญุโชต ิเผาสวสัดิย์รรยง

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

10. ชื่อโครงการ ศึกษาการขนสงน้ำผานทอนาโนคารบอนผนังเดี่ยว

ดวยวิธีการจำลองเชิงคอมพิวเตอร

ชือ่นกัวจิยั ดร. ศรปีระจกัร ครองสขุ

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

11. ชื่อโครงการ การปรับปรุงสมบัติทางกลของสารพิโซเซรามิก

ดวยเทคนิคนาโนคอมโพสิต

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. สพุล อนนัตา

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

12. ชื่อโครงการ การจำลองการเรงอนุภาคพลังงานสูง

จากดวงอาทิตยที่คลื่นกระแทก

ชือ่นกัวจิยั ดร. ชาญเรอืงฤทธิ ์จนัทรนอก

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
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สาขาเคม ีมจีำนวน 3 โครงการ

13. ชื่อโครงการ การศึกษาโครงสรางของสารตัวอยางระหวางเหล็กและแปง

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. เอกสทิธิ ์สมสขุ

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

14. ชื่อโครงการ การสรางพนัธะเคมโีดยใชไมโครเวฟ: การประยกุตใชในการสงัเคราะห

สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

ชือ่นกัวจิยั ดร. นพพร ทศันา

หนวยงาน คณะเภสชัเคม ีสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ

15. ชื่อโครงการ การศกึษาเชงิทฤษฎเีกีย่วกบัสมบตัทิางโครงสรางและสมบตัทิางอเิลก็ทรอนกิส

ของคารบอนนาโนทิวบแบบผนังชั้นเดียวที่มีหมูฟงกชันแบบตางๆ เกาะอยู

ชือ่นกัวจิยั ดร. ชาญ อนิทรแตม

หนวยงาน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

สาขาวศิวกรรมศาสตร มจีำนวน 5 โครงการ

16. ชื่อโครงการ การใชสนามไฟฟาความตางศักยสูงเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การบีบสกัดน้ำมันจากพืชน้ำมัน

ชือ่นกัวจิยั ดร. ยงยทุธ เฉลมิชาติ

หนวยงาน คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

17. ชื่อโครงการ การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิตแมพิมพ

ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑยาง

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ศภุสทิธิ ์รอดขวญั

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

18. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการเตือนภัยคลื่นสึนามิสำหรับประเทศไทย

ชือ่นกัวจิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. เสร ีศภุราทติย

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัรงัสติ

19. ชื่อโครงการ การศึกษาพฤติกรรมทางพลวัติของแอ็คชูเอเตอรแบบซอนกัน

เปนชัน้ชนดิ THUNDER

ชือ่นกัวจิยั ดร. สนตพิรี เอมมณี

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

20. ชื่อโครงการ การพัฒนาโครงเลี้ยงเซลลที่ทำจากเจลาตินและไคโตซาน

เพือ่ใชงานวศิวกรรมเนือ้เยือ่

ชือ่นกัวจิยั รองศาสตราจารย ดร. ศริพิร ดำรงคศกัดิก์ลุ

หนวยงาน คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
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รางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
สำหรบัผลการตดัสนิรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตรนัน้ คณะกรรมการรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร

ไดคัดเลือกใหมีผูไดรับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ระดับละ 3 รางวัล

และรางวลัชมเชยอกี 4 รางวลั โดยในปนีไ้มมผีไูดรบัรางวลัที ่1 ทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

และตอนปลาย รายละเอยีดมดีงันี้

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน เงนิรางวลัรวม 315,000 บาท

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั 80,000 บาท

อาจารยสภุาพร คหูาทอง

โรงเรยีนอดุรพทิยานกุลู อำเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี

ชือ่ผลงาน: พลงังานจลน พลงังานศกัย ประจกัษดวยตา

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั 80,000 บาท

อาจารยสมเกยีรต ิแกววเิวก

โรงเรยีนสคีิว้ “สวสัดิผ์ดงุวทิยา” อำเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา

ชือ่ผลงาน: การศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการปลกูปา

โดยใชหยวกกลวยในสภาพปลกูในกระถาง

รางวลัที ่3 เงนิรางวลั 60,000 บาท

อาจารยนติยา ใจตรง

โรงเรยีนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี

ชือ่ผลงาน: การเพิม่ประสทิธภิาพแอลกอฮอลแขง็

ดวยน้ำมนัหอมระเหยและเซลลโูลส

รางวัลชมเชย เงนิรางวลั 10,000 บาท

อาจารยบรรเจดิ ยศเทยีม

โรงเรยีนเพรกัษมาตาวทิยา อำเภอเมอืง จงัหวดัระยอง

ชือ่ผลงาน: ถงัแชเยน็รกัษสิง่แวดลอม

รางวัลชมเชย เงนิรางวลั 10,000 บาท

อาจารยชยัวตัร ทองบอ

โรงเรยีนบานเหมอืงสองทอ อำเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรุี

ชือ่ผลงาน: การประดษิฐเตาเผาถานสกดัน้ำสมควนัไม

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  เงนิรางวลัรวม 385,000 บาท

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั 100,000 บาท

อาจารยเฉลมิพร พงศธรีะวรรณ

โรงเรยีนสรุาษฎรพทิยา อำเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธานี

ชือ่ผลงาน: เครือ่งดดูเกบ็น้ำยาง

รางวลัที ่2 เงนิรางวลั 100,000 บาท

อาจารยปรภมู ิอนิจบั

โรงเรยีนแมพรกิวทิยา อำเภอแมพรกิ จงัหวดัลำปาง

ชื่อผลงาน: การผลิตชุดทดสอบสารพิษปนเปอนในอาหารจากพืช

และปฏิกิริยาเคมีบางชนิด
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รางวลัที ่3 เงนิรางวลั 80,000 บาท

อาจารยนรินัดร เหลอืงสวรรค

โรงเรยีนพนมสารคาม “พนมอดลุวทิยา” อำเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ชือ่ผลงาน: ผลของสารสกดัจากพชืวงศ Euphorbiacean ในการปองกนั

กำจดัเพลีย้กระโดดสนี้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal) และผลกระทบ

ตอมวนเขยีวดดูไข (Cyrtorhinus lividipennis Reuter)

รางวัลชมเชย เงนิรางวลั 15,000 บาท

วาทีร่อยตรวีรญั ูเรอืนคำ

โรงเรยีนทงุกวาววทิยาคม อำเภอเมอืงปาน จงัหวดัลำปาง

ชื่อผลงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพของสียอมจากพืชทองถิ่นในการผลิต

ผาทอพืน้เมอืงบานหวัทงุ ตำบลทงุกวาว อำเภอเมอืงปาน จงัหวดัลำปาง

รางวัลชมเชย เงนิรางวลั 15,000 บาท

อาจารยธีรารัตน ทองงามดี

โรงเรยีนบางระกำวทิยศกึษา อำเภอบางระกำ จงัหวดัพษิณโุลก

ชือ่ผลงาน: ชดุทดลองการแยกน้ำดวยไฟฟา

นอกจากนี ้ โรงเรยีนของผไูดรบัรางวลัที ่ 2 และรางวลัที ่ 3 ทัง้ 6 โรงเรยีนยงัไดรบัเงนิสนบัสนนุ

หองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรโรงเรยีนละ 25,000 บาท ไดแก

1. โรงเรยีนอดุรพทิยานกุลู อำเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี

2. โรงเรยีนสคีิว้ “สวสัดิผ์ดงุวทิยา” อำเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา

3. โรงเรยีนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี

4. โรงเรยีนสรุาษฎรพทิยา อำเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธานี

5. โรงเรยีนแมพรกิวทิยา อำเภอแมพรกิ จงัหวดัลำปาง

6. โรงเรยีนพนมสารคาม “พนมอดลุวทิยา” อำเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม

วทิยาศาสตร ประเทศญีป่นุ กลมุบรษิทัโทเรประเทศไทย และคณะกรรมการชดุตางๆ ทีไ่ดดำเนนิ

การคดัเลอืกผทูีไ่ดรบัรางวลั และหวงัวาความพยายามของมลูนธิฯิ ในการดำเนนิกจิกรรมดงัทีไ่ด

กลาวมานี ้จะเปนสวนสำคญัสวนหนึง่ของสงัคมทีจ่ะชวยจรรโลงวงการวทิยาศาสตรของประเทศไทย

ใหเจริญรุดหนาสืบตอไป

ศาสตราจารย ดร. ยงยทุธ ยทุธวงศ

ประธานมลูนธิโิทเร

เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย
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ศาสตราจารย ดร. สวสัดิ ์ตนัตระรตัน
Professor Dr. Sawasd Tantaratana

เกดิเมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2492 ทีบ่านทงุลงุ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ

จงัหวดัสงขลา เปนบตุรคนที ่6 ในจำนวน 11 คน ของนายฉายกวาง

และนางจวิเจง แซลิม่

ภรรยา นางนนัทนา (บญุสวสัดิ)์ ตนัตระรตัน

อ.บ. เกยีรตนิยิม มหาวทิยาลยัศลิปากร

ศศ.ม. (การสอน) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

M.A. (Linguistics) University of Oregon, USA

การศกึษา
พ.ศ. 2514 Bachelor of Electrical Engineering (High Distinction),

University of Minnesota, USA

พ.ศ. 2515 Master of Science in Electrical Engineering, Stanford

University, USA

พ.ศ. 2520 Doctor of Philosophy (Electrical Engineering), Princeton

University, USA

Pro f i l e
SAWASD TANTARATANA

Birth : October 4, 1949

Family : Mr. Chaikwang and Mrs. Chewcheng Saelim

Wife : Mrs. Nantana (Boonswasdi) Tantaratana

B.A. with Honors, Silpakorn U., M.A. (Teaching) Kasetsart U., M.A.

(Linguistics) U. of Oregon

Education :
June 1971 B.E.E. with high distinction, University of Minnesota, USA

June 1972 M.S. (Electrical Engineering), Stanford University, USA

May 1977 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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ตำแหนงปจจบุนั
ผอูำนวยการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศนูยรงัสติ

อำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12121

โทรศพัท 02-986 9010 โทรสาร 02-986 9009 ตอ 1103

อเีมล sawasd@siit.tu.ac.th

ประวตักิารทำงาน
ดานวิชาการ
พ.ศ. 2540-ปจจุบัน ศาสตราจารย สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

พ.ศ. 2539-2540 นักวิจัยอาวุโส ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

(เนคเทค) สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.)

พ.ศ. 2529-2539 รองศาสตราจารย ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟาและคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยั

Massachusetts เมอืง Amherst มลรฐั Massachusetts สหรฐัอเมรกิา

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

Banquet at
ITC-CSCC 2006
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พ.ศ. 2527-2529 พนกังานทางวชิาการ AT&T Bell Laboratories เมอืง Holmdel มลรฐั

New Jersey สหรฐัอเมรกิา

พ.ศ. 2524-2527 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย Auburn

เมอืง Auburn มลรฐั Alabama สหรฐัอเมรกิา

พ.ศ. 2523-2524 ผูชวยศาสตราจารยอาคันตุกะ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย

Illinois เมอืง Urbana-Champaign มลรฐั Illinois สหรฐัอเมรกิา

พ.ศ. 2515-2520 อาจารย ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

พ.ศ. 2520-2523 ผชูวยศาสตราจารย ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

พ.ศ. 2517-2520 ผูชวยวิจัยและผูชวยสอน (ระหวางการศึกษาในระดับปริญญาเอก)

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา มหาวทิยาลยั Princeton เมอืง Princeton มลรฐั

New Jersey สหรฐัอเมรกิา

ดานบริหาร
พ.ศ. 2547-ปจจุบัน ผอูำนวยการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

พ.ศ. 2541-2547 รองผอูำนวยการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

พ.ศ. 2540-2541 รกัษาการผอูำนวยการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร

พ.ศ. 2521-2523 หวัหนาภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

1980-1981 Visiting Assistant Professor, Department of Electrical

Engineering and Coordinated Science Laboratory,

University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA

1972-1977 Instructor, Department of Electrical Engineering, King

Mongkut’s Institute of Technology, Thonburi, Thailand

1977-1980 Assistant Professor, Department of Electrical Engineering,

King Mongkut’s Institute of Technology, Thonburi, Thailand

1974-1977 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 ทีป่รกึษา สมาคมวชิาการไฟฟา อเิลก็ทรอนกิส คอมพวิเตอร โทรคมนาคม

และสารสนเทศ

พ.ศ. 2547-2549 กรรมการบริหาร มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย (บวท.)

พ.ศ. 2545-2548 นายกสมาคมคนแรก (และผรูวมกอตัง้) สมาคมวชิาการไฟฟา อเิลก็ทรอนกิส

คอมพวิเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI Association)

พ.ศ. 2544-2545 ประธาน IEEE Communications Society Thailand Chapter

พ.ศ. 2544-2545 กรรมการอำนวยการ ทีป่ระชมุวชิาการ International Symposium on

Communications and Information Technology (ISCIT)

พ.ศ. 2545-ปจจุบัน กรรมการอำนวยการ ทีป่ระชมุวชิาการ IEEE Asia-Pacific Communi-

cations Conference (APCC)

พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการจัดงาน ที่ประชุมวิชาการ IEEE Asia-Pacific

Communications Conference (APCC)

พ.ศ. 2548-2549 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ทีป่ระชมุวชิาการ International Sym-

posium on Communications and Information Technology (ISCIT)

พ.ศ. 2548 ประธานกรรมการจดังาน ทีป่ระชมุวชิาการ ECTI (ECTI-CON)

พ.ศ. 2545 ประธานกรรมการจัดงานที่ประชุมวิชาการ International Technical

Conference on Circuits, Systems, Computers and Communications

(ITC-CSCC)

Services

2006-date Adviser, ECTI Association, Thailand

2004-2006 Member of the administrative committee, Thai Academy of Science and

Technology (TAST)

2002-2005 First president and co-founder, Electrical/Electronic, Computer, Telecommuni-

cation, and Information Technology Association (ECTI Association), Thailand

2001-2002 Chair, IEEE Communications Society (Comsoc) Thailand Chapter

2001-2002 Member, International Steering Committee, International Symposium on

Communications and Information Technology (ISCIT2001 and ISCIT2002)

2007 General Chair, Asia Pacific Communications Conference (APCC2007)

2004-2005 Chair, International Steering Committee, International Symposium on

Communications and Information Technology (ISCIT), 2004-2005

2004 General Chair, ECTI Conference (ECTI-CON 2004)

2002 General Chair, International Technical Conference on Circuits, Systems,

Computers and Communications (ITC-CSCC2002)

2002-date Member, Steering Committee, IEEE Asia-Pacific Communications

Conference (APCC)

2000 Co-Chair, Technical Program Committee, Wireless Personal Multimedia

Conference (WPMC2000)
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พ.ศ. 2543 ประธานรวม คณะกรรมการวชิาการ ทีป่ระชมุวชิาการ Wireless Personal

Multimedia Conference (WPMC)

พ.ศ. 2543 กรรมการอำนวยการ ทีป่ระชมุวชิาการ IEEE Asia-Pacific Conference

on Circuits and Systems (APCCAS)

พ.ศ. 2542 ประธานรวม คณะกรรมการวชิาการ ทีป่ระชมุวชิาการ IEEE International

Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication

Systems (ISPACS)

พ.ศ. 2541 ประธานรวม คณะกรรมการวชิาการ ทีป่ระชมุวชิาการ IEEE Asia-Pacific

Conference on Circuits and Systems (APCCAS)

พ.ศ. 2539-2540 รองบรรณาธกิาร วารสารวชิาการ IEEE Transactions on Signal Processing

พ.ศ. 2549-ปจจุบัน อนกุรรมการกลมุสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสำนกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา (สกอ.)

2000 Member, Steering Committee, IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits

and Systems (APCCAS’00)

1999 Co-Chair, Technical Program Committee, IEEE International Symposium

on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS’ 99)

1998 Co-Chair, Technical Program Committee, IEEE Asia-Pacific Conference

on Circuits and Systems (APCCAS’ 98)

1996-1997 Associate Editor, IEEE Transactions on Signal Processing

2006-date Member, Subcommittee on Science and Technology Group, Commission

on Higher Education

2006-date Member, Policy Committee, the Royal Golden Jubilee PhD Program,

Thailand Research Fund

อบรมการออกแบบ
ใหทีมงานวิจัย
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พ.ศ. 2549-ปจจุบัน กรรมการนโยบายโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก สำนกังานกองทนุ

สนบัสนนุการวจิยั (สกว.)

พ.ศ. 2548-ปจจุบัน อนกุรรมการเกีย่วกบัการสงเสรมิและพฒันางานวจิยั สำนกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา (สกอ.)

พ.ศ. 2547-ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและ

สิง่แวดลอม (JGSEE)

พ.ศ. 2549 ผูประเมินภายนอกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.)

พ.ศ. 2546-2547 ผปูระเมนิภายนอกจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

พระนครเหนอื และมหาวทิยาลยัหอการคาไทย สำนกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.)

รางวลัและเกยีรตยิศ
• ทนุรฐับาลตามความตองการของกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละโท

• สำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรดีวยคะแนนสงูมาก (high distinction)

• ภาคสีมาชกิ สำนกัวทิยาศาสตร ราชบณัฑติสถาน

• สมาชกิ บณัฑติยสภาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย

• สมาชกิ สมาคม Eta Kappa Nu (สมาคมเกยีรตยิศสาขาวศิวกรรมไฟฟาและคอมพวิเตอร)

2005-date Member, Subcommittee on Research and Development Promotion,

Commission on Higher Education

2004-date Member, Academic Review Committee, the Joint Graduate School in

Energy and Environment

2006 Member, Assessment Committee, Office of National Education Standard

and Quality Assurance (ONESQA), to assess Chulalongkorn University

2003-2004 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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ผลงานวจิยัของศาสตราจารย ดร. สวสัดิ ์ตนัตระรตัน
Research Works of Professor Dr. Sawasd Tantaratana

ดานการวจิยั
ศาสตราจารย ดร. สวสัดิ ์ตนัตระรตัน ไดทำงานวจิยัในสาขาการสือ่สารและการประมวลสญัญาณ

มานานกวา 30 ป ผลงานสามารถแยกไดเปน 4 สวนดวยกนั ซึง่มกีารตรวจหาสญัญาณ (signal

detection) การประสานเวลาหรอืการซงิกสญัญาณ (signal synchronization) โครงสรางแบบงาย

สำหรับตัวประมวลสัญญาณ (digital signal processor) และระบบสื่อสารไรสาย (wireless

communication systems)

ศาสตราจารย สวสัดิ ์ไดเริม่งานวจิยัดานการตรวจหาสญัญาณในขณะทีศ่กึษาอยใูนระดบัปรญิญาเอก

ทีม่หาวทิยาลยั Princeton ประเทศสหรฐัอเมรกิา การตรวจหาสญัญาณเปนหวัใจในระดบัพืน้ฐาน

ของลำดบัชัน้ของการเชือ่มโยงในระบบสือ่สาร เพือ่ใหไดมาซึง่สญัญาณทีถ่กูตองทีส่ดุ ภายใตสภาวะ

แวดลอมดานกำลงัสงและความกวางแถบความถี ่(แบนดวดิท) ทีก่ำหนด หากสญัญาณเปนสญัญาณ

ดจิทิลั กจ็ะเปนการตรวจหาสญัญาณแตละบติ (bit) ใหมคีวามผดิพลาดนอยทีส่ดุ สบืเนือ่งจาก

การทีม่สีญัญาณรบกวนในระบบการสือ่สาร การรบัสญัญาณจะเกดิผดิพลาดขึน้ไดบาง ซึง่จะสามารถ

ตรวจหาความผดิพลาดและแกไขไดทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมด โดยใชการเขารหสัประเภททีส่ามารถ

หาและแกบิตที่ผิดได นอกจากการใชงานในระบบสื่อสารขอมูลแลว วิธีการตรวจหาสัญญาณ

ยงัสามารถนำไปใชกบังานอืน่ๆ ได เชน การตรวจหาสญัญาณทีอ่าจจะถกูสงมาจากมนษุยตางดาว

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) กลาวคอื ชวงระยะเวลาทีใ่ชในการตรวจวามสีญัญาณหรอืไม จะแปรตามสภาวะ

ของสญัญาณทีไ่ดรบั หากสญัญาณแรงและชดัเจน กจ็ะสามารถสรปุผลไดเรว็ แตหากสญัญาณคอย

หรือมีสัญญาณรบกวนมาก ก็จะใชเวลาการรับสัญญาณนานขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีตรวจหา

สญัญาณแบบชวงเวลาคงที ่วธิตีรวจหาสญัญาณเชงิลำดบัจะสามารถยนเวลาการตรวจหาโดยเฉลีย่

ตอสญัญาณได ซึง่สงผลใหสามารถสือ่สารไดเรว็ขึน้ ศาสตราจารย สวสัดิ ์ ไดออกแบบระบบการ

ตรวจหาสัญญาณเชิงลำดับไวหลายระบบ พรอมกับแสดงใหเห็นวาการทำงานของระบบที่เสนอ

มีประสิทธิภาพดีกวาระบบการตรวจหาสัญญาณแบบชวงเวลาคงที่มาก

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 com-

pared 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

การตรวจหาวตัถใุน
อากาศดวยเรดาร และ
intelligence search
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การซิงกสัญญาณภายในเครื่องรับใหตรงกับสัญญาณที่ไดรับมาเปนสิ่งสำคัญมากอีกอยางหนึ่ง

ในระบบสือ่สาร เนือ่งจากวาสญัญาณทีส่ือ่สารกนัตองใชเวลาในการเดนิทางจากเครือ่งสงไปยงัเครือ่งรบั

ระยะเวลาทีใ่ชจะแปรตามระยะทาง ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได ดงัเชน ในระบบสือ่สารเคลือ่นที ่การ

ทีเ่ครือ่งรบัจะตรวจหาสญัญาณจะตองทราบวาขอมลูเริม่ ณ จดุใดในสญัญาณทีไ่ดรบั มฉิะนัน้จะทำ

ใหการตรวจหาสัญญาณและแปลขอมูลผิดพลาดไป ในกรณีของการสงขอมูลดวยความเร็วสูง

การซิงกสัญญาณใหแมนยำ ยิ่งมีความสำคัญเปนทวีคูณ เพราะชวงเวลาของขอมูลหนึ่งบิตจะสั้น

ซึง่จะทำใหความคลาดเคลือ่นเพยีงเลก็นอยมขีนาดใหญเมือ่เทยีบกบัชวงเวลาของหนึง่บติ การซงิก

สญัญาณมหีลายระดบั คอื ระดบับติ ระดบัสญัลกัษณ (symbol) ระดบัชดุของบติ (bit pattern)

ระดบัเฟรม (frame) เปนตน นอกจากการแปรผนัตามระยะทางในการเดนิทางของสญัญาณแลว

ความแตกตางระหวางและความไมเทีย่งของนาฬกิาภายในเครือ่งสงและในเครือ่งรบั กเ็ปนอกีสาเหตุ

ทีจ่ะตองมกีระบวนการซงิกและตดิตามสญัญาณ (tracking)

ในระบบแผขยายสเปกตรมั (spread-spectrum system)

สญัญาณทีต่องการสงจะผานกระบวนการทำใหสเปกตรมัหรอื

แถบความถีก่วางขึน้ โดยมรีหสัสมุเทยีม (pseudo-random

code) ชวยในกระบวนการแผขยายสเปกตรัมในเครื่องสง

และในขบวนการยนสเปกตรัมกลับคืนในเครื่องรับ ระบบ

แผขยายสเปกตรมัมขีอดหีลายประการ เชน ความสามารถ

ในการปองกนัการดกัสญัญาณ (เพราะอาศยัคณุสมบตัขิอง

รหสัสมุเทยีมทีด่เูหมอืนกบัสญัญาณทีค่าดเดาไมได 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 band-

width 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.

DS-SS system
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ทราบรูปแบบของรหัส เชนในกรณีของผูดักฟง) ความสามารถในการตานทานการกวนสัญญาณ

(เพราะสเปกตรมัทีก่วางทำใหการกวนสญัญาณตองใชสญัญาณกวนทีม่สีเปกตรมัทีก่วางเชนกนั ซึง่

ตองมีกำลังสงสูงมาก) และประสิทธิภาพของการใชแถบความถี่ในระบบสื่อสารที่มีผูใชรวมหลาย

ราย ในระบบดงักลาว เครือ่งรบัจะตองสรางรหสัสมุเทยีมทีเ่ปนรหสัเดยีวกบัทีใ่ชในเครือ่งสง และ

ทำการซิงกรหัสที่สรางขึ้นใหเวลาตรงกับรหัสสุมเทียมที่ไดรับมาจากเครื่องสง หลังจากนั้นจึง

จะสามารถนำไปทำกระบวนการยนสเปกตรมั เพือ่ดงึเอาขอมลูออกมา ศาสตราจารย สวสัดิ ์ไดเสนอ

วิธีการซิงกรหัสสุมเทียมสำหรับระบบแผขยายสเปกตรัมหลายวิธี โดยบางวิธีไดนำวิธีตรวจหา

สญัญาณเชงิลำดบัมาประยกุตใชดวย และแสดงใหเหน็วาวธิทีีเ่สนอสามารถทำงานไดมปีระสทิธภิาพ

ดกีวาวธิอีืน่ๆ ทีใ่ชกนักอนนัน้อยางมาก กลาวคอืสามารถซงิกสญัญาณไดเรว็กวามาก

ในดานการประมวลสญัญาณแบบดจิทิลันัน้ ตวักรองสญัญาณแบบดจิทิลั (digital filter) มกัจะเปน

คำที่ใชในความหมายเชิงกวาง กลาวคือ จะถูกใชเรียกตัวประมวลสัญญาณที่จัดดำเนินการหรือ

ตกแตงสญัญาณทีเ่ขามาใหมคีณุสมบตั ิหรอืคณุลกัษณะตามทีต่องการ วธิกีารเดมิทีใ่ชสรางตวักรอง

สัญญาณแบบดิจิทัลนั้น จะมีความซับซอนและใชเนื้อที่มากเมื่อกัดลงในวงจรรวม (Integrated

Circuit: IC) เหตผุลหนึง่คอืตวักรองสญัญาณจะมกีารคณูสญัญาณอยดูวย ซึง่จะกลายเปนวงจร

คณูเมือ่นำไปสรางเปนวงจรรวม วงจรคณูมคีวามซบัซอน ใชพืน้ทีม่าก และอาจจะทำใหการประมวล

สญัญาณชาลงดวย ดงันัน้ ตวักรองสญัญาณทีไ่มตองใชวงจรคณูจงึเปนทีต่องการ ศาสตราจารย

สวสัดิ ์ไดศกึษาและพฒันาวธิกีารตางๆ ทีท่ำใหการออกแบบและการสรางตวักรองสญัญาณสามารถ

ทำไดงายขึน้ โดยหลกีเลีย่งการใชวงจรคณู หรอืโดยการลดวงจรใหนอยลง ดวยวธิใีชวงจรรวมกนั

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 วงจรกรองสญัญาณเหลานีส้ามารถนำไปใชกบัอปุกรณและระบบ

ตางๆ มากมาย เชน เครือ่งรบัโทรทศันแบบดจิทิลั กลองถายรปูแบบดจิทิลั และเครือ่งโทรศพัท

มอืถอื เพือ่ใหวงจรเลก็ลงและ/หรอืการประมวลสญัญาณสามารถทำไดเรว็ขึน้

ในระยะหลัง ศาสตราจารย สวัสดิ์ ไดเปนหัวหนาโครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณสำหรับระบบ

โทรศพัทเคลือ่นทีร่นุที ่3 (3
rd
 generation: 3G) ณ ปจจบุนั คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม

แหงชาต ิ(กทช.) ยงัไมไดจดัสรรความถีใ่หแกผปูระกอบการ สำหรบัใชกบัระบบดบับลวิซดีเีอม็เอ

(WCDMA: Wideband Code-Division Multiple Aaccess) ซึง่เปนระบบโทรศพัทเคลือ่นที่

รุนที่ 3 ระบบหนึ่งที่ใชในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุน การลงทุนเครือขายสำหรับระบบนี้ตองใช

เงนิจำนวนหลายหมืน่ลานบาท โดยทีย่งัไมไดนบัราคาของอปุกรณมอืถอื ซึง่มรีาคาแพงกวาอปุกรณ

มือถือสำหรับระบบรุนที่ 2 สิ่งเหลานี้จะตองนำเขาจากตางประเทศ ดังนั้น ดวยราคาจำนวนมาก

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.

IC layout of PTV IIR
filter utilizing ROM
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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 administra-

tion, 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.

ขนาดนี ้หากมกีารใชอปุกรณทีผ่ลติขึน้ในประเทศในการสรางเครอืขายใหม หรอืทดแทนอปุกรณ

ทีช่ำรดุ แมเพยีงบางสวน กจ็ะเปนการชวยรกัษาเงนิตราไดจำนวนมากทเีดยีว รวมทัง้ชวยใหมกีาร

วาจางแรงงานอกีสวนหนึง่ดวย โครงการนีม้นีกัวจิยัรวมดวยซึง่เปนอาจารย และมผีชูวยวจิยัซึง่เปน

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโท และเอกจาก 6 สถาบนัการศกึษา ทัง้นีท้มีงานวจิยัไดทำการพฒันา

และออกแบบอุปกรณสำหรับระบบดับบลิวซีดีเอ็มเอที่สามารถนำไปเปนตนแบบการผลิตไดแลว

หลายอุปกรณ อยางไรก็ดี นักวิจัยไดพบอุปสรรคหลายประการที่ไมใชปญหาเชิงเทคนิคที่ทำให

ยากตอการนำอุปกรณเหลานี้ไปผลิตในเชิงพาณิชย สาเหตุหลักคือ บริษัทที่ผลิตอุปกรณทาง

โทรคมนาคมลวนเปนบรษิทัยกัษใหญทีม่ทีัง้เงนิทนุ อำนาจการตอรอง และแรงสนบัสนนุจากรฐับาล

ของตน จงึเปนไปไดยากทีจ่ะผลติอปุกรณประเภทนีใ้นประเทศไทยทีส่ามารถแขงขนัได โดยเฉพาะ

ในกรณปีจจบุนัทีย่งัขาดนโยบายของรฐัในการสนบัสนนุ ผลกัดนั และชวยเหลอือยางจรงิจงั

วงจร repeater
ในยานความถี่
1920-1980 และ
2110-2170 MHz
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In the profession as an electrical engineer, Pro-

fessor 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.

ดานการศกึษาและวชิาชพี
ศาสตราจารย สวัสดิ์ ไดทำงานเปนอาจารยสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกมากวา 30 ป

ทัง้ในประเทศไทยและสหรฐัอเมรกิา เปนผทูีม่คีวามตัง้ใจในการใหความร ูสัง่สอน และชวยเหลอืศษิย

และเชื่อวาการเรียนการสอนและการทำงานวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองอาศัย

ความขยนัหมัน่เพยีร ทัง้ในสวนของนกัศกึษาและในสวนของอาจารย ศาสตราจารย สวสัดิ ์ไดให

การปรกึษาวทิยานพินธระดบัปรญิญาโทและเอกทีส่ำเรจ็การศกึษาไปแลวประมาณ 20 คน ในดาน

การบริหารการศึกษานั้น ในระยะสิบปที่ผานมา ศาสตราจารย สวัสดิ์ ในฐานะรองผูอำนวยการ

ในชวงแรกและผอูำนวยการในปจจบุนั ไดมบีทบาทสำคญัในการนำพาสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติ

สรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ซึง่เปนสถาบนัทีเ่ลีย้งตวัเองภายใตมหาวทิยาลยัของรฐั จนเปน

สถาบันชั้นนำในสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย

ดานวชิาชพี ศาสตราจารย สวสัดิ ์เปนแรงผลกัดนัสำคญัและเปนผรูวมกอตัง้สมาคมวชิาการไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ (สมาคม ECTI) ซึ่งไดกลายเปน

สมาคมหลักในประเทศในสาขาเหลานี้ โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมกิจกรรมและความกาวหนา

ทางวชิาการ ทัง้นี ้ศาสตราจารย สวสัดิ ์ไดทำหนาเปนนายกสมาคมคนแรก และไดรวมกบักรรมการ

สมาคมในการสรางสมาคมฯจนมีรากฐานอันมั่นคงในปจจุบัน สมาคมฯ มีกิจกรรมหลักในการ

ตีพิมพวารสารวิชาการสองวารสาร คือ ECTI Transactions on Electrical Engineering,

Electronics, and Communications (ECTI-EEC) ซึง่ศาสตราจารย สวสัดิ ์ ไดทำหนาทีเ่ปน

บรรณาธกิารคนแรก และ ECTI Transactions on Computers and Information Technology

(ECTI-CIT) และการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งมีการประชุมวิชาการประจำปของสมาคมฯ และการ

ประชมุวชิาการนานาชาตติางๆ อยเูสมอ

PTV polyphase for decimator
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กติตกิรรมประกาศ
ผมรสูกึวาโชคดทีีไ่ดมโีอกาสศกึษาจนถงึระดบัอดุมศกึษา ซึง่เกดิขึน้ไดดวยความรกั ความอบอนุ

และความชวยเหลือค้ำจุนจากคุณพอ คุณแม พี่ๆ และนองๆ ผมขอขอบคุณภรรยาของผมที่ได

ใหความรักและเปนกำลังใจมาตลอด

ในวยัเรยีนของผมนัน้ มคีรบูาอาจารยหลายทานทีส่รางแรงบนัดาลใจในการเรยีน โดยเฉพาะอยางยิง่

อาจารยประโยชน แหลมทอง ทีโ่รงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ศาสตราจารย Bede Liu และศาสตราจารย

John B Thomas ที่มหาวิทยาลัย Princeton ที่ใหความเมตตาและความชวยเหลือเปนพิเศษ

ทานเหลานี้อยูในความทรงจำและในใจของผมเสมอ

ความสำเร็จของงานวิจัยของผมเกิดจากผลงานรวมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนสวนใหญ

นอกจากนีย้งัมศีาสตราจารย Lewis E Franks ทีม่หาวทิยาลยั Massachusetts และศาสตราจารย

ปรดีา วบิลูยสวสัดิ ์ผอูำนวยการ SIIT คนแรก ทีเ่ปนพีเ่ลีย้งอยางดใีหแกผม ผมจงึขอแสดงความ

ขอบคุณและขอบพระคุณตอทานเหลานี้

การศกึษาของผมจะไมกาวไกลมาก หากไมไดรบัทนุรฐับาลไทยไปศกึษาตอในประเทศสหรฐัอเมรกิา

และงานวจิยัคงจะทำไดนอยและเชือ่งชา หากไมไดรบัทนุสนบัสนนุจากแหลงทนุตางๆ คอื National

Science Foundation, Army Research Office และ Auburn University ในประเทศสหรฐั

อเมรกิา ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(เนคเทค) และสำนกังานกองทนุ

สนบัสนนุการวจิยั ในประเทศไทย ผมจงึขอขอบพระคณุมาในโอกาสนี้

ทายนี ้ผมใครขอขอบพระคณุมลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย และคณะกรรมการ

ที่ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยของผมและไดมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให
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1986, Chapter 7.

2. S. Tantaratana, “Some recent results on sequential detection,” in Advances in Statistical
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8. S. Tantaratana and H.V. Poor, “Asymptotic efficiencies of truncated sequential tests,” IEEE
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Trans. on Inform. Theory, Vol. IT-31, pp. 710-715, Sep 1985.
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15. S. Tantaratana, “A class of truncated sequential nonparametric tests with constant boundaries:
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on Signal Processing, pp. 1008-1017, May 1994.
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27.  J. Li and S. Tantaratana, “Optimal and suboptimal PN acquisition with data modulation,”
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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.
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Wife : Mrs. Rattana (Chokchainirand) Panyakeow

Bachelor of Art, Thammasat University

Chidren : Mr. Satta Panyakeow (B. Arch.)

Mr. Prachya Panyakeow (B. Eng.)

Ms. Pattamon Panyakeow (M.D.)

Ms. Pattida Panyakeow

Education :
1969 B. Eng. (Electrical), Osaka University, Japan

1971 M. Eng. (Electrical), Osaka University, Japan

1974 D. Eng. (Electrical), Osaka University, Japan

Japanese Government Scholarships for his whole university

education (Bachelor-Master-Doctor degrees)

Pro f i l e



รางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

27มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิ          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

ตำแหนงปจจบุนั
ศาสตราจารย ระดบั 11 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา

คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

กรงุเทพฯ 10330

โทรศพัท 02-218 6524  โทรสาร 02-218 6523

อเีมล s_panyakeow@yahoo.com

ประวตักิารทำงาน
ดานวิชาการ
พ.ศ. 2517 อาจารย ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2520 ผชูวยศาสตราจารย ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา

คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2523 รองศาสตราจารย ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา

คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2525 ศาสตราจารย ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา

คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2535 ศาสตราจารย ระดบั 11 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา

คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

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 รองคณบดฝีายวจิยั คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2534-2538 หวัหนาภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2539-2540 รองอธิการบดีดานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2540-2543 รองอธกิารบดดีานวจิยั จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2543-2547 คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

งานบุกเบิก
พ.ศ. 2518 จัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนำ

พ.ศ. 2537 รเิริม่โครงการ “ศษิยกนกฎุ”ิ เพือ่สรางความเขมแขง็ของบณัฑติศกึษาของ

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2540 รเิริม่โครงการ “เงนิวจิยักนถงุ” สำหรบัพฒันาอาจารยใหมในชวงทีท่ำหนาที่

รองอธกิารบด ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

รางวัลและเกียรติยศ
พ.ศ. 2522 รางวลัสิง่ประดษิฐ “เซลลแสงอาทติยชนดิชอตกีแ้บเรยีร”

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 รางวลัสิง่ประดษิฐ “เทคโนโลยเีซลลแสงอาทติย” สำนกังาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

พ.ศ. 2525 รางวลัสิง่ประดษิฐ “แผงเซลลแสงอาทติย”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

พ.ศ. 2529 รางวลันกัวจิยัดเีดนแหงชาต ิสาขาวศิวกรรมศาสตรและ

อตุสาหกรรมวจิยั สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ

พ.ศ. 2532 กรรมการในคณะกรรมการทีป่รกึษานานาชาตขิองการประชมุ World

Solar Congress’ 89 ของสมาคมนานาชาตดิานพลงังานแสงอาทติย

พ.ศ. 2533 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ

ครัง้ที ่4 วทิยาศาสตร และวศิวกรรมศาสตรดาน โฟโตโวตาอคิ (PVSEC-4)

พ.ศ. 2534 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ

ครัง้ที ่5 วทิยาศาสตร และวศิวกรรมศาสตรดาน โฟโตโวตาอคิ (PVSEC-5)

พ.ศ. 2535 รางวลัสิง่ประดษิฐ “เซลลแสงอาทติยชนดิอะมอรฟสซลิกิอน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

พ.ศ. 2535 รางวลัสิง่ประดษิฐ “บตัรประจำตวัแบบโฮโลกราฟค” จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2536 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ

ครัง้ที ่6 วทิยาศาสตร และวศิวกรรมศาสตรดาน โฟโตโวตาอคิ (PVSEC-6)

พ.ศ. 2536 รางวลัสิง่ประดษิฐ “โฮโลแกรมซอน” จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

Honors and Awards :
1979 NRCT Award on “Schottky Barrier Solar Cells”

1981 NRCT Award on “Solar Cell Technology”

1982 NRCT Award on “Solar Cell Panels”

1986 The Outstanding Researcher of the Year by National Research Council of

Thailand (NRCT) in the Area of Engineering and Industrial Research

1989 The Member of International Advisory Committee of Solar World

Congress’ 89, International Solar Energy Society (ISES)

1990 The Member of International Advisory Committee of the 4
th
 International

Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-4)

1991 The Member of International Advisory Committee of the 5
th
 International

Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-5)

1991 NRCT Award on “a-Si Solar Cells”

1991 CU Scientific Invention Award on “Holographic ID”

1993 The Outstanding Academic Personnel of Chulalongkorn University

1993 CU Scientific Invention Award on “Multiple Exposure Holograms”

1993 The Member of International Advisory Committee of the 6
th
 International

Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-6)
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พ.ศ. 2536 นกัวชิาการดเีดน จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2537 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ

ครัง้ที ่7 วทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรดาน โฟโตโวตาอคิ (PVSEC-7)

พ.ศ. 2539 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ

ครัง้ที ่9 วทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรดาน โฟโตโวตาอคิ (PVSEC-9)

พ.ศ. 2539 รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมูลนิธิโทเร

พ.ศ. 2540 นกัวจิยัดเีดนแหงป’ 40 ทบวงมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2540 วศิวกรดเีดนแหงป’ 40 สมาคมนสิติเกาวศิวกรรมศาสตรแหงจฬุาฯ

พ.ศ. 2541 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ

ครัง้ที ่11 วทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรดาน โฟโตโวตาอคิ (PVSEC-11)

พ.ศ. 2542 กรรมการในคณะกรรมการนานาชาตขิองการประชมุ ครัง้ที ่28 ผเูชีย่วชาญ

ดานโฟโตโวตาอคิของ IEEE

พ.ศ. 2542 รางวลันกัวจิยัดเีดนป ’42 ของสมาคมอนรุกัษพลงังานแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2543 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ

ครัง้ที ่12 วทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรดาน โฟโตโวตาอคิ (PVSEC-12)

พ.ศ. 2544 กรรมการในคณะกรรมการนานาชาตขิองการประชมุ ครัง้ที ่29 ผเูชีย่วชาญ

ดานโฟโตโวตาอคิของ IEEE

พ.ศ. 2546 ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 14 วิทยาศาสตร

1994 The Member of International Advisory Committee of the 7
th
 International

Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-7)

1996 The Member of International Advisory Committee of the 9
th
 International

Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-9)

1996 Science and Technology Award by Thailand Toray Science Foundation (TTSF)

1997 The Outstanding Researcher of the year 1997 by Ministry of University Affairs.

1997 The Outstanding Engineer of the year 1997 by Engineering Alumni

Association, Chulalongkorn University.

1999 The Member of International Advisory Committee of the 11
th
 International

Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-11)

2000 The International Committee Member of the 28
th
 IEEE Photovoltaic

Specialists Conference

2000 The Outstanding Engineer of the year 2000 by Energy Conservation

Association of Thailand.

2001 The Member of International Advisory Committee of the 12
th
 International

Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-12)

2002 The International Committee Member of the 29
th
 IEEE Photovoltaic

Specialists Conference

ลกูศษิยและศษิยกนกฏุิ
ที่เปนนักวิจัยอาชีพอยูที่
Max Planck Institute

Graduate students
and “Sis Kon Kudti”
who is a professional

researcher at Max Planck
Institute, Germany
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และวศิวกรรมศาสตรดานโฟโตโวตาอคิ (PVSEC-14)

พ.ศ. 2546 รางวลั PVSEC ในการวจิยัดานเซลลแสงอาทติย

พ.ศ. 2546 เมธีวิจัยอาวุโสของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พ.ศ. 2546 รางวลัดเีดนดานโปสเตอรวจิยั เรือ่ง “ควอนตมัดอททีเ่ปนระเบยีบ”

จากการประชมุนานาชาตดิานวศิวกรรมไมโคร-นาโน ป 2004

พ.ศ. 2546 รางวลับทความวจิยัดเีดน เรือ่ง “ควอนตมัดอทโมเลกลุสำหรบัควอนตมั

คอมพวิเตอร” จากการประชมุดานวศิวกรรมไฟฟา ครัง้ที ่27

พ.ศ. 2547 กรรมการในคณะกรรมการนานาชาตขิองการประชมุ ครัง้ที ่ 31

ผเูชีย่วชาญดานโฟโตโวตาอคิของ IEEE

พ.ศ. 2547 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของการประชุมนานาชาติ

ครัง้ที ่15 วทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรดาน โฟโตโวตาอคิ (PVSEC-15)

2004 General Chairman of the 14
th
 International Photovoltaic Science and

Engineering Conference (PVSEC-14)

2004 PVSEC-Award on the Contribution to “Solar Cell Research”

2004 Senior Research Scholar 2004 by Thailand Research Fund.

2004 Best Poster Award on “Ordered QDs” from MNE04

2004 Best Paper Award on “QDMs for Quantum Computing” from EECON-27

2005 The International Committee Member of the 31
st
 IEEE Photovoltaic

Specialists Conference

2005 The Member of International Advisory Committee of the 15
th
 Interna-

tional Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-15), 2005.

ทีมงานวิจัย
ที่ประกอบดวย
คณาจารย
นกัวจิยั และนิสติ

Research team
composing of
teaching staffs,
researchers
and students
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ผลงานวจิยัของศาสตราจารย ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว
Research Works of Professor Dr. Somsak Panyakeow

ดานการวจิยั
ศาสตราจารย ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว เริม่ทำงานเปนอาจารยทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณ

มหาวทิยาลยัในป พ.ศ. 2517 หลงัเรยีนจบปรญิญาต-ีโท-เอก จากมหาวทิยาลยัโอซากา และเริม่

งานวจิยัดานสิง่ประดษิฐสารกึง่ตวันำจากเทคโนโลยซีลิคิอน หวัขอวจิยัหลกั ไดแก การพฒันาเซลล

แสงอาทติย เพือ่ตอบปญหาดานพลงังานทีเ่กดิขึน้เปนครัง้แรกในชวงยคุป 70 งานวจิยัดานเซลล

แสงอาทิตยนี้ไดดำเนินตอเนื่องมาจน ถึงปจจุบันเปนเวลากวา 30 ป โดยมีการพัฒนาทั้งเซลล

แสงอาทิตยที่ทำจากผลึกซิลิคอน (crystalline silicon) ซิลิคอนแบบฟลมบาง (thin film

silicon) สารประกอบกึ่งตัวนำชนิดกลุม III-V ไดแก แกลเลี่ยมอารเซไนด ทั้งที่ใชเทคโนโลยี

ปลกูผลกึฟลมบางจากสถานะของเหลว (liquid phase epitaxy) และจากลำโมเลกลุ (molecular

beam epitaxy) คูขนานกับการพัฒนาเซลลแสงอาทิตย ยังมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐสารกึ่ง

ตวันำชนดิอืน่ๆ เชน ทรานซสิเตอร โฟโตไดโอด ไดโอดเปลงแสงและเลเซอรไดโอดดวย

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 technolo-

gies are liquid phase epitaxy (LPE) and molecular beam epitaxy (MBE).

เครื่องปลูกชั้นผลึก
ดวยลำโมเลกุล

Molecular Beam
Epitaxy (MBE)
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งานวจิยัและพฒันาในชวง 10 ป หลงั ศาสตราจารย ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว ไดรเิริม่บกุเบกิงาน

ดานนาโนอเิลก็ทรอนกิสและนาโนโฟโตนกิส (nanoelectronics & nanophotonics) ในประเทศไทย

โดยใชเทคโนโลยกีารปลกูชัน้ผลกึดวยลำโมเลกลุ ในการเตรยีมโครงสรางระดบันาโนเมตร ไดแก

ควอนตมัดอตของสารประกอบกึง่ตวันำ เพือ่ใชเปนองคประกอบทีส่ำคญัของอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส

สมรรถนะสงู เชน เลเซอรไดโอด และเซลลแสงอาทติยประสทิธภิาพสงู มกีารศกึษาวจิยัโครงสราง

ควอนตมัดอตทีเ่รยีงตวัเปนระเบยีบ และจดัตวัเปนกลมุควอนตมัดอตโมเลกลุ (quantum dot

molecules) ที่มีศักยภาพสำหรับการประยุกตในงานดานควอนตัมคอมพิวเตอร มีการพัฒนา

เทคนคิการสรางควอนตมัดอตค ู(quantum dot pairs) เพือ่การประยกุตในงานดานสปนทรอนกิส

(spintronics) ซึง่จะเปนเทคโนโลยใีหมสำหรบัอนาคต

ผลงานวิจัยเหลานี้ไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยจากหลากหลายองคกร เริ่มตนจากรัฐบาล

ฝรัง่เศสทีส่นบัสนนุเครือ่งมอืวจิยัดานเทคโนโลยซีลิคิอนในป พ.ศ. 2518 และรฐับาลญีป่นุในการ

จัดหาเครื่องมือวิจัยเสริม และเตาปลูกผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำจากสถานะของเหลวในป พ.ศ.

2528 ตลอดจนการสนบัสนนุในการตดิตัง้เครือ่งปลกูชัน้ ผลกึสารประกอบกึง่ตวันำดวยลำโมเลกลุ

มลูคา 25 ลานบาท เปนเครือ่งแรกในประเทศไทยในป พ.ศ. 2536 งานวจิยัและพฒันาเหลานีไ้ด

รบัความรวมมอืจากนานาชาต ิ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 collabora-

tions 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.

ทรานซิสเตอรที่ทำจาก
ผลึกซิลิกอน

Silicon transistors
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งานวิจัยดานนาโนอิเล็กทรอนิกสและนาโนโฟโตนิกส ตลอดจนเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูง

ที่ใชโครงสรางระดับนาโนเมตรที่ดำเนินการในชวง 10 ปหลังนี้ ไดรับการสนับสนุนอยางดีจาก

สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) สำนกังานวจิยัและพฒันาดานอวกาศของกองทพัอากาศ

สหรฐัอเมรกิา (Asian Office of Aerospace Research and Development, U.S. Air Force)

ตลอดจนทนุสนบัสนนุระยะยาวจากศนูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาต ิและจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

งานวจิยัดานเซลลแสงอาทติยประสทิธภิาพสงูเปนการบกุเบกิเทคโนโลยใีหมทีใ่ชสารประกอบกึง่ตวันำ

ทีม่โีครงสรางระดบันาโนเมตร ไดแก ควอนตมัดอตโมเลกลุโซลาเซลล (quantum dot molecule

solar cells) ที่มีประสิทธิภาพการแปรพลังงานสูงถึงรอยละ 25.9 ของในปจจุบัน และคาดวา

จะพฒันาใหมปีระสทิธภิาพสงูกวารอยละ 30 ได ซึง่จะมปีระโยชนตอการใชงานกบัแสงความเขมสงู

(ในระดบั 100-1000 suns) ในระบบผลติพลงังานไฟฟาจากแสงอาทติย (solar power concentrator

system) และการใชงานในอวกาศและดานการทหาร

กจิกรรมดานวชิาการของศาสตราจารย ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว ทีส่ำคญัอกีมติหินึง่ไดแก การ

ผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมศาสตรที่มีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตรและ

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

ควอนตมั
ดอตโมเลกลุ

Quantum dot
molecules
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เทคโนโลยใีนระยะยาว เชน โครงการ “ศษิยกนกฏุ”ิ ซึง่เปนการเลอืกสรรนสิติทีม่คีณุภาพดใีหเรยีน

ตอจนจบปรญิญาเอกในประเทศไทย โดยมผีลงานตพีมิพในระดบัเดยีวกบัการศกึษาในตางประเทศ

และโครงการ “ศษิยเอก” ซึง่เปนการสรางระบบ “หลงัจบปรญิญาเอก” (post doctoral) ใหเกดิขึน้

ในหนวยงานเพือ่การวจิยัทีย่ัง่ยนื และสามารถถายทอดเทคโนโลยใีหกบัคนหลายๆ รนุได

ในชวงเปนผบูรหิารระดบัมหาวทิยาลยั ศาสตราจารย ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว ไดทำหนาทีเ่ปน

รองอธกิารบดดีานวจิยัของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และพฒันาโครงการ “เงนิวจิยักนถงุ” เพือ่พฒันา

อาจารยใหมใหมีศักยภาพดานวิจัย ตลอดจนการวิจัยขามคณะฯ ในชวงรับตำแหนงผูบริหาร

ระดบัคณะฯ โดยทำหนาทีเ่ปนคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ศาสตราจารย

ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว ไดรเิริม่พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนดาน “นาโนเอนจเินยีริง่” และ

มีแนวคิดในการ ผลิตวิศวกรรูปแบบใหมที่สนใจดานชีวภาพ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของหลักสูตร

Bio-Medical Engineering ซึ่งมีพัฒนาอยางตอเนื่องที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจน

โครงการรับนิสิตตางประเทศ โดยเฉพาะผูที่เปนอาจารยในมหาวิทยาลัยจากประเทศเพื่อนบาน

เขาศกึษาในระดบัโท-เอก โดยการสนบัสนนุจาก AUN/SEED-Net เปนตน

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 cross-

faculty 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.

เซลลแสงอาทติย
ประสทิธภิาพสูงทีใ่ช
โครงสรางควอนตัม
ดอตโมเลกลุ

High efficiency
quantum dot
molecule solar cells
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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

กติตกิรรมประกาศ
ในระยะเริม่ตนของการจดัตัง้หองปฏบิตักิารวจิยัฯ ในป พ.ศ. 2517 ดร. สทุนิ เวทยวฒันะ เปน

ผทูีม่สีวนสำคญัในการผลกัดนัใหเกดิกจิกรรมวจิยัดานสิง่ประดษิฐสารกึง่ตวันำอยางเปนรปูธรรม

ในประเทศไทย งานวจิยัทีเ่ปนรปูเปนรางชดัเจนและมผีลกระทบทางวชิาการในระยะตอมา เกดิจาก

ผรูวมงานทัง้คณาจารยและนสิติของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะ ดร. มนตร ีสวสัดิศ์ฤงฆาร

ทีไ่ดรวมงานกนัมาตลอด ความรวมมอืจากกลมุวจิยัที ่LAAS (Laboratoire d’ Analyse et d’

Architecture des Systems) มสีวนสำคญัยิง่ในระยะเริม่ตน โดยเฉพาะความสมัพนัธทีย่าวนาน

กบั Prof. A. Martinez และ Mr. Bernard Roussett ความรวมมอืวจิยัหลายสวนเกดิจากหลาย

สถาบนัในประเทศญีป่นุ เชน มหาวทิยาลยัโอซากา มหาวทิยาลยัโตเกยีว และมหาวทิยาลยั Tokyo

Institute of Technology โดยเฉพาะ Prof. Toyosaka Moriizumi และ Prof. Yasuhiko

1. ไดโอดเปลงแสงทำ
จากฟลมบางซิลิกอน

2. ควอนตมัดอตคู
3.-4. ควอนตมัดอต
ทีเ่รยีงตวัเปนระเบยีบ

1. Thin film Silicon
light emitting diode
2. Quantum dot pair

3.-4. Ordered
quantum dots

1. 2.

3. 4.
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Arakawa ทีใ่หความรวมมอืทางวชิาการอยางตอเนือ่ง ในการพฒันาคนดานวจิยัโดยเฉพาะลกูศษิย

ปรญิญาเอกนัน้ไดรบัความรวมมอือยางดจีาก Universitat der Bundeshwerh Munchen และ

Max Planck Institute, Stuttgart โดยเฉพาะความสมัพนัธดจุเพือ่นรกัจาก Prof. H.D. Liess

และ Dr. Karl Eberl

ในการทำวิจัยตองมีปจจัยสนับสนุนมากทั้งทางดานงบประมาณและเครื่องมือวิจัย นอกจาก

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัแลว รฐับาลฝรัง่เศส รฐับาลญีป่นุ ไดใหการสนบัสนนุดานเครือ่งมอืวจิยั

ในป พ.ศ. 2518 2528 และ 2535 ตามลำดบั ทำใหหองปฏบิตักิารวจิยัสิง่ประดษิฐสารกึง่ตวันำ

ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มศีกัยภาพในการทำงานวจิยัในระดบัแนวหนาได

ทนุวจิยัจากสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิและแหลงทนุตางๆ ภายในประเทศ เชน สำนกังาน

พฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั ศนูยโลหะและวสัดุ

แหงชาติ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ฯลฯ มีสวนใหงานวิจัยดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง โดย

ผสมผสานกบัทนุวจิยัจากตางประเทศ เชน มลูนธิฮิติาช ิมลูนธิโิฟคสวาเกน มลูนธิโิทเร องคกร

วจิยัและพฒันาดานอวกาศของกองทพัอากาศสหรฐัอเมรกิา ฯลฯ

งานวชิาการทีต่องใชเวลาทำงานยาวนานและตอเนือ่ง ตองไดรบัการสนบัสนนุอยางดจีากครอบครวั

โดยเฉพาะ พอ แม ภรรยา และลูกๆ การอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย โดยเฉพาะจาก

Prof. Yoshio Inuishi และ Prof. Junji Shirafuji ทำใหเขาใจลกึซึง้ถงึปรชัญาของ “ศษิยกนกฏุ”ิ

และความสำคัญของการพัฒนาคน เพื่อความเจริญที่ยั่งยืนของสังคมและประเทศ ตลอดจน

การอยรูวมกนัอยางสนัตสุิขของสงัคมโลก

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.

เซลลแสงอาทติย
ประสิทธิภาพสูงที่ใชงาน
กับแสงความเขมสูง

Testing of high efficiency
solar cell at high
concentrated sunlight
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9. “Amorphous Visible-Light Thin Film Light-Emitting Diode Having a-SiN:H as a Lumines-

cent Layer”, Wirote Boonkosum, Dusit Kruangam and Somsak Panyakeow, Japanese Journal

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

การสอบวทิยานพินธนสิติ
ปรญิญาเอกทีเ่ชญิกรรมการ

สอบจากตางประเทศ

Ph.D. dissertation
evaluated by international

committee members



รางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีรางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

39มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิ          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

Sopitpan, Somchai Ratanathammaphan, Montri Sawadsaringkarn and Somsak Panyakeow,

Journal of Crystal Growth, Vol. 227-228, (2001).

17. “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).

18. “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).

19. “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).

20. “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).

21. “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).

22. “Self-Assembled Indium-Arsenide Elongated Nanostructure Grown by Molecular Beam

Epitaxy”, Suwaree Suraprapapich, Supachok Thainoi, Chanin Laliew, Songphol Kanjana-

chuchai and Somsak Panyakeow, International Journal of Nanoscience, Vol. 4, No. 2, pp.

253-259, (2005).

23. “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).

24. “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).

25. “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 Communica-

tions, Vol. 3, No. 1, February, (2005).

26. “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. 011008-1-

011008-5, January-March, 2006.

27. “Self-Assembled Lateral InAs Quantum Dot Molecules: Dot Ensemble Control and Polariza-

tion-Dependent Photoluminescence”, Suwaree Suraprapapich, Songphol Kanjanachuchai,

Supachok Thainoi, and Somsak Panyakeow, Journal of Microelectronics Engineering, Vol. 83,

pp. 1526-1529, February, 2006.

28. “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.

นสิติปรญิญาเอกทีไ่ป
ทำงานที ่Max Planck
Institute ประเทศเยอรมนั

Thai Ph.D. students
working at Max Planck
Institute, Germany
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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
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.

การทดสอบควอนตัม
ดอตโซลาเซลลกบั
แสงความเขมสูง

Testing of quantum
dot molecule (QDM)

solar cell by using
focused solar simulator
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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

คลงัของเพพไทดสงัเคราะห: เพพไทดทีม่ฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิ
ของราทีก่อโรคในกลวยไม
ดร. ปาหนนั เรงิสำราญ

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มากกวารอยละ 70 ของโรคทีเ่กดิกบัพชืมสีาเหตมุาจากเชือ้รา การปองกนัและกำจดัราทีก่อโรคในพชื

ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันคือการใชสารเคมีซึ่งนอกจากจะสงผลโดยตรงตอสุขภาพของผูใช

และทำใหเกดิการปนเปอน ของสารเคมเีหลานีใ้นสิง่แวดลอมแลว ยงัทำใหเกดิสารพษิตกคางในผลติภณัฑ

ในแตละปประเทศไทยเสยีเงนิเปนจำนวนมากเพือ่นำวตัถอุนัตรายทางการเกษตรเขาประเทศเพือ่กำจดั

ศตัรพูชื ดงันัน้เพือ่แกปญหาทัง้ดานสขุภาพ สิง่แวดลอม และเศรษฐกจิ จงึควรมกีารพฒันาหาผลติภณัฑ

ทดแทนสารเคมมีาใชเพือ่การกำจดัโรคในพชื มรีายงานวาสตัวและพชืชัน้สงูทัว่ไปมกีารแสดงออกเพพไทด

ทีม่ฤีทธิใ์นการตานจลุชพีซึง่เปนกลไกปองกนัตวัเองตอการเกดิโรค เพพไทดกลมุนีอ้อกฤทธิต์อเชือ้เปาหมาย

ไดอยางรวดเรว็, มคีวามจำเพาะสงู, โอกาสการเกดิการตานทานโดยเชือ้โรคมนีอย และไมเปนพษิตอเซลล

ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม การสรางคลังของผสมของเพพไทดที่มีลำดับของกรดอะมิโนตามตองการ

(synthetic peptide combinatorial libraries) จะชวยใหสามารถคดักรองหาเพพไทดทีม่ฤีทธิท์างชวีภาพ

ทีต่องการไดในเวลาทีร่วดเรว็ งานวจิยันีจ้ะสรางคลงัของเพพไทดทีย่าวหกกรดอะมโิน (hexapeptide)

เพื่อใชทดสอบหาเพพไทดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการงอกของสปอรและการเจริญของราที่กอโรค

ในกลวยไมซึ่งเปนสินคาสงออกอันดับหนึ่งในบรรดาไมดอกไมประดับของประเทศไทย นอกจากนี้

คลงัของเพพไทดสงัเคราะหทีม่กีส็ามารถใชเพือ่หาฤทธิท์างชวีภาพกบัพชืหรอืโรคอืน่ๆ 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

การคดัแยกสาหรายขนาดเลก็เพือ่ผลติไบโอดเีซล
รองศาสตราจารย ดร. ฒาลศิา ยวุอมรพทิกัษ

คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม

มคีวามเชือ่กนัวาน้ำมนัและกาซธรรมชาตสิวนใหญมแีหลงกำเนดิมาจากสาหรายในทะเลโบราณ สาหราย

ขนาดเลก็มไีขมนัและกรดไขมนัเปนองคประกอบของเมมเบรนและเปนผลติภณัฑสะสมไวภายในเซลล

องคประกอบไขมนัและกรดไขมนัของสาหรายขนาดเลก็ขึน้อยกูบัสภาวะของการเพาะเลีย้ง ทัง้นีส้ามารถ

เพิ่มองคประกอบไขมันไดดวยอาหารที่มีประมาณไนโตรเจนต่ำหรือดวยภาวะเครียดตางๆ พบวา

สาหรายทะเลและน้ำจดือยาง เชน ไดอะตอม (Bacillariophyceae, ~100,000 ชนดิ) สาหรายสเีขยีว

(Chlorophyceae) สาหรายสนี้ำเงนิแกมเขยีว (Cyanophyceae, ~2,000 ชนดิ) และสาหรายสทีอง

(Chrysophyceae, ~1,000 ชนดิ) มไีขมนัสะสมภายในเซลล มรีายงานวาสาหรายสเีขยีว Chlorella

emersonii มปีรมิาณน้ำมนัสงูถงึรอยละ 63 ของน้ำหนกัแหง เมือ่เพาะเลีย้งดวยสภาวะขาดไนโตรเจน

น้ำมนัจากสาหรายสามารถสกดัไดดวย เอน-เฮกเซน ไบโอดเีซลทีผ่ลติไดจากน้ำมนัสาหรายโดยปฏกิริยิา

ทรานเอสเทอรรฟิเคชนัดวยกรดมคีณุภาพสงู

Screening Micro-algae for Biodiesel Production
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

การผลติกลิน่แวนลิลาจากตนปาลมน้ำมนัภายหลงัการระเบดิดวยไอน้ำ
ดร. พลิาณ ีไวถนอมสตัย

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิธีการเพิ่มมูลคาตนปาลมน้ำมันที่ถูกตัดทิ้งหลังจากอายุครบ 25 ปแลว ซึ่ง

นอกจากจะนำไปแปรรูปเปนเฟอรนิเจอรตางๆ และปุยแลว ยังมิไดนำไปใชประโยชนอื่นแตอยางใด

ดงันัน้หากมกีารพฒันาเทคโนโลยทีีส่ามารถเปลีย่นสารตางๆ ในตนปาลมน้ำมนัใหเปนสารมลูคาเพิม่ได

ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง โดยเริ่มศึกษาตั้งแตการแยกองคประกอบหลักทั้งสาม ไดแก เซลลูโลส

เฮมเิซลลโูลส และลกินนิ ออกจากกนั โดยใชเทคนคิการระเบดิดวยไอน้ำซึง่เปนกระบวนการทีเ่ปนมติร

ตอสิ่งแวดลอม โดยปกติจะใชอุณหภูมิในชวงระหวาง 180-230
o
C ระยะเวลาในการระเบิดเยื่อนาน

ประมาณ 5-10 นาท ีโดยไอน้ำจะไปละลายเอาสวนของเฮมเิซลลโูลสออกมากชิน้ไม สวนองคประกอบ

ที่เหลืออยูในเยื่อภายหลังการระเบิดคือเซลลูโลสและลิกนิน ซึ่งสามารถนำไปแยกเอาลิกนินออกจาก

เยือ่ไดโดยตมในสารละลายเบสเจอืจางเพือ่ใหไดเซลลโูลสบรสิทุธิ ์จากนัน้จงึใชตวัทำละลายเคมตีกตะกอน

แยกลิกนินออกจากสารละลายดังกลาวเพื่อผลิตเปนแวนิลลินตอไป โดยการนำไปผานกระบวนการ

ทางเคมีภายใตอุณหภูมิและความดันสูงโดยการใชสารเคมีเปนตัวเรงปฏิกิริยา หรือผานกระบวนการ

ทางชีวภาพโดยการใชเชื้อรา เปรียบเทียบผลผลิตแวนิลลินที่ไดจากทั้งสองกระบวนการเพื่อเปน

แนวทางตอไปในการศกึษาประยกุตใชในอนาคต

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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การใชประโยชนมดเพือ่แกปญหาความยากจนในประเทศไทย
รองศาสตราจารย ดร. เดชา ววิฒันวทิยา

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มด (Hymenoptera: Formicidae) จดัเปนแมลงทีม่คีวามหลากหลายทัง้ดานชนดิและถิน่ทีอ่ยอูาศยั

จัดเปนแมลงที่มีประโยชนมากตอระบบนิเวศกลุมหนึ่ง มดมีบทบาทเปนพวกตัวห้ำ สามารถนำมาใช

ในการควบคมุและลดปรมิาณประชากรแมลงทีเ่ปนศตัรพูชื บางชนดิสามารถนำมาประกอบเปนอาหาร

และสรางรายได แตขอมูลเกี่ยวกับการนำมดมาใชประโยชนมีนอยมาก วัตถุประสงคของการศึกษา

เพือ่ตองการชวยแกปญหาความยากจนของประชาชนและสนบัสนนุการใชเศรษฐกจิพอเพยีงโดยการใช

ประโยชนจากมดทัง้ดานการเพิม่รายไดและลดรายจาย ผลการศกึษาในครัง้นีท้ำใหไดขอมลูเกีย่วกบั

มดแดงดานตางๆ เพือ่นำไปสกูารเพาะเลีย้งหรอืการทำฟารมมดแดง ทำใหมรีายไดเพิม่ขึน้ แนวทางการ

ใชมดกำจดัและลดประชากรแมลงศตัรพูชื ทำใหลดการใชสารเคมแีละรกัษาสภาพแวดลอม

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

การพฒันาการใชประโยชนของกากเมลด็สบดูำเพือ่ผลติเปนสารมลูคาเพิม่
รองศาสตราจารย ดร. วรพจน สนุทรสขุ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

สบดูำเปนพชืน้ำมนัทีก่ำลงัไดรบัการสงเสรมิจากภาครฐัใหมกีารปลกูอยางแพรหลายในประเทศ เพือ่ใชเปน

พลังงานทางเลือกสำหรับการผลิตเปนไบโอดีเซล คาดวาในป พ.ศ. 2549 พื้นที่การเพาะปลูกสบูดำ

มปีระมาณ 30,000 ไร เกดิผลติผลเมลด็สบดูำประมาณ 10,000 ตนั ซึง่สามารถผลติเปนไบโอดเีซล

ประมาณ 2,500,000 ลติร กอใหเกดิกากเมลด็สบดูำประมาณ 7,500 ตนั ซึง่เปนวสัดเุหลอืทิง้ทางการ

เกษตรและไมไดนำไปใชประโยชน

ผวูจิยัมแีนวคดิจะใชประโยชนของกากเมลด็สบดูำเพือ่ผลติเปนสารออกฤทธิท์างชวีภาพ ไดแก Phorbol

ester ซึง่เปนสารในกลมุ diterpenes สามารถนำไปประยกุตใชเปนสารกำจดัแมลงและโปรตนีสกดั

ซึง่เปนองคประกอบในกากเมลด็สบดูำ โดยสบดูำมปีรมิาณโปรตนีมากถงึประมาณรอยละ 30 โดยมี

แผนงานวจิยัของโครงการ คอื ทำการศกึษาวธิกีารทีเ่หมาะสมในการสกดัสาร Phorbol ester และโปรตนี

สกดัจากกากเมลด็สบดูำ ศกึษาการนำสาร Phorbol ester ไปประยกุตใชทางดานเกษตรกรรม และ

ศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนสกัด รวมทั้งศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการกำจัดสารพิษและสารลด

สารตานคณุคาทางโภชนาการในโปรตนีสกดั เพือ่นำโปรตนีสกดัไปประยกุตใชในอตุสาหกรรมอาหาร

ขณะที่กากเมล็ดสบูดำที่เหลือภายหลังการสกัดสารมูลคาเพิ่มดังกลาวแลว สามารถนำไปใชเปนปุย

หรอืกอนเชือ้เพลงิหรอืเปนสวนผสมในอาหารสตัวตอไป

ขอมูลที่คาดวาจะไดรับจากผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนกับภาคเอกชนและกลุมเกษตรกรผูผลิต

ไบโอดเีซล รวมทัง้ผปูระกอบการอตุสาหกรรมอาหาร

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

การวจิยัและพฒันาขาวพนัธพุืน้บานของชาวปกากะญอ กลมุหมบูาน
แมแฮใต ตำบลปางหนิฝน อำเภอแมแจม จงัหวดัเชยีงใหม
รองศาสตราจารย ดร. พาณ ีศริสิะอาด

คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ชนเผาปกากะญอเปนชนเผาทีม่กีารอนรุกัษดแูลปาไมเปนอยางด ีทำใหปาสามารถดดูซบัน้ำไวได โดยมี

การปลกูฝงในสายเลอืดใหลกูหลานอนรุกัษปาไมนบัแตเกดิ ในขณะนี ้ลกูหลานของชนเผายงัไดสบืทอด

ความรกัในธรรมชาตแิละปาเขา มกีารอนรุกัษพนัธพุชื โดยเฉพาะขาวพืน้บาน ซึง่พบมอียางนอย 28

สายพนัธ ุแตผวูจิยัพบวาขาวพนัธตุางๆ เริม่สญูหายไปจากไร เนือ่งจากการทีล่กูหลานไดลงมาใชแรงงาน

ยงัพืน้ราบ ขาดโอกาสในการเรยีนรแูละเหน็ประโยชนอยางแทจรงิ จากขอมลูการสมัภาษณและสำรวจ

ไรหมนุเวยีนของผวูจิยับรเิวณบานแมแฮใต ตำบลปางหนิฝน อำเภอแมแจม จงัหวดัเชยีงใหม ในเบือ้งตน

พบวาขาวพนัธพุืน้บานจากไรหมนุเวยีนของชาวปกากะญอมหีลายสายพนัธแุละมกีากใยสงูและชนเผา

จะมกีารเรยีนรเูรือ่งขาวเปนอยางดวีาในแตละสายพนัธมุคีณุประโยชนอยางไร โดยเปนอาหารหลกั และ

มคีำกลาววา “ในชวีตินี.้..ขอใหมขีาวและเกลอืกเ็พยีงพอแลว เพราะพรกิและพชืไร สามารถหาไดจาก

ดอย” ผูวิจัยจึงเห็นวาหากทำการสำรวจขอมูลดานพันธุกรรมขาวโดยชุมชนมีสวนรวม และนำไปสู

การพัฒนาผลิตภัณฑ จะทำใหชนเผาและชาวพื้นราบไดเห็นคุณคาของขาวพันธุพื้นบาน และกระตุน

ใหเกดิจติสำนกึในการอนรุกัษพนัธขุาวใหคงอยตูลอดไป

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

การขยายพนัธสุบดูำ (Jatropha curcas L.) โดยเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้ง
เนือ้เยือ่ เพือ่สนบัสนนุการปลกูเปนวตัถดุบิสำหรบัการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ
ผชูวยศาสตราจารย ดร. โชคพศิษิฐ เทพสทิธา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สบดูำเปนพชืใหน้ำมนัทีก่ำลงัเปนเปาหมายสำคญัในหลายประเทศทัว่โลก สำหรบัการผลติพลงังานทดแทน

เมลด็สบดูำมนี้ำมนัประมาณรอยละ 33-60 โดยทัว่ไปใชเมลด็และกิง่ปกชำในการขยายพนัธ ุแตเนือ่งจาก

เมลด็ทีไ่ดตองนำไปใชในการสกดัน้ำมนัและใชกิง่ปกชำในการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู จงึทำใหทัง้เมลด็และ

ทอนพนัธทุีผ่ลติไดไมพอเพยีงตอความตองการของทกุภาคสวน ทัง้ภาครฐั เอกชน และเกษตรกร สำหรบั

การวจิยัพฒันารวมทัง้การผลติ ทอนพนัธ ุเมลด็ น้ำมนั และพลงังานทดแทน ดวยเหตนุี ้การพฒันา

เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เพือ่นำมาใชเพิม่ปรมิาณตนสบดูำจงึมคีวามสำคญัและจำเปนอยางยิง่

สำหรบัการขยายพนัธเุพือ่ใหไดพชืปรมิาณมากในเวลาอนัสัน้และตรงตามพนัธ ุการเกบ็รกัษาสายพนัธ ุและ

การปรบัปรงุพนัธ ุเพือ่เพิม่ผลผลติและผลตอบแทน ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั

ศิลปากร ไดเริ่มการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสบูดำ โดยการชักนำใหเกิดยอดทวีคูณจากยอดเดี่ยวและจาก

ชิ้นสวนกานใบ ตลอดจนประสบความสำเร็จในการชักนำใหเกิดรากจากยอดไดประมาณรอยละ 50

อยางไรกต็าม การศกึษาวจิยัรีย้งัไมสมบรูณ การวจิยัและทนุอดุหนนุการวจิยัเปนสิง่จำเปนเพือ่ศกึษาการ

เพิม่ผลผลติของยอดทวคีณูจากชิน้สวนอืน่ของสบดูำ ศกึษาหาเทคนคิในการชกันำใหเกดิการยดืตวัของ

ยอดทวคีณูทีไ่ดเพือ่ใหไดยอดและลำตนขนาดทีเ่หมาะสม และศกึษาหาเทคนคิในการเพิม่ศกัยภาพการ

เกดิรากในเปอรเซน็ตทีส่งูขึน้ เพือ่ใหไดเทคโนโลยทีีส่มบรูณแบบสำหรบัการขยายพนัธสบดูำในปรมิาณ

มากตลอดจนทดสอบการเจรญิเตบิโตของพชืเพาะเลีย้งในแปลงปลกูเพือ่ประโยชนในเชงิพาณชิยตอไป

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

การผลติเอทานอลบรสิทุธิ ์99.5% เพือ่เปนพลังงานทดแทน
ผูชวยศาสตราจารยยุพกนิษฐ พวงวีระกุล

คณะเทคโนโลยชีวีภาพ มหาวทิยาลยัรงัสติ

มหาวทิยาลยัรงัสติ โดยทานอธกิารบด ีดร. อาทติย อไุรรตัน ตระหนกัถงึความจำเปนเรงดวนในการขยาย

การผลติเอทานอลระดบัชมุชนทีส่ามารถดำเนนิการไดจรงิและพรอมดำเนนิการ โดยความรวมมอืจากกลมุ

ผูประกอบการสุราชุมชนภายใตความดูแลของมหาวิทยาลัยรังสิต นำรองระบบกลั่นเอทานอล 95%

แบบตอเนือ่งในป พ.ศ 2548 และปจจบุนัอยใูนระหวางดำเนนิโครงการโรงงานตนแบบผลติเอทานอล

99.5% ในปรมิาณการผลติขัน้ต่ำ 1,000 ลติร/วนั โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สรางโรงงานตนแบบผลติ

เอทานอลเพือ่เปนพลงังานทดแทนทีม่กีารผลติสงูกวา 1,000 ลติร/วนั ใหไดประสทิธภิาพการผลติสงูสดุ

โดยเปรยีบเทยีบตนทนุโรงงาน วตัถดุบิ กระบวนการกอน ระหวาง และสิน้สดุจนไดเอทานอล 99.5%

ศกึษาการลดปรมิาณน้ำกากสาและการใชประโยชนจากผลพลอยได การใชสตูรผสมเชือ้เพลงิตนทนุต่ำ

ชนดิใหมทีไ่ดจากวตัถดุบิภายในโรงงานเพือ่ใชกบัหมอน้ำของโรงงาน จนถงึการตรวจสอบคณุสมบตัิ

สายพนัธยุสีต Saccharomyces cerevisiae RSU No.10 ทีม่หาวทิยาลยัรงัสติใหการสนบัสนนุแก

กลมุผปูระกอบการสรุาชมุชนทีเ่ขารวมโครงการ เพือ่เปนโรงงานตนแบบใหสามารถสนองนโยบายรฐับาล

ในการสงเสรมิการผลติเอทานอลจากวตัถดุบิการเกษตร เพิม่มลูคาอยางยัง่ยนื ลดการนำเขาพลงังานจาก

ตางประเทศ และประการสำคัญที่สุดเพื่อใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีที่ประดิษฐขึ้นเองจากความตองการ

ทีแ่ทจรงิของโรงงานสรุาชมุชนทีส่ามารถแกปญหาแกผปูระกอบการไดตรงจดุ โดยมผีลกระทบตอภาระ

คาใชจายและการลงทุนเพิ่มนอยที่สุด เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล

ตนทนุต่ำใหเพยีงพอกบัความตองการใชเอทานอลเปนพลงังานของประเทศ

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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การผลติและศกึษาสมบตัขิองโครงสรางทางอเิลก็ทรอนกิส
ของคารบอนคลายเพชร
ผชูวยศาสตราจารย ดร. บญุโชต ิ เผาสวสัดิย์รรยง

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประยุกตใชเพชรในลักษณะของสารกึ่งตัวนำไดรับความสนใจมาเปนระยะเวลายาวนานแลว

ความพยายามในยคุแรกทีจ่ะประยกุตใชเพชรถกูจำกดัโดยเทคนคิการสงัเคราะห ปญหาคาความบรสิทุธิ์

รวมถงึการโดปทีท่ำไดยาก ในระยะเวลาทีผ่านมาทางกลมุผวูจิยัไดประสบความสำเรจ็ในการสรางระบบ

ใหกำเนิดพลาสมาแบบโพรงเรโซแนนซของไมโครเวฟ ที่สามารนำมาปรับปรุงเพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการสงัเคราะหฟลมบางคารบอนคลายเพชรได โครงสรางทางอเิลก็ทรอนกิสอยางงายไดแกโครงสราง

ไดโอด จะถกูผลติขึน้โดยการระเหยโลหะลงบนผวิหนาของฟลมบางทีส่งัเคราะหขึน้ แมวาโครงสราง

ทางอิเล็กทรอนิกสแบบไดโอดของคารบอนคลายเพชรจะไดรับการศึกษาโดยคณะวิจัยหลายกลุม

แตโดยรวมแลวก็เปนการศึกษาเฉพาะคาความจุที่แปรผันตามความถี่อินพุตแบบกระแสสลับเทานั้น

ขณะนีม้กีารวเิคราะหสองแนวทางกลาวคอื แนวหนึง่
 
เสนอวาคาความจตุอบสนองทีแ่ปรไปตามลกัษณะ

สญัญาณอนิพตุนัน้นาจะมาจากการกกัอเิลก็ตรอนในระดบัพลงังานลกึ สวนการวเิคราะหในอกีแนวหนึง่

เสนอวาความจตุอบสนองดงักลาวไมไดเกดิจากผลของระดบัพลงังานลกึแตเกดิจากพลวตัของรอยตอ

และคาความตานทานของเนือ้สาร เพือ่จะทำใหไดรบัคำตอบทีถ่กูตองในทางฟสกิส และเพิม่ความเขาใจ

ในโครงสรางทางอเิลก็ทรอนกิสของคารบอนคลายเพชร ทางกลมุผวูจิยัจงึจะศกึษาการตอบสนองในคา

แอดมทิแตนซทัง้หมดของคารบอนคลายเพชรทีผ่ลติขึน้ ตอสญัญาณศกัยอนิพตุกระแสสลบัไมเฉพาะแต

คาความจเุทานัน้ ในลกัษณะทีส่อดประสานทัง้การทดลองและการจำลองผลทางคณติศาสตร

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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ศกึษาการขนสงน้ำผานทอนาโนคารบอนผนงัเดีย่ว
ดวยวธิกีารจำลองเชงิคอมพวิเตอร
ดร. ศรปีระจกัร ครองสขุ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ในโครงการวิจัยนี้จะทำการศึกษาคุณสมบัติเชิงโครงสรางและเชิงพลวัตของโมเลกุลน้ำที่อยูภายใน

และภายนอกทอนาโนคารบอนผนังเดี่ยวดวยวิธีการจำลองโมเลคิวลารไดนามิกส ทอนาโนคารบอน

ผนงัเดีย่วทีม่กีารปรบัแตงดวยการเพิม่หมไูฮดรอกซลิ (-OH) และหมคูารบอกซลิ (-COOH) จะทำการ

จำลองทีอ่ณุหภมูแิละความดนัมาตรฐาน (298 เคลวลิ และ 1 ความดนับรรยากาศ) ในสารละลายน้ำ

อัตราการแพรและการกระจายตัวของน้ำภายในทอจะทำการคำนวณ ผลจากการศึกษานี้จะทำใหเรา

เขาใจไดดยีิง่ขึน้เกีย่วกบัพฤตกิรรมและโครงสรางของน้ำทีอ่ยภูายในและรอบๆ ทอ รวมถงึบทบาทของ

ทอนาโนคารบอนทีท่ำการปรบัแตงดวยหมทูีช่อบน้ำตอกลไกการขนสงน้ำ ซึง่ขอมลูทีไ่ดจะเปนประโยชน

ในการนำไปใชสำหรบัออกแบบและสรางวสัดใุนการประยกุตทางดานการแพทย

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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การปรบัปรงุสมบตัทิางกลของสารพโิซเซรามกิดวยเทคนคินาโนคอมโพสติ
รองศาสตราจารย ดร. สพุล อนนัตา

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

วสัดกุลมุพโิซเซรามกิในยคุถดัไป โดยเฉพาะอยางยิง่ วสัดทุีป่ระยกุตใชในอปุกรณทางการแพทยนัน้

จะตองมีความสามารถในการทำงานดีขึ้น มีความนาเชื่อถือมากขึ้น มีการสูญเสียพลังงานนอยลง

มีขนาดเล็กลง มีน้ำหนักเบา และมีคาใชจายรวมลดลง ซึ่งสารเซรามิกกลุมเพอรอพสไกดที่มีตะกั่ว

เปนองคประกอบหลกั จดัเปนวสัดทุีม่ศีกัยภาพเหมาะสำหรบัการพฒันาเพือ่นำไปประยกุตใชงานทีอ่ณุหภมูิ

และความถีส่งูๆ อยางเชน ทำเปนทรานสดวิเซอรในอปุกรณอลัทราโซนกิส แตอยางไรกต็าม การสราง

เซรามกิกลมุเพอรอพสไกดใหมคีวามบรสิทุธิแ์ละมคีวามหนาแนนสงูนัน้กระทำไดยาก เมือ่ไมนานมานี้

ไดมกีารนำเสนอเทคนคิเซรามกินาโนคอมโพสติสำหรบัปรบัปรงุสมบตัทิางกลของเซรามกิโครงสรางเกดิขึน้

และใหผลที่ดี ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีเปาหมายที่จะสรางตนแบบสารพิโซเซรามิกนาโนคอมโพสิต

โดยการประยุกตใชเทคนิคนาโนคอมโพสิตกับสารพิโซอิเล็กทริกกลุมเพอรอพสไกดที่มีตะกั่วเปน

องคประกอบหลกั (เปนสารผสมระหวางสารพโิซอเิลก็ทรกิทีม่ขีนาดระดบัไมโครเมตรและนาโนเมตร)

ซึง่คาดวาวสัดตุนแบบทีไ่ดจะมคีวามหนาแนนสงูเพยีงพอทีจ่ะคงรปูชิน้งานเซรามกิเอาไวไดโดยยงัคงมทีัง้

สมบตัพิโิซอเิลก็ทรกิและสมบตัเิชงิกลทีด่อียรูวมกนั

Improving Mechanical Properties of Piezoceramics
by Nanocomposite Technique
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 piezoceramic-
nanocomposite (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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การจำลองการเรงอนภุาคพลงังานสงูจากดวงอาทติยทีค่ลืน่กระแทก
ดร. ชาญเรอืงฤทธิ ์จนัทรนอก

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เราพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขสำหรับกลไกการเรงอนุภาคที่คลื่นกระแทกในเวลาจำกัดเพื่ออธิบาย

เหตุการณพายุสุริยะที่คลื่นกระแทกใกลโลก แบบจำลองการเรงอนุภาคที่คลื่นกระแทกในเวลาจำกัด

มาจากหลกัการเรงอนภุาคทีค่ลืน่กระแทกแบบฟงุในสถานการณคลืน่กระแทกในอวกาศ แบบจำลอง

การเรงอนภุาคทีค่ลืน่กระแทกในเวลาจำกดัสามารถใชไดกบัสเปกตรมัของพลงังานของอนภุาคพลงังานสงู

จากดวงอาทติยทีว่ดัไดจาก Ultra Low-Energy Isotope Spectrometer บนยานอวกาศ Advanced

Composition Explorer ในเหตกุารณการเกดิพายสุรุยิะ

Simulation of Shock Acceleration of Solar Energetic Particles
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

การศกึษาโครงสรางของสารตวัอยางระหวางเหลก็และแปง
ผชูวยศาสตราจารย ดร. เอกสทิธิ ์สมสขุ

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

โครงการจะศกึษาธรรมชาตขิองอนัตรกริยิาระหวางเหลก็ (III) และแปงในสารเชงิซอนและจะคนควา

หายาทีใ่หทางปากทีม่เีหลก็เปนองคประกอบเพือ่เปนธาตอุาหารเสรมิสำหรบัมนษุย การสงัเคราะหทำได

โดยปฏกิริยิาอยางงายระหวาง FeCl3
 
และแปงในสารละลายเบส ในการศกึษาครัง้นีจ้ะเลอืกแปงทีพ่บ

ไดงายในประเทศไทย เชน แปงขาวเจา แปงขาวเหนยีว แปงถัว่เขยีว แปงมนัสำปะหลงั แปงขาวโพด

แปงสาล ีสำหรบัการเตรยีมสารตวัอยาง ในการพสิจูนโครงสราง จะใชเทคนคิการวเิคราะห 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) เพือ่ใชในการบอกเลขออกซเิดชนั

ของโลหะและสิง่แวดลอมรอบเหลก็ในสารตวัอยาง ขอมลูทัง้หมดประกอบกนัจะทำใหทราบอนัตรกริยิา

ระหวางเหลก็และแปงอนัจะนำไปสกูารพฒันาอาหารเสรมิธาตเุหลก็ทีป่ลอดภยัตอสิง่มชีวีติตอไป

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 FeCl
3
 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 prepa-

rations. 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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การสรางพนัธะเคมโีดยใชไมโครเวฟ: การประยกุตใชในการสงัเคราะห
สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ดร. นพพร ทศันา

คณะเภสชัเคม ีสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ

งานวจิยันีจ้ะนำเสนอกระบวนการศกึษาการปรบัปรงุปฏกิริยิา Ullmann ในการสรางพนัธะคารบอนกบั

ออกซเิจนและคารบอนกบัไนโตรเจน ของวงแลคโทนและวงแลคแทมตามลำดบั โดยใชเกลอืทองแดง

ในสภาวะทีเ่ปนแบบคะตะลสิตและ stoichiometric โดยอาศยัพลงังานไมโครเวฟเพือ่ชวยลดเวลาของ

การเกดิปฏกิริยิาในตวัทำละลายทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม เชน น้ำ แอลกอฮอล หรอื ไดเมทลิฟอรมาไมด

หลกีเลีย่งการใชสภาวะทีร่นุแรงปราศจากเบส ลแิกนด และตวัเรงปฏกิริยิาทีม่รีาคาแพง จากการคนควา

ขอมูล ยังไมเคยมีรายงานการสรางพันธะคารบอนกับออกซิเจนของวงแลคโทนมากอน งานวิจัยนี้

คณะผวูจิยัจะนำหลกัการและกระบวนการการสงัเคราะหทีไ่ดไปประยกุตใชสังเคราะหสารทีม่วีงแลคโทน

และวงแลคแทม เปนองคประกอบทัง้สารทีแ่ยกไดจากธรรมชาต ิและสารเลยีนแบบธรรมชาต ิเพือ่หา

สารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและมีประโยชนทางการแพทย เชน สารในกลุมไดเบนโซไพแรนโนน

ลาเมลลารนิ และ คแูมสแทน ซึง่สารในกลมุไดเบนโซไพแรนโนนและลาเมลลารนิ เปนสารตานมะเรง็

กลมุใหมทีม่ฤีทธิใ์นการยบัยัง้การดือ้ยาของเซลลมะเรง็บางชนดิ นอกจากนีจ้ะศกึษาปฏกิริยิาฟรเีดล-

คราฟทส ทรานสเอซเิลชัน่/แลคโตไนเซชัน่ (แลคแทไมเซชัน่) ซึง่เปนอกีแนวทางหนึง่ในการสงัเคราะห

สารประกอบทีม่วีงแลคโทนและวงแลคแทมเปนองคประกอบ

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 Caryl-
Namide 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 micro-
wave 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 microwave-
assisted 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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การศกึษาเชงิทฤษฎเีกีย่วกบัสมบตัทิางโครงสรางและสมบตัทิางอเิลก็ทรอนกิส
ของคารบอนนาโนทวิบแบบผนงัชัน้เดยีวทีม่หีมฟูงกชนัแบบตางๆ เกาะอยู
ดร. ชาญ อนิทรแตม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานวจิยันีเ้ปนการศกึษาเชงิทฤษฎเีกีย่วกบัสมบตัทิางโครงสรางและสมบตัทิางอเิลก็ทรอนกิสของคารบอน

นาโนทวิบทีม่หีมฟูงกชนัแบบตางๆเกาะอย ูโดยอาศยัระเบยีบวธิกีารคำนวณเชงิทฤษฎแีบบ Density

Functional Theory (DFT) ในขัน้ตอนแรกแบบจำลองขนาดเลก็ทีใ่ชแทนโครงสรางคารบอนนาโนทวิบ

นัน้ตองเปนแบบจำลองทีม่สีมบตัทิางอเิลก็ทรอนกิสและสมบตัทิางดานอืน่ๆ เหมอืนกบัโครงสรางของ

คารบอนนาโนทิวบขนาดใหญ ซึ่งการหาแบบจำลองที่เหมาะสมทำไดโดยการเพิ่มจำนวนอะตอมของ

คารบอนในแบบจำลอง แลวเปรียบเทียบสมบัติดานตางๆ กับคารบอนนาโนทิวบที่ขนาดใหญจนได

โครงสรางของแบบจำลองทีด่ทีีส่ดุ

หลงัจากนัน้กจ็ะเปนการศกึษาการเกดิของหมฟูงกชนับนคารบอนนาโนทวิบซึง่จะเกดิผานปฏกิริยิาระหวาง

คารบอนนาโนทวิบกบัโมเลกลุขนาดเลก็ เชน H, -OH, -COOH และ -NH2 โดยจะพจิารณาการเกดิ

หมฟูงกชนัทีต่ำแหนงตางๆ ของคารบอนนาโนทวิบเพือ่หาตำแหนงทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการเกดิหมฟูงกชนั

ซึง่ตำแหนงเหลานีจ้ะรวมไปถงึบรเิวณทีเ่ปนผนงัดานขาง บรเิวณปลายเปด วงแบบหาเหลีย่ม หกเหลีย่ม

และเจด็เหลีย่มของผนงัของคารบอนนาโนทวิบดวย เมือ่ไดโครงสรางทีเ่หมาะสมของคารบอนนาโนทวิบ

ทีม่หีมฟูงกชนัแลวกจ็ะมกีารศกึษาสมบตัทิางโครงสรางและสมบตัทิางอเิลก็ทรอนกิสของโครงสรางทีไ่ด

โดยจะมกีารเปรยีบเทยีบความยาวและรปูรางของคารบอนบรเิวณรอบๆ หมฟูงกชนัโครงสรางทีเ่ปลีย่นไป

ทีเ่กดิจากการเหนีย่วนำของหมฟูงกชนัตางๆ รวมถงึระดบัพลงังานของออรบทิลัทีส่ำคญั เชน HOMO,

LUMO และความกวางของแถบพลงังาน (band gap) เปรยีบเทยีบกบัโครงสรางคารบอนนาโนทวิบ

ทีไ่มมหีมฟูงกชนัดวย

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 interac-
tion 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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การใชสนามไฟฟาความตางศกัยสงูเพือ่ชวยเพิม่ประสทิธภิาพ
การบบีสกดัน้ำมนัจากพชืน้ำมนั
ดร. ยงยทุธ เฉลมิชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีดานการใชกระแสไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาสูง

ระยะเวลาสัน้มาประยกุตใชกบักระบวนการบบีแยกน้ำมนัออกจากพชืน้ำมนั ซึง่ไดแกปาลมน้ำมนัและสบดูำ

โดยมเีปาหมายเพือ่ชวยเพิม่ประสทิธภิาพการบบีแยกน้ำมนัใหสงูขึน้ กระแสไฟฟาหรอืสนามไฟฟาทีม่ี

แรงดนัสงูจะชวยทำใหเซลลทกุเซลลในเนือ้เยือ่ของพชืถกูทำลายในระยะเวลาอนัสัน้ในระดบัหนึง่ในลาน

หรอืหนึง่ในพนัวนิาท ีโดยไมทำใหเกดิความรอนขึน้ในเนือ้เยือ่พชื ขัน้ตอนของการศกึษาวจิยัประกอบดวย

การสรางวงจรไฟฟาเพือ่ใชเปนแหลงกำเนดิสนามไฟฟาทีม่คีวามตางศกัยสงู จากนัน้จะเปนการปรบัปรงุ

เครื่องบีบแยกน้ำมันโดยการติดตั้งขั้วไฟฟาในหองบีบโดยวางขั้วไฟฟาในลักษณะที่จะทำใหเนื้อเยื่อ

อยภูายในสนามไฟฟา จากนัน้จงึจะทำการทดลองศกึษาผลของตวัแปรทางไฟฟาอนัไดแก ความเขมของ

สนามไฟฟา ความยาวของพลัส จำนวนพลัสพลงังานทีต่องใชตอหนึง่พลัส ทีม่ตีอผลผลติทีไ่ดจากการ

บบีแยกน้ำมนั ผลสำเรจ็ของงานวจิยันีค้าดวาจะนำไปสกูารใชในระดบัอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของกบัการบบีแยก

น้ำมนัออกจากพชืน้ำมนั เชน อตุสาหกรรมการผลติน้ำมนัปาลมบรสิทุธิ ์การผลติไบโอดเีซล เปนตน

นอกจากนัน้ยงัสามารถนำไปพฒันาใชไดในระดบัหมบูานสำหรบัประชาชนหรอืเกษตรกรทีต่องการบบีแยก

พชืน้ำเพือ่นำไปผลติไบโอดเีซลใชเองหรอืเพือ่นำไปใชกบัเครือ่งจกัรกลเกษตรกจ็ะเปนประโยชนอยางยิง่

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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การใชคอมพวิเตอรชวยในการออกแบบและผลติแมพมิพ
ฉดีขึน้รปูผลติภณัฑยาง
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ศภุสทิธิ ์รอดขวญั

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โดยทัว่ไปการสรางแมพมิพทีใ่ชในการผลติผลติภณัฑยางโดยกระบวนการฉดีขึน้รปูของผปูระกอบการ

ในอตุสาหกรรมแปรรปูยางในประเทศไทยนัน้ มกัจะใชผรูบัจางจากภายนอกโรงงานซึง่ออกแบบแมพมิพ

โดยอาศยัทกัษะ ความชำนาญของพนกังานผปูฏบิตังิาน และใชการลองผดิลองถกู รวมถงึใชเครือ่งมอื

และเครือ่งจกัรในการผลติตางๆ ทีต่องควบคมุดวยพนกังาน จงึทำใหเกดิปญหาในดานคณุภาพของ

ผลติภณัฑยางอนัเนือ่งมาจากการออกแบบและผลติแมพมิพ เชน ชิน้งานเกดิครบีทีม่ากเกนิความจำเปน

ชิน้งานมฟีองอากาศ เปนตน สงผลใหตองแกไขแมพมิพและสญูเสยีตนทนุดานวสัดุยางโดยไมจำเปน

ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงเปนการนำคอมพิวเตอรชวยงานออกแบบและงานวิเคราะหมาประยุกตใช

เพือ่หาสภาวะเหมาะสมในกระบวนการฉดีขึน้รปูผลติภณัฑยาง โดยทำการจำลองการไหลของยางทีไ่หล

เขาไปในแมพมิพ ทำใหสามารถทราบถงึพฤตกิรรมการไหลของยางในแมพมิพไดกอนทำการผลติจรงิ

ซึง่สามารถชวยใหแมพมิพทีไ่ดมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ยางทีใ่ชในโครงการวจิยันีเ้ปนยางธรรมชาตโิดยที่

คาตวัแปรตางๆ ทีจ่ำเปนสำหรบัการวเิคราะหในโปรแกรม ไดแก อณุหภมูขิองแมพมิพ ความเรว็ทีใ่ช

ในการฉดี เวลาทีใ่ชในการฉดี และคาคณุสมบตัขิองยางทีไ่ดจากการทดสอบ เปนตน ซึง่ผลการศกึษา

ทีค่าดวาจะไดจากการจำลองการไหลของยางในแมพมิพนีค้อื การกระจายตวัของความดนัทีเ่กดิในชิน้งาน

ความเรว็ทีต่ำแหนงตางๆ ทศิทางของการไหล เวลาทีไ่ปถงึของเนือ้ยางภายในแมพมิพ และการกระจายตวั

ของอณุหภมูขิองชิน้งานยางและแมพมิพ นอกจากนัน้ยงัมกีารนำผลทีไ่ดจากการจำลองนีม้าเปรยีบเทยีบ

กบัการฉดีจรงิจากเครือ่งฉดีและแมพมิพจรงิ เพือ่เปนการยนืยนัในการใชคอมพวิเตอรชวยงานออกแบบ

และงานวเิคราะหใหเปนประโยชนตอการหาสภาวะเหมาะสมในกระบวนการฉดีขึน้รปูผลติภณัฑยางได

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-and-
error 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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การพฒันาระบบฐานขอมลูเพือ่การเตอืนภยัคลืน่สนึามสิำหรบัประเทศไทย
ผชูวยศาสตราจารย ดร. เสร ีศภุราทติย

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

งานวจิยันีเ้ปนการพฒันาระบบฐานขอมลูเตอืนภยัคลืน่สนึามสิำหรบัประเทศไทย ซึง่มคีวามจำเปนและ

จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปองกันและลดผลกระทบจากคลื่นสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

การศกึษาแบงเปน 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนแรก เปนการประยกุตใชเทคนคิการคำนวณแบบแขง็โดย

คำนวณการเคลือ่นตวัของคลืน่สนึามเิพือ่หาความสงูคลืน่ตามชมุชนชายฝงทะเลทีม่คีวามเสีย่ง จากนัน้

จงึใชเทคนคิการคำนวณแบบออน โดยการใชแบบจำลองผสม (hybrid model) ระหวาง NN และ GA

เพื่อใหแบบจำลองไดเรียนรูและสรางฐานขอมูลของความสูงคลื่น นอกจากนี้ ยังจะประยุกตใช GA

ในการหาจำนวนชั้นซอนของโครงขายขางตน สำหรับขอมูลในการเรียนรูและทดสอบ ไดมาจากการ

คำนวณการเคลื่อนตัวระยะไกลของคลื่นสึนามิที่มีการตั้งสมมติฐานแหลงกำเนิดบริเวณ Andaman

Microplate ผลของการศกึษาจะทำใหไดโครงขายทีเ่หมาะสมเพือ่ใชในการสรางฐานขอมลูโดยจะนำไป

เปรยีบเทยีบกบัเหตกุารณคลืน่สนีามทิีเ่กดิขึน้จรงิบรเิวณชายฝงทวปีอเมรกิาเหนอื 4 เหตกุารณ (1958 S.

Kuril, 1963 S. Kuril, 1968 N. Honshu, and 1994 S. Kuril) และเหตกุารณคลืน่สนึามใินมหาสมทุร

อนิเดยี (2004 Indian Ocean Tsunami) นอกจากนีจ้ะมกีารตรวจสอบความถกูตองของฐานขอมลู

กอนการนำไปใชงานจรงิ

Developing of Tsunami Warning Database System for Thailand
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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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การศกึษาพฤตกิรรมทางพลวตัขิองแอค็ชเูอเตอรแบบซอนกนั
เปนชัน้ชนดิ THUNDER
ดร. สนตพิรี เอมมณี

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ในโลกเทคโนโลยปีจจบุนัการทำงานในกระบวนการผลติและควบคมุในโรงงานอตุสาหกรรม หรอืระบบ

โครงสรางเครือ่งมอืทางอเิลก็ทรอนกิสสวนใหญตองการการทำงานแบบอตัโนมตัเิพือ่เพิม่ความแมนยำ

ความถกูตองและความรวดเรว็ในการทำงาน ดงันัน้ระบบวสัดแุละโครงสรางอจัฉรยิะ (smart material

systems and structures) จงึเปนสวนหนึง่ไดถกูนำมาใชในกระบวนการทำงานเพือ่บรรลวุตัถปุระสงคนี้

เนื่องจากระบบวัสดุและโครงสรางประเภทนี้มีสวนประกอบของการรับรูสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป

(sensing) และความสามารถในการปรบัเปลีย่นใหเปนไปตามสภาวะทีต่องการ (actuating) อยคูรบถวน

ในตวัเอง ซึง่ในโครงการวจิยัทีน่ำเสนอนีจ้ะเนนถงึการศกึษาพฤตกิรรมทางพลวตัขิองระบบวสัดอุจัฉรยิะ

ประเภทหนึง่ นัน่คอืแอค็ชเูอเตอร ชนดิ THUNDER ซึง่เปนแอค็ชเูอเตอรแบบซอนกนัเปนชัน้โดยที่

อยางนอยหนึ่งในชั้นของแอ็คชูเอเตอรตองประกอบดวยวัสดุประเภทเพียโซอิเล็กทริกที่สามารถยืด

หรือหดตัวไดเมื่อมีสนามความตางศักยไฟฟามากระทำ โดยในการศึกษาจะทำการทดสอบหาการ

ตอบสนองการเคลือ่นทีข่องแอค็ชเูอเตอรชนดิ THUNDER ภายใตความตางศกัยไฟฟาทีค่วามถีแ่ละ

ขนาดตางๆ และจำลองปรากฏการณดงักลาวดวยระเบยีบวธิทีางไฟไนทอลิเิมน็ตเพือ่เปนพืน้ฐานทีจ่ะ

นำไปสกูารออกแบบแอค็ชเูอเตอรชนดิใหมในอนาคต

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.
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สาขาวศิวกรรมศาสตร

การพฒันาโครงเลีย้งเซลลทีท่ำจากเจลาตนิและไคโตซาน
เพือ่ใชงานวศิวกรรมเนือ้เยือ่
รองศาสตราจารย ดร. ศริพิร ดำรงคศกัดิก์ลุ

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานวจิยันีม้งุเนนทีจ่ะพฒันาวสัดชุวีภาพทีม่ใีนประเทศ ไดแก เจลาตนิ และไคโตซาน มาใชประโยชน

เพือ่เปนโครงเลีย้งเซลลสำหรบังานวศิวกรรมเนือ้เยือ่ โดยไคโตซานทีม่มีวลโมเลกลุ และดอีะซทิเิลชนั

ดกีรตีางๆ ซึง่สกดัไดจากไคตนิจากแกนปลาหมกึ จะถกูใชเปนวสัดรุองในโครงเลีย้งเซลลทีม่เีจลาตนิ

เปนวสัดหุลกั ไคโตซานมวลโมเลกลุต่ำทีเ่ตรยีมไดจากกระบวนการเลอืกตดัไคโตซานมวลโมเลกลุใหญ

ดวยเอนไซม Bacillus licheniformis SK1 crude chitinase และ Bacillus sp. PP8 crude

chitosanase จะถกูใชเปนตวักระตนุการแบงตวัเพิม่จำนวนของเซลลบนโครงเลีย้งเซลล โครงเลีย้งเซลล

ดงักลาวจะถกูผลติจากกระบวนการทำแหงดวยความเยน็ของสารละลายผสมและเชือ่มโยงพนัธะระหวาง

สายโซโมเลกลุโดยการใชความรอนภายใตสภาวะสญุญากาศ คณุลกัษณะทางเคมขีองไคโตซาน เชน

ดอีะซทิเิลชนัดกีรแีละมวลโมเลกลุ จะถกูทดสอบหาไดดวย Fourier transform infrared (FT-IR)

spectroscopy และ gel permeation chromatography (GPC) ตามลำดบั นอกจากนี ้จะไดทดสอบ

เพือ่แสดงใหเหน็ถงึสมบตัทิางกายภาพของโครงเลีย้งเซลลทัง้ความสามารถในการรบัแรงกด ความสามารถ

ในการรบัแรงดงึ ความสามารถในการอมุน้ำ และโครงสรางสณัฐานของโครงเลีย้งเซลล โครงเลีย้งเซลล

ทีม่สีมบตัเิหมาะสมจะถกูนำไปทดสอบเพือ่เปรยีบเทยีบสมบตัทิางชวีภาพในระดบัหองปฏบิตักิาร เซลล

ตนกำเนดิจากไขกระดกูซึง่สกดัแยกมาจากไขกระดกูบรเิวณขาหลงัของหนจูะถกูเพาะเลีย้งบนโครงเลีย้ง

เซลล ปรมิาณการเกาะของเซลล และการเปลีย่นเปนเนือ้เยือ่ของเซลลกระดกูจากเซลลตนกำเนดิจะถกู

ตรวจสอบจากการศกึษารปูรางเซลล ปรมิาณโปรตนี กจิกรรมของอลัคาไลนฟอสเฟต และการปลดปลอย

ออสทโีอแคลซนิ ผลงานวจิยัทีจ่ะไดรบัจากโครงการนีจ้ะมปีระโยชนในการประยกุตใชในงานวศิวกรรม

เนือ้เยือ่กระดกูในอนาคต

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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รางวลัที ่2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสภุาพร คหูาทอง

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
อำเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี

พลงังานจลน พลงังานศกัย
ประจกัษดวยตา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
จากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เรือ่งพลงังานจลน พลงังานศกัย พบวามปีญหาทีส่ำคญัคอื

ขาดสื่อการสอนที่เปนรูปธรรม ทำใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนมีผลการเรียน

ต่ำกวาเกณฑถึงรอยละ 32.40 ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องพลังงานจลน

พลงังานศกัย ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตรทีส่ามารถลงมอืปฏบิตัทิำการทดลองได จนสามารถ

คำนวณเปนและนำหลักการของพลังงานจลน พลังงานศักยไปใชในชีวิตประจำวัน จึงไดผลิต

สือ่การสอน “พลงังานจลน พลงังานศกัย ประจกัษดวยตา” นีข้ึน้มา

2. หลกัการและเนือ้หา
หลักการทำงาน
สือ่การสอนพลงังานจลน พลงังานศกัย ประกอบ

ดวยสวนประกอบหลัก 4 สวน คือ สวนที่ 1

สวนควบคุมการหยอดเหรียญ สวนที่ 2 สวน

ควบคมุการจายน้ำ สวนที ่ 3 สวนระบบความดนั

สวนที ่4 สวนจายน้ำดืม่ โดยการนำเหรยีญ 5 บาท

หยอดลงที่สวนหยอดเหรียญ เหรียญจะไปดัน

สวติชหมายเลข 25 จะทำใหกระแสไฟฟาไหลใน

วงจร ไหลเขาเครือ่งควบคมุเวลาตวัที ่1 และตวั

ที่ 2 ตามรปู 16 และ 17 เครือ่งควบคมุเวลา ตวัที่

1 จะควบคมุการทำงานของปมน้ำ โดยเราตัง้เวลา

ไวที ่ 15 วนิาท ีภายในปมน้ำมกีลองพลาสตกิ 1

เมือ่เครือ่งทำงาน น้ำจะไหลผานวาลว ไปยงัทอน้ำ
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พีวีซี 3 จะไหลผานวาลวรูปตัวที่ 4 จากนั้นจะแยกไหลไปตาม

สายยาง 5 สายยางดานหนึง่จะไหลลงกลองพลาสตกิ 6 เมือ่ระดบั

น้ำมากขึน้กลองพลาสตกิ 6 จะเคลือ่นทีต่่ำลงมา และทำใหกลอง

พลาสตกิ 7 เคลือ่นทีข่ึน้ ชนกบัคานงดั 11 ทำใหลกูกลมพลาสตกิ

10 ไหลลงมาตามพื้นเอียง ทำใหวาลวน้ำในกลองพลาสติกรูป

ตวัย ู 12 เปด ระดบัน้ำในกลองพลาสตกิรปูตวัย ู 14 จงึไหลลง

ตามแรงโนมถวงของโลก ลงมาตามสายยาง 22 ในขณะที่น้ำ

ในกลองพลาสติกรูปตัวยูอยูในระดับเดียวกัน ก็จะทำใหทนุ 15

ลอยสงูขึน้ เมือ่เวลาผานไปน้ำในกลองพลาสตกิ 6 จะลดลง กลอง

พลาสตกิ 7 จะเคลือ่นที่ลงมาชนกบัดามแปรงสฟีน 23 ไปดนัเฟอง

24 ไปดนัสวติช 25 ใหเปนวงจนปด อปุกรณทกุอยางจงึหยดุทำงาน

ขณะที่วงจรทำงาน วาลวน้ำ 18 ทำงาน ทำใหน้ำดื่มในกลอง

อะลมูเินยีม 19 ไหลลงมาในแกวน้ำ 21 นกัเรยีนไดน้ำดืม่

วิธีดำเนินการทดลอง
1. วเิคราะหหลกัสตูรวชิาวทิยาศาสตร ว33101

2. วเิคราะหปญหาในการจดักจิกรรมในการเรยีนการสอน พบวาปญหาทีส่ำคญัคอืขาดสือ่การสอน

ที่เปนรูปธรรม ทำใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนเรื่องพลังงานจลน พลังงานศักย

มผีลการเรยีนต่ำกวาเกณฑรอยละ 32.40

3. วางแผนการแกปญหา

4. ออกแบบสือ่การสอน

5. ดำเนนิการผลติสือ่การสอนตามแบบจำลอง โดยหารอืรวมกนัระหวางคร ูนกัเรยีน ผปูกครอง

6. หาคณุภาพของสือ่การสอน โดยสอบถามจากผเูชีย่วชาญจำนวน 5 คน

7. สรปุผลการหาคณุภาพขอสือ่การสอนดวยเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย

8. ทดลองใชสื่อการสอนกับนักเรียน โดยทดสอบความรู แลวนำไปทดลองใชกับนักเรียนทั้งใน

และนอกโรงเรยีน สงัเกตผลการทดลองจากการใชสือ่การสอน

9. ปรับปรุงพัฒนาแลวนำไปทดลองอีกครั้งหนึ่ง

10. รายงานการพัฒนาสื่อการสอน

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดสือ่การสอนเรือ่งพลงังานจลน พลงังานศกัย รายวชิาวทิยาศาสตร (ว33101) ชัน้มธัยม

ศกึษาปที ่3 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ 80/80

- ไดแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูผูสอนในรายวิชาอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น เนื่องจากเขาใจบทเรียนที่สอน เกิความคิด

สรางสรรค สนใจและกระตอืรอืรนทีจ่ะเรยีนมากขึน้
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การศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพ
การปลกูปา โดยใชหยวกกลวย
ในสภาพปลูกในกระถาง

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
งานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการไดมีโอกาสปลูกปาตามโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ตอง

เขาไปปลกูปาในพืน้ทีห่างไกลจากชมุชน พบวาชวงเวลาทีห่นวยงานตางๆ เขาไปปลกูปานัน้เปนชวง

หนาแลงฝนไมตก ซึง่จากการสอบถามทราบวาการทีไ่มเขาไปปลกูปาในหนาฝนเนือ่งจากการเดนิทาง

ลำบากทำใหเกิดความสงสัยวาตนไมที่ปลูกนั้นจะอยูรอดไดอยางไร จนกระทั่งวันหนึ่งพบเห็น

เกษตรกรสวนกลวยไดตดัตนกลวยทิง้หลงัจากทีไ่ดตดัเครอืกลวยแลว โดยใหเหตผุลวากลวยทกุตน

เมือ่ตดัผลผลติแลวจะตองตดัตนกลวยทิง้ เพ่ือใหตนกลวยนัน้ยอยสลายเปนปยุตอไป เพราะถงึ

อยางไรตนกลวยตนนั้นก็ตองตายอยูแลว จึงเกิดความคิดที่จะนำตนกลวยมาเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปลกูปา

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยสมเกียรติ แกววิเวก

โรงเรยีนสคีิว้ “สวสัดิผ์ดงุวทิยา”
อำเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา
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2. หลกัการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ศึกษาความเปนไปได โดยการปลูก

ตนกลากฤษณาในหยวกกลวยกบัใน

ดนิปกต ิและสงัเกตการเจรญิเตบิโต

ของตนกลากฤษณา

2. ศึกษาลักษณะการวางหยวกกลวย

โดยการปลกูตนกลากฤษณาในหยวก

กลวยในลักษณะที่วางในแนวนอน

เปรียบเทียบกับการวางในแนวตั้ง

และสังเกตการเจริญเติบโตของ

ตนกลากฤษณา

3. ศึกษาสายพันธุของกลวย โดยการ

ปลูกตนกลากฤษณาในหยวกกลวย

สายพันธุตางกัน เชน กลวยตานี

กลวยหอม กลวยน้ำวา และกลวย

หักมุก โดยสังเกตการเจริญเติบโต

ของตนกลากฤษณา

4. ศกึษาความลกึของการเจาะหยวกกลวย โดยการปลกูตนกลากฤษณาในหยวกกลวยทีเ่จาะดวย

ความลกึตางกนั เชน 6, 9 และ 12 เซนตเิมตร โดยสงัเกตการเจรญิเตบิโตของตนกลากฤษณา

5. ศกึษาความยาวของหยวกกลวย โดยการปลกูตนกลากฤษณาในหยวกกลวยทีม่คีวามยาวตางกนั

เชน 15, 20, 25 และ 30 เซนตเิมตร โดยสงัเกตการเจรญิเตบิโตของตนกลากฤษณา

ผลการทดลอง
ปลูกกลาตนกฤษณาโดยการเจาะหยวกกลวย แลววางใหรากของตนกฤษณาอยูในหยวกกลวย

จากนั้นนำไปฝงดิน สังเกตการเจริญเติบโตพบวากลาตนกฤษณาสามารถอยูรอดไดอยางนอย

8 สปัดาห (ในชวงเวลาทีท่ำการทดลอง) เมือ่นำมาเปรยีบเทยีบกบัการปลกูในดนิปกต ิซึง่ตนกลา

กฤษณาจะตายภายใน 2 สัปดาห เมื่อทำการศึกษาแนวในการวางหยวกกลวยพบวาหากวาง

หยวกกลวยในแนวนอนจะไดผลดีกวาการวางหยวกกลวยในแนวตั้ง กลาวคือเมื่อเวลาผานไป 8

สปัดาห หยวกกลวยทีว่างในแนวนอนจะทำใหตนกลากฤษณาสงูขึน้เฉลีย่ 2.36 เซนตเิมตร ในขณะที่

วางในแนวตั้งจะสูงขึ้นเฉลี่ย 1.64 เซนติเมตร สำหรับการทดลองที่เกี่ยวกับสายพันธุของกลวย

ระดบัความลกึในการเจาะหยวกกลวย และความยาวของหยวกกลวยไดผลการทดลองใกลเคยีงกนั

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดทราบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกปา

- ตนไมที่ปลูกมีโอกาสอยูรอดมากขึ้น
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รางวลัที ่3 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
แอลกอฮอลแขง็ ดวยน้ำมนั
หอมระเหยและเซลลูโลส

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยนิตยา ใจตรง

โรงเรียนนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
แอลกอฮอลแขง็เปนเชือ้เพลงิทีจ่ดุใหความรอนเพือ่อนุอาหารใหรอนอยเูสมอ สะดวกและรวดเรว็ แต

แอลกอฮอลแขง็สตูรทีข่ายในทองตลาดใชสวนผสมของเมทานอลซึง่มคีณุสมบตัติดิไฟแตมกีลิน่ฉนุ

เมือ่รางกายรบัเอาเมทานอล เขาไปจะเกดิการสลายตวัเปนกรดฟอรมกิ หรอื ฟอรมลัดไีฮด (น้ำยา

ดองศพ) ในรางกาย จะออกฤทธิท์ำลายเนือ้เยือ่ของรางกาย โดยเฉพาะในสวนของจอตา (retina)

ทำใหตาบอด ดังนั้นถามีการจัดทำแอลกอฮอลแข็งสำหรับอุนอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผูบริโภค

โดยใชสวนผสมของแอลกอฮอลเอทานอลเขมขนรอยละ 80 โดยปรมิาตร และเตมิน้ำมนัหอมระเหย

ทีส่กดัเองโดยวธิกีลัน่ดวยไอน้ำ 3 ชนดิคอื กลิน่ตะไครหอม กลิน่ขมิน้ และกลิน่มะกรดูและมกีาร

เตมิเซลลโูลสจากใบตะไครหอมดวย จะไดแอลกอฮอลแขง็ทีป่ลอดภยัตอผบูรโิภคและกลิน่สมนุไพร

ยงัมคีณุสมบตัไิลยงุได สวนเซลลโูลสชวยใหแอลกอฮอลแขง็เกบ็ไวไดนานขึน้

2. หลกัการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
1. นำตะไครหอม ผวิมะกรดู ขมิน้ หัน่เปนชิน้เลก็ๆ 15 กรมั นำไปกลัน่ดวยไอน้ำจะไดน้ำมนัหอม

ระเหยกลิน่ขมิน้ ตะไตรหอม และมะกรดู 13, 8 และ 6 ลบ.ซม. ตามลำดบั

2. นำใบตะไครหอมทีเ่หลอืจาการกลัน่ 250 กรมั แชดวยเอทานอลเขมขนรอยละ 95 โดยปรมิาตร

นาน 16 ชัว่โมง ลางดวยน้ำสะอาดจะไดเซลลโูลสจากพชื 143 กรมั

3. อนุเอทลิแอลกอฮอลใหรอนทีอ่ณุหภมู ิ70
o
C นาน 1-2 นาท ีจากนัน้คอยๆ เทกรดสเตยีรกิ 8

กรัม ลงไปคนดวยแทงแกวจนกรดสเตียริกหลอมเหลวหมด ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด

(NaOH) 5 กรมั ดวยน้ำกลัน่เพือ่เปนตวัเรงปฏกิริยิาคนใหเขากนัจากนัน้เทสารละลายกรดสเตยีรกิ

ทีห่ลอมเหลวลงในถาดแอลกอฮอล เตมิสวนประกอบอืน่เพิม่เตมิ ซึง่ประกอบดวย 4 สตูร คอื
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สตูรที ่1 สตูรดัง้เดมิ (ไมเตมิน้ำมนัหอมระเหยและเซลลโูลส) สตูรที ่2 เตมิน้ำมนัหอมระเหย

กลิน่ตะไครและเซลลูโลส สูตรที่ 3 เติมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นขมิ้นและเซลลูโลส สูตรที่ 4

เตมิน้ำมนัหอมระเหยกลิน่มะกรดูและเซลลโูลส เมือ่ทิง้ไวทีอ่ณุหภมูหิองจะไดแอลกอฮอลแขง็

4. ทดสอบประสิทธิภาพโดยจุดไฟ เพื่อตมน้ำกลั่นปริมาตร 40 ลบ.ซม. เปรียบเทียบกับ

แอลกอฮอลแขง็ทีซ่ือ้จากรานคาแลวดมกลิน่ จบัเวลา และวดัอณุหภมูขิองน้ำ

ผลการทดลอง
1. การสกัดน้ำมันหอมระเหยไดดีที่สุดคือขมิ้น รองลงมาคือ ใบตะไครหอม และผิวมะกรูด

ปรมิาตร 13, 8 และ 6 ลบ.ซม. ตามลำดบั

2. แอลกอฮอลแข็งสูตรเติมน้ำมันหอมระเหยและเซลลูโลสทุกสูตรจะใหประสิทธิภาพดีกวา

แอลกอฮอลแขง็ทีซ่ือ้จากรานคาคอืไมมกีลิน่ฉนุและมกีลิน่หอมสมนุไพร ไมมคีวนั ใหอณุหภมูิ

สงูกวา และใหคาความรอนสงูกวา ซึง่สงูสดุไดแกสตูรที ่2 กลิน่ตะไครหอมและเซลลโูลส 217.83

cal/g รองลงมาคอืสตูรที ่1 สตูรที ่3 สตูรที ่4 คดิเปน 164.86, 158.87, 158.74 cal/g และ

แอลกอฮอลแขง็ทีซ่ือ้จากรานคา มกีลิน่ฉนุ มคีวนั และใหคาความรอนต่ำสดุ คอื 121.75 cal/g

3. เปรยีบเทยีบระยะเวลาขณะตดิไฟ สตูรที ่4 ใหเวลานานทีส่ดุ คอื 11.83 นาท ีสวนสตูรอืน่ๆ

ใหระยะเวลาทีใ่กลเคยีงกนัอยรูะหวาง 10-11 นาที

4. ตะกอนที่เหลือจากการจุดไฟของแอลกอฮอลสูตรเพิ่มน้ำมันหอมระเหยและเซลลูโลสจะมี

ลักษณะเปนเสนใยธรรมชาติไมเหลือกากของสารเคมีสามารถยอยสลายตามธรรมชาติได

สวนตะกอนของแอลกอฮอลแขง็จากรานคาจะเปนเกลด็ของแขง็สขีาวขนุและสดีำ มกีลิน่ฉนุ

5. เมือ่เพิม่ปรมิาตรแอลกอฮอลแขง็ทัง้ 4 สตูร เปน 2 เทา ใสภาชนะกระบอกไมไผ จะสามารถ

เพิม่เวลาตดิไฟได ประมาณ 3-4 เทา คอื 35-45 นาท ีและสามารถประกอบอาหารอยางงายไดดี

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดแอลกอฮอลแขง็ใหมปีระสทิธภิาพสงูกวา ทำงาย มตีนทนุต่ำ และรกัษาสิง่แวดลอม

- สามารถลดมลพิษในขณะจุดแอลกอฮอลแข็งและเพิ่มความปลอดภัยของผูบริโภค

- สามารถนำพืชสมุนไพรที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนโดยวิธีกลั่นดวยไอน้ำ
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เครื่องดูดเก็บน้ำยาง

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยเฉลมิพร พงศธรีะวรรณ

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ในจังหวัดสุราษฎรธานีประชากรสวนใหญมีอาชีพทำสวนยาง โดยใชแรงงานคนในการเก็บน้ำยาง

ดวยวิธีการใชไมปาดกวาดน้ำยางออกจากถวยรับน้ำยาง ซึ่งวิธีการนี้จะไมสามารถปาดน้ำยาง

ออกจากถวยไดหมด ตองใชความแข็งแรงของกลามเนื้อบริเวณแขนและมืออยางมาก และมี

เศษขยะเจอืปนในน้ำยางจำนวนมาก รวมถงึปจจบุนัราคายางพาราสงูขึน้ ดงันัน้จงึไดคดิประดษิฐ

เครื่องเก็บน้ำยางขึ้นมาเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว

2. หลกัการและเนือ้หา
หลักการทำงาน
เครื่ องดูด เก็บน้ำยางอาศัยหลักการของ

ความกดดันอากาศ คือเมื่อดันคันโยกของ

เครื่องจะทำใหอากาศภายในถังเก็บมีความดัน

ลดลง  ขณะทีค่วามดนัของอากาศภายนอกสงู

กวาจึงดันใหของเหลวไหลผานหลอดเขาสูถัง

ซึ่งในการศึกษาหลักการทำงานของเครื่อง

โดยทำการเปรียบเทียบหลักการทำงานแบบสบู

อากาศออกจากถงัเกบ็ แบบกระบอกสบู สบูน้ำยาง

โดยตรง และแบบปมน้ำแบบมือบีบ พบวา

แบบสูบอากาศออกจากถังเก็บทำงานไดดีกวา

ชนิดของถังที่ เหมาะสมกับการนำมาใชคือ

ถังพลาสติกบรรจุสีขนาด 20 ลิตร ที่มีขนาด

ของกระบอกสบูเสนผานศนูยกลาง 4 นิว้ และ
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มขีนาดของปลายทอ 1 เซนตเิมตร จะสามารถดดูไดเรว็ทีส่ดุ ทัง้นีเ้ครือ่งทีป่ระดษิฐขึน้มคีวามเรว็

กวาการเกบ็ดวยแรงงานคนรอยละ 24.39 มคีวามคลองตวัในการใชสงู มนี้ำยางตกคางในกนถวย

ลดลงรอยละ 70.67 และน้ำยางทีเ่กบ็ไดมขียะเจอืปนลดลงรอยละ 75.49

วิธีดำเนินการทดลอง
การทดลองที ่1 เรื่องการศึกษาปญหาวิธีการเก็บน้ำยางดวยแรงงานคน

การทดลองที ่2 ศึกษาหลักการทำงานของเครื่องดูดเก็บน้ำยาง

การทดลองที ่3 ศึกษาประเภทถังของเครื่องดูดเก็บน้ำยาง

การทดลองที ่4 ศึกษาขนาดของกระบอกลูกสูบ

การทดลองที ่5 ศึกษาขนาดของปลายทอดูดน้ำยาง

การทดลองที ่6 ศึกษาเวลาในการดูดน้ำยางในแตละระดับ

การทดลองที ่7 ศึกษาความเร็วในการดูดน้ำยางของเครื่องดูดเก็บน้ำยาง

การทดลองที ่8 ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องเก็บน้ำยาง

การทดลองที ่9 ศึกษาความพึงพอใจในการใชเครื่องดูดเก็บน้ำยางของชาวสวนยาง

วิธีการใชงาน
1. นำเครื่องเก็บน้ำยางขึ้นสะพายหลัง

2. โยกคนัโยก 4 ครัง้ เพือ่สบูอากาศออกจากถงั นำปลายสายดดูน้ำยางจมุลงในถวยรบัน้ำยางแลว

เปดวาลวจนน้ำยางในถวยรบัน้ำยางหมด ยกปลายสายดดูน้ำยางขึน้พรอมกบัปดวาลว

3. ทำซ้ำในขอ 2 เมือ่ตองการดดูเกบ็น้ำยางในถวยตอไป

4. เมือ่น้ำยางเตม็ถงับรรจ ุใหถายออก โดยการเปดฝาถงัดานลาง

5. หลงัจากทีใ่ชเครือ่งเกบ็น้ำยางเสรจ็แลว ใหทำความสะอาดเครือ่งทกุครัง้

3. ประโยชนและการนำไปใช
- นักเรียนไดเห็นประโยชนของแรงกดดันอากาศ และเกิดแรงบันดาลใจในการประยุกตใช

ความรูในหองเรียนสูชีวิตจริง

- ใชประกอบการสอนเรือ่งแรงกดดนัอากาศระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 และ 6

- ใชเกบ็น้ำยางไดสะดวก รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ ไมมขียะปะปน และสามารถเกบ็น้ำยาง

จากถวยเกบ็น้ำยางไดหมดเกลีย้ง
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การผลิตชุดทดสอบสารพิษ
ปนเปอนในอาหารจากพืช
และปฏิกิริยาเคมีบางชนิด

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยปรภมู ิอนิจบั

โรงเรียนแมพริกวิทยา
อำเภอแมพริก จังหวัดลำปาง

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
ปจจบุนักระแสความนยิมบรโิภคอาหารปลอดสารพษิกำลงัไดรบัความนยิมอยางแพรหลาย อกีทัง้

รัฐบาลก็ใหความสำคัญแกผูบริโภค ทั้งขาวหนาหนังสือพิมพและทางโทรทัศน แตเราจะแนใจ

ไดอยางไรวาอาหารที่เรารับประทานเขาไปนั้นจะปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อใหเรามีสุขภาพที่ดีและ

แข็งแรง สุขภาพเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเราทุกคน เพราะทำใหเราดำรงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุขไมพบกับโรคภัยที่ตามมา เพราะฉะนั้นการดูแลเอาใจใสชีวิตความเปนอยู

เปนสิง่ทีส่ำคญั เราควรทีจ่ะใสใจเรือ่งอาหารการกนิรจูกัเลอืกทีจ่ะบรโิภคและเลอืกอาหารทีป่ลอดจาก

สารพษิ โดยเฉพาะอาหารทะเลมกัปนเปอนดวยฟอรมาลนี อนัเนือ่งมาจากการปองกนัการเนาเสยี

ของอาหารดงักลาว ซึง่สารฟอรมาลนีนีท้างองคการอาหารและยาไดประกาศหามใชในอาหารทกุชนดิ

ดังนั้นผูจัดทำจึงเกิดแรงจูงใจคิดนำพืชและสารเคมีที่เราคุนเคยที่หางายตามทองตลาดเพื่อนำมา

ตรวจสอบหาสารฟอรมาลนีในอาหาร เพือ่ใหผบูรโิภคไดรบัความปลอดภยัในการรบัประทานอาหาร
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2. หลกัการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
ตอนที ่1 การทดลองหาพืชธรรมชาติที่ทำปฏิกิริยากับสารฟอรมาลีน

ตอนที ่2 การทดลองหาสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับฟอรมาลีน

ตอนที ่3 หาความเขมขนของสารเคมีที่ไดจากการทดลองตอนที่ 2

ตอนที ่4 ทดสอบสวนตางๆ ของพชืในตอนที ่1 วาสวนไหน

ทำปฏิกิริยากับฟอรมาลีนไดดีที่สุด

ตอนที ่5 ตรวจสอบความเขมขนของฟอรมาลีน

ตอนที ่6 การทดสอบหาฟอรมาลีนในอาหารทะเล

ตอนที ่7 ขั้นตอนการผลิตชุดทดสอบฟอรมาลีนจากพืชธรรมชาติ

และสารเคมทีีค่นุเคย

ผลการทดลอง
จากการหาพชืหลายๆ ชนดิ เชน กระเจีย๊บ อญัชนั ขงิ ลกูผกัปลงั ใบเตย ยาสบู ขมิน้ โดยนำมาทดสอบ

กบัสารฟอรมาลนีพบวา พชืทีท่ำปฏกิริยิากบัฟอรมาลนีไดดทีีส่ดุคอื ดอกอญัชนั และสารเคมทีีเ่รา

นำมาทดสอบกบัสารฟอรมาลนีไดแก แมกนเีซยีมคลอไรด (MgCl2) โพแทสเซยีมเปอรแมงกาเนต

(KMnO4) คอปเปอรซลัเฟต (CuSO45H2O) โพแทสเซยีมคลอไรด (KCl) ไอโอดนี (I) โพแทสเซยีม-

โครเมต (K2CrO4) และสารทีท่ำปฏกิริยิากบัสารฟอรมาลนีไดดทีีส่ดุคอื โพแทสเซยีมเปอรแมงกาเนต

(KMnO4) ดังนั้นพืชธรรมชาติที่เราเลือกใช คือ ดอกอัญชัน และสารเคมีที่เราเลือกใช คือ

โพแทสเซยีมเปอรแมงกาเนต (KMnO4)

จากนัน้เรานำดอกอญัชนัอบแหงในปรมิาณทีแ่ตกตางกนั คอื 0.1 0.3 และ 0.5 กรมั ละลายน้ำ

ปรมิาณ 20 มล. เพือ่ทดสอบวาความเขมขนเทาไรทีจ่ะเหน็ผล และนำสารฟอรมาลนีความเขมขน

0.1% 0.3% 0.5% 1% 3% 6% 8% และ 10% มาทำปฏกิริยิากนัไดผลดงันี ้ความเขมขนที ่0.1%

ไมมีการเกิดปฏิกิริยาใดๆ แตความเขมขนที่ 0.3% ขึ้นไปจะปฏิกิริยาที่เห็นไดชัดเจน โดยมีการ

เปลีย่นจากสฟีาเปนสมีวง ทดลองนำ KMnO4 (ดางทบัทมิ) ในปรมิาณทีแ่ตกตางกนั คอื 0.01 0.1

0.3 และ 0.5M นำมาละลายน้ำปรมิาณ 100 มล. และนำสารฟอรมาลนีความเขมขน 0.1% 0.3%

0.5% 1% 3% 6% 8% และ 10% มาทำปฏกิริยิากนัไดผลดงันี ้ความเขมขนที ่0.01-0.1M จะเกดิ

ปฏกิริยิาแตไมชดัเจน แตความเขมขนของฟอรมาลนีที ่0.3% จะเหน็ผลทีช่ดัเจน โดยมกีารเปลีย่น

จากสมีวงกลายเปนสนี้ำตาล และเมือ่นำไปตมจะเกดิตะกอนสนี้ำตาลของ MnO2 และเมือ่เราทดสอบ

สารละลายดวยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสีน้ำเงินเปนสีแดงเนื่องจากฟอรมาลีนทำปฏิกิริยากับ

โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตไดกรดฟอรมิค

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ไดชุดทดสอบหาสารฟอรมาลีนอยางงาย

- ไดเผยแพรความรูแกชุมชน

- ไดนำวัสดุธรรมชาติที่เราคุนเคยมาใชประโยชน
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ผลของสารสกดัจากพชืวงศ
Euphorbiacean ในการปองกนั
กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
(Nilaparvata lugens Stal)
และผลกระทบตอมวนเขยีวดดูไข
(Cyrtorhinus lividipennis Reuter)

ชื่อเจาของผลงาน
อาจารยนรินัดร เหลอืงสวรรค

โรงเรยีนพนมสารคาม “พนมอดลุวทิยา”
อำเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา

1. ความเปนมาและเปาหมายของผลงาน
แมลงศตัรขูาวทีส่ำคญัชนดิหนึง่ของเกษตรกร คอื เพลีย้กระโดดสนี้ำตาล (brown planthopper,

Nilaparavata lugens Stal) ซึง่ทำลายตนขาวโดยการดดูกนิน้ำเลีย้งจนทำใหตนขาวเหีย่วและแหงตาย

เกดิอาการทีเ่รยีกวา hopperburn และยงัเปนแมลงพาหะนำโรคเขยีวเตีย้และโรคใบหงกิซึง่เกดิจาก

เชือ้ไวรสั เพลีย้กระโดดสนี้ำตาลสามารถเพิม่ประชากรไดอยางรวดเรว็ ทำใหเกดิการระบาดมากขึน้

ดงันัน้ การศกึษานีจ้งึมงุเนนถงึประสทิธภิาพของสารสกดัจากพชืวงศ Euphorbiaceae เพือ่นำไป

ใชในการปองกนัและกำจดัเพลีย้กระโดดสนี้ำตาล และยงัไดศกึษาผลกระทบของพชืวงศนี ้ทีม่ผีลตอ

แมลงศตัรธูรรมชาตโิดยเฉพาะมวนตวัห้ำไขเพลีย้กระโดดสนี้ำตาล คอื C. lividipennis ทีม่ผีลตอ

ระยะการเจรญิเตบิโต อตัราการรอดชวีติ และประสทิธภิาพการห้ำ ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดอาจนำมา

ใชในการควบคุมแมลงศัตรูธรรมชาติไดโดยตรง หรือใชเปนตนแบบและขอมูลพื้นฐานในการ

สังเคราะหสารควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดใหมที่มีอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยลง

โดยไมตองพึ่งพาสารฆาแมลงที่มีอันตรายสูงอีกตอไป
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2. หลกัการและเนือ้หา
วิธีดำเนินการทดลอง
การทดลองที ่1 ศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพความเปนพษิเฉยีบพลนั

ของสารสกัดจากพืชวงศ Euphorbiaceae ที่ระดับ

ความเขมขนตางกันที่มีผลตอเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

และมวนเขยีวดดูไข ณ หองปฏบิตักิาร

การทดลองที ่2 ศกึษาเปรยีบเทยีบสารสกดัจากสบแูดงทีม่ตีอการเจรญิ

เตบิโตและอตัราการรอดชวีติของเพลีย้กระโดดสนี้ำตาล

และมวนเขยีวดดูไข ณ หองปฏบิตักิาร

การทดลองที ่3 ศกึษาเปรยีบเทยีบสารสกดัจากสบแูดงทีม่ปีระสทิธภิาพ

การห้ำของมวนเขยีวดดูไข ณ หองปฏบิตักิาร

สรุปผลการทดลอง

ผลการศกึษาพบวาสารสกดัจากสบแูดงมคีวามเปนพษิเฉยีบพลนัตอเพลีย้กระโดดสนี้ำตาลมากทีส่ดุ

รองลงมาคอื หญายาง ลกูใตใบ และน้ำนมราชสหี ตามลำดบั นอกจากนีห้ญายางยงัมผีลทำให

มวนเขยีวดดูไขมเีปอรเซน็ตการตายนอยทีส่ดุ รองลงมาคอืสบแูดง ซึง่ไมมคีวามแตกตางทางสถติิ

อยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหทางสถิติแบบ

ไคสแควร นอกจากนีก้ารตายของแมลงทัง้ 2 ชนดิยงัตอบสนองตอระดบัความเขมขนของสารสกดั

จากสบูแดงที่เพิ่มขึ้นและจะมีประสิทธิภาพทำใหแมลงตายสูงสุดหลังแมลงไดรับสารสกัดไปแลว

เปนเวลา 48 ชัว่โมง สำหรบัการศกึษาผลระยะยาวของสารสกดัจากสบแูดงทีม่ตีอระยะการเจรญิ

เตบิโตของแมลงทดสอบ พบวาแมลงทัง้ 2 ชนดิมอีตัราการตายสงูสดุในชวงระยะตวัออนวยัที ่ 1

เจรญิไปเปนตวัออนวยัที ่ 2 เชนเดยีวกนั โดยเพลีย้กระโดดสนี้ำตาลมอีตัราการตายสงูสดุ รองลงมา

เปนมวนเขยีวดดูไขนอกจากนีแ้ลวฤทธิข์องสารสกดัจากสบแูดงยงัมผีลทำใหแมลงทดสอบมอีตัรา

การวางไขลดลง แตไมมผีลตอระยะเวลาในการเจรญิเตบิโตในแตละชวงวยั

ผลตอประสิทธิภาพการทำลายไขของมวนตัวห้ำไข พบวาสารสกัดจากสบูแดงทำใหมวนเขียว

ดูดไข ทั้งเพศผูและเพศเมียมีประสิทธิภาพการทำลายไขลดลงเล็กนอย ซึ่งไมมีความแตกตาง

ทางสถิติอยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหทางสถิติ

แบบไคสแควร

3. ประโยชนและการนำไปใช
- ลดปญหาสารเคมีตกคางในผลผลิตทางการเกษตรซึ่งปลอดภัยตอผูบริโภคสารสกัด

ที่ไดพัฒนาไปเปนสารตนแบบในการสังเคราะหสารควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดใหม

ที่สงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยลง

- ชวยลดตนทุนในการนำเขาสารกำจัดศัตรูพืชจากตางประเทศ

- เพิม่คณุคาใหกบัวชัพชืทีม่อียมูากมายในทองถิน่ หางายโดยเฉพาะสบแูดง
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1. วตัถปุระสงค
บริษัทในกลุม “Toray” ไดประกอบกิจกรรมในประเทศไทยมานานกวา 40 ป ผลิตภัณฑตางๆ

ภายใตชือ่ “Toray” ไดเปนทีร่จูกัสำหรบันกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป โดยเปนผรูเิริม่

ผาใยสังเคราะหเปนรายแรกในประเทศไทย

“Toray” ไดพจิารณาวางานทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนสิง่สำคญัมากตอการเจรญิทาง

ดานการพฒันาประเทศและเศรษฐกจิ โดยในปจจบุนัประเทศตางๆ ในยโุรปและอเมรกิาไดพฒันา

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปกวางไกลเปนอยางมาก ทำใหเกิดการแขงขันกันอยางสูง

ในดานการคาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และใหกำลังใจแก

ผูที่อยูในงานแขนงนี้ในประเทศไทย “Toray” จึงไดจัดหาทุนเพื่อใหเกิดประโยชนและมีสวนรวม

ในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุดหนาขึ้น โดยใหเงินสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีอกีทัง้ใหรางวลัแกหนวยงานและบคุคลหรอืผคูนควาทีเ่ปนประโยชน

กับวงการวิทยาศาสตร และใหการสนับสนุนครู-อาจารยที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน

และตอนปลาย ใหมีการเสริมสรางความคิดในเชิงวิทยาศาสตรดวยการคิดสรางสื่อการสอนและ

การทดลองตางๆ

ดวยหวังที่วาจะไดมีสวนชวยเสริมสรางใหชีวิตความเปนอยูของชาวไทยดียิ่งขึ้น “Toray” และ

กลมุบรษิทั “Toray” ในประเทศไทย มคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ทีไ่ดจดัตัง้มลูนธิ ิ“Thailand Toray

Science Foundation (TTSF)” ขึน้

2. ประวตัมิลูนธิิ
2.1 Toray Industries, Inc. ไดกอตัง้มลูนธิ ิ“The Toray Science Foundation” ในประเทศ

ญี่ปุน เมื่อป พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มูลนิธิฯ ไดกอใหเกิดการพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเปนอันมาก ในป พ.ศ. 2532 มูลนิธิไดขยายความ

ชวยเหลอืมายงัประเทศไทย มาเลเซยี และอนิโดนเีซยี โดยใหความสนบัสนนุแกเยาวชน

คณาจารย และสถาบนัทางวทิยาศาสตรอยางกวางขวาง เชน ในป พ.ศ. 2536 ไดบรจิาค

ใหงานคนควาทางดานวิทยาศาสตรแกอาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนจำนวนเงิน

1 ลานบาท เปนตน

2.2 มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย (TTSF) ไดกอกำเนดิในป พ.ศ. 2536

ดวยเงนิบรจิาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใชเปนกองทนุถาวรเพือ่นำดอกผลมาใช

ในการสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดลอม

ในประเทศไทย (แตไมรวมถึงทางการแพทยและคณิตศาสตร)
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3. กจิกรรมของมลูนธิิ
เพือ่ใหบรรลถุงึวตัถปุระสงคขางตน มลูนธิฯิ จะไดแบงการดำเนนิงานเปน 3 ประเภท ดงันี้

3.1 มอบรางวัลสำหรับผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.2 มอบทุนซึ่งเปนความชวยเหลือดานการเงินใหสำหรับงานวิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

3.3 มอบรางวัลใหผูริเริ่มและสรางสรรคงานเกี่ยวกับการสอนและการทดลองตางๆ ทางดาน

วทิยาศาสตรในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย เพือ่กระตนุใหนกัเรยีนเกดิความ

สนใจที่จะศึกษาในดานวิทยาศาสตรตอไป

การจดัสรรเงนิบรจิาคของมลูนธิฯิ แยกกจิกรรมเปน 3 ประเภท ดงันี้

รางวัลทางวิทยาศาสตร ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย
และเทคโนโลยี วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร

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

คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล คุณสมบัติของผูไดรับเงินทุน คุณสมบัติของผูไดรับรางวัล

1. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน 1. อาจารย และ/หรอื นกัวจิยั 1. ครู-อาจารยผูรับผิดชอบการศึกษา

ที่มีความสามารถสูงและประสบ ที่กำลังคนควาหรือมีโครงการ วิทยาศาสตรในระดับมัธยมที่ได

ความสำเร็จในงานวิทยาศาสตร ในการคนควางานทีเ่ปนรากฐาน คนควาหรือคิดประดิษฐกรรม

2. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน อันจะอำนวยประโยชนใหแก ตางๆ ในงานดานฟสกิส เคมี

ที่คนพบวิทยาการใหมในดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวีวทิยา หรอืวทิยาศาสตรอืน่ๆ

งานวิทยาศาสตร ในประเทศไทยตอไป สรางความคิดริเริ่มในสื่อการสอน

3. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน 2. ยอดเงนิสนบัสนนุ วิทยาศาสตรและการทดลองตางๆ

ทีค่นควางานทีจ่ะยงัประโยชน ปละ 4,500,000 บาท ทางวทิยาศาสตร เพือ่กระตนุให

ใหแกสังคมอยางกวางขวาง นกัเรยีนเกดิความสนใจทีจ่ะเรยีน

4. บคุคล คณะบคุคลหรอืหนวยงาน ในดานวิทยาศาสตรตอไป

ที่ไดแกปญหาและชวยเหลือหรือ 2. ยอดเงนิรางวลัปละ 700,000 บาท

สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

5. ยอดเงนิรางวลัปละ 800,000 บาท

หมายเหต:ุ หมายเหต:ุ

ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ ขอบเขตงานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยใีนดานนี ้คอื เทคโนโลยใีนดานนี ้คอื

1) Physics and Chemistry 1) Physics and Chemistry

2) Engineering 2) Engineering

3) Agriculture 3) Agriculture

(Except mathematics and (Except mathematics and

Clinical medical Science) Clinical medical Science)
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สรุปผลรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย

ครัง้ที ่1-13 (พ.ศ. 2537-2549)

ปที่ไดรับรางวัล บคุคล/สถาบนั ทีไ่ดรบัรางวลั

พ.ศ. 2537 ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายรางวลัแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปรดีา วบิลูยสวสัดิ์

ประเภทสถาบัน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

พ.ศ. 2538 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วชิยั ริว้ตระกลู

ประเภทสถาบัน ศนูยวจิยัขาวโพดขาวฟางแหงชาต ิจงัหวดันครราชสมีา

พ.ศ. 2539 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. มนตร ีจฬุาวฒันทล

ประเภทสถาบัน หองปฏบิตักิารวจิยัสิง่ประดษิฐสารกึง่ตวันำ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2540 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ไพบลูย นยัเนตร

ประเภทสถาบัน ศนูยวจิยันวิตรอนพลงังานสงู มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

พ.ศ. 2541 ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย ดร. มรกต ตนัตเิจรญิ

ศาสตราจารย ดร. ววิฒัน ตณัฑะพานชิกลุ

พ.ศ. 2542 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สรุนิทร พงศศภุสมทิธิ์

รองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมติะมาน

พ.ศ. 2543 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย เดชะอำไพ

ประเภทสถาบัน คณะผวูจิยัเรือ่งกงุกลุาดำ

พ.ศ. 2544 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ปณธิาน ลกัคณุะประสทิธิ์

ประเภทสถาบัน หองปฏบิตักิารวจิยัเคมซีปุราโมเลควิลาร

พ.ศ. 2545 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สรุนนัต สภุทัรพนัธุ

ประเภทสถาบัน สถาบนัวทิยาการหนุยนตภาคสนาม

พ.ศ. 2546 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. วทิยา มวีฒุสิม

ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาวศิวกรรมชวีเคมแีละโรงงานตนแบบ

พ.ศ. 2547 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. องัศมุาลย จนัทราปตย

ประเภทสถาบัน หนวยปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย

พ.ศ. 2548 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. ทว ีตนัฆศริิ

ประเภทสถาบัน กลมุบรรพชวีนิวทิยา

พ.ศ. 2549 ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สวสัดิ ์ตนัตระรตัน

ประเภทบุคคล ศาสตราจารย ดร. สมศกัดิ ์ปญญาแกว



77มลูนธิโิทเร เพ่ือการสงเสรมิ          วทิยาศาสตร ประเทศไทย

การกระจายของครทูีส่มคัรและไดรบัรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร
มลูนธิโิทเร เพือ่การสงเสรมิวทิยาศาสตร ประเทศไทย
ครัง้ที ่1-13 (พ.ศ. 2537-2549) แยกตามจงัหวดั

ครจูากโรงเรียนในกรุงเทพมหาคร และ 72 จงัหวดั สมคัรเพือ่ขอรบัรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตร

รวม 904 ราย ไดรบัรางวลัทัง้สิน้ 116 ราย โดยจงัหวดัทีย่งัไมเคยสมคัร คอื จงัหวดัแมฮองสอน

สมทุรสงคราม ระนอง และสตลู

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวลั

กรงุเทพฯ 81 14

นครราชสมีา 51 5

ฉะเชิงเทรา 38 13

สมทุรปราการ 32 11

กาฬสนิธุ 32 4

นครสวรรค 31 3

อุดรธานี 30 5

เชียงใหม 29 3

สงขลา 29 2

ลำปาง 27 3

ขอนแกน 26 5

เพชรบรูณ 23 1

เชยีงราย 23 1

นาน 20 2

นครศรีธรรมราช 20 1

ปทุมธานี 19 1

ศรสีะเกษ 16 -

สรุาษฎรธานี 15 5

นครปฐม 14 -

ระยอง 12 2

พษิณโุลก 12 2

อางทอง 12 1

ตรัง 12 -

อทุยัธานี 12 -

พัทลงุ 11 5

อบุลราชธานี 11 1

สระแกว 10 4

ชัยภูมิ 10 2

สพุรรณบรุี 10 1

มหาสารคาม 10 1

สุโขทัย 10 -

ชลบุรี 10 -

สุรินทร 9 3

หนองคาย 9 2

ปตตานี 9 1

พะเยา 9 1

จงัหวดั จำนวนโครงการ จำนวนรางวลั

อยธุยา 9 -

หนองบัวลำภู 8 2

นนทบุรี 7 1

ราชบรุี 7 1

ตาก 7 -

พงังา 7 -

ยะลา 7 -

กำแพงเพชร 7 -

ประจวบคีรีขันธ 6 1

พจิติร 6 -

สมทุรสาคร 6 -

บรุรีมัย 6 -

นครนายก 5 2

ปราจีนบุรี 5 2

นครพนม 5 -

ยโสธร 5 -

เลย 5 -

สกลนคร 5 -

สระบรุี 5 -

แพร 5 -

รอยเอด็ 5 -

จันทบุรี 5 -

กาญจนบรุี 4 2

ลพบรุี 4 -

ลำพนู 4 -

ตราด 3 -

มกุดาหาร 3 -

เพชรบรุี 3 -

อุตรดิตถ 3 -

นราธวิาส 2 -

อำนาจเจรญิ 2 -

กระบี่ 2 -

ชัยนาท 2 -

ชมุพร 2 -

ภูเก็ต 2 -

สิงหบุรี 1 -
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Thailand Toray Science
Foundation

1. Honorary Chairman
Dr. Katsunosuke Maeda
Honorary Chairman,
Toray Industries, Inc., Japan

2. Organization
(1) Chairman

Dr. 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.

Thailand  Toray  Science  Foundation

Organization (2006)

The Committee of Nomination (Awards)
1. Organization

(1) Chairman: Dr. Yodhathai Thebtaranonth
(2) Members: 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: Dr. Pairash Thajchayapong
(2) Members: 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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